Editie Oktober 2011

Nieuwsblad voor Dierdonk

Het Binnenhuis Helmond is jarig en trakteert!
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Feestelijke expositie en gratis zeefdruk
MOND
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Nu in onze showroom eigentijdse werken van bekende Nederlandse kunstenaars in
samenwerking met de Holland Art Gallery. Ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum
krijgt u van ons nu bij elke aanschaf v.a. 2.500,- een echte zeefdruk cadeau!
Nieuw van Topform!

Hoekbank Matrix, oneindig veel combinaties mogelijk, in vele stoffen en leder, v.a.
Hockers in verschillende maten, in stof en leder, v.a.

299,-

Bank Pillow als 2½-, 3- en 3½-zits, in vele stoffen en leder.
Als afgebeeld 2½-zitter in stof Facet,
introductiekorting van 1.639,- nu

1.499,-

3.000,-

Eethoek Spindel
Stoelen in leder met poten in eiken of noten, van 489,- nu
Tafel, ovaal 200, 220 of 240cm, in massief noten of eiken in vele
beitskleuren, geolied of gelakt.
Als afgebeeld 240 cm van 2.099,- nu

459,-

1.899,-

Hoekbank Faya Lobi
In vele variaties. In de 12 promostoffen nu tot wel

25% korting

EN
ZONDAG OP er
2 en 16 oktob

Antonia Royale. De Leolux bank met de meeste combinatie-mogelijkheden. Diverse fauteuils, banken, hoekbanken, hockers etc. in alle
leder- en stofkwaliteiten. Nu speciale aanbiedingen in Senso leder en
de 12 promostoffen.

r
12.0 0 - 17.0 0 uu

Eetkamertafel Niobe in massief noten en vele kleuren eiken, lak of olie en
vele maten, rond, vierkant, half ovaal en rechthoekig, v.a.

1.599,-

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

Salontafel Tablet, in kersen, noten en eiken en alle Leolux lakkleuren,
uitschuifbaar, v.a.

1499,-

En nog veel meer...

3317

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

Einde van het barbecue-seizoen
Ja, ik vrees dat de laatste zomerdagen zijn
geweest. Geen barbecues en buurtfeestjes meer en de kinderen zijn weer naar
school. We hebben dit zomerseizoen wel
in stijl kunnen afsluiten op de Dierdonkdagen, waar onze Helmondse Rochelle
kwam optreden, en waar onze DJ Petertje
de rest van de avond voor de sfeer zorgde.
De tent was zowaar uitverkocht op zaterdagavond!
In deze uitgave wat extra aandacht voor
de Kunst in Dierdonk. Dit is een mooie
route langs kunstenaars in de wijk die hun
eigen atelier openzetten voor het publiek.
Wij hopen dat ze op veel belangstelling
kunnen rekenen want de samenstellers
hebben hier erg hun best voor gedaan en
dit stukje Dierdonkse cultuur is zeker de
moeite waard.
Ook zijn we erg blij met de reactie van
Mirjam van der Pijl op onze oproep voor
schrijftalent. Deze week mogen wij haar
voor het eerst verwelkomen als heuse
columniste van de rubriek “uitgelicht”.
Zij neemt namelijk het stokje over van
Irma van den Nieuwenhuizen en is hier
uitstekend in geslaagd.

De prijspuzzel is deze week zowaar tot
zijn hoogtepunt gekomen! In tegenstelling tot de vorige uitgave mochten we na
onze herhaalde oproep veel inzendingen
ontvangen. Hier zijn drie heuse winnaars
uit gekomen, die hun prijs inmiddels al in
ontvangst hebben genomen.
Verder is er aandacht in de Gazet voor
de werkgroep hart voor honden. Dat
lobbyen een vak is, wisten we maar wat
deze werkgroep voor elkaar krijgt voor
de honden is ongekend. Of alle niethondenliefhebbers hier zo blij mee zijn....
Je vraagt je af of het aan de werkgroep
ligt of aan het onderwerp. Ik denk het
laatste. Jammer dat de gemeente niet zo
welwillend is ten aanzien van liefhebbers
van de bus.
Tot slot zou ik u van harte willen uitnodigen op de algemene leden vergadering
van de wijkvereniging op 30 oktober. En
bent u nog geen lid? Wordt het alstublieft
dan gauw, een aanmeldformulier is wederom in deze uitgave aanwezig.
Ik wens u veel leesplezier en tot de volgende Gazet..

Voorwoord
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Verenigingen

GAZET

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

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.

One
Down

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 10 en 24 okt.
RESTAFVAL: Ma 3 en 17 okt.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma 10 en 24 okt. ten westen
en wo. 12 en 26 okt. ten oosten van de
Dierdonklaan

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Basisschool Dierdonk
(512021
Dierenambulance
(513971
(587690
Gemeente (klachten )
Kruiswerk Peelland
(0900-8998636
(522109
Parochie H.Lambertus
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
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Wijkinformatie

Huisarts
F.A.T.C. van Vijfeijken,
Waterleliesingel 20
5709 PD Helmond
(514121
ma, di, wo, vr: 8.00 - 17.00 uur
8.00 - 12.30 uur
do:
Spreekuur ‘s morgens, op afspraak
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur dagelijks volgens afspraak
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond
(556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond
(510410
Behandeling op afspraak
Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal
(558360
Mobiel
(06-10767213

Verloskundige praktijk “de Uiver”
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
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54
(556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200

COLOFON GAZET
11e jaargang nr. 9 – oktober 2011
verschijnt 11x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
Redactie:
J. de Kort
F. Smits
J. v.d. Eijnden
S. Neve

Lay-out:
J. vd Eijnden
J. de Kort
F. Smits
S. Neve
R. Nicholson
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Voorwoord door Sylvia Neve.
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Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud
papier.
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Politiek met bijdragen van: Ellen Niessen en
Mirjam van der Pijl.

9

Wijkvereniging: agenda jaarvergadering 2011 en
verslag jaarvergadering 2010

12

Verenigingsnieuws met: Fotodier en Moet niks

17

Verslag Dierdonkdagen.

Bezorging:
M. van Balkom (518655)

21

Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.

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

25

Annatheater, kunstkwartier

26

Kunst in Dierdonk. (KID)

29

Puzzel met uitslag, De Rampetampers en Scouting Paulus.

35

Uitgelicht: van Bree containers.
Onze kracht zit in de flexibiliteit

37

Nieuwsbrief Politie

38

Programma Filmhuis

41

Rabo jeugdland en Lakei

43

Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”.
Wielertourtocht, Kids in actie en Honden winterwandeling

45

Wijkraad: Hart voor Honden

46

Ingezonden:Hockeyclub Bakel, kledingbeurzen, Helmonder
van het jaar

49

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

Advertenties:
F. Smits (517210)
advertenties@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 geplaatst.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur 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:
10 okt.
Volgende verschijningsdatum rond:

27 okt.

Inhoud
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U ZOEKT EEN MAKELAAR MET;

GRATIS WAARDEBEPALING

- PROFESSIONALITEIT
- SERVICEGERICHTHEID
- BETROKKENHEID

Ik wil mijn huis verkopen en wil graag weten waar
ik aan toe ben.

- INDIVIDUELE AANDACHT

Vul deze antwoordkaart in en stuur hem op, wij maken dan
een afspraak met u. Bellen of e-mailen kan natuurlijk ook!

- HART VOOR UW HUIS

- DOORZETTINGSVERMOGEN
- VERKOOPRESULTATEN

(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

WWW.HEUVEL.NL

WÉRKT VOOR U

Winst behalen uit titel ‘Slimste regio’
Dat de regio Brainport Eindhoven/
Helmond op 3 juni uitgeroepen is
tot de slimste regio ter wereld is
natuurlijk een feit waar wij allen
bijzonder trots op kunnen zijn.
De redenen die aan deze benoe
ming ten grondslag liggen zijn
de intensieve samenwerking in
Brainport tussen overheden,
kennisinstellingen en het bedrijfs
leven. Het ‘Brainport samenwer
kingsmodel’ schept een gunstig
economisch klimaat met alle
ruimte voor open innovatie, over
economische sectoren heen. Het resultaat zijn oplossingen voor
maatschappelijke problemen, een sterke economische groei,
veel werkgelegenheid en goede toekomstperspectieven.
Zaak is om nu met deze benoeming aan de slag te gaan en
hier zoveel mogelijk voordeel uit te halen. Burgemeesters en
wethouders uit de regio hebben scholen bezocht en leerlingen
gewezen op de kansen die hier in de nabije toekomst voor hen
liggen op het gebied van onderwijs en arbeidsmogelijkheden.
Maar ook het Helmondse bedrijfsleven moet ten volle de
mogelijkheden die het samenwerkingsverband Brainport biedt
gaan benutten. Op 8 september hebben zo’n 80 bedrijven een

werkbezoek aan Brainport Development gebracht. Van belang
is dat met name ook het midden- en kleinbedrijf op de hoogte
zijn wat Brainport hen kan bieden.
Buiten de scholen en het bedrijfsleven zal ook de gemeente
haar kansen moeten benutten om Helmond zowel nationaal als
international op de kaart te zetten. Door middel van een actieve
campagne kunnen we bedrijven in Nederland maar ook in Europa
op de hoogte brengen van het uitstekende vestigingsklimaat in
Helmond. Redenen genoeg om ons ambitieniveau niet naar
beneden af te waarderen maar juist vast te houden aan de lijn
die we als stad de afgelopen 15 jaar hebben ingezet. Namelijk
die van kwalitatieve groei en een onderscheidend aanbod op het
gebied van woonmilieu’s en leefomgeving. Daar zijn we goed in
en daarom hebben we alle redenen om de kansen die met deze
benoeming voor ons liggen met beide handen aan te pakken.
Ons coalitieprogramma heet immers niet voor niets ‘Samen
Daadkrachtig’. Overheid, bedrijfsleven en onderwijs zullen nu
door goede samenwerking de winst moeten binnenhalen uit
deze benoeming, een unieke kans!
Ellen Niessen
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Vrijwilligers zijn goud waard.
Dit jaar is uitgeroepen tot het
internationaal jaar van de
vrijwilliger. Dit jaar doen vele
overheden hun best om de
vrijwilligers in het zonnetje te
zetten en hen zo een blijk van
dank en waardering te geven. De
gemeente Helmond blijft zeker
niet achter!
Het hele jaar door worden ge
legenh eden aangegrepen om,
in samenwerking met de vrijwil
ligerscentrale, vrijwilligers te eren
en honoreren met een ster. Een
mooi gebaar, vrijwilligers krijgen een speldje in de vorm van een
dat overal op te dragen is en dat wordt vergezeld van de tekst:
“als elke vrijwilliger een ster was werd het nooit meer donker”.
Ik weet dat er in Helmond en dus ook in Dierdonk vele lichtjes
schijnen. Zonder vrijwilligers geen Dierdonkdagen (met
Rochelle!), geen tennisvereniging, geen Moet Niks, geen koor,
geen tuinwedstrijd, geen Gazet, geen kunstroute geen…ga maar
door… te veel om op te noemen.
Heel veel vrijwilligers zetten zich in onze wijk in om het allemaal
nog mooier, gezelliger, leefbaarder en aangenamer te maken.

Toch mag het gemeentebestuur niet volstaan met een speldje….
Vrijwilligerswerk moet ook gefaciliteerd worden. Dat kan o.a.
met subsidies en met het beschikbaar stellen van ruimte aan
verenigingen en organisaties waarin vrijwilligers actief zijn.
Wijkhuizen en jongerenhuizen dus! Dan zorgen de vrijwilligers er
wel voor dat de wijkbewoners en Helmondse jongeren genoeg
activiteiten kunnen doen om het “fijn wonen” in Helmond te
behouden.
Dan heeft het wat mij betreft geen pas om vlak voor de zomer
vakantie het idee te droppen om alle jongerenaccommodaties
en veel wijkhuizen te sluiten. Gelukkig is “ons” Parkzicht niet
bedreigd. Dus gelukkig hebben beheerders en gebruikers van
Parkzicht deze zomer niet hoeven woelen in hun bedjes hoe
het dan verder moest…
Laten we extra zuinig zijn op Parkzicht.
Als we overal de kosten weten te drukken en de eigen
werkzaamheid weten te vergroten houden we het misschien
wel mogelijk in heel Helmond de accommodaties overeind te
houden. Het goede voorbeeld van de Dierdonkse sterren mag
gevolgd worden!
Mirjam van der Pijl,

Politiek
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SPECTACULINAIR
KENNISMAKINGSMENU!

weg
succeens
verlen s
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Ontdek Grand Café De Traverse!
3 gangen keuzemenu voor slechts

18,50 p.p.

Starters
• TOMATENSOEP van Tasty Tom-tomaten met balletjes, ﬁjngesneden
prei en een scheutje room
• RUNDERBOUILLON met verse soepgroenten en rundvlees
• MOUSE VAN FOREL met een huisgemaakte salade en gepofte cherry
tomaatjes
• RUNDERCARPACCIO op een bedje van verschillende slasoorten,
pijnboompitjes en Parmezaanse kaas

Van Lieshout Stoffering
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Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond
Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480
E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl
mop 9 kt df
1nl
www vanlieshoutstoffering

Hoofdgerechten
•
•
•
•

d t

Bel gerust voor
39
een44
vrijblijvende offerte

Schilderij verhuizen

VIS DUET Panga- en zalmﬁlet met een heerlijke kreeften saus
MIX GRILL Varkenshaas sate – sparerib en een kipspiesje
KOGELBIEFSTUK Botermalse kogelbiefstuk (meerprijs € 2,50)
KREK WAK WOU Huisgemarineerde spareribs licht pikant
geserveerd met twee koude sausjes

Een schilder verhuist
naar een andere wijk.
"Verhuizer, wees alsjeblieft voorzichtig met
dat schilderij. De verf
is nog niet helemaal
droog", waarschuwt
de schilder. Waarop
de verhuizer antwoordt:
"Oh dat geeft niks,
meneer. Ik heb toch
maar oude kleren aan."

Sauzen naar keuze: champignonsaus- pepersaus of stroganoffsaus

Nagerecht
• DAME BLANCHE Drie bollen vanilleroom-ijs met chocoladesaus
en slagroom.
• COUPE ANANAS Twee bollen vanille-ijs met gemarineerde ananas
met room
• KOPJE ILLY KOFFIE of thee naar keuze
Actie geldig van woensdag t/m zondag.
Reserveren mogelijk, info@grandcafedetraverse.nl
of 0492 37 01 12 . De Traverse, Steenweg 19, Helmond

UW SPECIALIST IN:

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Hoveniersbedrijf

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

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

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

ACTIE - ACTIE - ACTIE
GRATIS 12 jaar garantie bij aankoop van een NEFIT CV KETEL*
*Vraag naar de voorwaarden

Gespecialiseerd in CV-ketels
en onderhoudsabonnementen
vloerverwarming, badkamers,
stadsverwarming, sanitair,
verbouwing / renovatie,
radiatoren decorradiatoren.
Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...

www.josvanheugten.com

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

Algemene Ledenvergadering
UITNODIGING
Voor de jaarvergadering voor de leden van Wijkvereniging Dierdonk op
maandag 31 oktober 2011, om 20.30 Uur, in Parkzicht

A

lle leden zijn van harte welkom. Het is niet nodig om u vooraf aan te melden.
Op de jaarvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het verenigingsjaar 2010/2011.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Ook zult u geïnformeerd worden over de plannen voor het nieuwe jaar. Uiteraard zijn verdere nieuwe ideeën
altijd van harte welkom en willen we daarover graag met u van gedachten wisselen.
De agenda van de jaarvergadering:

1) Opening/vaststelling agenda
2) Ingekomen stukken/mededelingen
3) Vaststellen verslag algemene ledenvergadering d.D. 8 November 2010
4) Bestuurssamenstelling:

Volgens het rooster van aftreden is dit jaar geen van de
leden aftredend. Het bestuur bestaat uit 4 personen
en kan verder worden uitgebreid. Degene die interesse
heeft gelieve contact op te nemen met een van de
bestuursleden. Aan de ALV zal worden gevraagd eventuele
kandidaten ter vergadering, al dan niet na stemming, tot
bestuurslid te benoemen.

5) Jaarverslag verenigingsjaar 2010/2011

De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag.

6) Financiële verslaglegging

a) balans en jaarrekening verenigingsjaar 2010/2011
De penningmeester geeft een korte toelichting op de
stukken.
b) verslag kascommissie
De ALV wordt gevraagd de documenten onder a goed
te keuren.
c) samenstelling nieuwe kascommissie
d) begroting 2011/2012

7) Rondvraag
8) Sluiting
12 september 2011
Jan van Duren
Secretaris

Verenigingsnieuws
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Vervolg.. verslag jaarvergadering 2009/2010
Concept - verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV), jaarvergadering 2009/2010 van Wijkvereniging Dierdonk op maandag 8 november 2010
om 20.30 uur in Parkzicht
Op de vergadering waren aanwezig van het bestuur: Gerard Bosmans (wnd. voorzitter), Jeroen Schoonen
(penningmeester), Jan van Duren (secretaris) en Heidi Swinkels en verder van de leden René van Lierop,
Frank Smits, Jos van den Eijnden, Fred de Locht, Peter van Rooij, Carel van der Zanden, Jacques de Rooy,
Marij de Rooy, Hans de Jong, Jeanne de Jong, Herman van Zoelen, Fried van Rijt, Hanny van Rijt, Joke van
der Vange, Carel van der Vange.

1)

OPENING/VASTSTELLING AGENDA

2)

INGEKOMEN STUKKEN/MEDEDELINGEN

3)

VASTSTELLEN VERSLAG ALV D.D. 16 NOVEMBER 2009

4)

BESTUURSSAMENSTELLING

5)

JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2009/2010

6)

FINANCIëLE VERSLAGLEGGING

Na opening van de vergadering door de wnd.voorzitter Gerard Bosmans wordt de agenda vastgesteld.
Aan de aanwezigen worden de volgende stukken uitgedeeld: het verslag van de vorige jaarverga-dering, het
jaarverslag en de jaarrekening 2009/2010 en de begroting voor het komende verenigingsjaar 2010/2011.
Er zijn geen mededelingen noch ingekomen stukken voor de ALV.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actiepunt laptops – het bestuur geeft aan dat er inmiddels in totaal 6 laptops zijn aangeschaft.
Daarvan zijn er door de wijkvereniging twee betaald. Ook hebben wij de kosten van de
beeldbewerkingssoftware voor onze rekening genomen.
Actiepunt UPC-abonnement – de kosten hiervan zijn afgelopen jaren door Parkzicht en de
wijkvereniging ieder voor de helft betaald. Vanaf 2010 worden deze volledig door Parkzicht betaald.
Actiepunt ledenadministratie - beloten is om de notoire wanbetalers van de contributie (circa 30) uit
het bestand te schrappen.Tevens is er nog een aantal vrijwilligers die geen contributie betalen. Het
bestuur wil deze (oude) afspraak herzien en alle leden contributieplichtig maken. De desbetreffende
vrijwilligers zullen hierover een schrijven ontvangen.
Volgens het rooster van aftreden is Jan van Duren, bestuurslid, secretaris aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar
gesteld en wordt door de ALV tot bestuurslid herbenoemd. Hij blijft binnen het bestuur de rol van secretaris
vervullen. Verder hebben er zich geen kandidaten gemeld.
Door de secretaris wordt een toelichting gegeven op het verslag. De ALV gaat akkoord met het jaarverslag.
In het algemeen lopen de activiteiten goed. Er zijn zo’n 18 activiteiten of subclubjes die door het jaar
heen van alles hebben georganiseerd (zie jaarverslag 2009/2010). In het verenigingsjaar zijn als nieuwe
activiteiten gestart de schildersclub, de tourfietsclub en kunst in Dierdonk. Ook is in 2010 in navolging op
het feest in verband met het 10-jarig bestaan (D-Day) een groot wijkfeest onder de naam Bruisend Dierdonk
georganiseerd.
a) Balans en jaarrekening verenigingsjaar 2009/2010. De penningmeester geeft een toelichting op de
stukken.
b) De jaarstukken zijn ook onderzocht door de kascommissie bestaande uit de leden, dhr. Carel v.d. Zanden,
dhr. Herman van Zoelen en dhr. Hans de Jong. Dhr. v.d. Zanden leest namens de commissie een verklaring
voor tot décharge van de penningmeester. Op basis van alle stukken wordt door de ALV de financiële
verslaglegging van het jaar 2009/2010 goedgekeurd. Samenstelling nieuwe kascommissie: Dhr. v.d.
Zanden is aftredend. De heer Jacques de Rooy stelt zich beschikbaar om de kascommissie te versterken.
Daardoor bestaat de kascommissie wederom uit 3 personen.
c) Begroting 2010/2011. De penningmeester licht de begroting toe. Alle deelactiviteiten kunnen op een
redelijke, soms hogere financiële bijdrage dan voorgaande jaren rekenen. De begroting wordt per regel
doorgenomen en toegelicht.
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Naar aanleiding daarvan wordt opgemerkt e/o afgesproken dat:
-het door de wijkvereniging geëntameerde afscheidsfeest voor groep 8 wordt gewaardeerd en
herhaling verdient. Daarom akkoord met opname budget daarvoor.
-sponsorgeld voor Bruisend Dierdonk noodzaak blijft. Het opgenomen budget is € 3.000,- maar
de werkelijke kosten zijn meer dan het drievoudige.
-zal worden bezien of in verband met verzekering en de vermogenssituatie het raadzaam is om in
de boekhouding op de bezittingen af te schrijven.
-de wenselijkheid om af te stappen van het zgn. gebroken boekjaar door het bestuur wordt bezien.
De begroting wordt met inachtname van het bovenstaande geaccordeerd door de ALV.

7)

RONDVRAAG

8)

SLUITING

Peter van Rooij – Het is voorgekomen dat mensen niet tijdig konden reageren voor deelname aan een
activiteit vanwege te late ontvangst van de Gazet. Hij vraagt aandacht voor een tijdige verspreiding en
opname van de diverse data in het wijkblad. Mogelijk dat in bv.vakantieperiode Moet Niks zelf kan flyeren.
Karel v.d. Zanden – gaat proberen de mededelingen vanuit Moet Niks op de website te plaatsen.
Hanny van Rijt – vraagt i.v.m. Didoko wie de mededelingen verzorgt op de publicatieborden bij de toegangen
van de wijk – loopt via Gerard Bosmans naar Walter Schuurman, voorzitter van de Wijkraad.
Herman van Zoelen – kondigt aan dat Erna van Hees stopt als beheerder van Parkzicht. Er wordt gezocht
naar opvolging.
Joke van der Vange – brengt haar complimenten uit met betrekking tot de upgrading van de Gazet.
René van Lierop – heeft iemand die graag workshops “kaarten maken” wil geven. Voorgesteld om de persoon
in contact te brengen met het bestuur van de wijkvereniging e/o Parkzicht.
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.
Helmond, december 2010
Jan van Duren
secretaris
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Foto’s maken in de stad of in kleine ruimten

V

elen van jullie gaan op vakantie en maken dan wat dagtripjes naar mooie dorpen of steden. Vooral in de oudere
steden of dorpen doet zich een probleem voor als je een
mooie foto wil maken van een gebouw. Je zou graag nog wat
stappen terug willen om het gebouw er hellemaal op te krijgen,
maar dat gaat niet, er zit een muur in de weg.
Dan maar de camera schuin omhoog richten en de grond er
niet bij!
Resultaat is een foto van het gebouw met lelijke naar elkaar
lopende lijnen volgens de regels van het perspectief. Je weet
wel, dat wat je vroeger leerde op de middelbare school, met
horizon, verdwijnpunten enz. bij het vak tekenen. Kijk naar de
twee foto’s: links de lelijke lijnen en rechts is al veel beter zonder
hinderlijke andere gebouwen.
De oorzaak ligt voor een deel aan verkooppraatjes van de

verkoper. Zo’n winkelbediende zegt tegen U: “ Deze camera
is beter, want die heeft wel 15x zoom bereik!” Kijkend door
de zoeker is bijna iedereen onder de indruk van de geweldige
inzoomkwaliteiten van de camera. Trap er niet in bij de koop
van een nieuwe camera!
Er is niet voor niets de spreuk: “Je benen zoomen het beste.”.
Je hebt dus veel meer aan een goede groothoek en wat minder
tele.
Het gaat niet om de 15x zoom. Met een telelens kun je niet
zoveel als je in een stad met smalle straten bent. ( of in kleinere
ruimten zoals de woonkamer )
Als er op een lens bijv. staat zoiets als 15mm-225mm ( 15 x ) dan
is dat eerste getalletje het belangrijkst. Hoe kleiner dat getal hoe
breder het blikveld van de lens. ( zie foto’s )
Op de drie foto’s op de volgende pagina van links naar rechts:
• Bij een “normale”lens moet je naar achter en de straat en
mensen zijn hinderlijk.
• Bij de “supergroothoek” kun je voor de heg van de tuin gaan
staan en nog teveel erop.
• Bij de “groothoek” is alles in balans.

12 Verenigingsnieuws

Bij het kopen van een kleine camera kun je het best vragen hoe
het gesteld is met de groothoek van de lens, wan die getalletjes
zijn voor elke camera anders. Vroeger met rolletjes camera’s was
het simpel: 28mm of minder was goed. Nu moet je gewoon in
de winkel ernaar vragen en zelf uit proberen. Het is erg fijn als je
in smalle stegen of kleine ruimten ook goede foto’s kunt maken.
Immers veel foto’s maak je binnen bij feesten en partijen.

Dit jaar heb ik het op me genomen deze wandeltocht in Helmond
te organiseren. Make no mistake; deze tocht is voor iedereen!
Je hoeft geen lid te zijn van Fotodier, je hoeft alleen een beetje
gek te zijn van fotografie. Meer informatie kan je vinden op:
http://worldwidephotowalk.com/walk/helmond-nb-nederlandkasteel-helmond/. Dus als je zin hebt in een gezellige middag
onder fotofielen, loop gezellig mee!

Bij de huidige camera’s met verwisselbare lenzen is het ook
oppassen geblazen. Bij APS-C formaat is 16mm een mooie groothoek. Bij FX-formaat is dat 24mm enz. Kijk zelf door de zoeker
met de mogelijke aankoop en beslis dan!
Kort samengevat: een goede groothoek op je camera is nuttiger
dan een flinke tele. Laat jezelf niet in de luren leggen en probeer
het zelf uit of de camera aan je eisen voldoet.
Veel fotoplezier.
Louis van de Werff, lid van fotoclub fotodier

World Wide Photowalk

Sinds een aantal jaren is een nieuw fenomeen binnen fotografieland aanwezig, de zgn. “World Wide Photowalk” (WWPW). Dit is
een evenement georganiseerd door Scott Kelby (wereldbekend
auteur van vele foto, Photoshop en Lightroom boeken) en spreid
zich uit over de hele wereld. Overal in verschillende steden worden wandeltochten georganiseerd volgens het WWPW principe.
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

Verenigingsnieuws 13

ANGELA HAIRSTYLISTE
AALSHORSTWEIDE 3
5909 SJ HELMOND

Wat eten we vanavond?
Voor een lekker stukje vlees, ambachtelijke
vleeswaren, kant en klare gerechten en
heerlijke salades zijn wij uw kennis in smaak!

* Voor dames, heren en kinderen
* Ma - Di - Do - Vr geopend
* Woensdagavond geopend
VOOR INFO EN AFSPRAAK: TEL: 0613505299

Kijk in de winkel voor de aanbiedingen
van de week!
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

Zorg voor alle generaties!

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht
voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en
jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging.
U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg.
Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl

MoetNiks Mededelingen.
Vanaf 5 oktober is er weer elke woensdag KOERSBAL in
Parkzicht.
We beginnen om 10:00 uur en spelen tot 12:00 uur.
Het verdere programma tot het voorjaar 2012  komt in de Gazet
van november

Word lid van de wijkvereniging!

I

n een nieuwe wijk moet de sociale structuur helemaal op
gang komen. Het is niet eenvoudig om mensen die van alle
hoeken van het land komen tot elkaar te brengen. De enige
verbindende factor is het wonen in de wijk. 12 jaar geleden
is met de start van de wijk het initiatief ontstaan om een
wijkvereniging op te richten. Centrale
doelstelling van de wijkvereniging is voor
de wijk meer dingen te organiseren die
ook in andere wijken plaatsvinden. Clubs,
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.
cursussen, feestelijke activiteiten etc.
o
Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
Zoals ook in de statuten van de
o
Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...........................................
wijkvereniging staat heeft de vereniging
tot doel allerlei activiteiten te organiseren
Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
o
die voor de bewoners het wonen en leven
Familienaam: .........................................................................
in de wijk aangenamer maken.
Adres:
.........................................................................
Postcode:
....................................................
Dat is de wijkvereniging Dierdonk zonder
meer gelukt.
Tel.: 0492 ....................................................

Lid worden van de wijkvereniging?

Het lidmaatschap kost € 13,50,- per gezin
per jaar. Het verenigingsjaar loopt van juli
tot juli.
U kunt lid worden door u aan te melden
bij de ledenadministratie. Dit kan d.m.v.
bijgevoegd formulier.

Gezinssamenstelling

Diegene die al lid zijn hebben in de maand
juni een acceptgiro ontvangen. Heeft u
de contributie nog niet overgemaakt
doe dit dan zo spoedig mogelijk. Heeft u
de acceptgiro niet meer dan kunt u het
bedrag overmaken op reknr 527468061
t.n.v. Wijkvereniging Dierdonk.
We hopen dat u de vereniging en
haar vrijwilligers een warm hart blijft
toedragen.

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

voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam

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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EEn vErtrouwd adrEs
voor hEt plaatsEn
of lEvErEn van
complEtE badkamErs
En
tEgElvloErEn
Mierloseweg 288

•

Helmond

Haarinstituut Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

ROB JACOBS TUINAANLEG

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

T. 06 215 626 47
v
c d
2
www. robjacobstuinaanleg.nl
Vossenbeemd 110-B, 5705 CL Helmond
 helmond@biometrischcentrum.nl  06 - 123 789 20
www.helmond.biometrischcentrum.nl

Handen uw visitekaartje

BMC Helmond

NIEUW GEL-POLISH

Behandel uw nagels als juwelen.
Ideaal voor het verstevigen van de natuurlijke nagels.
Gel-polish nagelbehandeling € 15,00

Neurofeedback-therapie*
Bij o.a. AD(H)D, autisme, stress, migraine, slaapstoornissen, (faal-)angst en concentratieproblemen.
Vergoeding mogelijk via de aanvullende zorgverzekering.

Haarinstituut Helmond
Gooisehof 147
Andrea de Roy - Rudek
06-17572360 of 0492-516238
www.haarinstituuthelmond.nl
t p
1
:1
ik werk alleen op afspraak

*BMC-neurofeedback
is een1wetenschappelijke
p
o
methodiek voor het meten en trainen van hersenen.

Tevreden
Trots meldt de nieuwe
suppoost van het Rijksmuseum zich aan het
eind van zijn eerste
werkdag bij de museumdirectie.
"Meneer de directeur, ik
denk dat u over mij tevreden zult zijn. Ik heb
vandaag al drie Rembrandts en twee
Picasso's verkocht!"
C
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edrijf

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

15e Dierdonkweekend groot succes !
Mede dankzij de prima weersomstandigheden is de jubileum
editie van het Dierdonkweekend
een grandioos succes geworden.
Gelukkig zijn al onze negatieve
verwachtingen gelogenstraft en
hebben we vele bezoekers in en om
de tent mogen verwelkomen.

Vrijdagavond discoavond

We begonnen het weekend op
vrijdagavond met de traditionele
discoavond voor de jeugd. Deze keer
hadden we geen leeftijdscategorieën
ingesteld met de hoop dat de oudere
jeugd wat eerder zou binnenkomen en
de drempel voor hun wat lager zou liggen.
D.J.-Petertje had er de stemming goed in,
gezien het enthousiasme bij de kinderen.
Rond de klok van 20.00 uur heeft de
nieuwe dansgroep “Happy Feet” onder
grote belangstelling van alle aanwezigen
een demonstratie gegeven. Ondanks

de beperkte ruimte die ze tot hun
beschikking hadden lieten ze zien dat
alle trainingsuren niet voor niets geweest
waren. Prima gedaan meiden! De oudere
jeugd wist de weg naar tent toch nog niet
in grote getallen te vinden zodat om 23.00
uur de avond beëindigd werd.

Zaterdagmorgen knutselen
en minivoetbaltoernooi
Zaterdagmorgen begon met het
traditionele knutselen voor de
allerkleinsten onder ons gevolgd door
de vierde editie van het Dierdonks
minivoetbaltoernooi.
Wij waren blij verrast dat we dit jaar maar
liefst 12 teams, verdeelt over 3 poules,
aan de aftrap mochten begroeten. In alle
drie de klassen werd vol vuur gestreden
om de 3 wisseltrofees en rond de klok
van 5 uur konden de poule winnaars
bekend gemaakt worden. Bij de

7-8 jarigen ging de bokaal naar
de Viltjes, bij de 9-10 jarigen waren de
Oranje Leeuwen het sterkste en bij de
oudste deelnemers wonnen F.C. Bulshitt
de beker. Onze complimenten gaan naar
onze scheidsrechters en alle deelnemers
die er gezamenlijk voor gezorgd hebben
dat het gehele toernooi bijzonder sportief
en gemoedelijk verlopen is.

De Viltjes

F.C. Bullshit (links)
De Oranje Leeuwen
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Een uitverkochte feesttent !....
Rabo Street Golftournament

Tegelijkertijd werd voor de tweede
maal het streetgolf toernooi gehouden
dat dit jaar geadopteerd werd door de
Rabobank die enkele mooie prijzen ter
beschikking had gesteld. De nieuwe
naam van dit evenement luid dan ook
voortaan “ Rabo Street Golftournament”.
Ook hierbij mochten we een toenemend
aantal deelnemers verwelkomen waarvan
sommigen zoveel tijd nodig hadden dat
ze bij wijze van spreken meteen de tent
binnen konden om aanwezig te zijn bij de
feestavond, die door het optreden van
Rochelle, voor het eerst sinds vele jaren

weer eens nagenoeg uitverkocht was.
Mede door de perfecte muziekkeuze van
D.J- Peter(tje) werd er tot in de kleine
uurtjes volop feest gevierd en gingen
diverse keren de beentjes van de vloer.

Rochelle

Hoogtepunt van de avond was natuurlijk
het optreden van Rochelle die met haar
fabelachtige stem een optreden neerzette
dat klonk als een klok. Kortom een
geweldige avond.
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... en op zondag volleyballen!

Zondag volleyballen

De zondag stond als vanouds in het
teken van volleyballen. Helaas mochten
wij dit jaar slechts een 12 tal teams
verwelkomen. Dit aantal was een
dieptepunt in de 15 jarige historie van
het Dierdonk weekend. Desondanks werd
er niet minder fanatiek gestreden om de
winst.
Minpunt was dat er een paar mensen
geblesseerd raakten waarvan Mark
Verkoelen zodanig dat hij per ambulance
naar het ziekenhuis vervoerd moest
worden. Langs deze weg wensen wij Mark
een voorspoedig herstel toe. Voor de
jeugd was er dit jaar een klimpalmboom,
waar met drie personen tegelijk in
geklommen kon worden en waar door
een druk op een knop aangegeven werd
wie gewonnen had. In de tent vonden een
tweetal optredens van jeugdcircus Sim
Sala Bim waar de aanwezige bezoekertjes
met volle teugen van genoten. Ook
hadden we dit jaar weer een tweetal
springkussens geplaatst, een voor
kleinere kinderen en een voor de wat
groteren.

Helaas moesten we ook dit jaar
weer voortijdig beide springkussens
opruimen omdat een aantal kinderen
er genoegen in schept te proberen om
de springkussens op diverse manieren
te vernielen. Aanspreken op dit gedrag
heeft geen enkel effect, je kunt alleen
een grote mond terug krijgen. Jammer
voor de goedwillende kinderen
maar waarschijnlijk komen er geen
springkussens meer.
Ook is tijdens de zondagmiddag een fiets
van een van onze vrijwilligsters gestolen.
De fiets stond afgesloten achter de
koelcontainer gestald. Mocht iemand
iets gezien hebben wat kan leiden tot
het terug vinden van de fiets dan willen
we hem of haar vragen om contact op te
nemen met het secretariaat van de Stg.
Dierdonkdagen p/a Leeuwenborchweide
58 tel. 0492-559897.

Dierdonkers bedankt!

Al met al kunnen wij tevreden terug
kijken op het weekend en met dit
resultaat in ons achterhoofd durven wij
al voorzichtig aan de 16e editie van het
Dierdonkweekend te denken.
Rest ons nog iedereen te bedanken die
hebben mee gewerkt om dit weekend
tot een succes te maken. In het bijzonder al onze vrijwilligers zonder wiens
belangeloze inzet dit evenement nooit
zou kunnen plaats vinden.
Verder bedanken wij natuurlijk onze
sponsoren en met name: OSDierdonk, de
Wijkraad,de Wijkvereniging, Gemeente
Helmond, Sita afvalverwerking, Parkzicht,
Tuincentrum van de Velden en verder
iedereen die op wat voor manier dan ook
hun bijdrage hebben geleverd aan ons
jubileumweekend.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur: Ton, Jan, Roel, John, Roland
en Hans
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KOM GEZELLIG
SPORTEN
Spinning, Squash, Fitness, Steps,
Zumba, Powerkick, Body lift,
DéDé Danceballet, TeaKwon-Do,
Darten, Senioren Fitness.
Squash actie
8x een half uur squash en een squashracket (dat je mag houden)
voor slecht € 49,95 p/p

Boomklimmen is ook een kunst!

O

livier heeft vandaag een dagje vrij.
Papa en mama moeten vandaag
werken en daarom gaat Olivier bij
Richie spelen. Richie woont in een heel
groot huis met een hele grote tuin. In
de tuin staan heel veel bomen, struiken,
maar ook klimrekken met glijbanen.
Olivier en Richie zijn al snel buiten in de
tuin. De mama van Richie weet dat daar
niks kan gebeuren en als ze de mama van
Richie nodig hebben kunnen ze roepen.
De mama van Richie is blij dat de jongens
buiten spelen, dan kunnen er binnen
geen ongelukken gebeuren.
Richie en Olivier hebben allerlei
plannetjes bedacht. Eerst verzamelen
ze dode takken die op de grond liggen,
Daar kunnen ze een hut van bouwen.
Dan vragen ze aan de mama van Richie
of zij oude lakens heeft, Daar willen Richie
en Olivier een dak van maken en nu nog
een kleedje voor op de grond. Dat heeft
mama niet. Met zijn allen lopen ze naar
zolder om te kijken of daar nog iets ligt
wat Olivier en Richie mogen gebruiken.
Op zolder ligt nog een oud kleedje, die
ze kunnen gebruiken. Mama zegt nog
wel even voordat de jongens naar buiten
lopen dat ze voorzichtig moeten zijn en
niet in de boom mogen klimmen. “Op de
grond mag je een hut bouwen, maar doe
geen gevaarlijke dingen”, zegt mama. De
jongens beloven om voorzichtig te zijn.
Richie en Olivier gaan eerst kijken waar ze
de hut zullen bouwen. Ze besluiten de hut
onder de boom te bouwen, Als het gaat
regenen dan blijft de hut droog. De takken
duwen ze in de grond en daarna gaan de
lakens erop als dak. Met wasknijpers
zetten Richie en Olivier de lakens vast. Nu
nog het kleedje op de vloer en de hut is af.
Precies op het moment dat de hut af is,
komt de mama van Richie met drinken
en berenkoekjes. “Die kunnen we nu in
de hut opeten”, roepen Olivier en Richie
tegelijk. Mama gaat meteen weer naar
binnen, want ze heeft gezien dat Olivier
en Richie lief aan het spelen zijn. Als de
berenkoekjes en het drinken op zijn gaan
Olivier en Richie weer verder met spelen.
“Zullen we in een boom klimmen?”, vraagt
Olivier aan Richie. Richie durft dit eigenlijk
niet. Olivier begint te klimmen en gaat
hoger en hoger. Richie roept dat Olivier
terug moet klimmen, toch gaat Olivier
als maar hoger en luistert niet meer naar

Richie. Dan is Olivier opeens zo hoog dat
hij niet mee terug durft. “Ik ga snel mijn
mama roepen!”, roept Richie. Richie rent
snel naar binnen en zegt tegen mama dat
Olivier in de boom is geklommen en nu
zo hoog is dat hij niet terug durft. Mama
loopt mee naar buiten en kijkt omhoog
de boom in. Daar ziet ze dat Olivier wel
heel hoog is geklommen. Mama durft ook
de boom niet in te klimmen en zegt tegen
Olivier: ” Olivier, je bent zelf de boom in
geklommen. Probeer maar voorzichtig
naar beneden te klimmen”. Een bang
stemmetje van Olivier zegt: “Nee, ik durf
niet”. “Probeer toch maar naar beneden
te komen”, zegt de mama van Richie. Heel
voorzichtig zet Olivier een voetje naar
beneden. En heel langzaam zakt Olivier
weer naar beneden.

De buurman van Richie loopt in de tuin
en hoort de mama van Richie zeggen
dat Olivier voorzichtig naar beneden
moet komen. “Kan ik jullie helpen?”,
roept de buurman. De mama van Richie
verteld meteen tegen de buurman dat
een vriendje van Richie de boom in is
geklommen en er nu niet meer uit durft.
“O, maar ik kan de boom wel in klimmen
om Olivier te helpen”, zegt de buurman.

De buurman loopt om en al snel staat
hij onder de boom waar Olivier in is
geklommen. “Olivier, blijf maar zitten
waar je nu bent dan klim ik naar je toe”,
zegt de buurman. De buurman klimt naar
Olivier toe. “Als je nu op mijn rug gaat
zitten en je heel goed vast houdt, dan
gaan we samen naar beneden”, zegt de
buurman.
Mama en Richie staan beneden te
kijken naar de buurman hoe hij naar
beneden klimt met Olivier op zijn rug.
Heel voorzichtig daalt de buurman naar
beneden. Als de buurman met Olivier
bijna beneden zijn glijdt Olivier een stukje
naar beneden. Mama en Richie schrikken.
De buurman vraagt aan Olivier nog even
goed vast te houden, want ze zijn bijna
beneden. Eenmaal beneden kijkt de
Mama van Richie Olivier boos aan en
zegt:” Je mag niet in bomen klimmen,
Olivier, dat heb ik jullie gezegd”. “Waarom
heb je dit nu wel gedaan”, vraagt de
mama van Richie. “Ik weet niet waarom.
Ik zal het niet meer doen”, zegt Olivier.
“Als je het nog een keertje doet, mag je
niet meer bij me spelen”, zegt Richie.
Olivier schrikt hiervan en begint zachtjes
te huilen. “Dat is niet lief van je, Richie.
Olivier zal het niet mee doen, want hij
weet nu hoe eng het is om in hoge bomen
te klimmen. Jij mag ook niet in bomen
klimmen, Richie”, zegt mama.“Olivier”,
zegt de mama van Richie ”je moet wel
even de buurman bedanken dat hij voor
jouw in de boom is geklommen om je
eruit te halen”. Olivier is nu een beetje
verlegen en zegt: “dank u wel”. “Het is
al goed”, zegt de buurman “maar de
volgende keer moet je echt niet meer in
bomen klimmen. Voor het zelfde geldt val
je eruit. Wat gaan we dan tegen je mama
en papa zeggen?. Olivier is uit de boom
gevallen!. Nee, dat kan toch niet”. Olivier,
Richie en de mama van Richie moeten
hier heel hard om lachen.De mama van
Richie nodigt de buurman uit iets te
drinken, want dat heeft de buurman wel
verdiend.
Richie en Olivier lopen mee naar binnen
met mama, want zij hebben ook dorst
gekregen van dit avontuur.“In ieder geval
hebben we straks veel aan je mama te
vertellen, Olivier”, zegt de mama van
Richie.“Ja”, zegt Olivier.
Heeeeeeeeel veeeeeeel!!
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Kunst
Jantje in de bloemenzaak:
“Zijn dat kunstbloemen ???”
“Natuurlijk”, zegt het
bloemenmeisje.
Jantje:
“Ja, is het nou kunst
of natuurlijk!?”
Bloemenmeisje:
f
1 22
“Kunst natuurlijk!!!”

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

Raceﬁetsen & Mountainbike’s, Tijdrit-triathlon ﬁetsen, Crossﬁetsen,
Hybride’s, Sportieve stadsﬁetsen
Scherpe prijzen, goede service en lage uurtarieven zijn de
speerpunten van Jan van Dijk Bikes & Services

Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

400 m2 winkeloppervlak 70 m2 kleding
Helmen en Schoenen.
Onderdelen & Accessoires Wielen & banden.

tel: 0492-474371

Email: info@bikesenservices.nl

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Annatheater oktober 2011
Wegens succes heropvoering “Het testament van de
Hond” oktober 2011
Wegens daverend succes speelt toneelgroep Vreemd Beest,
het huisgezelschap van het Annatheater in Helmond, het
toneelstuk “Het testament van de Hond” opnieuw!
Op 28 januari 2011 ging de voorstelling in première en werd maar
liefst 10x in het Annatheater opgevoerd. Wegens uitverkochte
zalen is besloten 4 extra voorstellingen te spelen in oktober
2011. Daarnaast worden eind oktober ook 3 voorstellingen op
Curaçao gespeeld in het kader van een culturele uitwisseling.
In theater Luna Blou in Willemstad zal het Curaçaose publiek
getrakteerd worden op dit succesvolle toneelstuk.
data voorstellingen:
dinsdag 4, zaterdag 8, zondag 9 en dinsdag 11 oktober
tijd: zondag om 14.30 uur, zaterdag en dinsdag om 20.00 uur
entree: € 15,00; CJP € 10,00
reserveren: reserveren@annatheater.nl, via tel. no. 06 28104333

Annatheater zoekt vrijwilligers
Het Annatheater is een initiatief dat uitsluitend op vrijwilligers
draait. Daarvan zijn er nooit genoeg, en we kunnen dus weer
nieuwe mensen gebruiken. Je kunt je op allerlei terreinen
inzetten:
• Gastvrouw of –heer overdag en ’s avonds, door de week
en in het weekend.
• het bijhouden van de reserveringen
• het meehelpen bij het realiseren van projecten, bijvoorbeeld
Open Podia.
• het schrijven van tekstjes voor PR-doeleinden
• het verspreiden van folders en posters
• het aanvragen van subsidies
• het onderhouden van contacten met andere culturele
instellingen,enz.
Je werkt tamelijk zelfstandig in een gezellig team, waarin voor
iedereen ruimte en waardering is. Of je nou een vergadertijger of
Stille-Willie-met-gouden-handjes bent. Je bepaalt zelf wanneer
en hoeveel je wilt werken. Af en toe vieren we een feestje, en
als jij eens iets wilt vieren in het theater is dat bespreekbaar.
Meer informatie? Bel dan met Lavínia Germano op 0492-547573
of stuur een e-mail naar info@annatheater.nl.
___________________________________________________

Kunstkwartier cursussen starten weer in
Dierdonk

zaterdag 15 oktober: Thijs van Domburg
Thijs neemt u mee naar het jaar 2017. Na de Grote Ramp
is Nederland veranderd in een woestenij, een naargeestig
landschap van vervallen huizen en autowrakken, waar
de beschaving niet meer is dan een vage herinnering. De
overgebleven bewoners proberen met het kleine beetje voedsel
dat ze nog kunnen vinden te overleven. Is er nog hoop of zal ons
mooie land ophouden te bestaan? Eén ding is zeker, dat wordt
ouderwets lachen geblazen met Thijs van Domburg!
tijd: 20.30 uur, entree: € 12,50
reserveren: reserveren@annatheater.nl, via tel. no. 06 28104333
donderdag 20 oktober: Brabant Plat
Als eind september Brabant Plat van start gaat met haar nieuwe
tournee wordt dat alweer het negende seizoen van Brabantse
humor in het theater. Begonnen als experiment bleek al snel
dat de Brabantse humor ook in het theater uitstekend weet te
gedijen en 8 jaar lang trok Brabant Plat dan ook bomvolle zalen.
Brabant Plat brengt een avondvullende voorstelling voor het
voetlicht, waarin ruim baan is gemaakt voor een drietal absolute
toppers van de Brabantse humor. Frans Bevers, Ton Brekelmans
en Rien Bekkers laten het publiek onbedaarlijk lachen om hun
prachtige humor en uitgekiende typetjes.
aanvang 20.30 uur, entree: € 15,00
reserveren: reserveren@annatheater.nl, via tel. no. 06 28104333

Vanaf september zijn er bij
Kunstkwartier weer allerlei leuke,
veelzijdige cursussen op het gebied
van beeldende kunst, dans, muziek,
theater en schrijven gestart. Naast
de cursussen in het hoofdgebouw
aan de Kromme Steenweg biedt
Kunstkwartier ook cursussen aan in
de wijk Dierdonk.
Beeldende Kunst
Vanaf 5 oktober kunnen kinderen van groep 3 t/m 6 op
woensdagmiddag van 13.15 uur tot 14.30 uur een cursus
Kinderatelier volgen in sociaal cultureel centrum Parkzicht.
In de cursus gaan kinderen schilderen, tekenen, knutselen,
boetseren, schetsen, beeldhouwen en collages maken als échte
kunstenaars. De docent neemt iedere les iets anders mee: een
spannend verhaal, een prachtige afbeelding, een gek idee of
een thema. Aan de hand van de verschillende voorwerpen en
thema’s wordt de fantasie geprikkeld en ontstaan de mooiste
kunstwerken.
Muziek
Op muziekgebied wordt er op Basisschool Dierdonk een cursus
Blokfluit gegeven. Met blokfluiten leer je spelenderwijs noten
lezen. Hoe lang duurt zo’n noot? En welke naam heeft hij?
Blokfluitles is een goede basis voor de muzikale ontwikkeling.
De les wordt op dinsdag van 15.15 tot 16.00 uur gegeven voor
kinderen van groep 4 en 5.
Voor meer informatie kijk op www.kunst-kwartier.nl
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Kunst in Dierdonk

Toke Jansen,
Edi van der Elshout
Schilderkunst
Parkzicht

Dit schilderij is gemaakt door de teken- en schilderclub
Dierdonk. Elk lid van deze club schildert naar eigen idee
en inzicht onder begeleiding van Edi vd Elshout iedere
donder-dagavond in Parkzicht van 20 to 22u. Heb je interesse om mee te doen, kom dan eens vrijblijvend kijken.

Hans Seegers
Schilderkunst
Parkzicht

Rieky van Asten
Natuurlijk kunst
Malaxisbeek 1

www.natuurlijkekunst.nl

Rieky van Asten heeft de natuur als haar inspiratiebron.
Op haar typische wijzen creëert zij creaties met behulp
van hout, steen, textiel, bloemen en diverse andere materialen.

Anne Lier-van Hest
Schilderkunst
De korte geer 2

www.ffoxxann.nl/annesmodernekunst/
Hans Seegers is een gepassioneerd schilder. De uitdaging voor hem is om vorm en kleur met elkaar in balans te
laten zijn.

Niek de Jongh
Fotografie
Tormentilbeek 9

www.foto-u-niek.nl

Fotografie is voor mij het ultieme middel om alles, wat
het leven de moeite waard maakt, In het juiste licht en
sfeer vast te leggen, zodat deze foto’s op mindere momenten in het leven, de alledag weer kleur geven.

Het werk van Anne Lier – Van Hest speelt zich vooral af op
grote doeken. Het creëren, interpreteren en vormgeven
waarbij het doek de uitdaging is. Het ontwerpproces gaat
door totdat puur de essentie van de gedachtegang wordt
weergegeven. De techniek is gemengd: er worden diverse
lagen verf, oliepastel en andere materialen aangebracht
op het doek. Het resultaat is vaak verrassend eenvoudig
qua compositie en kleurstelling.

Marlies van Bergen
Schilderkunst
De korte geer 2

Petry Claassen

www.art-focus.nl

www.petryclaassen.nl

Mijn manier van kijken, interpreteren en vormgeven is
de basis voor mijn werk, waarbij het witte vlak de uitdaging is. De ontwerpen zijn het resultaat van een proces van vereenvoudigen totdat puur de essentie van de
gedachtegang wordt weergegeven. De techniek is gemengd: er worden diverse
lagen verf, oliepastel en potlood aangebracht op scanbulk. Middels deze werkwijze wordt structuur gegeven
aan het werk en krijgt het een mat, krijtig karakter.

Beeldhouwwerken
Malaxisbeek 1

Petry Claassen is gefascineerd door de mens in al haar
facetten. Zij maakt figuratieve beelden met diverse materialen zoals klei, gips, steen, brons en textiel. Door de ambachtelijke werkwijze die zij hanteert zijn al haar werken
unica’s.
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Selina Suominen

Jos van der Donk

www.selinasuominen.nl

www.jvanderdonk.eu

In haar werken presenteert zij fragmenten van de werkelijk-heid in vergrote uitbeeldingen. Het werk is vaak tot
stand gekomen uit herinneringen en eigen ervaringen
waarin zij wezenlijke belevingen en gedachten transformeert.

Jos van der Donk heeft een fascinatie voor beweging.
Gedreven door dans, T’ai Chi en Oosterse vechtsporten
maakt hij bronzen beelden waarin de mens centraal
staat. Meestal zijn dit vrouwenfiguren, omdat deze hem
in hun bewegende vorm het meest inspireren. Van der
Donk maakt werken in verschillende stijlen.

Schilderkunst
Arcenlaan 32

Bronzen beelden
Schovenhorstweide 9

Jose Luijten

Afrikaanse kunst
Horstlandenpark 8
j.luijten1@upcmail.nl
Kunst is een nieuwe wereld voor Jose. Het vastleggen van
vormen, composities in foto’s en tekeningen, het verzamelen en genieten van kunst. Dit verrijkt mijn leven en
wil ik delen met anderen.

Kunst in Dierdonk
Schilderkunst
Tamar

www.dierdonk.eu/kid

Marion Jochem

Sculpturen & glaskralen
Velhorstweide 18
www.emjee-beads.nl

Met staafjes glas en een 1.000 oC hete vlam vervaardigt
Marion Jochem zelf sculpturen en kralen van glas. Het
“lampwork” zoals verwerken van glas met een brander
internationaal genoemd wordt is een prachtige combinatie van ambacht en kunst. De mogelijkheden met het hete
glas zijn eindeloos en de prachtige kleuren blijven inspireren. Met de aan de brander vervaardigde kunstwerkjes
worden unieke en persoonlijke sieraden samengesteld.

Bent u woonachtig in Dierdonk en een enthousiast (beginnend) kunstenaar? Laat het ons weten dan kunt u volgend jaar ook meedoen.

Henk Lucas

Frans keramiek
Wildenborchlaan 60

Hans Deelen

Zandsculpturen
Schovenhorstweide 7

www.letemple.nl

Henk Lucas houdt zich bezig met keramische kunst. Van
vazen tot schalen en van kunstwerken tot borden.

Hans Deelen is zeer creatief met zand. De meest prachtige
vormen ontstaan uit zijn handen. Van replicaties van oude
kastelen tot en met de meest complexe fantasie figuren.

Verenigingsnieuws 27

Op 9 okt. 2011 is het kunst kijken in Dierdonk
U bent allemaal van harte uitgenodigd om vrijblijvend te
komen kijken tussen 13.00 en 17.00 uur.
Ook kinderen, familieleden, vrienden en bekenden zijn
van harte welkom.
Uiteraard bepaalt u zelf hoe u de kunstadressen
bezoekt: te voet, met de fiets, auto etc.
Een route die wij u aanbevelen is hiernaast gegeven.
U kunt dit programma ook downloaden via onze
website:
www.dierdonk.eu/kid
Namens de organisatoren,
Petry, Jos, Anne, Hans, Marion, Henk, Niek, Renee, Hans,
Jose en François
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1. Parkzicht –
		 Hans Seegers – Schilderkunst;
		 Toke Janssen – Schilderkunst;
		 Edi van der Elshout – Schilderkunst;
2. Tormentilbeek 9 –
		 Niek de Jongh – Fotografie;
3. Malaxisbeek 1 –
		 Petry Claassen – Beeldhouwwerken en schalen;
		 Rieky van Asten – Natuurlijke kunst;
4. De korte geer 2 –
		 Anne Lier – Schilderkunst;
		 Marlies van Bergen – Schilderkunst;
5. Schovenhorstweide 7 –
		 Hans Deelen – Zandsculpturen;
6. Schovenhorstweide 9 –
		 Jos van der Donk – Bronzen beelden;
7. Horstlandenpark 8 –
		 Jose Luijten – Afrikaanse kunst;
		 Hugo Brouwer – Schilderkunst;
		 Foto tentoonstelling FotoDier;
8. Velhorstweide 18 –
		 Marion Jochems – Sierraden en glaskralen;
		 Kitty Wiegman – Schilderkunst;
9. Wildenborchlaan 60 –
		 Henk Lucas – Frans keramiek;
10. Arcenlaan 32 –
		 Selina Suominen - Schilderkunst.

Jeugd(prijs)puzzel win een cadeaubon!
wiel.
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De oplossing van vorige maand!

D

eze keer is het wel gelukt en hebben we 9 oplossingen
van de jeugd(prijs)puzzel binnen gekregen. Hiervan
waren 5 juiste inzendingen. De oplossing was dat het
vrouwje uit de snoepkraam € 49,00 heeft ontvangen. Het
was een misschien een beetje moeilijk. De kinderen kregen
allemaal één softijsje, deze mocht je dus niet meetellen. Uit de
5 juiste inzendingen zijn door Heidi Swinkels, bestuurslid van de
Wijkvereniging 3 prijswinnaars getrokken die op 22 september
hun prijs in ontvangst hebben genomen.
C

M

Zet in de cirkel hierboven van elk tekeningetje de eerste
letter op de stippen. Er komt dan een woord uit. Je moet zelf
uitzoeken met welke letter je moet beginnen.
- ge
- t

De gelukkige winnaars zijn op
bovenstaande foto zijn Wes
van Midden en Didi Romero.
De 3e winnaar Ilse van Hout
kon niet aanwezig zijn bij de
“fotoshoot” maar staat op de
foto hiernaast.

p=v

-v

n=h

geeuw

-ur

t=h

z=w

g=l

Wij feliciteren de winnaars van
harte met hun cadeaubon.

Nieuwe puzzel

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand
een nieuwe kans.
We hebben ook deze maand weer een puzzel, en deze bestaat
uit een rebus en een wiel. De twee afzonderlijke oplossingen
vormen de gehele oplossing . Voor de juiste inzendingen hebben
we weer 3 cadeaubonnen van € 10,00 ter beschikking. Uiterste
inzenddatum is 15 oktober.

Los bovenstaande rebus op
Oplossing doodles puzzelpagina (pag 23)

De oplossingen van de rebus en het wiel kun je opsturen naar:
Gazet Kinderpuzzel,
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
of mail deze naar
redactie@dierdonk.org
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en of je jongen
of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij weer 3 cadeaubonnen
van € 10,00.
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De “R” is in de maand
Traditioneel met de “R” in de maand
beginnen we als Carnavalsvereniging weer
wakker te worden na de zomerpauze.
Sinds 2001 beginnen we de gezelligheid
met een uitstapje naar een pretpark.
Een uitstapje voor de (jeugd)leden van
de vereniging en ook gezinsleden zijn
hierbij natuurlijk van harte welkom. Dit
jaar hadden we het uitstapje gepland
naar het jarige Bobbejaanland. Zoals de
Belgen zegen “het plezantste land” met
attracties voor Jong en ouder.

Zowel de jeugd als ook de ouderen hebben
zich uitgeleefd, en bij de waterattracties
is ook menigeen nat geworden. Een en
ander was natuurlijk te voorkomen door
bij de attractie een poncho te kopen, maar
ja je kunt altijd nog in de droogtrommel.

Voor wat betreft het weer en ook de dag
hadden we een goede keuze gemaakt. Het
park was niet zo druk bezocht waardoor
de wachttijden niet te lang waren. Moe
en voldaan togen we rond de klok van
18.00 uur weer naar Dierdonk en konden
terugkijken op een geslaagde dag.
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De “R”is in de maand ... vervolg
Ja Bobbejaanland, het was me het
dagje wel. Zoals je ziet vermaakte
onze nog Prins Pieter d’n Urste
zich goed met Vorst Peter. Maar
de dagen van Pieters Prinsschap
tellen gestaag af. Onze commissie
voor het aanzoeken van een nieuwe
prins heeft ondertussen al een
nieuwe in het vizier of... in het vat?
Dit brengt ons er toe dat de organisatie
van carnaval 2012 alweer in volle gang is.
Wij beginnen al voor de magische datum
11-11-11 met het bekend maken van de
Prins op 5 november en de Jeugdprins
op 6 november. Daarnaast wordt ook
de lancering van een nieuwe website
voorbereid. Voor carnaval zelf kunnen
we zeggen dat de Zittingsavond rond is
en we voor zaterdag met carnaval de
openingsavond weer een kapellen avond
zullen houden. Deze zal worden opgeplust
met optredens, welke? daar zullen we in
een latere Gazet op terugkomen.
De maandagavond met carnaval stond
al weer enkele jaren in het teken van
de “kou” met Apres Ski. We hebben dit
jaar besloten om weer de warmte op te
zoeken en er weer een caribisch carnaval
van te maken met de uit de Gaviolizaal
bekende en fameuze “Tropical Night”
Ook in deze avond zal een of meerdere
higlights worden ingebouwd.

Beste Jongens en Meisjes

Ook in de optocht zullen we te zien zijn.
Hiervoor zijn we druk bezig met een
wagen. Echter hebben we een probleem,
namelijk om er wat moois van te kunnen
maken hebben we vanaf medio oktober
tot carnaval ruimte nodig om er aan
te kunnen werken. Deze ruimte zien
we natuurlijk het liefst in de buurt van
Dierdonk. Als u een plekje weet laat ons
het even weten. Daarnaast zijn wij nog op
zoek naar een ruimte voor permanente
stalling voor onze materiaalwagen.
Weet u iets of heeft u tips mail dan naar:
secretaris@rampetampers.nl of bel naar
0492-517210
Ook de dansgroep is weer opgestart en
zal zowel een garde als een showdans
presenteren. Alleen voor de jeugdraad
hebben wij dit jaar geen dansgroep, tenzij
zich hiervoor nog meisjes of jongentjes
aan willen melden. Met een viertal in de
leeftijd van 6 tot 8 jaar kunnen we starten.
Verder zijn er nog altijd jongens/mannen
welkom voor de grote raad, en voor
diegene die niet in de raad willen maar wel
bij een carnavalsvereniging willen horen,
zijn er nog genoeg leuke ander zaken om
bij mee te helpen en te organiseren. Dit
laaste geld natuurlijk ook voor meisjes/
vrouwen.

Ook bij de Jeugd draait de programmering
op volle toeren, en zij gaan er dit jaar
een “BEESTENBOEL” van maken. Dit is
het thema voor de jeugd waar we vanaf
6 november mee starten en de hele
carnaval op voort zullen borduren. Ook de
grote raad heeft met het 33 jarig bestaan
een keer met bija hetzelfde thema
gewerkt en was daarbij in de optocht te
zien met een Prinsenwagen.

En naast carnaval maken we dus ook
met andere zaken nog veel plezier. Heeft
u interresse of wilt u meer informatie,
mail dan naar de secretaris of bel even.
secretaris@rampetampers.nl
of 0492-517210.
Dus niet vergeten, noteer in de agenda:
5 november Prinsbekendmaking
6 november Jeugdprinsbekendmaking.

Het lijkt nog vroeg maar carnaval
2012 staat alweer voor de deur. Zo
zal op 6 november 2011 in onze
Residentie Parkzicht de nieuwe
Jeugdprins bekend worden
gemaakt.
Om vast in stemming te komen hebben
we daarom op vrijdag 14 oktober van
15.15 tot 17.00 uur een gezellig samen
zijn.
Samen met jullie willen we er een
gezellige middag van maken, lekker
kletsen, bakken en natuurlijk ook proeven
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wie zijn jullie?

Wel in de jeugdraad van 2011 zijn ook
jongens of meisjes bij die dit jaar naar
het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Zij
mogen in 2012 niet meer in de jeugdraad
zitten maar kunnen zich aansluiten bij
onze groep jeugd, “de RamMembers” of
als gewoon jeugdlid doorgaan.
Dit wil dus zeggen dat de Rammetjes
nieuwe jeugdraadsleden nodig hebben.
En zoals je hierboven ziet en in het stuk
op pag 30 zie je dat we ook nog andere
leuke dingen doen dan carnaval vieren.
Lijkt jouw het ook leuk om samen carnaval
te vieren in de jeugdraad en ook door het
jaar andere leuke dingen te doen, kom
dan kennis maken op vrijdag 14 oktober .
Mochten jullie willen komen, laat dit dan
even weten voor donderdag 6 oktober
aan Jeugdraadcommissielid Angela van
de Heuvel, tel. 0492 510805 of email:
Rammetjes@rampetampers.nl
Bij Angela kun je ook tercht voor meer
informatie.
DOEN, IS EEN GOED IDEE!!
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KAPSALON PETIT

Willem de Kort
06 480 866 53

voor uw metamorfose

De Kort Stucwerken
info@dekortstucwerken.nl
www.dekortstucwerken.nl

GERRIE KOK

Gediplomeerd kapster

Ockenburgpark 13
5709 ML Helmond (Dierdonk)
 0492 512383
 l.kok1@chello.nl

U n i e k e
kunstsieraden
Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

Piedro

Think

www.robkoenraads.nl

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

Romika

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

Scouting Paulus op de Dierdonkdagen

N

a enkele jaren van afwezigheid
hebben we dit jaar weer deel
genomen aan de Dierdonkdagen
op 10 september . Ten midden van de
twee voetbalveldjes boven op een bult
zijn we neergestreken en tegen 13.00 uur
begonnen met de voorbereidingen van
onze activiteiten. We hebben onze variatie
van de toren van Pisa mee genomen en
traditioneel nemen we ook altijd onze
stookbak mee. Dit laatste hoort bij de
activiteit van het zelf stokbroodjes bakken
en deze wordt ook altijd druk bezocht, het
is een toppertje kunnen we wel zeggen.
Na het ophangen van het spel van Pisa
en de nodige spandoeken, (je moet
wel laten zien wie je bent)werd de
stookbak klaargezet en kon het fikkie
stoken beginnen. En zoals het een scout
betaamt gebruik je daar natuurlijk alleen
natuurlijke materialen voor, na ongeveer
een half uurtje brandde de bak al goed
en kon het bakken beginnen. En dan
komt het toch op de bakkerskunsten aan
van de deelnemers en ook of ze willen
luistern naar de aanwijzingen van de
scoutingleiders. Want ook het broodje

bakken heeft enige ervaring en discipline
nodig voordat het goudbruin gebakken is.
Er zijn altijd wel deelnemers die denken
dat doe ik wel effe, en als ze dan ook nog
pech hebben verandert het broodje in
een zwart aanbrandsel of in het ergste
geval valt het in het vuur omdat ze iets te
ruw gedraaid hebben. Maar de meeste
kinderen wisten het toch tot een goed
einde te brengen en zo zijn er toch zo’n
150 deegbolletjes tot broodje gebakken.
En dan wordt je geduld toch mooi beloond
met iets lekkers.
En zo kijken wij terug op een geslaagde
activiteiten en hopen dat kinderen maar
ook ouders denken; SCOUTING, ZOU DAT
OOK IETS VOOR MIJ ZIJN???
info@scoutingpaulus.com
www.scoutingpaulus.com

Schuilt in jouw kind een
echte bever?

D

e basisscholen zijn al weer
enkele weken bezig en voor de
meeste kinderen is het nieuwe en
spannende er weer een beetje af.
Misschien is het dan tijd om op zoek te
gaan naar een spannende, uitdagende
sportieve en leerzame vrijetijdsbesteding
voor uw kind. En daarvoor hoeft u niet ver
te gaan zoeken. Hebt u al eens gedacht aan
de Bevers van Scouting Paulus Helmondoost / Dierdonk. Deze bevers komen elke
vrijdagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij
elkaar in de blokhut aan de Bakelsedijk
bij het kanaal tussen Helmond-oost en
Dierdonk. Hier doen ze allerlei leuke,
leerzame, sportieve dingen waarbij het
samen spelen erg belangrijk is. Zonder
op te scheppen durven wij te zeggen dat
Scouting een vrijetijdsbesteding is die de
ontwikkeling van uw kind positief kan
beïnvloeden
Momenteel hebben we nog plaatsen vrij
bij onze bevergroep, dus is uw kind 4½5-6 jaar oud en wilt u weten of bever zijn
ook wel iets voor uw kind is, wacht dan
niet langer en neem contact met ons op.
Dit kan op de volgende manieren;
1. Via onze website;
www.scoutingpaulus.com => kom erbij!!
=> inschrijfformulier.
2. Via e-mail;
bevers@scoutingpaulus.com
3. Via telefoon;
0492-550128 / 06-23541327
Meer informatie over onze bevers kunt u
vinden op onze website.
www.scoutingpaulus.com
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* ABSOLUUT DE GOEDKOOPSTE *
BEZORGING IN DIERDONK: *GRATIS *

WWW.APPLAUSE-PRODUCTIONS.NL
WWW.FEESTWAREN.NL
WWW.APVERHUUR.NL
APPLAUSE PRODUCTIONS

ARCENLAAN 22
5709 RA HELMOND-DIERDONK
www.applause-productions.nl
www.apverhuur.nl
www.feestwaren.nl
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info@applause-productions.nl
jeannet@feestwaren.nl

GroenRijk De Biezen
Biezenweg 2a • Beek en Donk
0492-461310 • www.groenrijk.nl
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Leeuw beeldhouwen
"Is het moeilijk, "
vraagt een bewonderaar aan de beroemde beeldhouwer, "om
een marmeren leeuw
te maken?" "Absoluut
niet," antwoordt de
kunstenaar. "men
neemt gewoon een
groot blok marmer en
hakt alles weg wat niet
op een leeuw lijkt."
h
p
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Schoonheidssalon

yentill

Aanbieding

bij inlevering van deze advertentie
10% korting op een behandeling.
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!

o

o
2

Cadeaubon vanaf € 10,00
05

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

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers
Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

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

“Onze kracht zit in de flexibiliteit”.
Op weg naar mijn eerste interview voor de rubriek Uitgelicht
zijn de ‘roots’ van het te interviewen bedrijf zichtbaar. Aan
de rand van Brouwhuis ligt, voordat ik het bedrijf Van Bree
Containers bereik, een flink maïsveld. Van Bree Containers
begon als loonbedrijf en dat loonbedrijf is nog altijd een
belangrijk onderdeel van de firma die door Barry en Danny
van Bree aan de Peeleik wordt bestierd.

Familiebedrijf
Van Bree Containers is een echt familiebedrijf, gestart door vader
van Bree met zijn broer en zwager aan de overkant van wat nu
de Rivierensingel is. In 1990 verhuisde het bedrijf vanwege de
uitbreiding van Brouwhuis naar de huidige plek. In 1993 namen
de broers Barry en Gino samen met hun vader het bedrijf van
de ooms over. In 1995 werd het bedrijf uitgebreid door een
containerbedrijf uit Aarle-Rixtel over te nemen, in 2007 werd een
grondbedrijf toegevoegd. Van Bree groeide van 2 vrachtwagens
en 200 containers naar 15 vrachtwagens, talloze tractoren en
landbouw- en graafmachines en 350 containers. Zij bieden
werkgelegenheid aan 12 mensen.Vader van Bree is nog altijd bij
het bedrijf betrokken en ondanks zijn verminderde gezondheid
dagelijks aan het werk met de vrachtwagens en machines.
Gino
Het jaar 2008 was voor de familie van Bree een zwaar jaar. De
recessie was voelbaar in de bedrijfsvoering maar veel zwaarder
was het bericht van de ongeneselijke ziekte die Gino trof.
Helaas is Gino vorig jaar gestorven, 37 jaar jong, een groot verlies
voor het bedrijf maar zeker ook voor de familie. Barry heeft zijn
taken overgenomen en zus Danny maakte haar intree in het
familiebedrijf om de kantoorfunctie die Barry eerder bekleedde
over te nemen.
Tuintjes in brouwhuis
Van Bree slaat op en vervoert alles wat er in een container
past. Voor Janssen-Fritsen zijn zij de vaste vervoerder van
de sportartikelen, evenals voor de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie (KNGU) als toestellen moeten worden
verplaatst ten behoeve van wedstrijden en toernooien.
Alle soorten zand, puin en afval kunnen ze opslaan en vervoeren,
voor zowel bedrijven als voor particulieren. Het loonbedrijf kan
alle landbouwwerkzaamheden aan en beschikt zelfs over een
lasergestuurde tractor om mais- en aspergevelden te bewerken.
Ook het grondverzetbedrijf is actief voor zowel bedrijven als
particulieren; er worden bouwputten uitgegraven maar ook
tuinen omgespit. Met de minigraver heeft Van Bree bijna alle
tuintjes in Brouwhuis omgespit voor de (nieuwe) bewoners die
de tuinaanleg onder handen namen. Ook voor het maken van
(nieuwe) opritten levert Van Bree mensen en materialen.

“wij zijn met name goed in spoedklussen”
Van Bree is een bedrijf met een bescheiden schaalgrootte. Barry
zegt: “ Dat heeft als enorm voordeel dat we erg flexibel zijn.
De grote kracht van het bedrijf ligt dan ook in het verrichten
van spoedklussen. Vaak worden wij ingeschakeld voor werk
dat ‘eigenlijk gisteren‘ al klaar moest zijn”. Voor Van Bree is het
veelal mogelijk om nog op de dag van aanvraag een werk aan te
vangen. Het sneltransport en de 24-uursservice zijn o.a. daarvoor
paraat. Ze kunnen u allerlei soorten zand uit voorraad leveren en
voor het recyclen van (bouw)materialen zijn zij de aangewezen
transporteur. Het bedrijf heeft zeer ruime openingstijden en is
ook op zaterdag geopend.
“Vreemde” containers
Barry is erg trots op zijn bedrijf. Niet dat zoiets blijkt uit het met
grote gebaren staan te roepen, daar is hij de man niet naar.
Maar dat blijkt des te meer uit zijn uitspraak: “het liefst zie ik in
Helmond geen ‘vreemde’ containers meer staan”. In Helmond
maar ook in grote delen van Eindhoven en de omgeving, hoopt
Barry containers van Van Bree te kunnen neerzetten. Ook zijn
schoonouders, woonachtig in Dierdonk, kennen die ambitie
van Barry. Zij tipten hem in de Gazet te adverteren omdat er
regelmatig ‘vreemde’ containers in de wijk stonden. Trots is Barry
van Bree ook op de ‘steilkieper’ die het bedrijf rijk is.
Met dit hulpmiddel op een grote oplegger is het mogelijk een
zeer grote container op de kopse kant te zetten waardoor deze
in verticale stand optimaal te vullen is.
Groei op BZOB
Het komende jaar hoopt van Bree met het containerbedrijf te
kunnen verhuizen naar een nieuw op te richten pand op het
BZOB. Op dit moment is de vergunningaanvraag zo goed als rond.
Het loonbedrijf zal op de Peeleik gevestigd blijven maar de rest
van het de firma zal naar een 5x zo groot terrein gaan, van een
halve hectare naar een oppervlakte van 2,5 hectare. Een stevige
uitdaging in economisch roerige tijden.
Ondanks dat ‘een interview’ voor ons allen een eerste keer was
hebben we een heel prettig gesprek kunnen voeren. Met een
welgemeend ‘bedankt en veel succes’ nemen Barry, Danny en ik

afscheid van elkaar. Buiten begeleid Baco, de grote donkerharige
herdershond me naar mijn auto. Gelukkig heeft hij goed door
dat ik geen kwaad in de zin heb want hij lijkt me een prima
waakhond!
Interview door Mirjam van der Pijl
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Overlast, niet altijd een zaak van de politie
dan in 80% van de gevallen tot afspraken
wordt gekomen.

Een blaffende hond, de muziek die te
hard staat bij de buren, rommel die op
straat slingert of een auto die hinderlijk
geparkeerd wordt. Allemaal zaken die
voor overlast kunnen zorgen en tot
irritaties kunnen leiden tussen buren.
Soms lopen die irritaties zelfs zo hoog
op dat het uiteindelijk leidt tot een echte
burenruzie.
Goed gesprek
U kunt bij overlast meteen de politie
bellen, maar vaak is het een goed idee
om eerst zelf met de buren contact op te
nemen. Dan blijkt regelmatig dat iemand
die overlast veroorzaakt dat zelf niet
eens in de gaten heeft. Een goed gesprek
kan dan vaak de kou uit de lucht halen.
Wellicht is het ook mogelijk dat u samen
een tussenweg vindt waardoor beide
partijen tevreden zijn. Geluidsoverlast
bijvoorbeeld kan op verschillende
manieren worden voorkomen: van een
eenvoudige afspraak over het tijdstip
waarop de volumeknop naar beneden
gaat tot het nemen van geluidswerende
maatregelen: zoals bijvoorbeeld andere
vloerbedekking of het trillingsvrij
ophangen van geluidsboxen.

Neutraal
Buurtbemiddeling werkt! De redenen
daarvoor zijn divers. Bemiddelaars zijn
geen partij en dus neutraal. Zij helpen
mensen om zelf tot oplossingen en
afspraken te komen en die afspraken
hebben ook de grootste kans om
nagekomen te worden.
Vrijwilligers gezocht
Buurtbemiddeling is altijd op zoek naar
enthousiaste, positieve vrijwilligers die
goed kunnen luisteren en een neutrale
houding hebben.
Meer info: http://www.swh-helmond.nl.
Dierdonk
Op 26 juli werden rond 00.30 uur
twee jongeren gecontroleerd bij het
Dierdonkpark, omdat de politie een
melding kreeg van geluidsoverlast.
Door de politie werd geen overlast
geconstateerd. De beide jongeren zijn wel
aangesproken in verband met die klacht.
Later heeft de buurtbrigadier hun ouders
nog geïnformeerd.
Op 3 augustus rond 20.30 uur werd een
proces-verbaal uitgeschreven voor het
nuttigen van alcoholhoudende drank

door een groep jeugd bij de basisschool.
De jeugd is gevraagd om de krat met
bier naar huis te brengen. De jongeren
waren allemaal ouder dan 16 jaar.
Binnen de gemeente Helmond is het
op veel plaatsen verboden om alcohol
te nuttigen of open verpakkingen met
alcoholhoudende drank bij te hebben. Dit
geldt onder andere in het Dierdonkpark.
Veilig internetten
op 6 augustus werd door een bewoner
uit de wijk aangifte gedaan van
computercriminaliteit. Zijn Hyvespagina en MSN-accounts waren gehackt.
Vermoedelijk was dit gebeurd door een
bekende die de wachtwoorden had.
Een wijze les voor iedereen om nooit
inloggegevens aan “goede” vrienden of
vriendinnen te geven. Relaties kunnen
namelijk snel wijzigingen. Betrokken
partijen zijn gehoord en de zaak wordt
voorgelegd aan de Officier van Justitie.
Voor meer informatie over veilig
internetten: www.nederlandveilig.nl/
veiliginternetten
Heeft u tips of opmerkingen dan kunt u dat
laten weten via: burgerparticipatieHOO@
brabant-zo.politie.nl.
Ad Berkers,
afdelingschef Politie Helmond Oost

Buurtbemiddeling
Komt u er samen toch niet uit dan is
er in Helmond een bijzonder initiatief:
buurtbemiddeling! Van ganser harte
ondersteunt de Helmondse politie dit
project van de Stichting Welzijn Helmond.
Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die proberen partijen met
elkaar aan het praten te krijgen. Dat is
erg succesvol. Er kan bemiddeld worden
in allerlei kwesties.
Afspraken
U kunt zelf een beroep doen op
buurtbemiddeling. De buurtbemiddelaars
zullen dan partijen gaan benaderen voor
een gesprek en als iedereen wil, wordt
een datum gepland om op een neutrale
plaats bij elkaar te komen. Partijen
gaan in gesprek onder leiding van twee
vrijwilligers en de ervaring leert dat er
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Programma oktober Filmhuis Helmond
Schlafkrankheit

Do. 6 okt. 19.30 uur vr. 7 okt. 14.00 uur vr. 7 okt. 21.45 uur za.
8 okt. 19.30 uur zo. 9 okt. 20.00 uur ma. 10 okt. 21.30 uur di.
11 okt. 19.00 uur
Ontwikkelingswerker Ebbo Velten leidt in Kameroen een
centrum voor Afrikaanse slaapziekte. Zijn vrouw Vera wil terug
naar Duitsland en terug naar hun 17-jarige dochter Helen die
daar op een internaat woont. Ebbo wordt geconfronteerd met
een onmogelijke keuze; zijn leven vol vrijheid in Afrika opgeven
en terugkeren naar Duitsland - of zijn geliefde vrouw kwijtraken.
Ebbo raakt gevangen tussen twee werelden. Ulrich Köhler won
de Zilveren Beer voor beste regisseur op het internationale
filmfestival van Berlijn. ‘Schlafkrankheit’ kreeg ook een
nominatie voor een Gouden Beer.
Regie: Ulrich Köhler

de buurt. Iedere dag begint de moeder zich meer aan haar zoon
te ergeren: omdat hij dik is, omdat hij snurkt, eigenlijk domweg
omdat hij bestaat...
Regie: Nikolay Renard, Yelena Renard

Profession: Heartbreaker

Do. 6 okt. 21.30 uur vr. 7 okt. 19.30 uur za. 8 okt. 21.30 uur zo. 9
okt. 16.45 uur di. 11 okt. 14.00 uur di. 11 okt. 21.00 uur
Alex breekt harten voor zijn beroep. Tegen betaling verlost hij
een zus, dochter of vriendin van haar foute vriend door haar
te verleiden. De onderneming, die hij samen met zijn zus en
zwager runt, loopt als een trein maar maakt ook veel kosten.
Door grote schulden is Alex gedwongen een onmogelijke klus
aan te nemen. Een miljonair huurt hem in als bodyguard om te
stoken in de relatie van zijn dochter Juliette. De twee lijken het
perfecte paar en gaan drie weken later al trouwen. Alex moet
zich tot het uiterste inspannen om het hart van de ongenaakbare
Juliette te veroveren.
Regie: Pascal Chaumeil

El Bulli: Cooking in Progress

Vr. 7 okt. 16.00 uur zo. 9 okt. 14.30 uur ma. 10 okt. 19.15 uur
De stijl van topkok Ferran Adrià - volgens velen de beste, meest
vernieuwende en meest gestoorde chef ter wereld - is avantgarde en experimenteel. Zijn restaurant El Bulli is zes maanden
per jaar gesloten terwijl hij met een team van experts zijn
volgende 30-gangenmenu samenstelt.
“Creativiteit betekent: niet kopiëren”, zo luidt het motto van
Ferran Adrià. De film onderzoekt wat dat betekent voor hem
en zijn team, het kloppend hart van restaurant El Bulli. In het
proces van een eerste experiment tot het uiteindelijke gerecht
wordt ieder ingrediënt opnieuw bekeken. Smaak en textuur
worden systematisch geanalyseerd: door te koken, roosteren,
bakken, stomen - vacuüm zuigen, opbollen, vriesdrogen - en
vervolgens te proeven.
Regie: Gereon Wetzel

Mama

Do. 13 okt. 19.30 uur vr. 14 okt. 16.15 uur za. 15 okt. 21.45 uur
zo. 16 okt. 19.00 uur di. 18 okt. 14.00 uur
MAMA is een waar gebeurd verhaal dat tot fictie is gemaakt. De
film kent een minimaal plot zonder dialoog, dat draait om de
complexe relatie tussen een moeder en haar zwaarlijvige zoon
van veertig. Ze wonen samen in een bescheiden flat, want ze
geeft hem niet de kans om een eigen leven te leiden. Met haar
verstikkende liefde drijft ze hem zijn eigen denkbeeldige wereld
in, waarin hij verliefd is op een mannequin in een kledingzaak in
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Mama

Just a Beginning

Do. 13 okt. 21.10 uur vr. 14 okt. 19.15 uur zo. 16 okt. 16.15 uur
ma. 17 okt. 19.15 uur di. 18 okt. 16.00 uur
De kleuters in de klas van juf Pascaline hebben wekelijks een
opmerkelijke les op het rooster staan, namelijk filosofie. In
deze les leren de klasgenoten hun gevoelens te uiten en te
luisteren naar de gedachtes van anderen terwijl ze discussiëren
over onderwerpen als liefde, macht en de dood. Tijdens deze
gesprekken met het oog op de toekomst laten de enthousiaste
filosofen geen kans voorbij gaan om hun mening te geven.
Pierre Pozzi

The First Grader

Vr. 14 okt. 14.00 uur vr. 14 okt. 21.30 uur za. 15 okt. 19.30 uur
zo. 16 okt. 20.45 uur ma. 17 okt. 21.30 uur di. 18 okt. 20.45 uur
Op waargebeurde feiten gebaseerd drama over een 84-jarige
analfabete Keniaan die veel weerstand ondervindt wanneer hij
voor het eerst naar de basisschool gaat.
In 2004 deed de regering van Kenia haar onderdanen de belofte
dat iedereen in het land recht had op gratis onderwijs. En dus
opent de film met tientallen ouders en kinderen die naar
de scholen snellen om zich in te laten schrijven. Ook Kimani
N’gan’ga Maruge is vastberaden om te leren lezen en schrijven.
Alleen is ‘snellen’ er voor hem niet bij aangezien hij 84 jaar
oud is. Desalniettemin wordt hij opgenomen in een klas met
kinderen onder leiding van schoolhoofd Jane Obinchu die de
oude man zijn tweede kans in het leven gunt.
Regie: Justin Chadwick

Sta me bij

Wo. 12 okt. 20.15 uur (aansluitend nagesprek/debat met Joop
Roebroek)
Zo. 16 okt. 15.00 uur di. 18 okt. 19.30 uur (zonder debat)
Een kijkje in de keuken van de Sociale Dienst en haar cliënten.
Deze documentaire houdt ons letterlijk en figuurlijk een
spiegel voor. Kan en moet iedereen werken? ‘Sta me bij’ gaat
over de harde en soms slopende confrontatie tussen klant en

consulent bij de Sociale Dienst. Waar moet de focus liggen? Op
het uitvoeren van algemene regels of is individueel maatwerk
noodzakelijk? www.stamebij.nl
Regie: Suzanne Raes, Monique Lesterhuis

La Prima Cosa Bella

Do. 20 okt. 20.00 uur vr. 21 okt. 14.00 uur vr. 21 okt. 21.40 uur
za. 22 okt. 19.15 uur zo. 23 okt. 18.30 uur di. 25 okt. 14.00 uur
di. 25 okt. 20.15 uur
Hij koestert een jarenlange wrok tegen zijn moeder, maar haar
sterfbed krijgt hij begrip voor haar leven. .
Het einde van het leven van de strijdlustige Anna nadert. Dit
brengt haar zoon Bruno, en zijn jongere zusje Valeria naar haar
sterfbed om voor haar te zorgen. Door zijn terugkeer naar
geboortestad Livorno neemt Bruno een onvermijdelijke duik in
het verleden. In de jaren ‘70 waren Bruno en Valeria getuigen
van de lotgevallen van hun moeder, die door haar jaloerse
echtgenoot op straat werd gezet na te zijn gekozen tot ‘mooiste
moeder van het strand’.
Regie: Paolo Virzì

of simpelweg huishoudster niet altijd meer ziet. Haar bitterheid
en steeds heftigere botsingen met de oudste dochter van de
familie leiden ertoe dat de familie denkt dat ze overwerkt is. Om
haar te ontzien wordt een extra hulp ingehuurd, maar Raquel
voelt zich hierdoor gepasseerd en zoekt allerlei manieren om
de nieuwe huishoudsters te saboteren.
Regie: Sebastián Silva

Le Moine

Vr. 21 okt. 19.30 uur za. 22 okt. 21.45 uur zo. 23 okt. 15.00 uur
zo. 23 okt. 21.00 uur ma. 24 okt. 20.00 uur di. 25 okt. 16.30 uur
Bij zijn geboorte werd Ambrosio achtergelaten aan de poorten
van het klooster van de broeders Kapucijnen. Hij wordt door hen
opgevoed en groeit uit tot één van de meeste gekende predikers
van Spanje, bewonderd om zijn enthousiasme en gevreesd
voor zijn onverzettelijkheid. Overtuigd van deugdzaamheid
en gerechtigheid, gelooft broeder Ambrosio dat hij immuun is
voor verleiding. De komst van een mysterieuze nieuwe leerling
monnik brengt zijn overtuiging aan het wankelen en leidt hem
naar het pad van de zonde.
Regie: Dominik Moll

Melancholia

Do. 27 okt. 20.00 uur vr. 28 okt. 14.00 uur vr. 28 okt. 21.35 uur
za. 29 okt. 20.15 uur zo. 30 okt. 16.30 uur ma. 31 okt. 20.00 uur
di. 1 nov. 14.00 uur di. 1 nov. 21.15 uur
Justine en Michael vieren hun bruiloft in het huis van haar zus
Claire. Ondertussen nadert de planeet Melancholia de aarde en
worden de twee zussen geconfronteerd met het snel naderende
einde van de wereld. Terwijl Justine al in een diepe depressie
verkeert, verzet Claire zich tot het einde. Von Trier splitst
zijn vertelling op in twee delen. Het begint met een bruiloft
waarbij crashende planeet slechts een triviaal gegeven is. Zo
ver is het ook allemaal nog niet. Tijdens de festiviteiten van
het huwelijksfeest heeft de bruid haar twijfels bij het leven
en de toekomst die ze voor zich ziet weggelegd. Zo perfect is
het allemaal niet. Depressie en cynisme willen voorgoed kapot
maken wat een ander zou koesteren.
Regie: Lars von Trier

La Nana

Vr. 28 okt. 19.30 uur zo. 30 okt. 14.30 uur zo. 30 okt. 20.00 uur
di. 1 nov. 19.15 uur wo. 2 nov. 20.00 uur
Na 23 jaar bij de Valdes familie te hebben gewoond en gewerkt
is het onvermijdelijk dat Raquel de scheidslijn tussen familielid

Kung Fu Panda 2

Kung Fu Panda 2

Zo. 9 okt. 11.00 uur wo. 12 okt. 14.00 uur do. 13 okt. 14.00 uur
zo. 16 okt. 10.30 uur (ontbijtfilm) wo. 19 okt. 14.00 uur
Po’s droom is uitgekomen nu hij De Drakenkrijger is en de
Vredesvallei beschermt samen met zijn vrienden en andere
Kung Fu meesters, De Vurige Vijf - Tijger, Kraan, Mantis, Viper
en Aap. Zijn heerlijke leventje verandert volledig als er een
nare tegenstander met een geheim wapen China probeert te
veroveren en Kung Fu wilt uitroeien. Samen met De Vurige Vijf
moet hij China doorkruisen om deze vijand te overmeesteren.
Maar hoe kan Po een wapen ontmantelen dat Kung Fu
vernietigt? Hij zal daarvoor eerst zijn mysterieuze verleden
moeten ontrafelen om vervolgens de juiste krachten uit zichzelf
te halen. Familiefilm. Animatie, Avonturenfilm. Nederlands
gesproken.
Regie:Jennifer Yuh

Filmhuis Helmond
Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl
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Dé loodgieter van Dierdonk
*exclusief materialen

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

Leeuwenborchweide 5
5709 SB Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk

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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Natural Beauty Dierdonk is een
sfeervolle salon waar u zowel voor
huidverbetering als voor
ontspanning aan het juiste adres
bent. Persoonlijke aandacht en
advies staan hierbij centraal.

ZwangerFit®
NIEUW!
Training

Voorlichting



Diana de Breet - Kleijsen
Vilsterendreef 7
5709 RP Helmond-Dierdonk
Tel. (0492) 518 518
info@naturalbeautydierdonk.nl
www.naturalbeautydierdonk.nl
ruimte
rampetam rs pdf
1

K I J K VO O R E E N OV E R Z I C H T VA N A L L E B E H A N D E L I N G S M O G E L I J K H E D E N O P D E W E B S I T E !

Gezocht:

Voor onze materiaalwagen zijn we op
zoek naar een stallingsruimte.
Bij voorkeur in de buurt van Dierdonk
Benodigde ruimte: (lxbxh) 8 x 2,50 x 3,50 m

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

Heeft u ruimte of weet u misschien ruimte?
Ook tips zijn van harte welkom!
Van Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond | tel. (0492) 53 73 92 | www.ruyssenaars-vdbroek.nl

 secretaris@rampetampers.nl  0492-517210

Kun jij sneeuwballen vangen?
Kom dan naar sporthal “de Braak” tijdens
de Winterpret van RaboJeugdland!
Op di. 25 okt. gaat RaboJeugdland voor
de 13e keer van start! Dit sport-, spel-,
en doefestijn vindt ook nu weer plaats
in sporthal De Braak in Helmond en
duurt t/m vr. 28 okt.. Er zijn weer tal van
activiteiten zoals schminken, trampoline
springen, sneeuwballen vangen, klim in
de windtunnel, knutselen, surfen, diverse
behendigheidsspelletjes en op donderen vr. is er ook een klimwand, air hockey,
tattooshop en haargel maken. Eigenlijk
teveel om op te noemen.
Alle Helmondse basisschoolkinderen
van groep 3 t/m 8, mogen deelnemen
aan dit evenement. De meeste kinderen
ontvangen in okt. alle informatie via hun

eigen basisschool of via de diverse media.
Kijk ook voor meer informatie op www.
jeugdlandhelmond.nl
Kaartverkoop
De kaartjes kosten € 2,-- per dagdeel per
persoon. Kom op tijd want op=op! De
entreekaartjes voor RaboJeugdland zijn
te verkrijgen bij deze Rabobank kantoren:
Kerkstraat
Wo. 12 okt. van 13.00 – 16.00 uur
Do. 13 okt. van 09.30 – 17.30 uur
Vr. 14 okt. van 09.30 – 17.30 uur
za. 15 okt. extra verkoop van 9.30-13.00
Mierlo-Hout en Stiphout
Wo. 12 okt. van 13.00 – 16.00 uur
Do. 13 okt. van 09.30 – 17.30 uur
Vr. 14 okt. van 09.30 – 17.30 uur

Extra verkooppunten
Boekhandel de Ganzenveer, Primera
in winkelcentrum De Bus, Albert Heijn
Dierdonk en Wijkhuis De Lier. Kaartjes
zijn hier te koop op:
Wo. 12 okt. van 13.00 – 18.00 uur
Do. 13 okt. van 09.00 – 18.00 uur
Vr. 14 okt. van 09.00 – 18.00 uur
(wijkhuis De Lier verkoopt alleen op wo.
en sluit om 17.00 uur).

Robin Trower
Zaterdag 15 oktober in		
Poppodium Lakei

Tja, wie kent hem niet. Robin Trower.
Een vertrouwde naam voor mensen die
geïnteresseerd zijn in muziek. Speciaal
voor onze jongere doelgroep: in 1967 trad
hij toe tot het Engelse Procol Harum, de
band van zijn oude makker Gary Brooker.
Hij speelde de subtiele gitaarpartijen op
klassieke platen als ‘A Salty Dog’ uit 1969
en ‘Broken Barricades’ uit 1971. In 1972
verliet hij de band om zich te richten op
een solocarrière. Die carrière is meer dan
succesvol gebleken.
Tot op de dag van vandaag brengt Trower
met regelmaat van de klok albums uit en
tourt hij de wereld rond. De ene keer

als soloartiest, de andere keer met een
kompaan als Jack Bruce. Gerenommeerde
bands als Metallica en Opeth waagden
zich reeds aan cover versies van nummers
van Trower. Onlangs bracht Trower nog de
CD “The Playful Heart’ uit; opnieuw een
release waarop hij zijn virtuoze gitaarspel
ten toon spreidt.
Hij wordt vaak de ‘blanke Jimi Hendrix’
genoemd; zijn spel én zijn sound
vertonen grote gelijkenissen met de
zwarte gitaargod. Trower heeft een super
herkenbaar geluid, zowel in zijn solos als
in de (subtiele) akkoorden die de man
over de luisteraar heen strooit. Voor wie
van kwalitatief hoogstaande (heavy) rock
houdt met de nodige bluesinvloeden is dit
een verplicht concert.

Het optreden in Lakei zal in het teken
staan van het legendarische ‘Bridge Of
Sighs’ album.
Voor info en kaartverkoop:
www.lakeihelmond.nl
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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

MINIGRAVER VERHUUR
M. VERHOEVEN

Frans Dirks
ch

n

Binnen & buitenschilderwerk.

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

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

Coendersberglaan 63 Helmond
Tel: 06-53382407

Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

Een oorpoliep

D

e vorige keer heb ik verteld hoe
het Oosterse Korthaar kitten
Savannah in ons gezin terecht is
gekomen en vooral: hoeveel plezier en
vreugde we daaraan beleefden. Het was
een uiterst vrolijk onbevangen, levendig
en blij diertje dat het heerlijk vond om de
wereld te ontdekken (en ons op de proef
te stellen).

Natuurlijk had het zijn eerste enting
tegen Katte- en Niesziekte al bij de fokker
gehad op 9 weken leeftijd en die had haar
ook netjes op 3, 5 en 7 weken leeftijd
ontwormd zoals dat bij jonge kittens dient
te gebeuren.
Toen we haar bij ons kregen was ze 12
weken en dat betekende dat ze na enkele
dagen haar tweede Katte-Niesziekte
vaccinatie kreeg en bovendien kreeg ze
een microchip onder de huid. We waren
wel van plan om haar in huis en op ons
terras te houden maar je kon per slot
nooit weten of ze niet toch eens uit huis
zou weten te komen. Als ze dan gevonden
werd zou het nummer van de chip ervoor
zorgen dat wij haar hopelijk weer zouden
terug krijgen. Ook zorgden we dat ze elke
maand ontwormd werd. Het leek een
heel gezond kitten waar we ons geen
zorgen om hoefden te maken.
Uiteraard had ik Savannah goed na
gekeken: ogen, oortjes, neusje, vacht,
naveltje en had goed naar haar hartje
en longen geluisterd. Er was mij niets
bijzonders opgevallen en alles was
schoon. Ze at haar blikvoer goed en met
brokjes deed ze wat omslachtiger maar ze
was zeker niet te mager.
Al na een week merkte ik dat haar linker
oor af en toe wat minuscule gele korstjes
had, net als de kleur van oorsmeer maar
dan wat harder. Nu ben je altijd alert op

een oormijtinfectie maar daarbij heb
je donkere oorsmeer en -korstjes. Toch
merkte ik de dat die korstjes niet minder
werden en ze begon ook af en toe met
haar kopje te schudden. Tijd dus om maar
eens in het oor te gaan kijken.
Met een otoscoop hebben we in haart
oortje gekeken. Er bleek een woekering
achter het trommelvlies te zitten die het
trommelvlies had geperforeerd en als
een soort rode kers zichtbaar was in de
diepte. Nadat we haar onder narcose
hadden gebracht hebben we de poliep
met een speciaal tangetje eruit gehaald.
Dat hebben we de weken erna nog een
keer of wat herhaald maar helaas groeide
die echter telkens weer aan en op een
gegeven ochtend kwam ik in de kamer
en liep Savannah alsof ze dronken was. Af
en toe viel ze zelfs helemaal om. Giftige
planten heb ik uiteraard niet in huis en

gecompliceerd dus. En een pietepeuterig
precisiewerkje. De operatie leek goed
geslaagd maar jammer genoeg bleek ze
de dagen erna toch last te hebben van
een beschadigde zenuw waardoor ze haar
linker oogje niet meer dicht kon doen,
haar linker oortje wat afhing en niet kon
bewegen en ook haar snorhaartjes links
niet. Mijn vriend verzekerde mij echter
dat na de operatie deze complicatie niet
aanwezig was en dat de kans dus groot
was dat dat wel zou herstellen.

andere gevaarlijke stoffen kon ze ook
niet bijkomen dus een vergiftiging leek
niet waarschijnlijk. Het moest dus wel
een middenoorontsteking zijn, waarbij
het evenwichtsorgaan was aangedaan.
Dan moest die poliep wel van heel diep
komen......
Uiteindelijk heb ik Savannah meegenomen
naar Drachten waar een vriend van mij
een MRI heeft. Daarmee kon de poliep
perfect in beeld gebracht worden waarna
een operatie volgde vanuit de keel via de
schedel naar de gehoorgang, jawel best

is en het evenwicht is gelukkig ook weer
helemaal hersteld.
Mijn dochter en ik zijn maar wat blij dat ze
weer over de meubels en kasten sjeest en
als er eens wat sneuvelt........nou ja, dat
hoort er toch bij.....bij een gezonde kat?

We zijn nu 30 dagen verder en gelukkig
is de poliep tot op heden niet meer
teruggekomen. En de zenuw: Het heeft
echt 3 weken geduurd maar ik durf te
stellen dat alles weer voor minstens 95%
tot 100% funktioneert. Alleen een plek
links op haar keel waar de haartjes wat
korter zijn duidt erop dat ze geopereerd

Geert Moorman, dierenarts
Dierenkliniek “Brouwhuis
Wilt u méér weten over dierenkliniek
“Brouwhuis”
www.dierenkliniek.com
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Veldtoertocht de Helmtocht
Op zondag 23 oktober 2011 organiseert
Tourclub ’81 Helmond alweer voor de
17e keer haar jaarlijkse veldtoertocht
de “Helmtocht”. De start- en finish
vindt plaats bij scouting Rijpelberg,
Berkendonk 91, 5703 KB, Helmond
(vlakbij de Berkendonk). Start tussen
08.30 uur en 10.00 uur.
Inschrijven:
NTFU leden € 3,-, niet leden € 4,-, jeugd
tot 14 jaar gratis, tot 18 jaar € 1,-.

nodige klimwerk loopt via Berkendonk,
Brouwhuise Heide, Zandbos, Bakel,
Grotelse Heide, Dierdonk en het Bakels
Bos weer terug naar de blokhut van de
scouting.
Na afloop bestaat de gelegenheid om de
fiets af te spuiten en is er de mogelijkheid
om nog een kop koffie of andere versnapering te gebruiken in de blokhut.

Parkeren
Omdat parkeren op het grasveld bij
de scouting niet is toegestaan en de
organisatie mogelijke parkeeroverlast
voor de buurtbewoners wil beperken moet
er geparkeerd worden op parkeerplaats
Berkendonk nabij de Deurneseweg. De
route naar de parkeerplaats is vanaf alle
toegangswegen bewegwijzerd met de
bekende rode NTFU pijlen.
De gevarieerde route met daarin snelle
stukken, technisch gedeeltes en het

Honden winterwandeling

Op zondag 20 november 2011 organiseert de werkgroep “Hart voor Honden
Dierdonk” een winterwandeling waarvoor wij u allen natuurlijk met hond uit willen
nodigen.
De route voert ons door en rond het mooie winterlandschap van Dierdonk en is
ongeveer 4 tot 5 kilometer lang. Tijdens deze wandeling zullen er onderweg enkele
behendigheidsspelen voor u en uw hond staan opgesteld waaraan u vrijwillig kunt
deelnemen.
Na afloop kunt u als opwarmertje genieten van een warme kop chocomel en/of snert.
Het startsein zal gegeven worden op zondag 20 november om 18.00 uur vanaf het
wijkgebouw “Parkzicht” te Dierdonk www.parkzicht-dierdonk.nl .
Uit veiligheidsoverwegingen, zouden wij het ten
zeerste waarderen als de deelnemers een reflecterend
veiligheid- verkeersvest dragen zodat overige
verkeersdeelnemers u tijdens de wandeling goed
kunnen waarnemen. Als extra verassing worden alle
honden bij vertrek voorzien van een lichtje.
U kunt zich opgeven door naar de website van
www.hartvoorhondendierdonk.nl te surfen en onder contact
info@hartvoorhondendierdonk.nl u aan te melden.
Deelname aan de winterwandeling van hart voor Honden Dierdonk
Gegevens:
Naam(en) deelnemer(s) :  ……………………………...................………..
Aantal honden
:  ..…………………………....................…….....
Uw e-mail adres
:  ...………………………...................…………..
Of door een briefje te sturen met uw gegevens ten name van ‘Hart voor Honden
Dierdonk’, Nico Tuip, Kalmoesbeek 5, 5709 PV Helmond.
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Kids in actie
Kinderen motiveren om meer te
bewegen valt niet mee. Ze worden in
onze maatschappij groot gebracht met
games, computers, en veel tv kijken.
Daarom is er ZumbAtomic ontwikkeld.
Dit is speciaal voor kinderen van 4 tot
12 jaar. Zij kunnen zo op een speelse en
leuke manier bewegen, sociale contacten
opdoen en hun energie en stress op de
juiste wijze kwijt. Zumba is wereldwijd
ontzettend hot. Ook als je gaat kijken naar
alle programma’s zoals de X-factor, The
Voice Of Holland en So You Think You Can
Dance blijkt wel dat muziek en dans erg
populair zijn. Het is erg gezellig en ook
nog gezond voor lichaam en geest.
Als afgestudeerd balletpedagoge ben ik
nu ook gecertificeerd om Zumba lessen
te geven.
Naast het geven van zumbalessen
voor medioren/senioren ga ik nu ook
ZumbAtomic voor kinderen organiseren.
Deze lessen worden (ook) in Parkzicht
te Dierdonk gegeven en iedereen is van
harte welkom om een GRATIS PROEFLES
mee te komen doen.
Zumba wordt al in veel sportscholen
aangeboden maar dan wel met de
verplichting om een abbonnement te
nemen.Echter, er zijn ook mensen die
liever geen gebruik wensen te maken van
andere sportfaciliteiten en alleen maar
Zumbalessen willen volgen.
Vandaar dat ik op het idee ben gekomen
om speciaal voor die mensen dit te gaan
organiseren in onze eigen wijk. Vooral
voor de kinderen is het ideaal. Zij kunnen
er (zonder de ouders evt.) fietsend of
lopend naar toe. Het is lekker dicht bij
huis en makkelijk bereikbaar.
Mocht dit artikel uw interesse gewekt
hebben dan kunt u voor verdere
informatie contact met mij opnemen
door te bellen: 06-38202227 of te
e-mailen: nicolemauer@hotmail.com.

Aanpassingen hondenvoorzieningen Dierdonk

Afgelopen jaren is gewerkt aan de verbeteringen van
hondenvoorzieningen in de gemeente Helmond. Ook voor de
wijk Dierdonk is gekeken naar verbeteringen.
Bijgaand een overzicht van voorgestelde aanpassingen, welke
in samenspraak met de werkgroep honden Dierdonk tot stand
zijn gekomen.
Algemeen uitgangspunt voor verbodsgebieden is: alleen
officiële kinder-speelplekken blijven verboden voor honden.
Overige verbodsgebieden worden opgeheven. Deze plekken
zijn op bijgaande tekening aangegeven.
Overzicht van voorgestelde aanpassingen
(nummering correspondeert met nummering op tekening):

1. Nabij Zwanenbloemsingel: nieuwe loslaatterrein,
voorzien van omheining van gaashekwerk
2. Zonnedauwsingel en Zevestersingel: nieuwe
uitlaatstrook aan zuidzijde watergang
3. Dierdonkpark: opheffen verbodsgebied
4. De Kromme Geer: opheffen verbodsgebieden
5. De Kromme Geer: opheffen verbodsgebied cirkel
6. Horstlandenpark: opheffen verbodsgebied
7. Horstlandenpark: nieuwe uitlaatstrook middenberm
8. Ockenburgpark: nieuw loslaatterrein, voorzien van haag
9. Coendersberglaan: opheffen uitlaatstrook
10. Dierdonkse Heide: bebording aanpassen aan aanwezige
uitlaatstroken
11. Arcenlaan: nieuwe hondenloslaatstrook als verbinding
tussen Arcenlaan en Oude Dierdonk
De tekening met aanpassingen wordt ter inzage in wijkcentrum
Parkzicht aangeboden.
U kunt hierop reageren tot 30 oktober 2011 door een bericht
te sturen aan de werkgroep ‘Hart voor honden Dierdonk”
of aan de gemeente Helmond via volgende emailadressen /
telefoonnummers:
• info@hartvoorhondendierdonk.nl Nico Tuip 0492-51 51 94.
• j.van.den.berg@helmond.nl, tele-foon 0492 - 58 70 90.
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Braaksestraat 1, Helmond
0492-529404

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

Hockeyclub Bakel start goed op semiwaterveld
Hockey is een leuke sport voor jongens en
meisjes en voor jong en oud. Nederland
is dan ook echt een hockeyland. Hockey
is een leuke en sociale teamsport, waar
je samen kunt winnen en verliezen.
Daarnaast is het heel erg gezellig bij
Hockeyclub Bakel. Veel bewoners van
Dierdonk weten dit intussen ook en
hebben de weg al gevonden naar de
kleinschalige club in het dichtbij gelegen
Bakel.
Bakelse teams komen goed uit de
startblokken
Op 27 augustus jl. werd het nieuwe
semiwaterveld officieel in gebruik
genomen met een druk bezochte
hockeyclinic, die verzorgd werd door maar
liefst vijf hoofdklassespelers. De spelers
en speelsters hebben daar veel van
opgestoken. De eerste oefenwedstrijden
en competitiewedstrijden zijn door veel
competitieteams met veel succes door
gekomen. Nu maar hopen dat dit leidt tot
een mooi vervolg.
Met dit superveld zullen de spelers en
speelsters van Hockeyclub Bakel zich
nog verder kunnen ontwikkelen in de

hockeysport en trucjes en technieken
leren, die op het zandingestrooide veld
niet mogelijk waren. Kortom: het is
superinteressant om nu te gaan hockeyen
in Bakel, want dan kun je ook spelen op
de nieuwe mat.
Ook zin om te gaan hockeyen?
Ben je al wat ouder? Heb je misschien

eerder ook al gehockeyed? Heb je weer
hockeykriebels gekregen? Neem dan
ook contact met ons op (Astrid v/d Pol,
343784). Zij kan u informeren over de
plaatsingsmogelijkheden.
Meer informatie over het hockeyen in
Bakel staat op de website
www.hockeyclubbakel.nl.
Tot ziens bij Hockeyclub Bakel!

De officiële opening van het nieuwe veld werd verricht door wethouder Jan Bevers en HC Bakel-voorzitter
Paul Geurts. Een schitterende en vooral ook leerzame dag voor de kinderen, die allemaal mee konden doen
aan een hockeyclinic met echte hockeytoppers.

Een Dierdonker als Helmonder van het jaar 2011?
De winnaar krijgt een bedrag van 4.000
euro alsmede een bronzen beeld van
de hand van Helmondse kunstenaar
Willem van der Velden. De beide andere
genomineerden krijgen 1.000 euro.

Ken jij de Helmonder van het Jaar
2011?
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie
2012 van de gemeente Helmond
wordt opnieuw een Helmonder van
het Jaar benoemd. Kandidaten voor
deze uitverkiezing kunnen schriftelijk
aangemeld worden. Een jury zal uit de
aanmeldingen drie genomineerden en
uiteindelijk een winnaar kiezen.
Het is alweer de zestiende keer dat
er een Helmonder van het Jaar wordt
benoemd. Het gaat om een persoon of
instelling die zich op cultureel, sociaal
of maatschappelijk gebied verdienstelijk
heeft gemaakt voor de stad.

Wie een kandidaat voor wil dragen, kan
dit schriftelijk doen. Brieven moeten
worden gericht aan Rabobank Helmond,
t.a.v. Wendy Maas, Postbus 245, 5700 AE
Helmond.
De aanmelding moet uiterlijk 1 december
binnen zijn. Aanmelden kan ook via
www.rabobank.nl/helmond
Dit jaar werd Charel Nuytens benoemd
tot Helmonder van het Jaar 2010. Eerdere
winnaars zijn Popkoor Kolok, Pieter
Gruijters, stichting Truckersday, de heer
Bernard van Lieshout KBO Helmond, de
centrummanagers Thieu de Wit en Jan
Verspaget, Scouting Leonardus, Kitty
van Bussel-van Duijnhoven oprichtster
Stichting Vluchteling als Naaste,
Paul Smits van Kindervarieté Jacona,

Carnavalsvereniging De Keiebijters, medeoprichter Cor Tilburgs van de Rimbo Band,
toneelvereniging St. Genesius, voorzitter
Afra Claassen van de Gehandicapten
Sportvereniging Gewest Helmond, pedagogische hogeschool De Kempel, de
Algemene Hulpdienst en zuster Liesbeth
van der Meijden van de stichting Mensen
voor Mensen.
_______________________________
Op vrijdag 7 oktober wordt in Bakel
een tweedehands speelgoedbeurs
gehouden.
De beurs vindt plaats in Zaal De Zwaan,
Dorpsstraat 22 te Bakel (ingang Viltstraat).
Aanvang is om 19.00 tot 20.30 uur.
Entree bedraagt EUR 1,--.
Voor inlichtingen mail naar:
speelgoedbeursbakel@hotmail.com of bel :
(0492-) Pascalle van Bakel
34 15 20		
Heike van Moorsel		
34 49 89
Helga Geven		
34 40 86		
Linda Hermans		
34 05 53
__________________________________________
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FIETS REPARATIES

* Deze actie geldt niet op drinkserviezen, tafelbestekken,
accessoires, lopende acties en noviteiten 2011.

Actieperiode: 1 augustus - 31 oktober 2011

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!

Bij aankoop van minimaal 20 serviesdelen
van Villeroy & Boch ontvangt u

20 % korting*
Kerkstraat 52

5701 PM

Helmond

uw woonwensen worden door onze adviseurs
vertaald in een goed doordacht plan. compleet, van
kleuradvies en verf tot de volledige stoffering van
uw woning of kantoor. Bovendien kunt u ook de

Uw interieur is bij ons in goede handen.
Van een doordacht ontwerp tot de
perfecte realisatie.

uitvoering met een gerust hart aan ons overlaten.
wij zorgen er voor dat uw interieur de door u
gedroomde uitstraling krijgt. Keurig op tijd en binnen
het gestelde budget. uiteraard kunt u ook bij ons
terecht voor kleine(re) aanpassingen in uw interieur.
loop eens binnen in onze totaal vernieuwde winkel.
gewoon, om inspiratie op te doen of voor een
vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs.
maakt u liever een afspraak bij u thuis, geen
probleem. Bel of mail ons en we komen graag naar u
toe om uw woonwensen te bespreken.

Ons adviesteam: Lydia, Sandra, Arianne en Eugenie

DRiessen HelmonD inteRieuRs | mieRloseweg 86, 5707 ap HelmonD, (0492) 53 50 66, info@DRiessenHelmonD.nl | www.driessenhelmond.nl
leveRancieR van o.a. cHivasso . puylaeRt . flamant . DesigneRs guilD . RalpH lauRen . elitis . lizzo . Romo . métHapHoRes . winD DiamonDs
DeDaR . jasno . sunway . luxaflex . insiDe . faRRow & Ball . eijffingeR . fRigeRio . suR & plus . Danca . caRpet sign . KenDix

Parochie H. Lambertus
Aanmelden Eerste H. Communie
De opzet van de eerste H. Communie is veranderd in de nieuwe
parochie. Een paar belangrijke punten op een rijtje:
• ouders kunnen kiezen uit een kort of een langer traject;
• aanmelden na een ouderavond;
• centraal staat de week voor Pasen, de ‘Goede Week’. In die
week zijn er speciale communicantenvieringen en daar om
heen hebben we enkele lessen.
Belangrijk om ook alvast te weten:
• In de Rijpelberg kan de communie voorbereid en gedaan
worden voor kinderen op de scholen in de Rijpelberg.
Viering Edith Steinkerk.
• In alle andere wijken is de viering ofwel in de Jozefkerk,
ofwel in de Pauluskerk, óók voor de kinderen uit Brouwhuis.
• De voorbereiding is op verschillende locaties.
• De opgave zal via één centraal adres lopen, en de parochie
zal aan de hand van de opgaven indelingen maken voor
alles. Indelingen van de vieringen worden vastgesteld als
de opgaven binnen zijn.
Ouderavonden
Wij kiezen er voor dat de ouders van de aanstaande
communicanten eerst op een ouderavond komen. Op die avond
vertellen wij u over de nieuwe opzet, maar ook over de inhoud
van wat wij geloven en waarom wij de Eucharistie vieren. Wij
vragen van de ouders een positieve keuze voor die inhoud van
ons geloof, passend bij onze tijd.
Tijdens de ouderavonden worden inschrijfformulieren aan
gereikt, en daarna kan het kind worden opgegeven. Er is
geen mogelijkheid het kind op te geven zonder één van de
ouderavonden te bezoeken. Alle ouderavonden zijn om 20.00
en duren ongeveer drie kwartier:
• Maandag 17 oktober: Jozefkerk
• Woensdag 19 oktober: Edith Steinkerk
• Donderdag 20 oktober: Pauluskerk
• Vrijdag 21 oktober: Jozefkerk
Nu aanmelden voor het vormsel 2012
Je zit in groep 8 en je wilt mee doen met de voorbereidingen
op het H. Vormsel? Dat kan. Fijn dat ook jij mee wilt doen! Eén
vormselcatechese voor alle jongeren uit een groot deel van onze
stad: Centrum, Noord, Oost, Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis.
We beginnen op donderdag 3 november a.s. De lessen zijn in
Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
zaterdag 18.30 zondag 9.30
H. Jozef, Tolpost
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)		
zondag 11.00
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)		
zondag 9.30
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) zondag 11.00
De Schabbert, Nachtegaallaan , t/m 1 oktober zaterdag 18.00
ma, wo, vr 19.00 en di, do 9.00
Weekdagen: Jozefkerk.
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel
pater S. Benjamin
diaken drs. P.C.G. de Vries
diaken H.W. Dings

477255
pastoorseidel@live.nl
523421 simonbenja@yahoo.com
476345 diaken@heiligelambertus.nl
522019

een ruimte van de St. Jozefkerk aan de Bakelsedijk (ingang:
Tolpost, via de kerktoren) en zijn steeds op donderdagmiddag
van 16.15 - 17.00 uur. De vormselviering is op zaterdag 28
januari 2012 om 16.30 uur in de St. Jozefkerk. Vormheer is
hulpbisschop Mgr. drs. R. Mutsaerts. Tot donderdag 13 oktober
is het mogelijk je aan te melden. Daarna ben je te laat.
Aanmelden kan alleen via de computer: je gaat naar
heiligelambertus.nl of antoniusvanpaduahelmond.nl; opent het
aanmeldingsformulier ‘H. Vormsel’ ; vult het digitaal helemaal
in en stuurt het via mail terug naar: diaken@heiligelambertus.nl
Daarna krijg je per mail een overzicht met data en tijdstippen
en kom je op 03-11 naar de eerste bijeenkomst en dan krijg je
daar je lesboekje, we beginnen om precies 16.15 uur. Je bent
welkom!
Kennismaken met Elly Elemans
De meeste parochianen kennen mij van het Schabbertkoor. Daar
ben ik nog geen 40 jaar, maar al wel heel lang lid van. Toen in
2008 de dirigent plotseling stopte ben ik in afwachting van een
nieuwe dirigent gaan dirigeren en dat doe ik nu nog. Behalve
lid van het koor ben ik ook lid van het parochiebestuur. Ik was
al secretaris in de Antoniusparochie en sinds de fusie ben ik
benoemd als secretaris van de nieuwe Lambertusparochie. Om
goed voeling te kunnen hebben en houden met parochianen
is ervoor gekozen om uit iedere oude parochie leden in het
nieuwe parochiebestuur te krijgen. Het is fijn en nodig dat
mensen een aanspreekpunt in de buurt hebben en ik wil dat
graag zijn. Ik probeer zoveel mogelijk zondags na de H. Mis mee
koffie te drinken. Het werk voor het parochiesecretariaat doe
ik meestal op vrijdagochtend in het parochiekantoor en ben
daar dan telefonisch bereikbaar. Samen de schouders eronder
zetten is de beste manier om één grote parochiegemeenschap
te worden.
Zaterdagavondviering
Na het sluiten van de Schabbert, is er in onze parochie nog
slechts één zaterdagavondmis. Wij hebben gemerkt dat deze
viering goed bezocht wordt en nog steeds gedragen wordt
door de vrijwilligers en kerkgangers van de Goede Herder.
Wij zijn daar dankbaar voor. Nu hopen wij dat ook degenen
uit de Schabbert, die niet de stap maken op zondag naar de
Pauluskerk, zich ook in de Jozefkerk snel thuis kunnen voelen.
Van harte welkom!

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.)
Pastorieën:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
Paulus Potterlaan 1, 5702 CV Helmond. ( 0492 ‑ 523421
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond
Een pelgrimsverhaal
Een pelgrim op doorreis klopte op een
deur in de hoop op voedsel en onderdak.
Daar zaten een paar families zich te
warmen aan een vuur. Men was er arm,
meer dan een pan waterige soep zat er
niet in. Toen reikte de pelgrim een steen
aan die hij voorzichtig in het water legde.

D

e 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
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‘Dit is geen gewone steen’, zei hij, ‘maar
een soepsteen’.
Na een tijdje zei de man: ‘de soep zou
gekruid moeten zijn.’
Gelukkig had de buurvrouw nog een
laurierblaadje in huis en een peper. Weer
wachten ze.
‘Er moet eigenlijk ook een beetje vet in,’
zei de man.
Toen herinnerde zich iemand dat hij in de
kast nog soepvlees had staan. Weer later
zei de pelgrim ‘De soep zou misschien nog
wat gebonden kunnen worden.’
Iemand bedacht dat zij nog een aardappel
had. Toen kwam de overbuurvrouw met
een handje bonen en haar buurvrouw met
een paar worteltjes. In korte tijd was het
huis gevuld met een adembenemende
geur. Daarna aten ze hun buik vol en nog
was er over.
Toen de pelgrim vertrok zei er één: ‘Je
vergeet je soepsteen.’
’Die mag je houden,’ zei de pelgrim, ‘je
kunt er nog honderd keer soep van koken,
als je het maar doet op deze wijze.’
Hij vertrok. Onderweg raapte hij een
nieuwe steen op van de weg en stopte
hem zorgvuldig in zijn rugzak.
Dit verhaal behoeft weinig uitleg. Mensen
bieden elkaar gastvrij onderdak en worden
elkaars reisgenoten, tochtgenoten.
Mensen delen in kwetsbaarheid en
worden samen sterker. Het leert ons in
de spiegel kijken van hoe we in relatie met
de ander willen staan.

Bijbelstudie in de Rivierenhof
Door Ds. Christien Flier
De zomer nadert haar einde. Daarmee
beginnen we weer aan een nieuw seizoen
van Bijbelstudie in de Rivierenhof.
We hechten aan houvast, voor zover
mogelijk. Daarom blijven we vasthouden
aan de eerste vrijdag van de maand om bij
elkaar te komen. Ik hoop de vaste kern te
ontmoeten maar nieuwkomers zijn altijd
welkom.
Missie zendingskalender 2012
De kalender heeft als motto ‘De ziel van
de Andes’. Het thema is uitgewerkt door
de Peruaanse kunstenaar Jaime Colân. Hij
wil met zijn schilderkunst het Peru van de
armen onder de aandacht brengen.
Ook komt hij op voor moeder natuur,
Pachamana, zoals de Andes-indianen
haar noemen.
Door de verandering van het klimaat
smelt de sneeuw in de Andes. Colán wil
respectvoor de natuur, de schepping. Ook
pleit hij voor de eeuwenoude cultuur van
de indianen, die teruggaat op die van de
Inca’s, maar nu bedreigd wordt.
De kalender is na de dienst verkrijgbaar
voor € 8,00 of te bestellen bij een van de
leden van het wijkteam.

"Ik wil eerder
stoppen met
werken. Kan dat?"
Op zaterdag 8 oktober kunt u van 10.00 tot 16.00 uur zonder afspraak binnen lopen bij de
Pensioen-eerstehulp van Rabobank Helmond. In het auditorium aan de achterzijde van het hoofkantoor
zitten onze adviseurs klaar om u inzicht te geven in uw pensioensituatie. Het is van belang dat u alle
pensioeninformatie en uw overzicht van www.pensioenoverzicht.nl meebrengt. Als de diagnose gesteld
is weet u precies hoe u er voor staat. Graag tot zaterdag 8 oktober.

Inzicht geven in uw pensioensituatie.
Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Kijk voor meer informatie over de pensioenmaand op
www.rabobank.nl/helmond
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‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende,
creatieve en verfrissende
kijk op woningpresentatie
en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar om
ook uw woning te verkopen...!
Laat u overtuigen van onze
meerwaarde!’
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Hoe bereikt u de koper van uw woning?
Doordat er ontzettend veel woningen te koop staan, jammer genoeg ook in Dierdonk, heeft de koper veel keuze.
Dit lijkt een gemakkelijke opgave voor de koper (“Hij hoeft maar te kiezen!”), alleen merken wij juist het tegeno
vergestelde. De koper vergelijkt veel en zoekt eigenlijk naar de ideale combinatie van de diverse woningen: omdat
de koper veel woningen vergelijkt en hier alle tijd voor uittrekt, duurt zijn koopbeslissing veel langer dan 2 a 3 jaar
geleden toen er veel minder woningen te koop stonden. Dit tot grote frustratie van iedere woningverkoper!
Wat zijn de 5 succesfactoren om hier als woningverkoper op te anticiperen en ervoor te zorgen dat de unieke koper
uw woning koopt?
1. Zorg voor een fantastische, unieke presentatie!
2. Iedere woning is anders en heeft zijn eigen USP’s! Zoek de makelaar die deze weet te benadrukken via
ieder mogelijk te gebruiken medium!
3. Communiceer regelmatig met uw makelaar om de beste strategie uiteen te zetten!
4. Ga in zee met de makelaar met het grootste relatienetwerk: veel klantmomenten, veel verkopen!
5. Kies voor Broeckx Praasterink Makelaars (tel. 0492 54 90 55)!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

