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Nieuwsblad voor Dierdonk

NU BIJ HET BINNENHUIS HELMOND

Nieuwe collectie!
Aanbieding van de maand!

-30%
Driezitter Jelle in stof Corsaro, introductieprijs van 1699,- nu 1499,-

Fauteuil Casino afgebeeld in leder
Bovine, in leder of stof vanaf 749,Leolux Pallone Limited uitvoering Heathcliff in leder
Senso, kleurencombi Berry/Heaven/Sprig.
Alleen deze week van 1760,- nu

1229,-

Topform fauteuil Grippa in stof en leder nu vanaf 599,-

Nieuw van Leolux
Mayon, als fauteuil, 2-, 2½- en 3-zitter, in
alle stoffen en ledersoorten, vanaf 1829,-

Het Binnenhuis Helmond Adviesteam
Kijk vrijblijvend rond of maak gebruik
van de kennis en ervaring van onze
adviseurs. Leg uw woonsituatie aan
ons voor: van een simpele tip tot een
uitgebreid interieuradvies staan we
voor u klaar. En welke keuze u uiteindelijk ook maakt: wij onderbouwen
hem graag voor u!

Topform eetkamertafel Retro in eiken, 220 x 100 cm, meerdere
maten en houtsoorten leverbaar, vanaf 1399,Topform eetkamerfauteuil Arrow in diverse stoffen en
leersoorten, per stuk vanaf 399,-

Topform dressoir Caro

afmeting 240 x 44 x 75 cm, in matte lak met blad in noten, nu 1949,-

Topform hoekbank Bellissima met klaparm en verstelbare ruggen.
Als bank, chaise longue of hoekbank leverbaar in vele maten.
Nu met speciale introductiekorting!

Onze nieuwe collectie is de moeite van uw bezoek zeker waard!
Engelseweg 150, Helmond
T (0492) 52 14 85
www.hetbinnenhuishelmond.nl
Openingstijden
dinsdag t/m donderdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag 10.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.oo uur

ZONDAG 6
MEI
HEMELVA
ARTSDAG
17 MEI
TWEEDE P
INKSTERD
AG 28 MEI

GEOPEND
12.0 0 - 17.0
0 uur

En nog veel meer...

3557 *Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Direct leverbaar!

Gazet gaat digitaal en online
Alhoewel het aan het weer niet helemaal
te zien is, is het toch al even lente. Om dit
gevoel nog meer te krijgen en vast te hou
den heeft natuurfotograaf Ad van Duren
deze keer zijn stukje rijkelijk voorzien van
vogelfoto’s. De foto’s stralen de natuur
pracht uit en houden – althans voor mij –
het lentegevoel helemaal vast. Deze keer
heeft Ad ook de foto op de voorpagina
verzorgd. Hierop is een winterkoninkje te
zien en in tegenstelling tot wat de naam
doet vermoeden kondigt de winterkoning
de lente aan.
Na de drukke voorjaarsperiode kunnen we
over een dikke week gaan genieten van de
voorjaarsvakantie. Na de paasdagen toch
weer een welkome afwisseling. Gelukkig
staan er de komende weken weer meer op
het programma, zoals (niet op volgorde):
pinksteren, moederdag, vaderdag,
koninginnedag, hemelvaart. Ik kan niet
wachten tot de zomervakantie ;-).
Altijd weer leuke en hopelijk zonnige vrije
dagen.

E

en lang gekoesterde wens is uit
eindelijk in vervulling gekomen.
Internet is niet meer uit ons leven
weg te denken en de Gazet moet er ook
aan geloven. Binnen de redactie hebben
we het hier al heel vaak over gehad en al
lerlei ideeën zijn in de loop der jaren voor
bij gekomen. Uiteraard maken we alles
digitaal op voordat het naar de drukker
gaat maar daar hield onze digitalisering
toch echt wel op en daarom werd het
eens hoog tijd om online te gaan.
In de afgelopen maanden heeft de digitale
versie van de Gazet vorm gekregen en is
uiteindelijk online gegaan. U kunt deze niet
alleen online lezen maar ook downloaden
zodat u deze ook – bijvoorbeeld op uw
iPad (of vergelijkbaar) – kunt lezen als
u even geen internet verbinding heeft.
Meer hierover kunt u lezen in deze Gazet
maar eigenlijk wil ik u uitnodigen om eens
op de website van ons aller Dierdonk te
gaan kijken.

Voor diegenen die gaan genieten van een
korte voorjaarsvakantie wens ik u een
prettige tijd toe. Misschien is het een idee
om de papieren of digitale versie van de
Gazet mee op vakantie te nemen … leuke
lectuur.
Veel leesplezier,

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 17,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Dierdonkkoor Info:
Jannet v. d. Kolk, (565880
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.
Mevr. W. Nourredine (524889,
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. 7 en 21 mei.
RESTAFVAL: Ma. 14 en za. 26 mei.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 7 en 21 mei ten westen en
wo. 9 en 23 mei ten oosten van de
Dierdonklaan.

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent Hein Albers via (0900-8844
mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(587690
Gemeente (klachten)
Kruiswerk Peelland
(0900-8998636
Parochie H.Lambertus
(522109
(514611
Peuterspeelzaal Hummeld
Scouting Paulus
(550128
Wijkopz. Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
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
(514121
5709 PD Helmond
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”
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond,
(518551
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
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
12e jaargang nr. 5 – mei 2012
verschijnt 11x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
Redactie:
Jeroen de Kort
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

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

Ray Nicholson
Advertenties:
Frank Smits (517210)
advertenties@dierdonk.org
Bezorging:
M. van Balkom (518655)
Redactieadres:
Leeuwenborchweide 76,
5709 SC Helmond, (547579)
E-mail: redactie@dierdonk.org
Druk: Vane Druk v.o.f.
De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78, 5709 ML Helmond.
Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Heidi Swinkels
Bestuurslid: Gerard Bosmans
(wnd.voorzitter)
De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !!
Afbeeldingen, 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:
13 mei.
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Voorwoord door Jeroen de Kort.
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Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud
papier.

7

Politiek met bijdragen van: Mirjam van der Pijl en Gaby van
den Waardenburg.

9

Verenigingsnieuws met: Happy Face, Classic-Hit Night,
Website en Wandeling Bakelse beemden.

11

Verenigingsnieuws met: Moet Niks, Voortuinen Fotodier en
Didoko.

17

Column: Dierdonk 3D.

18

Wijkraad: Verslag Wijkbreed Overleg, Naamloos hondepoep.

21

Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.

25

Ingezonden: Koniginnedag Helmond, Kindervakantieweek.

27

Ingezonden: De Rampetampers, Politie.

29

Vervolg jeugdpagina’s, Puzzel met uitslag.

30

Ingezonden: Straatvoetbal, Hockeyclub Helmond,
Bevrijdingsconcert Carat paviljoen en Koninginnedag Bakel.

33

Ingezonden: Scouting Paulus.

35

Uitgelicht: Yoga, v.d Weide.

37

Ingezonden: Zomaar een dagje in Dierenkliniek Brouwhuis.

38

Programma Filmhuis.

41

Ingezonden: Dierdonkschool 15 jaar, Hockeyclub Bakel en
Lakei.

45

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

Volgende verschijningsdatum rond:

30 mei.

Inhoud
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Konings

Leeuwenborchweide 5
5709 SB Helmond

voor Verf en Behang

ENGELSEWEG
221A
t
d
2012
5705 AE HELMOND
TEL. 0492 - 53 76 93

Schoonheidssalon AVANCE

GSM 06-28235720

Femke Schmitz
Twickeldreef 16
5709 RD Helmond

Alleen voor vakwerk

Telefoon:

06-15904113

E-mail:

info@salon-avance.nl

Alleen
mop 3op
m afspraak
2 pd
1
Geheim

UW SPECIALIST IN:

'Een man vraagt een
bejaarde dame: "Bent
u werkelijk al 100 jaar?
Mag ik vragen wat uw
geheim is om zo oud te
worden?" De dame vertelt het: "Wel, ik rook niet,
ik drink niet, en ga altijd
vroeg slapen." Man: "
Doet u dan helemaal niks
verkeerd?" Dame:
"Om eerlijk te zijn wel:
ik lieg dat ik barst!"

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

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.

Van Lieshout Stoffering
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Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...
Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Gevestigd in Dierdonk
www.josvanheugten.com

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

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

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

Bezuinigen en hardop dromen
Begin april verraste het college de
raad met het plan een raadsbrede
bezuinigingscommissie in te willen
stellen. Om een breed draagvlak te
creëren voor de te nemen zware bezuinigingen werd gedacht deelname
daaraan van één lid vanuit iedere
raadsfractie. Een loffelijk streven waar
bij nadere beschouwing wel wat haken en ogen bleken te kleven. Als oppositiepartij weet je dat de stemmen
van de coalitieleden uiteindelijk de
doorslag zullen geven dus wil je van
te voren goed weten wat er wordt verwacht, wat anderen er van
verwachten en wat eenieders invloed kan en zal zijn. Dit is kort
samengevat de reden waarom de PvdA eerst een bespreking van
dat voorstel tussen de raadsfracties wilde.

Helaas bleek maar al te waar wat wij in de PvdA vreesden: er
leefden heel verschillende ideeën over het wat en hoe van deze
commissie. Tot onze grote verbazing leidde een tumultueuze
vergadering (waaraan ik overigens zelf, beïnvloed door de sfeer,
niet altijd een even vriendelijke houding aannam, excuses!) tot het
afblazen van het plan door nota bene alle drie de coalitiepartijen
terwijl de oppositiepartijen bereid bleken om in zo’n commissie
plaats te nemen. Alom klinkt: gemiste kans! Mijns inziens had

Motie topinkomens

Met het publieke geld, waarmee
organisaties met een publieke
taak worden gefinancierd, moet
zorgvuldig worden omgegaan.
Daarbij passen geen extreem hoge
inkomens. De laatste tijd is er dan
ook terecht veel discussie over
maatschappelijk aanvaardbare
normen voor topsalarissen van
werknemers en bestuurders in
de (semi) publieke sector. Het
CDA is een grote voorstander van
duidelijke normering van inkomens
in de publieke- en semipublieke sector en heeft het initiatief
genomen om een einde te maken aan de exorbitante salariëring
van bestuurders. Want zeg nou eerlijk, een directeur van een
school of een zorginstelling dient toch niet meer te verdienen
dan een minister.
Mede door het CDA is ook het kabinet van mening dat organisaties
die een publieke taak hebben en die bekostigd worden met
publiek geld, hun bestuurders ordentelijk behoren te betalen.
Op 6 december 2011 heeft de Eerste Kamer het ‘Wetsvoorstel
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector’ goedgekeurd. Een van de doelstellingen
van dit wetsvoorstel is topbezoldigingen in de publieke en
semipublieke sector te normeren en te maximeren. Op grond
van deze wet mogen deze topfunctionarissen straks niet meer
verdienen dan 130% van het bruto salaris van een minister.
De wet regelt ook dat salarisgegevens van deze bestuurders
en leidinggevenden openbaar gemaakt moeten worden en
maximeert de ontslaguitkering.

meer openheid in het begin en een grotere bereidheid om voor
elkaars ideeën open te staan tot een beter resultaat kunnen
leiden. Les geleerd? Ik wel! Maar óók ik denk, dat van gedachten
wisselen in een bezuinigingscommissie, zoals dat gebeurde in de
vergadering waarin dit werd besproken, nooit tot een eensluidend
resultaat had kunnen leiden. Wellicht heeft dat ook te maken met
de sfeer van afbraak die nou eenmaal rond bezuinigen hangt. Ja,
het zal moeten en uiteindelijk zullen we ook doorpakken maar
opbouwen is letterlijk constructiever. Hopelijk kunnen we ons als
verschillende fracties beter verenigd vinden in het dromen over
de toekomst.
Dat mogen we hardop doen voor de Stadsvisie 2030 en we hebben
dat al op diverse niveaus en platforms gedaan. Het platform dat
het meest toegankelijk is voor de Helmondse inwoners, over wie
dit tenslotte gaat, is de serie opiniestukken in het Eindhovens
Dagblad. Bij het schrijven van dit stukje zijn nog niet alle partijen
daarin aan het woord geweest maar er is wel al iets duidelijk: als
we hardop mogen dromen over het ideale Helmond komen er
mooie plannen en vergezichten boven! En dan blijken we ondanks
de verschillen in de ideeën toch heel erg eensgezind als Helmondse
politici: we willen allemaal het beste voor de Helmondse bedrijven,
natuur, bezoekers en met name de inwoners!
Mirjam van der Pijl,

Deze landelijke regelingen krijgen ook op provinciaal en lokaal
niveau vervolg. In de provincie Noord-Brabant is onlangs op
voorstel van de CDA-Statenfractie een motie aangenomen om
het inkomen van werknemers of bestuurders van een door
de provincie gesubsidieerde instelling te maximeren op het
salarisniveau van een minister, de zogenaamde Brabantnorm. De
Brabantnorm is gelijk aan het salarisniveau van een minister. Na
dit CDA initiatief hebben verschillende Brabantse gemeenteraden
ook op lokaal niveau normen gesteld aan de inkomens van
bestuurder van publieke- en semipublieke organisaties die
met geld van de gemeenten worden bekostigd. Tijdens de
raadsvergadering van 3 april 2012 heeft de CDA-fractie van de
gemeente Helmond een motie ingediend met betrekking tot
de topinkomens van gesubsidieerde instellingen. De motie die
mede werd ingediend door de PvdA, Groen Links, SP, VVD en
Trots is uiteindelijk unaniem aangenomen door de gemeenteraad
van Helmond. Het college van burgemeester en wethouders zal
door deze motie gaan inventariseren bij welke (semi) publieke
instellingen, waarmee de gemeente een subsidieregeling heeft en
die geheel of in aanzienlijke mate met publieke middelen worden
gefinancierd, werknemers of bestuurders werkzaam zijn met een
inkomen boven de Brabantnorm. Daarnaast zal het college van
burgemeester en wethouders onderzoeken wat de juridische
mogelijkheden zijn om de Brabantnorm als voorwaarde te
gebruiken bij gemeentelijke subsidieverstrekking. De CDA-fractie
is blij met het resultaat en we wachten de uitkomsten van het
onderzoek van het college dan ook graag af.
Groeten,
Gaby van den Waardenburg

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

In de maand mei willen
we u verwennen met de
volgende aanbieding:


Barbecuepakket voor
- Hamburger
- Gemarineerde speklap
- Barbecueworst
- 3 stokjes kipsaté
*Bij deze aanbieding kunnen we
helaas geen barbecue leveren.
Vlees af te halen in de winkel.

G

Optiek
mode
op z’n
best

TIS

€ 3,75*

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

En nu maar
hopen op mooi
barbecueweer!

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

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

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Uitgebreide Collectie Feestartikelen:

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Haal en breng service voor
Dierdonk!

Abraham, Sarah, Geboorte, Ballonnen,
Hollywood, Hawaï, Disco, Etc..

www.feestwaren.nl
Mail: info@feestwaren.nl
Tel: 0492Ͳ556531/mob: 06Ͳ10549215

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

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

Happy Face bestaat 1 jaar.
Een jaar geleden is de Dierdonkse dansvereniging Happy Face
opgericht. Zij zijn direct ook lid geworden van de wijkvereniging
onder andere vanwege de pr-steun en de financiële steun. Het
bestuur van de wijkvereniging wil iedereen van Happy Face
feliciteren, temeer omdat vanaf het begin de dansvereniging
een succes was. Begeleiders, kinderen en ouders, ga zo door.
Hieronder een verslagje van de inloopmiddag ter gelegenheid
van hun 1-jarig bestaan.
Op zondag 15 April j.l. hebben wij onder grote belangstelling
ons 1 jarige bestaan gevierd tezamen met al onze leden en hun
ouders en familieleden. Het was een fantastisch feest waar
natuurlijk al onze dames hun kunnen lieten zien . Speciaal voor
hen ; GEWELDIG GEDAAN MEIDEN !!!!! Het ene optreden was
nog mooier dan het andere . In totaal werden 3 optredens
gegeven en er werd alvast een stukje van onze nieuwe dans
ten tonele gebracht .
Voor iedereen was er een verrassingsoptreden dat door Mariëlle

Jansen ten tonele werd gebracht onder het mom
“Je bent nooit te oud om de voetjes van de vloer te doen!”
Wij van dansvereniging Happy Face willen haar daarvoor
nogmaals bedanken. Super gedaan marielle !
Verder was er voor alle bezoekers en hun kinderen natuurlijk
van alles te doen wat met het thema feest te maken had . De
kinderen van klein tot groot konden aan diverse activiteiten
deelnemen. Kortom een perfecte en geslaagde zondagmiddag .
Ook willen wij de ouders bedanken die ons vol overgave hun
helpende hand toestaken als dat nodig was , en natuurlijk ook
onze fotograaf willen wij via deze weg heel hartelijk danken voor
zijn inzet voor Happy Face. Zeker willen wij ook een woord van
dank geven aan Parkzicht en wijkvereniging Dierdonk voor het
in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar. We gaan er
weer allemaal voor in het nieuwe dansjaar.
Allemaal super bedankt.

Groetjes Ilse en Ingrid

Classic Hits Night 2012.
Op zaterdag 31 maart werd in Parkzicht de 2e Classic Hits Night
georganiseerd door de Wijkvereniging. Ondanks de iets lagere
opkomst dan vorig jaar is het een gezellige avond geworden. De
aanwezige 50 enthousiaste 30+’ers genoten van de muziek uit
de jaren 80 en 90, verzorgd door DJ Lucky B, onder het genot
van een hapje en een drankje.
Martijn Verschuren, een dansleraar van dansschool UnityEight,
leerde ons de fijne kneepjes van het discodansen, waarbij
natuurlijk iedereen gedreven meedeed.
Onze eigen dansgroep Happy Face had speciaal voor deze avond
een dans ingestudeerd op jaren 80 muziek.
Kortom, het was wederom een gezellige avond en we zullen de
Classic Hits Night zeker weer organiseren in het nieuwe jaar of
zelfs in de tweede helft van dit jaar.
Mocht u niet van de partij zijn geweest, dan hopen wij u te zien
bij de 3e Dierdonk Classic Hits Night.
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Wandeling Bakelse beemden
Effe uitwaaien!

Op zondag 6 mei is er een
wandeling in het landgoed
‘de Bakelse Beemden’.
Onder begeleiding van
enkele gebiedsgidsen van
het IVN die wat algemene
kennis van dit gebied
hebben. Mensen nog meer
de natuur laten beleven.
Aanvang 14.00 uur, duur
ongeveer 1½ uur.
Start bij de groene poort
Arcenlaan.
Met vriendelijke groeten,
Fried van Rijt.

Website www.dierdonk.eu verbeteren.
Kent u DE website van Dierdonk? Heeft u al eens gesurft naar
www.dierdonk.eu ? Die website wordt beheerd door het
bestuur van de wijkvereniging en het bestuur van de wijkraad.
Het doel is om alles wat te maken heeft met onze mooie wijk
via 1 internet-pagina bereikbaar te maken. Een doel dat moeilijk
haalbaar blijkt te zijn.
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Bent u handig met computers, bent u betrokken bij de wijk, heeft
u ideeën om de website te verbeteren en heeft u tijd? Dan zijn wij
op zoek naar u. Stuur een mail naar secretariaatwijkvereniging@
dierdonk.eu en wij nemen direct contact op voor een gesprek.
Bestuur van de wijkvereniging

MoetNiks mededelingen mei.
Wij beginnen vanaf woensdag 2 mei weer met Jeu de Boules
op de banen bij Parkzicht. Om tien uur starten we en er wordt
rond elf uur even gepauzeerd voor koffie.
Dinsdag 8 mei is de bustocht naar Mechelen, bij het schrijven
van deze kopij waren er nog maar enkele plaatsen vrij, we
nemen aan dat die inmiddels ook bezet zijn.
Op 22 mei is de eerste fietstocht, we vertrekken om 10:00 uur
vanaf parkeerplaats Albert Heijn en fietsen een route van ±
20/25 km. rond 11:00 uur is er een koffiestop.
Op dinsdag 26 juni is de dagfietstocht “Eat and Bike” We fietsen
een route van ruim 50 Km. naar Vredepeel/Rips en via Gemert

terug naar Dierdonk. Er is onderweg koffie/thee met gebak,
ook wordt er nog enkele keren gestopt om iets te nuttigen (zelf
zorgen voor een broodje en/of drinken). Rond half zes beginnen
we aan een uitgebreid buffet, na afloop is het nog 10 km. fietsen
naar huis. Het wordt een heel relaxte mooie tocht (zie foto).
We vertrekken om 10:30 vanaf de parkeerplaats bij Albert Heijn.
De kosten voor het kopje koffie/ thee met gebak en voor het
buffet zijn € 20,00. De andere drankjes zelf afrekenen.
Aanmelden en betalen uiterlijk woensdag 20 juni bij Jeanne de
Jong, Rhulenhofweide 10,
(512516.

Voortuinen.
Na een eerste rondgang door de wijk hebben we kunnen
vaststellen dat de tuinen in Dierdonk vrij goed onderhouden
worden, zeker in verhouding tot andere Helmondse wijken.
Het is alleen jammer dat er weinig voorjaars bloeiers te vinden
zijn. We denken hier aan tulpen, narcissen, blauwe druifjes,
hyacinten enz. Het zijn meestal , hier en daar,wat bloeiende
bomen en struiken die de straat opvrolijken. Opvalllend zijn de
steenpartijen en de altijd groen blijvende struiken en hagen in
de zogenaamde onderhoudsvrije tuinen. We hopen, bij een
volgende rondgang, op meer bloei tussen al dat eeuwige groen.
Ook leuk voor de vlindertjes en de bijtjes.
Werkgroep Voortuinen
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Natuurfotografie (2)
Wil je meer weten over onze club kijk
dan op onze website www.fotodier.nl of
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com

In mijn vorige stukje (Gazet november 2011) heb ik geschreven
over de natuurfotografie in zijn algemeenheid, in deze editie wil
ik wat nader ingaan op het onderdeel vogelfotografie en met
name inzoomen op het gedrag van vogels en het vastleggen
daarvan.
Zoals ik eerder al aangaf worden vogels vaak gefotografeerd op
een paaltje (buizerd) of stok/tak (koolmees). Op zich is hier niets
mis mee en voor beginnende vogelfotografen vaak al moeilijk
genoeg, maar de meer gevorderde vogelfotograaf zal proberen
iets van het gedrag, speciale houding of de habitat van een vogel
in beeld te krijgen, waarbij het niet eens nodig is om de vogel
beeldvullend weer te geven. Als je het daarbij voor elkaar krijgt
om ook nog een bepaalde sfeer of spanning in beeld te brengen,
maakt dat vaak het verschil tussen een doorsnee (vogel)foto
met een kille vastlegging, zoals je die ook wel in vogelgidsen
ziet, en een foto die bij de kijker een bepaalde emotie oproept
waardoor hij langer naar de plaat blijft kijken.
Een prima hulpmiddel wat je daarbij kunt gebruiken is ochtendof avondlicht (zgn. gouden uurtjes), wat vaak mooi zacht
strijklicht oplevert i.p.v. van het harde zonlicht gedurende de
dag. Als je er dan ook nog voor kunt zorgen dat er een lichtje
in het oog twinkelt, hetgeen vrolijkheid en levendigheid
oproept, gecombineerd met een mooie compositie en de
juiste belichting, heb je de belangrijkste ingrediënten voor een
geslaagde vogelfoto te pakken. Als je nog wat verder wilt gaan
kun je zelfs gebruik maken van bewuste onscherpte om een
bepaalde spanning of suggestie op te wekken.
De foto van de staartmees met nestmateriaal in de (rode)
Japanse esdoorn geeft het gedrag weer van de vogels tijdens
het voorjaar wanneer er voor nageslacht wordt gezorgd. Bij de
kijker roept het de vraag op waar hij met het materiaal naar toe
zal gaan. De zacht rose tinten van de vogel komen terug in het
ontluikende blad van de boom.

Uilen zijn, omdat de meesten nachtjagers zijn, overdag vrij
inactief. Om toch wat van het gedrag van dit steenuiltje vast
te leggen heb ik uren in een schuiltentje doorgebracht om het
moment te kunnen fotograferen van het openen van de snavel
om een braakbal naar buiten te werken.

De baltsende en achter elkaar aan jagende kuifeendjes zijn niet
erg lastig te fotograferen, moeilijkheid hierbij is echter wel om
de juiste belichting toe te passen, zodat het zwart niet dichtloopt
en het wit niet uitgebeten overkomt. Het avondlicht zorgt voor
een mooie kleur van het water. De diagonale lijn van de eenden
versterkt de compositie en het spiegelbeeld zorgt voor een extra
dimensie.

Groene spechten tref je vaak op (verwaarloosde) grasveldjes om
hieruit mieren, engerlingen en emelten te peuteren en flinke
gaten achter te laten. Je kunt daar natuurlijk een leuke foto
van maken, maar als zo’n specht dan in een regenplasje op de
camping een bad neemt en je ziet dat als je ’s-morgens het raam
van de caravan opent, maakt dat niet alleen je dag goed, maar
geeft dat ook een extra dimensie aan zo’n foto.
Zie de 1e foto op de volgende pagina voor de groene specht.
Een buizerd is altijd moeilijk te benaderen. Hier had ik het geluk
dat hij een prooi in de vorm van een dode haas gevonden had.
Door heel voorzichtig met de auto te naderen, camera alvast
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Waterhoentjes lijken heel rustige, sociale vogels, maar als in
het voorjaar de strijd om de vrouwtjes losbarst kunnen ze
vrij agressief zijn en elkaar flink toetakelen. Twee vechtende
mannetjes in het late avondlicht.

met de juiste instellingen op de rijstzak op het autoportier te
leggen, motor op tijd af te zetten om trillingen te voorkomen,
kon ik deze gedragsfoto maken terwijl hij met gespreide vleugels
de prooi uit elkaar reet. Zulke momenten komen sporadisch
voor en vergeet je niet gauw.

Lange tijd moet je soms in je schuiltentje wachten voordat
uiteindelijk een ijsvogeltje zich laat zien. Als hij dan plotseling
voor je neus verschijnt met zelfs nog een gevangen visje in zijn
snavel dat hij op de tak doodslaat alvorens het te verorberen,
vergeet je, zeker als je dit de eerste keer meemaakt, van de
opwinding om foto’s te maken. De onscherpte van de kop en
het visje samen met de waterspetters geeft actie en spanning
aan de foto. Het is werkelijk magnifiek om zo’n prachtig gekleurd
vogeltje al doende van zo dichtbij te kunnen observeren.

Deze jonge grauwe klauwier bedelt bij zijn vader om nog wat
voedsel. Behalve het gedrag van deze vogels is hier sprake van
een diagonale compositie met een rustige achtergrond zodat
alle aandacht naar de vogels gaat.
Een kievit op een weiland, zijn natuurlijke habitat, fotograferen

is mooi, maar als hij in een plasje een bad neemt, waarbij de
waterdruppels in het rond spatten en de mooie veerstructuur
zichtbaar wordt, kun je daar een leuke actiefoto van maken.

Het mag duidelijk zijn dat kennis van de natuur en van de
specifieke soorten tot aanbeveling strekt, zo niet noodzakelijk,
is om zulke opnames te kunnen maken.
Succes als u zich ook aan deze vorm van fotografie wilt wagen.
Ad van Duren

Verenigingsnieuws 13

Buiten fris?
Binnen fris!

Voor een

Mega-collectie
raamdecoratie
naar

Dierdonk 3D: de jeugd van Dierdonk

In deze rubriek ga ik elke maand
op zoek naar de drijvende krachten
achter allerlei activiteiten die in
Dierdonk voor Dierdonk worden
georganiseerd. Ik ben ervan overtuigd
dat er veel meer te doen is dan de
gemiddelde wijkbewoner weet en dat
daar veel meer bewoners zich vrijwillig
voor inzetten. De vrijwilligers die ik
de afgelopen maanden gevonden en
beschreven heb, zijn de redactie
van de Gazet, het bestuur van de
wijkvereniging, carnavalsvereniging
De Rampetampers, het bestuur en
de beheerder van Parkzicht en Heidi
Swinkels. Deze maand aandacht voor
een selecte groep wijkbewoners: de
jeugd.
Waarom de jeugd, zult u zich afvragen.
Wat doen zij voor de wijk? Zij ver
oorzaken toch alleen maar overlast? Zij
hangen toch luidruchtig rond op plekken
waar en wanneer wij van onze rust willen
genieten? Dat beeld had ik zelf ook. Niet
dat ik persoonlijk last heb of had van de
Dierdonkse hangjeugd, maar soms zie je
‘ze’ wel op de parkeerplaats bij Albert
Heijn of bij de skateramp.
Begin maart kwam ik echter in contact

met jongelui die mij
verbaasden met hun
enthousiasme en
ideeën. Als geheim
agent ontdekte ik
dat de organisatie
van de Spooktocht
nog op zoek was
naar spoken. Op 24
maart stond immers
de 2e Dierdonk
Spooktocht gepland
en de aanmeldingen
stroomden binnen.
Omdat beloofd was
dat de spooktocht
deze keer veel eng
er zou zijn, waren er meer spoken nodig
dan vorig jaar. Er werd hulp gezocht
bij onze eigen Dierdonk jeugd. Hoe
ging dat in zijn werk? Zij zaten op een
donderdagavond rustig in Parkzicht te
genieten van een drankje, waren aan
het kaarten en keken voetbal via de
beamer op de muur. Ze zaten niet in de
door hen zelf ingerichte loungeruimte,
simpelweg omdat er teveel jeugd was.
Het Dierdonkse dartteam Parkzicht ’07
was aan de winnende hand en het was
gezellig in Parkzicht.

flitsend verlicht door een stroboscoop
enzovoorts enzovoorts.
Mede namens de organisatie van de
spooktocht wil ik deze groep hartelijk
bedanken. Het beeld van de problemen
veroorzakende jeugd is voor eens
en voor altijd veranderd. Ook de 50
kinderen van dansvereniging Happy
Face wil ik bedanken. Zij zijn maanden
bezig geweest met repeteren en hebben
de spooktocht geweldig geopend. Een
applaus voor de jeugd.

Op de vraag of ze spook wilden zijn,
kwam direct 15 x het antwoord ‘ja’.
Mogen we dan zelf bedenken wat we
doen? Ja, dat mocht.

Maar helaas. Het bovenstaande verhaal
klopt niet. Bent u er ingetuind? Had ik u
te pakken? Het was gewoonweg ook te
mooi om waar te zijn.

Kortom, de 2e Dierdonk Spooktocht
was gered. Op 24 maart zijn 18
groepen van gemiddeld 6 wijkbewoners
samengekomen in Parkzicht. Onze eigen
dansvereniging Happy Face opende de
avond met de Thriller-dans. Met een
geblindeerd busje werd telkens 1 groep
naar de Bakels Bossen gebracht. Na
een wandeling van een circa 45 minuten
kwamen ze verschrikt
terug. Onderweg
zijn ze belaagd door
jongelui met (nep)
kettingzagen, werden
ze bij de enkels
gepakt door begraven’
kinderen, werden de
wandelaars ineens
vanachter vastgepakt
door schreeuwende
jeugd, werden ‘op
g e h a n g e n ’ p u b e r s

Het echte verhaal is anders. De 2e
Dierdonk Spooktocht is geannuleerd.
Niet omdat het antwoord van de jeugd
‘nee’ was, maar omdat er te weinig
wijkbewoners zich hadden opgegeven
om mee te lopen. De situatie was zo dat
er meer spoken waren dan deelnemers!
Triest maar waar.
De jeugd uit Parkzicht was teleurgesteld
maar heeft al beloofd een andere
keer te helpen, eventueel met andere
activiteiten. Happy Face heeft de
Thriller-dans uitgevoerd op 15 april
tijdens de viering van hun 1-jarig bestaan.
Jongelui, nogmaals hartelijk dank voor
de bereidwilligheid. Wijkbewoners, zie
ik jullie wel bij andere wijk-activiteiten?
geheim agent pd7
vragen of suggesties:
mail naar geheimagentpd7@gmail.com
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Haarinstituut Helmond
Dameskapper
gespecialiseerd in pruiken

ANTISLIP HAARWERK / PRUIK
Onze pruiken worden als zeer
vooruitstrevend en innovatief haarwerk gezien
en betiteld als

DE BESTE OPLOSSING

*VLOERTEGELS*

bij haarverlies door chemokuren
of alopecia

Keuze uit 150 stuks
www.detegelcontainer.nl
Achterdijk 13 | 5705 CB Helmond | Tel.(0492) 347322

Handen uw visitekaartje

NIEUW GEL-POLISH

Behandel uw nagels als juwelen.
Ideaal voor het verstevigen van de natuurlijke nagels.
Gel-polish nagelbehandeling € 17,50

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

Trouwplannen?
0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

stel je eigen online Coenen
cadeaulijst samen

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

bel voor
een afspraak
0492-522005

Y

Kerkstraat 52

5701 PM

1

Tijdens een bezoek aan onze winkel, kiest
u de cadeau’s die op de lijst mogen staan.

2

Wij plaatsen de cadeaulijst online met
omschrijvingen, foto’s en prijzen.

3

U verwijst op uw trouwkaart naar de
website en uw familie, vrienden en kennissen kunnen in alle rust thuis een cadeau
uitzoeken, waarvan ze zeker weten dat u
daar blij mee bent. Iedereen gelukkig.

4

Wij zorgen er uiteraard voor dat alle
geschenken feestelijk worden verpakt en
op het juiste moment en adres worden
geleverd.
Kijk voor een voorbeeld op
www.decadeaulijst.nl en log in met
de naam Coenen en datum 10-10-2010

Helmond

35 jarig Jubileum Wil Bolenius

Begonnen in duet
Bedankt voor de bloemen en de mooie
taart, jij ook bedankt Wil

het koor
kent vele stemmen
heeft zelfs een gezicht
een repertoire
bijeen gegaard door
oefenen en ervaren

Onze Voorzitter
Jannet vd Kolk en
penningmeester
Gonnie van
Lieshout bieden
Wil, het door
alle koorleden
gemaakt,
boekwerkje aan
alsmede een
mooie horloge.

begonnen in duet
zingt nu een vast gemengd koor
het lied van alledag
versterkt met passanten
de een wat schuchter
de ander soleert al ras
pas als stemmen doven
neemt het koor de melodieën over
van hun bewogen levenslied

Als Dierdonkkoor Didoko willen wij Wil Bolenius
van harte feliciteren met zijn 35 jarig jubileum !

Hier ziet u hem in actie tijdens ons 5-jarig jubileum in het Anna-theater.

Dierdonkkoor Didoko
zoekt Zangers
Didoko is een leuk gemengd koor. Het koor
bestaat ruim 7 jaar.
We repeteren in Wijkcentrum Parkzicht,
Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond te Dierdonk
op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur.

Kom gerust een kijkje nemen tijdens een van
onze repetities.
Het repertoire is zeer divers voor elk wat wils.
Ervaring in noten lezen is niet noodzakelijk.
Voor meer info via mail didoko@gmail.com
of kijk op www.Didoko.nl
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Verslag Wijkbreed Overleg van 19 maart 2012

Opening en mededelingen door de voorzitter
Walter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er volgt
een kort voorstelrondje.

1. Ingekomen stukken

Brief van Mw J. de Jong over carillon (Rabobank). Zie punt 3.1.

2. Wijkgericht werken, wijkactieplan

Volgend jaar dient ons actieplan opnieuw opgezet en besproken
te worden voor 2013-2014. Een aantal punten lopen nog vanuit
het vorige wijkactieplan.

3. Besteding impulsbudgetten

Walter noemt een aantal zaken op dat vanuit de impulsbudgetten
al gerealiseerd is.
Mochten er nog ideeën in de wijk leven, dan kan iemand een
verzoek indienen.
Dhr Smits komt met de suggestie voor de Kerstverlichting in de
toren. Walter geeft aan dat we dit al aan het onderzoeken zijn.

3.1 Carillon:

Mw de Jong heeft een idee aangedragen voor het plaatsen van
een carillon. Oorspronkelijk vanuit het Rabobank project. Het
geld van de bank is nog steeds beschikbaar voor de wijk. Mw
de Jong heeft bij drie firma’s offertes aangevraagd. De prijzen
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variëren van ca 13.000,= tot 27.000. Dit ligt aan de soort klok/
geluid. Mw de Jong heeft Rosemary Soontiëns gesproken
(stadsbeiaardier). Zij heeft geadviseerd om te gaan voor een
duurdere versie, omdat dit voor deze locatie beter is. (qua geluid
en/of onderhoud).
Het is evenwel een erg kostbare zaak, waarbij dit niet
alleen gefinancieerd kan worden door wijkraad, Rabo en/of
impulsbudget. De wijkraad gaat informeren bij Wethouder van
de Heuvel waar het carillon van Stocks-Davids is gebleven en
wat de bestemming hiervoor is. Daarna dient de ook de wijk
geïnformeerd te worden.

3.2 Wijkbezoek college/Carat kunstwerk 2012/2013.

In 2013 wordt er een kunstwerk gerealiseerd in de wijk (eventueel
wordt dit gecombineerd met het wijkbezoek van het college van
B&W). Er zijn twee initiatieven vanuit de wijk gekomen hiervoor.
John Vincent oppert dat dit wellicht te combineren is met het
jeugdbeleid,door jongeren hierbij te betrekken.Dit wordt nog
terug-gekoppeld met de twee initatiefnemers uit de wijk

3.3 Uitbreiding speelvoorzieningen/tafeltennistafels

De goaltjes op de Kromme Geer (initatief van bewoners vorig
jaar) zijn er nog niet,omdat er verder geen actie door deze
bewoners is genomen.
Er is een tafeltennistafel gerealiseerd op de Wildenborghlaan.
De andere die geplaatst kan worden, is tot op heden niet
gelukt/cq tegengehouden door omwonenden. Bart heeft de
tip gehad om er eentje te plaatsen tussen de AH en de school.
De betonblokken bij het voetbalveld zijn nog steeds niet genoeg
verplaatst.

3.4 Hondenbeleid

is ook niet juist. Bijv over kapotte lantaarnpalen. Deze zijn al
weken kapot, maar nog steeds niet gerepareerd, zelfs na diverse
meldingen. Er komt geen reactie van de wijkopzichter. Walter
neemt dit op met Bert Valentijn en eventueel de betrokken
wethouder. (zie ook punt 3.5).

3.5 Groenvoorzieningen algemeen

Mw de Jong stelt voor om een prullenbak te plaatsen bij de
ingang van de Bakelse Beemden, omdat er erg veel afval
wordt gestort. Walter neemt dit mee in het overleg met de
wijkopzichter.

Nico: Er is overleg geweest met de gemeente. Er is een plan
ontwikkeld en dit is gecommuniceerd met de wijk en inmiddels
twee maal aangepast. Dit wordt nu uitgevoerd. Even afwachten
of dit eventueel nog aangepast moet worden.
De wijkopzichter Paul Linders neemt niet meer regulier deel
aan de vergaderingen van de wijk. Dit is door de gemeente
besloten,ondanks protesten van de diverse wijkraden. Ook heeft
iedere wijk eigenlijk geen echte ‘eigen’ wijkopzichter meer, zodat
de voeling met de wijk steeds minder wordt. Het gevolg hiervan
is dat er niet meer erg snel op klachten uit de wijken wordt
gereageerd, en dat er weinig gehandhaafd wordt. Walter gaat
nogmaals de diverse klachten terugkoppelen aan de gemeente
en hoopt op korte termijn hierover uitsluitsel te hebben.

3.6 N279, grote ruit / Bakelse Beemden

Mw vd Lint heeft een idee voor een kunstwerk en vraagt waar
ze dit kwijt kan. Walter geeft haar zijn visitekaartje en verzoekt
haar haar idee aan hem door te sturen.
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Sluiting:

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit
de vergadering.

Rene legt uit hoe de plannen voor de uitbreiding van de N279
nu zijn ahv tekeningen. Hij legt uit wat de bedenkingen van
de aanliggende wijken zijn. Er is nu een MER voor het traject
richting Veghel. De voorkeur gaat uit voor het eerst realiseren
van het stuk tussen Son en Aarle-Rixtel, alvorens bekeken wordt
welk traject het vervolg moet krijgen. Rene schat in dat de
definitieve tracé binnen drie jaar wordt bepaald.

3.7 Jongerenbeleid, overlast jongeren??

In januari zijn wij (Walter Schuurman en Renée Teeuwsen)
bij wethouder de Leeuw op bezoek geweest om te praten
over jeugd. Wij hebben aangegeven dat Bart hierin heel veel
bewerkstelligd heeft en dat wij erg teleurgesteld zijn dat Bart
als jongerenwerker is teruggetrokken. Is een jongerenraad een
idee. Bart kan wel bewonersinitiatieven ondersteunen,een
jongerenraad is ook zo’n initiatief. . Een jongeren raad zou aan
kunnen schuiven bij de wijkraad bij vergaderingen. Zij zouden
ideeën kunnen opperen. Bart gaat onderzoeken naar een
jongerenraad. Bart schat in dat de groepen die nu op straat
hangen niet zo’n jongerenraad kunnen vormen. Hij heeft wel
een aantal jongeren op het oog die dit wel zouden kunnen.
Ook kaart Bart een aantal andere onderwerpen aan die door de
nieuwe regelingen van de gemeente veranderen: bijvoorbeeld
het kickboxen in de gymzaal loopt nog tot juni. Wat hierna
gebeurt weet hij niet. De financiën stoppen dan. Wij (als
wijkraad) verzoeken wij Bart om de gymzaal aan te houden,
eventueel betalen wij de kosten. Bart benadert ons voor een
afspraak om de zaken eens goed door te spreken.
Er is weer enigszins sprake van overlast op de fietsbrug. De
politie gaat dit onderzoeken. Bart: in plaats van jongerenwerk
is het JIB teruggekomen. Zij helpen met het opzetten van de
activiteiten, ook voor 13-plussers.
Er is sprake van een verschuiving van hangjeugd uit andere
wijken naar Dierdonk. Vooralsnog is het onduidelijk waardoor
dit veroorzaakt wordt.
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Ingekomen punten vanuit de wijk en rondvraag/wat
verder ter tafel komt

Dhr de Wit vraagt zich af welke wijkopzichter nu aanspreekbaar
is. De reactie van de gemeente op diverse van zijn meldingen

Reactie op hondenbeleid
Duidelijk Onduidelijk
We lezen in de Gazet van april j.l. Nieuws van het hondenfront
het volgende;
De situatie rondom de Kromme Geer blijft ongewijzijgd
(verbodsgebied blijft in stand). Wel worden ter hoogte van de
openingen in de hagen aanspassingen gedaan, om te voorkomen
dat de honden op deze plekken hun behoefte doen.
Voor de duidelijkheid, de hondenbezitters dienen er voor te
zorgen dat hun honden de behoefte doen tussen de stoeprand
en de hagen, dus niet op plekken waar GEEN heg staat.
Tijdens het Paasdagen hebben
enkele bewoners witte vlaggetjes
geplaatst bij iedere hondendrol op
de kruising
Kromme Geer - Dierdonklaan.
We hadden met 40 stuks een tekort
aan vlaggetjes.
Namens de Buurtbewoners;
Ton Visschedijk
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FEEST TE VIEREN
www.apverhuur.nl
(JE)

** AANBIEDING / LAAGSTE PRIJS – GARANTIE: **

Een natuurlijke en
verrassende kijk op tuinen!

STAANTAFEL WIT, 85 CM.

€.

BARKRUK, INKLAPBAAR

€. 1,00
€. 20,00
€. 35,00

(PARTY-)TENTEN,

v.a.

ABRAHAM, SARAH, v.a.

3,00

-----------------------------------------------------------------------------------

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

Hoveniersbedrijf Roland van Boxmeer helpt u graag
om uw tuindromen te realiseren. Van tuinontwerp
tot de volledige tuinaanleg en van tuinstyling tot
tuinrenovatie en tuinonderhoud.

Goed Nieuws

tuin ontwerp | tuin aanleg | tuin onderhoud | tuin verfraaiing

"Ik heb goed nieuws en
ik heb slecht nieuws."

Een vrouw komt 's avonds
laat thuis en zegt tegen
haar man:

"Vertel eerst het goede
nieuws maar," zegt de
man.
"De airbag werkt."

040 - 2425226 - www.rolandvanboxmeer.nl

t 0492 - 661 884
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grAtis WAArdEBEpALiNg
Ik wil mijn huis verkopen en wil graag weten waar ik aan toe ben. Vul deze antwoordkaart in en stuur hem op,
wij maken dan een afspraak met u. Bellen of e-mailen kan natuurlijk ook! (een postzegel is NIET nodig)
naam:
...............................................
woonplaats: ...............................................
adres:
...............................................
tel:
...............................................
postcode: ...............................................
mobiel:
...............................................

WWW.HEUVEL.NL

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

Wérkt Voor U

Moederdag en Vaderdag in een!
“Ik heb een te gek idee om te doen
op moederdag”, zegt Vera als de
meiden weer eens bij elkaar zijn.
“Oh, vertel eens wat voor een te gek idee
je hebt”, zegt Kim. “Nou, zoals jullie weten
hebben wij een boot. Is het niet leuk om
met onze moeders en oma’s, die nog goed
te been zijn, een dagje het water op te
gaan. Wij zorgen voor een picknick en zo
kunnen onze moeders genieten met hun
moeder van een echte moederdag”, legt
ze uit. In eerste instantie kijken de meiden
even vreemd. “Is het wel een goed idee om
met onze oma’s het water op te gaan?”, wil
Jasmine weten. “De mijne is helemaal gek
van het water. Het liefst gaat ze elke keer
mee. “Ja, ik vind het wel heel erg leuk om
te doen, daar niet van, maar ik wil het wel
even met mijn vader overleggen. Mogen
die dan trouwens ook mee of is het alleen
voor onze moeders en oma’s?”, wil Kim
weten. “Eigenlijk is het moederdag, maar ik
denk dat onze vaders het ook wel erg leuk
zouden vinden. Weet je wat, wij bespreken
het thuis met onze vaders en dan komen
we er morgen op terug. Vraag jij dan aan
je vader of het kan. Je weet maar nooit,
misschien vind hij het te gevaarlijk”, zegt
Jasmine.
De volgende dag zitten al heel snel drie
lachende meiden bij elkaar.“Mijn vader
denkt alleen dat mijn oma niet mee gaat.
Hij denkt dat ze het eng gaat vinden en
dan kunnen we meteen weer terug.
Tevens doen ze hele leuke dingen in het
bejaardentehuis. Mijn vader denkt dat
ze liever daar wil blijven”, zegt Jasmine.
“Mijn vader denkt dat mijn oma maar wat
graag mee wilt. Met jou oma samen is het
ook nog heel gezellig. Alleen dacht mijn
vader dat we niet met zijn allen op jullie
boot kunnen”, zegt Kim. “Ik heb het ook
met mijn vader over gehad en hij vond
het een erg leuk idee. Hij betaalt mee
aan de boodschappen en als ik uiterlijk
12 personen mee vraag dan kan iedereen
op de boot”, zegt Vera.“Is de boot van
jullie dan zo groot dat er wel 12 mensen
op kunnen?”, wil Kim weten. “Om er een
dagje mee weg te gaan is hij groot genoeg.
Om te slapen hebben we maar 6 plekken.
Maar die hebben we voor een dag niet
nodig en laten we er vanuit gaan dat er op
moederdag super mooi weer is”, zegt Vera.

Als moederdag nadert weten de moeders
nog steeds niet wat er die dag gaat
gebeuren. Als wat later Jasmine en Kim
met oma en ouders voor de deur staan
begrijpt ze er helemaal niets meer van.
“Hebben jullie enig idee wat er gaat
gebeuren?”, vraagt ze. Maar net als de
mama van Vera weten de andere mama’s
er ook helemaal niets van.
“Ik denk dat we maar heel even moeten
wachten en dan zullen we het snel horen”,
zegt Jasmine’s moeder. Maar dat hadden
ze gedacht. Als de vader van Vera eraan
komt met oma wordt het steeds meer een
raadsel. “Ik denk dat het tijd is om in de
auto te gaan. Kom laten we gaan!”, roept
Vera naar iedereen. Iedereen stapt in en
daar gaan drie auto’s achter elkaar weg.
De moeder van Vera ziet als ze er bijna zijn
dat ze gaan varen met de boot, maar de
moeders van Jasmine en Kim komen er pas
achter als ze bij de boot staan.
“Oh, te gek we gaan met zijn allen varen!”,
roept de moeder van Kim enthousiast.
‘Oké, nu mogen jullie het weten. Jasmine,
Kim en ik hebben een Moederdag
georganiseerd op het water samen met
de oma’s die mee durven en willen. We
gaan een lekker stukje varen en vanavond
zijn we weer terug.
Ze gaan aan boord en
iedereen neemt een
plaatsje in. Als ze lekker
aan het varen zijn gaat
mama lekker zitten en de
meiden zorgen voor koffie
en thee met een stukje
moederdagtaart. “Oh
meisjes jullie hebben ook
aan alles gedacht”, zegt de
oma van Vera. “Ja, oma het
is immers moederdag dus daar hoort ook
iets lekkers bij. Wacht maar af wat er nog
meer komt”, zegt Vera lachend.
Het is heerlijk weer. De zon schijnt
lekker en de oma’s worden goed in de
zonnebrandcrème gezet. De meiden
liggen voor op de punt in hun bikini tot
dat het tijd is voor de lunch. In overleg
met de vader van Vera, is alles in kannen
en kruiken geregeld. Ze meren aan op een
heel mooi klein eiland en de meiden maken
de picknick in orde. De vaders helpen de
oma’s van boord en maken nog een kleine
wandeling over het eilandje. Als iedereen

terug is hebben de meiden een grote maar
vooral uitgebreide picknick staan.

Kim wil nog graag iets zeggen: “Lieve
moeders, dus ook de twee oma’s want die
zijn ook moeders. Voor jullie hebben we
hier een heerlijke picknick staan omdat het
moederdag is. En aangezien onze vaders
mee mochten voor de gezelligheid willen
we eigenlijk dit dagje ook een beetje
vaderdag maken. We kunnen immers over
een paar weken niet weer het water op.
Voor de vaders zijn er dan ook bierbroodjes
en vraag ons niet wat het is, het leek ons
gewoon leuk om te kopen. Dan wensen we
jullie een heerlijke picknick toe en nog een
fijne dag”. Er volgt applaus en dan wil de
vader van Vera nog iets toevoegen: “Lieve
meisjes we danken jullie hartelijk voor de
leuke dag die jullie georganiseerd hebben.
En als beloning hebben wij als vaders
besloten om vanavond met zijn allen uit
eten te gaan en wij betalen. Dat cadeau
krijgen jullie van ons”.
Vera begint heel hard te lachen en iedereen
kijkt haar aan. “Wat is er Vera?”, wil haar
moeder weten. Al lachend kunnen ze net
verstaan: “Dan is ’t voor iedereen feest”.
“Ja, daar heb je gelijk in. Jullie organiseren
een dagje weg voor moeders. Jullie maken
er tegelijk een vaderdaguitje van. Dit is wel
heel erg lachwekkend”, lacht haar moeder.
En iedereen moet er erg om lachen.
En zo genieten ze van een heerlijke picknick
op het eiland. Het weer blijft heel erg mooi
en als ze weer gaan varen vallen de oma’s
in slaap. Iedereen houdt hier rekening mee
en langzaam varen ze terug naar de haven.
Daar leggen ze de boot weer netjes aan en
ruimen ze met zijn allen op. Ze gaan nog
heerlijk naar een restaurant aan de haven
en als iedereen weer naar huis gaat zijn ze
allemaal rozig van het varen de hele dag.
De meiden liggen vroeg en moe, maar
voldaan in bed.
Het was immers een te gekke moederdag!
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Braaksestraat 1, Helmond
0492-529404

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

KONIGINNEDAG HELMOND CENTRUM
Op maandag 30 april wordt in Helmond
Centrum, Mierlo-Hout en Stiphout op
grootste wijze Koninginnedag gevierd.
In Helmond Centrum wordt daar tevens
een ander evenement aan toegevoegd. De
Korte Baan Drafwedstrijden, georganiseerd
door de Stichting Drafsport Brabant.
Zie ook: www.helmondsoranjecomite.nl
10.00-15.00 u: Kindervrijmarkt:
F.J. van Thielpark (Boscotondo)
Kinderen prijzen hun waren aan en tonen
hun kunsten en vaardigheden. Deze vrijmarkt
is alleen toegankelijk voor kinderen. Hun
ouder(s) mogen natuurlijk toezicht houden
op hun kind, maar spelen geen actieve rol
in de handel. Op deze locatie worden geen
volwassen handelaren toegestaan. Door leden
van het Helmonds Oranjecomité wordt hier
nadrukkelijk op toegezien.
Op de kindervrijmarkt zal ook aanwezig zijn:
Ballonnenclown Johan. Hij maakt prachtige
figuren van ballonnen. Kinderen krijgen een
gemaakt figuur gratis. Natuurlijk zolang de
voorraad strekt.
de Koninginnehoedjes-Parade op de KinderVrijmarkt!!!!!!!! Kinderen kunnen vanaf 10.00
u zich aanmelden voor de KoninginnehoedjesParade bij het podium op het F.J. van Thiel
plein. De Parade/ modeshow vindt plaats op
het podium om 13.30u.

Podium - optredens in de Kindervrijmarkt:
10.30u : Dansschool UNITY EIGHT
11.30u : DéDé Danceballet o.l.v. Evelien Roos
12.30u : Dansmarietje Seline van Lierop
13.00u : Budovereniging “De hechte Band”
13.30u : Modeshow van de Koninginnehoedjes
parade en prijsuitreiking
14.00u : Djembè groep
14.30u : Open podium. Kinderen die b.v een
lied willen zingen, een instrument bespelen of
andere kunsten vertonen . Aanmelden bij een
van de “oranje comité dames” die rond lopen”
10.00-17.00 uur: Slingermarkt
Havenweg Havenbrug, Kanaaldijk NW, J.J.
van Thielplein, Kasteelbrug, Kasteellaan,
Kasteeltuin, Kasteelplein, Parkeerterrein

onder de Kasteel Traverse,
Kasteelplein, Smalle Haven,
Veestraat, Ameidestraat, de
Markt : Veel kramen, ook
van verenigingen en voor
goede doelen, maar ook vele
verschillende activiteiten, attracties en dans.
Van 13.30 tot 17.30 u : Korte Baan Draverij.
De organisatie is in handen van: de Stichting
Drafsport Brabant.Deze wedstrijden zijn
tevens de opening van het nieuwe drafseizoen.
Het parcours is p[ de Kanaaldijk Noordwest
tussen de Cristinalaan en de Julianalaan.
10.00-17.00 uur: Kunstvrijmarkt
Onder de Kasteel Traverse tussen de Parkweg
en het nieuwe Kasteelplein.
Kunstenaars presenteren en bieden hun
bijzondere creaties aan. Een kleine greep uit
het aanbod: Figuratieve abstracte schilderijen
op acryl-linnen; Glas en Glas versmelten;
Wanddecoraties van gepatineerd rood koper;
Sieraden in goud, zilver en titanium; Keramiek
Kunstwerken voor binnen en buiten; etc.
De Boekenmarkt! : Op het Kasteelplein
Activiteiten in de Slingermarkt
Helmondse Amfibievereniging:
Modelboten; vlonder in Zuid Willemsvaart
tussen Kasteelbrug en viaduct Kasteellaan.
Jeugdbrandweer: Vlonder in Zuid Willemsvaart
tussen Veestraat brug en viaduct Kasteellaan.
Reddingsbrigade Helmond: Zuid Willemsvaart
tussen Veestraatbrug en Julianabrug
Kanovereniging HWC de Helmvaarders: Zuid
Willemsvaart tussen de Veestraatbrug en de
Havenbrug.
Petanquebaan: Kanaaldijk NW t.h.v. Hotel
West Ende. De organisatie is in handen van
Littie of Littinie.
Activiteitenplein
In de Kasteeltuin tussen het Kasteel en de
Zuid Willemsvaart. Organisatie: Scouting
regio Helmond i.s.m. Scouting Mierlo-Hout;
Brandevoort; Geldrop en Eindhoven.
Ook is er een informatiestand waar bezoekers
zich kunnen laten informeren over de Scouting
en geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.
Presentatie door de Taoïstische Tai Chi
Vereniging Nederland: Op een speelveld van
5 bij 6 meter worden demonstraties gegeven.
Demonstratie Politiehonden
0492 – Caratpodium op de Markt.
Dansschool Unity Eight
Dagvullend demonstraties en optredens,
vanaf 10.00 u.

Programma Muziek Helmond
Centrum Koninginnedag ‘12
Zorgcentra
Woonzorgcentrum Ameide: 10.00 – 11.00 u
Oranjeconcert; Senioren Harmonie Helmond:
Zorgboogcentr de Pannehoeve: 10.15-11.15 u
Oranjeconcert; Showband Helmond:
Woonzorgcentrum de Eeuwsels: 10.15-11.15 u
Oranjeconcert; de Notenkrakers
Elkerliek ziekenhuis: 10.45-11.30 uur
aubade door Harmonie en Drumband Amicitia:
Woonzorgcentrum Rivierenhof: 14.30-16.30 u
Oranjeconcert; The Old Timers:

Kasteel
Harmonie en Drumband Amicitia: Serenade
voor gedecoreerden: 12.30-12.45 uur
Lambertuskerk
Beiaardier Rosemarie Seuntiëns bespeelt het
carillon: 10.00-11.00 uur
Elzaspassage
Dweilgroep Navenant kunt u tegenkomen in
en rond de Elzaspassage: 13.00-17.00 uur
Markt Optredens op twee podia:
Podium I (ter hoogte van St. Lambert)
Zum Grünen Kranz (Egerlander kapel):
11.30-13.30 uur
Het repertoire van de muziekvrienden is in de jaren
geëvalueerd: van de ‘gezellige muziek’ uit de beginperiode
hebben de Böhmische nummers het overleefd: met recht
kan het ensemble dan ook een Egerlandkapel genoemd
worden, dat een boeiend en herkenbaar programma aan
zijn immer enthousiast publiek biedt.

Duo Harrie en Daniëlle: 14.00-18.00 uur
Van soul tot jazz, van Dance tot Nederlandstalig, ieder
optreden van Harrie en Daniëlle is een groot feest.

Podium II (ter hoogte van Café de Engel/
Lokaal 42) – Optredens regionale artiesten
van 12.30-15.50 uur:
Double LL, Weert | Mark Elbers, Nuenen | DUO
NL, Helmond-Eindhoven | Noëlle van Bussel,
Deurne | Laura vd Elzen, Gemert | Carlos
Donkers, Lieshout | Gino Graus, Kerkdriel |
Johnny Sleegers, Helmond ( Mierlo –Hout)

Van 16.00 uur tot ong. 18.00 uur:
Optreden van The New Phantoms
Het repertoire van The New Phantoms uit Eindhoven
bestaat, naast originele Phantoms-nummers, uit bekende
nummers uit de jaren 60 en 70. spelen muziek van o.a.
The Beatles, The Rolling Stones, Roy Orbison, Elvis Presley,
Chuck Berry, The Everly Brothers en Van Morrison.
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Kindervakantieweek 2012 - 6 t/m10 aug 2012
Jazeker we organiseren alweer de 19e
kindervakantieweek (KVW) komende zomer.
Zoals gebruikelijk starten we op de maandag
(6 augustus) om 13:00 uur en eindigt op de
vrijdag (10 augustus) om ongeveer 18:45
uur. Ook dit jaar wordt zoals gebruikelijk de
KVW, gehouden in de laatste week van de
basisschool-vakanties. Dit jaar voor het eerst
ook actieve werving in Dierdonk. We gaan
in deze week weer 300 kinderen een leuke,
gezellige, maar zeker ook een uitdagende week
aanbieden, onder toezicht van gemiddeld 70
vrijwilligers per dag. Van deze laatst genoemde
groep hangt het grootste deel van het succes
af. Het aantal kinderen dat mee kan doen aan
deze kindervakantieweek is om veiligheid- en
organisatorische redenen gemaximeerd op
300. En helaas vol is vol.
Organisatie
De organisatie van onze KVW is in handen
van de werkgroep KVW 2012 van de Stichting
Kindervakantievertier Helmond, 10 personen
afkomstig uit de wijken Rijpelberg, Brouwhuis
en Dierdonk. Doordat we nu zelfstandig
zijn geworden na 18 jaar, willen we graag
donateursleden hebben. Dit zijn mensen die
ons steunen door minimaal € 3,- (per kind)
over te maken naar Rabobankrekening:
1704.79.234 ten name van Stichting Kinder
vakantievertier Helmond onder vermelding
van de naam en adres van het kind. Het kind
is dan voor dit jaar donateurlid. (Het voordeel
vind U o.a. terug bij “de kosten”.)
Veiligheid staat voorop
Aan de veiligheid van de kinderen en de
begeleiders die deelnemen aan onze activiteit
wordt door ons veel aandacht besteed. We
hebben daarom dit jaar ook weer gekozen
voor de bekende gele T-shirts voor kinderen
en begeleiding. De organisatie draagt rode
T-shirts. Indien een kind géén geel T-shirt aan
heeft zullen wij vragen om dit alsnog aan te
doen anders zijn wij genoodzaakt om het kind
niet te laten deelnemen aan de activiteiten.
Dus T-shirt aan.
Wat gaan we allemaal doen?
Op Maandagmiddag zullen de deelnemers
kennis met elkaar maken, hun zelf bedachte
originele groepsnaam verzinnen en elke
leeftijdsgroep heeft daarnaast nog een activi
teit: snoephuisje maken voor de jongsten
en midden en zeepkisten bouwen voor de
oudsten. Verder gaan de J en M groepen
ook nog speuren naar posten en is er een
verrassing.
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Op dinsdag o.a. Spel zonder grenzen, highland
games en een speciaal raceprogramma en
’s avonds kunnen de kinderen vanaf 10 jaar
meedoen aan een speciale dropping.
Op woensdag gaan we zwemmen en naar
Irrland. Donderdag staan er weer een
speeltuin en spellen voor de kleinsten en een
bosspel, knutselen en karaoke voor de Midden
en midget- of boerengolf en darten voor de
oudsten op het programma. ’s Avonds is er
discotheek voor de kinderen vanaf 10 jaar. Op
vrijdag gaan wij weer een dagje uit, waar naar
toe horen jullie nog.

Avontuurlijk l uk gezel
lig spannend en uitdagend
amusant
Inschrijfformulieren
U kunt inschrijven door het invullen van
het inschrijfformulier. Deze zijn aanwezig in
De Brem. LET OP, oude formulieren (van de
WVR) worden niet meer gebruikt! Per kind /
per begeleider dient één formulier ingevuld
en ondertekend te worden.
De inschrijfavonden
Op 17 april kunnen ALLEEN begeleiders en
kinderen die al donateurlid zijn inschrijven. Op
deze avond kunt U geen donateurlid worden!
Verder op 9 mei, 15 mei en 23 mei kan ieder
een inschrijven. Op deze avonden kunt U
wel zich als donateurlid aanmelden. Op alle
avonden zijn de tijden tussen 19:30 en 20:30
uur. Het inschrijfgeld voor donateurleden is €
30,- en voor niet donateurleden € 37,50.
Het donateurlidmaatschap eindigt automatisch
op 31 december 2012. Tevens kunt u de
T-shirts ophalen zoals hierboven vermeld. Bij
inschrijving dient het verschuldigde bedrag en
de borg (10 euro) voor het T-shirt contant te
worden afgerekend. Dit laatste bedrag krijgt u,
bij inlevering van het T-shirt terug.
Informatieavond voor onze begeleiders
Voor onze begeleiders zal er een informatie
avond gehouden worden in De Brem. Onder
het genot van een kopje koffie wordt er dan
uitgelegd wat er van u verwacht wordt. Ook

wordt er nader ingegaan op de verschillende
dagactiviteiten en hoe de organisatie in
elkaar steekt. Tenslotte is er de mogelijkheid
tot het stellen van vragen. Deze avond zal op
dinsdag 21 juni van 20.00 tot uiterlijk 22.00
uur plaatsvinden en u wordt hier door ons
persoonlijk, via een brief, voor uitgenodigd.
Aandachtspunten en afspraken
De kinderen mogen geen geld, snoep e.d.
bij zich hebben. De organisatie zorgt voor
versnaperingen. Op dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag geeft u uw kind een
lunchpakketje mee (en eventueel extra
drinken). Voor de drank (melk, chocolademelk
en yoghurtdrank) tijdens de lunch en ranja
tijdens de activiteiten zorgt de organisatie.
Het is dus niet nodig om drinken mee te
nemen maar mag wel. Voor de leiding is er
een groot gedeelte van de dag koffie en thee
beschikbaar. De ouders/verzorgers zijn zelf
verantwoordelijk voor het brengen en halen
van de kinderen naar en van De Brem. Iedere
dag starten en eindigen we, tenzij anders
vermeldt, onze activiteiten daar. Fietsen
kunnen we daar achter een afsluitbaar
hekwerk plaatsen. Geef de kinderen kleding
aan die tegen een stootje kan. Bij slechter
weer is een reserveset kleding aan te bevelen.
Geef liefst ook geen waardevolle spullen mee.
Voor kapotte kleding en voor het zoekraken
van waardevolle spullen kan onze organisatie
helaas geen verantwoording nemen. Uw
begrip hiervoor. Nogmaals iedere deelnemer
is verplicht om het T-shirt van de KVW te
dragen tijdens de activiteiten. De T-shirts
worden tijdens de inschrijfavonden verstrekt
en kunnen na de kindervakantieweek weer
worden ingeleverd. Deze data worden
bekend gemaakt in het programmaboekje.
Over datgene wat de kinderen iedere dag
bij zich moeten hebben wordt u persoonlijk,
via het programmaboekje KVW 2012, nader
geïnformeerd.
Vragen en opmerkingen
Heeft u nog vragen of tips, dan kunt u ons
dit laten weten via tel. 517282 (secretariaat).
Spreek uw naam en telefoonnummer in en wij
bellen u dan terug. U kunt ook mailen naar
kindervakantievertier@gmail.com.
Wij hebben er met zijn allen weer veel zin
in en hopen heel veel kinderen de komende
zomer weer een heerlijke week te bezorgen.
Namens de hele werkgroep,
Folker Vink
Voorzitter stichting Kindervakantievertier Helmond.

Rampetampers buiten carnaval
Opening tentoonstelling Magnum
fotograaf Martin Parr.
Op zondag 22 april waren we
uitgenodigd in het Gemeentemuseum,
lokatie Boscotondohal om met Prins,
Jeugdprins en een delegatie van het
bestuur de opening bij te wonen
van deze tentoonstelling, met 11
fotoseries vanaf 1983. De series
gaan over toerisme, voeding en onze
consumptiemaatschappij. De elfde
fotoserie is een serie over carnaval
2012 in Helmond. Martin Parr heeft
hiervoor gedurende Carnaval 2012 fotoopnames gemaakt. Hij heeft de hele stad
doorkruist en daarbij meer dan de helft
van de carnavalsverenigingen bezocht.
Reden dat naast de Rampetampers ook
de overige carnavalsverenigingen waren
uitgenodigd voor de opening. Ook de
Rampetampers zijn op de foto’s te zien en

wel tijdens hun bezoek aan de Ameideflat
op carnavalszaterdag.
De tentoonstelling toont 30 grote fotoafdrukken en een diaserie met circa 100
van de beste opnames van carnaval. Wij
bevelen deze tentoonstelling van harte
bij u aan.

dan contact op met het secretariaat,
secretaris@rampetampers.nl of tel. 0492517210. Wil je eerst een keer komen
kijken naar een training dan kan dat
elke zaterdag van 12.00 tot 13.30 uur in
Parkzicht. Het liefst wel even aanmelden
via het secretariaat. Ben je jonger dan 8
jaren en zou je toch willen dansen dan kan
dat ook als dansgroep voor de jeugdraad.
Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

© Martin Parr/Magnum Photos

Dansgarde weer begonnen met
Website, foto’s carnaval 2012
training
Op zaterdag 21 april is een enthousiaste
groep jongedames in de leeftijd van 8 tot
ongeveer 17 jaar weer begonnen aan het
instuderen van de dans voor 2013.
Heb je ook interesse om gezellig bij
deze groep mee te komen dansen neem

Ook bij de Rampetampers is het bijhouden
van de website vrijwilligerswerk. Momenteel zijn de meeste foto’s van carnaval
2012 online. De rest zal er medio mei
opstaan.
Zie: www.rampetampers.nl

Politienieuws met o.a. het 112-spektakel

Dierdonk
Het is gelukkig erg rustig in Dierdonk
wat betreft politiewerk. In de afgelopen
periode kregen we twee meldingen
binnen van auto-inbraak. Uit beide auto’s
zijn goederen, zoals een navigatiesysteem,
weggenomen. Er was geen echte braakschade te zien.

Het 112-Spektakel
Altijd al willen zien wat de hulpdiensten
in huis hebben? Kom dan op zondag 17
juni naar de Helmondse Kasteeltuinen en
het park Boscotondo. Politie, brandweer
en de geneeskundige diensten (GHOR en
RAV) houden dan van 11.00 tot 18.00 uur
het 112-Spektakel. En het mooie is: het
evenement is gratis te bezoeken!

-honden, laat de ambulancedienst
zien wat ze doet en wordt onder meer
informatie gegeven over brandpreventie
en de gevaren van drugs en alcohol. In het
Helmondse kanaal worden onder andere
demonstraties gegeven door duikers van
de brandweer. Ook zal door specialisten
getoond worden wat het redden op
hoogte inhoudt.

Vaderdag
17 juni Vaderdag, maar wat is er mooier
dan je vader zo’n stoere dag cadeau doen.
Een brand leren blussen, je vingerafdrukken
laten nemen, touwklimmen, de dag staat
bol van dingen die je samen kunt doen.
Even op adem komen met een hapje of
een drankje kan natuurlijk ook bij één van
de vele eet- en drinkstands.

Website
Speciaal voor het evenement is een website
gemaakt: www.112spektakel.nl. Daar komt
informatie over de hulpdiensten en het
programma op te staan, maar ook een fotoimpressie van het 112-Spektakel van 2008,
zodat je kunt zien wat je kunt verwachten
op 17 juni. Via de site kun je met een e-card
vrienden en bekenden uitnodigen. Hou de
website goed in de gaten.
Heeft u tips of opmerkingen of wilt u zich
aanmelden om deze nieuwsbrief per mail
te ontvangen, dan kunt u dat laten weten
via: burgerparticipatieHOO@brabant-zo.
politie.nl.
Ad Berkers,
Afdelingschef Politie Helmond Oost

Programma
De hele dag staat het werk van de
hulpdiensten centraal. Zo zijn er
demonstraties van politiepaarden en
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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

Jeugd(prijs)puzzel mei. Win een cadeaubon!
Ook deze maand weer een prijspuzzel maar voor
we deze uit gaan leggen eerst de oplossing en de
prijswinnaars van de maand April

In de maand maart april moesten we woorden zoeken in de
woordzoeker. Nadat alle woorden van links naar rechts, van
rechts naar links, onder naar boven, boven naar onder, van
links boven naar rechts onder, enz. waren “weggestreept”
blijven uiteindelijk 26 letters over, die 4 woorden vormden uit
de actualiteit . De zomertijd was immers pas begonnen, dus
was de oplossing “Klokken vooruit dus zomertijd”
Deze maand een nieuw record aantal deelnemers, 26 stuks maar
dat moeten er natuurlijk nog meer worden. Opvallend is dat er
maar weinig jongens deelnemen en wel veel meisjes. We hadden
ook 26 goede inzendingen. Onder de juiste inzendingen zijn op
16 april door Jan van Duren, Secretaris van de Wijkvereniging
weer 3 prijswinnaars getrokken die op 18 april bij de Skate-ramp
hun prijs in ontvangst hebben genomen.
De gelukkige prijswinnaars op onderstaande foto vlnr. zijn:
Anke van Aerle, Jim van Eemeren en Phoebe Verhagen.
Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

De opgave:

Er rijdt een schoolbus van Dierdonk naar Den Bosch:
• In de bus zitten 4 kinderen.
• Elk kind heeft 4 rugzakken bij zich.
• In elke rugzak zitten 4 honden.
• Elke hond heeft 4 puppies bij zich.
• Al deze honden hebben 4 poten, met 4 tenen aan elke poot.

De Vraag:

Wat is het totaal aantal tenen in de bus?
Een tip denk goed na! En nee de worm in de appel heeft geen
tenen.
Uiterste inzenddatum is deze keer: Dinsdag 15 mei 2012.
De oplossingen van de
deze rekenopgave kun je bij
voorkeur per mail met als
onderwerp “kinderpuzzel”
opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org)
of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel,
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Vermeld je naam, adres,
telefoonnummer, leeftijd en
of je eenjongen of meisje
bent. Onder de goede oplossingen verloten wij weer 3
cadeaubonnen van € 10,00.
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Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand
een nieuwe kans.
We hebben deze maand weer een
rekenopgave, hij lijkt misschien erg
moeillijk, maar met logisch denken kom
je er wel uit. Gezien de moeilijkheidsgraad
stellen we dat deelname mogelijk is vanaf
7 jaar.
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Nationale Straatvoetbaldag 2012’! te Helmond!
Met nog een aantal weken te gaan, staat
de 5 mei Nationale Straatvoetbaldag
weer voor de deur! Traditioneel vindt
dan de aftrap plaats van de Nationale
Straatvoetbalkampioenschappen. In alle
deelnemende gemeentes worden dan
voorrondes georganiseerd.
Dit jaar pakt de Stichting Straatvoetbal
bond Nederland grootser uit dan ooit,
vanwege ons lustrumjaar. Een groot
aantal organisaties en buurtbewoners
zijn al druk bezig met de voorbereidingen
voor dit spektakel op Bevrijdingsdag.

In Helmond vindt dit straatvoetbalevent
plaats voor het Kasteel van Helmond
Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom om
er onvergetelijke dag van te maken.
Naast het straatvoetbaltoernooi is er
namelijk voor iedereen vermaak op deze
dag. Muziek, dance-acts, catering en een
kidscorner, zijn de ingrediënten die van
deze Nationale Straatvoetbaldag een
bijzondere gebeurtenis maakt.
Kom op 5 mei dus allemaal naar het
Kasteel om deel uit te maken van deze
bijzondere dag die in het teken staat van

Samenspel, Respect, Plezier en Vrijheid.
Heb je interesse om deel te nemen?
Meld je dan snel aan bij
straatvoetbal@jibbhelmond.nl
De winnaars in de categorie jongens 16+
plaatsen zich voor het WK Straatvoetbal
op Aruba in december!
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.jibbhelmond.nl.

Vier 5 jaar
SVBN en
kom buurten
op de ‘5 mei:
Nationale
Straatvoetbaldag
2012’!
te Helmond!

“Voor toppers, door toppers”
Onder de enthousiaste leiding van oud Hockeyclub Helmond
jeugdspeler, en thans Oranje Zwart Heren 1 speler en
international Bob de Voogd werd inmiddels de tweede
talententraining verzorgd op Hockeyclub Helmond.
Bob de Voogd werd daarbij geassisteerd door collega Oranje
Zwart speler Jelte van Gennip en enkele enthousiaste spelers
- waaronder twee Australiërs - uit de Heren 1 van Hockeyclub
Helmond zelf.
Waar op 9 november 2011 de D1 en C1 teams de aftrap gaven,
waren op 21 maart jl., de B1 en A1 teams aan de beurt.
Bij de jongste spelers werd de training afgesloten met een
handtekening van Bob op de stick, shirt of arm.
Hockeyclub Helmond wil vaker gebruik gaan maken van de
diensten van huidige of voormalige tophockyers.
Deze zogenaamde “toptrainingen /voor toppers, door toppers”
zijn bedoeld om extra ontwikkelingsprikkels te creëren voor
prestatiehockey(st)ers met potentie.
Een mogelijk subdoel voor op de langere termijn is het
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Meisjes A1 en B1 van HCHelmond met Bob de Voogd en Jelte van Gennip

ontwikkelen van deze toptrainingen tot regionale ontwik
kelingsprikkel door het uitnodigen van jeugd van andere
hockeyclubs uit het “achterland” .

Koninginnedag Bakel 2012
Koninginnedag Bakel 2012 in teken van
muziek en gezelligheid voor jong en oud
Het centrum van Bakel is op zondag 29
april en maandag 30 april weer oranje
gekleurd. Stichting Koninginnedag Bakel
kan bij u aanbevelen een geweldig twee
daags programma. Zorg dat je erbij bent.
Zondag 29 april, aanvang 20.00 uur
Koninginnenacht in de feesttent
John Boy & The Waltons
Al ruim 20 jaar toeren ze langs festivals,
kroegen, feesten en zelfs theaters. Voor
namelijk in Nederland, maar ook in België,
Duitsland, Spanje en Engeland.

Het repertoire bestaat uit Rock’n’Roll uit
de jaren ’50 en ’60 met uitstapjes richting
Country en 70s. Specialiteit is het vroege
werk van The Beatles. John-Boy & The
Waltons waren regelmatig te zien op tv
en te horen op de radio.
Naast John Boy en zijn Waltons zullen
diverse artiesten uit Bakel en omstreken
het podium bevolken met optredens van
o.a.Gertie Cornelissen, Cor Aldenzee,
Deeger Waow, Nicole Verstappen
Maandag 30 april Koninginnedag
Middagprogramma
Spelletjesmarkt en vrije markt
Uniek in onze omgeving is het middag
programma voor en door kinderen.
In het centrum van Bakel, vinden op
maandag 30 april van 13.30u tot 17.00
u een spelletjesmarkt en een vrije markt
plaats.De spelletjesmarkt en vrije markt
zijn bedoeld voor kinderen tot ± 12 jaar.
De spelletjesmarkt bestaat dit jaar uit
een aantal oude succesnummers en
enkele nieuwe spelletjes en heeft een
Olympisch tintje. Er zijn spelletjes voor
de allerkleinsten, maar ook voor grotere
kinderen. Tussen deze spelletjes door kun
je o.a. genieten van een frietje, pannen
koek en een ijsje. Als publiekstrekker komt
de Bakelse brandweer.Ook staat er een
mooi springkussen tot jullie beschikking.
Wil jij een hele middag volop plezier
beleven kom dan gezellig en koop een
spelletjeskaart voor maar 3,50 euro.
Succes is verzekerd!

Ook kunnen kinderen deelnemen aan de
vrije markt, daar kun je je eigen spulletjes
verkopen of een leuke act laten zien. Wil
je dit graag, zorg dat je er vlug bij bent om
een kraampje vast te leggen (kost niets).
Tentprogramma
In de feesttent begint om 14.0 u een
programma met allemaal optredens van
kinderen met zang, dans, opleidingsorkest
Harmonie Musis Sacrum.
Laura van den Elzen treedt om 17.15
uur op, finalist van het programma My
Name is. Zij heeft als jong talent al diverse
successen geboekt en is op weg om
Nederland te veroveren.

Maandag 30 april Avondprogramma
Vanaf 19.30u zal de tent in het teken staan
van good old Hard Rock. AC/DC tribute
band Bon Scotch zal de spits afbijten,
waarna Imitallica het karwei vakkundig
en vol vuur zal afmaken.
Imitallica
Imitallica mag in Bakel
geen onbekende heten.
Het zwaartepunt ligt bij
de eerste vier albums,
te weten: ‘Kill ‘Em All’,
‘Ride The Lightning’, ‘Master Of Puppets’ en ‘And
Justice For All’. Imitallica garandeert een 1,5 uur
durende, dampende en energieke set met enkel
klassiekers, en tracht het originele en identieke
geluid van Metallica zo dicht mogelijk te benaderen.

Bevrijdingsconcert
2012 op het
Carat paviljoen in
de Warande
Ook in 2012 wordt weer op 5 mei een
groots bevrijdingsconcert gehouden
op en rond het Carat paviljoen in park
de Warande. Dit jaar treden voor u
op de Bigband Geldrop en diverse
regionale artiesten. Uiteraard wordt het
concert afgesloten met het traditionele
Wilhelmus.
Het jaarlijkse bevrijdingsvuurwerk op
het veld naast de Warande vormt een
knallende afsluiting van deze bijzondere
avond.
Oude legervoertuigen benadrukken het
thema van de bevrijding.
Er is vertier voor de kinderen met
de ballonnenman, popcorn en
suikerspinnen en wat de inwendige
mens verder behoeft is ruim
voorhanden.
Het bevrijdingsconcert 2012 vindt plaats
op zaterdag 5 mei van 20.00-22.15 uur
Voor meer informatie omtrent het
exacte programma kunt u
terecht op de website:
www.helmondsoranjecomite.nl

Bon Scotch

Bon Scotch is een AC/DC coverband die de podia
bestormt met het AC/DC werk uit de jaren ’70. Bon
Scotch brengt een sound die alle eer bewijst aan
het tijdperk.

Dus wil je een echt feest, kom dan op 29
en 30 april naar Bakel, je moet erbij zijn
geweest. Voor meer informatie kijk op
www.koninginnedagbakel.nl
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Binnen & buitenschilderwerk.
Vinyl & glasvezelbehang.
Thermopanebeglazing.
Texwerk binnen & buiten - ook airless.
Bel voor een vrijblijvende offerte: 0629395102.

Voor Uw Trouwkaarten
Geboortekaartjes
en Jubileumkaarten

Wij steunen
kijk op onze site
voor verdere informatie

www.drukkerij-noten.nl

Bleriotstraat 1 - Helmond - T: 0492-59 91 71

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

Scouting Paulus: Pril Lentekampje 6 t/m 8 April

Deze keer in uw wijkblad een verslag van een
Pril lentekampje van onze explorergroep.
Explorers zijn jongeren in de leeftijd van
14-18 jaar die met ondersteuning van
de begeleiding hun eigen programma
proberen samen te stellen. En dat lukt de
ene keer wat beter dan de andere keer. Dit
lentekamp was door de begeleiding zelf
opgezet, maar daardoor niet meer gezellig
Vrijdagavond 6 april moesten we om 9 uur ‘s
avonds op de blokhut verzamelen. De tassen
werden in het leidinglokaal gelegd en we
kregen een gps en een aantal coördinaten van
de posten. Bij die posten in het bos vonden
we dingen die we die avond nodig hadden
(zoals marsh mellows) of een leiding die BOE
of iets dergelijks riep, of helemaal niks.Sten
lag ergens onder een dennentak en leek een
beetje op Big foot met zijn bosjeskostuum en
Tom vonden we aan het einde van de tocht
in zijn konijnenpak! Onderweg vonden we
breeklichtjes waardoor er een nieuw geluid
is ontstaan: PIEUW!!
Toen we na de tocht weer terug waren op
de blokhut, werd er van alles op het vuur
gebakken. Minpuntje was dat de meeste
frikadellen een zwart laagje hadden..
Rond het kampvuur werden er een paar
diepzinnige verhalen verteld, maar meer
verhalen met een aantal dieptepunten
waardoor het niveau weer daalde!
De volgende morgen, zaterdag 7 april,
moesten we om half negen onze bedden uit
om te ontbijten en boterhammen te smeren
voor ’s middags. ’s Ochtends hebben we de

welpen geholpen, of juist verhindert, in
een (levend)hindernissenparcours. Verder
kregen we te horen dat we iets gingen
doen met koeien en touwen, waardoor er
hele rare ideeën ontstonden.. Uiteindelijk
moesten we een stukje fietsen, een aantal
mensen hebben gevoeld hoe het leven van
een zwerver is toen we gingen lunchen
onder een brug.
De combinatie van koeien en touwen bleek
een survival- en tokkelbaan boven een stal
met koeien te zijn! We hebben een boel
vreemde koeien gezien die aparte geluiden
maakten of gewoon vadsige dingen deden.
Ondanks de vreemde koeien was het
survivalen en tokkelen erg leuk!! Verder
hadden we een filmnacht, iedereen nam
zich voor de hele nacht op te blijven, wat
maar 2 / 3 mensen is gelukt.. We hebben
allerlei films gezien, van Nova Zembla tot de
Lama’s!! Zondag is er nog goed opgeruimd
en hebben we eindelijk weer eens witte
(paas)eieren en paashaasjes kunnen zoe
ken! Al met al was het een superleuk
kampje!!				
Emmy

Scouting Paulus heeft voor iedereen vanaf
de leeftijd van 4 jaar spel en avontuur te
bieden. Denk je dat scouting ook wel iets
voor je kind of voor je zelf kan zijn , neem
dan eens een kijkje op onze website of neem
even contact op. We hebben nog plek voor
nieuw leden. www.scoutingpaulus.com
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Ja,
De Biezen is he
adres voor al je t
bloemwerk. Dag
verse snijbloemenelijks
.

Yoga brengt je in balans

Dian van der Weiden
kijk op www yoga-helmond nl
of bel 06-55 327 968

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

Biezenweg
2a • Beek en Donk
g 0 kl
0492-461310

45,Dé loodgieter van Dierdonk
*exclusief materialen

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

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

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

www.coolenloodgieter.nl

www.robkoenraads.nl
Spiegel
Man en vrouw zijn
samen op bezoek in
het museum.
"Joris, moet je dat schilderij eens zien! Dat is
het lelijkste schilderij
dat ik ooit gezien heb!"
Waarop de man antwoordt:
"Miep, zet je bril op en
ga weg voor die
spiegel."

Uitgelicht: : Yogadocent Dian van der Weiden
Voor de gast van Uitgelicht van deze maand
blijf ik lekker dicht bij huis. Heel dicht bij
huis zelfs. Yogadocent Dian van der Weiden
staat centraal. Haar praktijk aan huis is
gelegen middenin ons eigen Dierdonk, aan
het Ockenburghpark 15. Dian ontvangt me
in haar lesruimte die wonderlijk genoeg met
weinig kleur en opsmuk heel warm aandoet.
De zacht-beige tint van vloer, wanden en
gordijnen straalt rust uit. De hardblauwe
oefenmatjes die over de vloer zijn verdeeld
verraden de energie die hier regelmatig
stoomt. Je voelt meteen dat dit alles met
yoga te maken heeft.

Parkzicht en Ockenburghpark
Dian kwam 14 jaar geleden met man en
dochter na omzwervingen in Nederland en
de wereld (ze woonde o.a. in Hong Kong) naar
Dierdonk. Ze besloot voor zichzelf te beginnen
in wat al heel lang haar grote passie was: yoga.
En dan in haar eigen wijk, om er te kunnen
wortelen zoals ze zelf zegt. Dian volgde de
4-jarige parttime opleiding tot yogadocent en
ging na het halen van haar diploma lesgeven
in het net geopende Parkzicht. Het was voor
haar én voor de bestuurders en beheerders
van Parkzicht pionieren: Dian bleek de eerste
huurder van een Parkzicht-ruimte!
Met veel plezier gaf ze een aantal jaren les
in Parkzicht totdat aan het Ockenburghpark
een mooie woning beschikbaar kwam met een
voor haar lessen zeer geschikte ruimte kant
en klaar, op een verfje na dan. Hier geeft zij
van januari t/m mei en van september t/m
december haar series yogalessen aan groepjes
van 8 à 9 mensen. De praktijk van Dian van der
Weiden kent inmiddels drie onderdelen. Naast
yogacursussen geeft Dian ook meditatielessen
en is zij coach. Ze is aangesloten bij de yoga

vakvereniging VYN die bijscholingen en
kwaliteitsbeheer van de aangesloten docenten
verzorgt.
Yoga
Wat is yoga eigenlijk vraag ik haar. Dian geeft
een kort en begrijpelijk antwoord: ‘Het is
een oude Indiase/oosterse wijsheidsleer. Een
stappenplan naar wijsheid’.
Dan vertelt ze me over de 8 stappen waarin
die wijsheid via yoga bereikt kan worden.
Centraal staan daarin de levensenergie, het
leren waarnemen van de werkelijkheid en de
interpretatie van de werkelijkheid. In haar
lessen werkt ze
voornamelijk
in stap 3 van
de leer, de
asana’s. Via
fysieke oefe
ningen, met je
eigen lijf bezig
zijn, leert yoga
je wat voor jou
goed voelt,
wat je grenzen
zijn en leer je je
concentreren.
Een les begint
met losmaken
en opwarmen
en dan volgen
de asana’s, de
oefeningen in lichaamshouding. Deze yogaoefeningen werken ontspannend. Ze leren
je concentreren op je lijf, op je voelen, op je
denken en fixeren je aandacht. Dat geeft rust.
We zijn zó gewend om veel prikkels tegelijk
te ontvangen dat het uitsluiten daarvan en
het concentreren op maar één ding een
ontspannende werking heeft. Bovendien zijn
de rek en strek oefeningen heel goed voor het
zenuwstelsel. Yoga draait om balans: tussen
lichaam en geest, binnen en buiten, vrouwelijk
en mannelijk, denken en voelen.
Meditatie
Ongeveer de helft van de groepen doet na
de yogaoefeningen een korte meditatie, de
volgende stap in yoga. Dian geeft les in inzicht
meditatie. Mediteren begint met het richten
van je aandacht, je belangrijkste instrument.
Heel belangrijk is daarbij de adembeweging.
Ademen doen we immers altijd, de adem is
hier, op deze plek en op dit moment. De adem
is je ‘anker’ in het NU. Daarom richt aandacht
zich in meditatie altijd op de adembeweging
in de buik.

Meditatie is zo ‘zijn in de werkelijkheid’,
aanwezig zijn, in contact met de aarde/je
omgeving en zo, verbonden met het hier-ennu, het goed waarnemen van alle zintuiglijke-,
gevoelsmatige-, fysieke-, psychische- en
denkprocessen; alles waar je aandacht naar
afdwaalt als je die denkt te richten op je
adembeweging. Het is oefenen in aanwezig
zijn.
Ontspanning, balans en ontdekken wat echt
belangrijk voor je is, kun je met meditatie
bereiken.
Coaching
De derde poot van de praktijk van Dian is
coaching. Bij de meditatie leer je stil te zitten
met wat er is. Soms zijn dat verdrietige of
pijnlijke dingen en Dian wil haar leerlingen
graag een hand reiken om een stap te kunnen
maken in hun ontwikkeling. Ze volgde daarvoor
een opleiding psychosynthese en werd
therapeut kortdurende gesprekstherapie.
Ze helpt nu mensen bijvoorbeeld hun blinde
vlek te leren herkennen die hen keer op
keer in een val doet lopen. In maar een paar
gesprekken kan ze mensen helpen ruimte te
ervaren door een ander perspectief in hier en
nu te creëren.
Cadeautje
Dian van der Weiden praat met veel passie
over haar vak. Het is voor haar duidelijk
een levenshouding. ‘Als kind was ik al
geïnteresseerd in wat nou de werkelijkheid
was en begreep ik dat die voor de één een
andere was dan voor de ander. Ik zoek naar
wat ons bindt, wat ons verbindt en wat we
hetzelfde hebben’ vertelt Dian. Ze geniet
van het werk dat ze, zo zegt ze zelf, als een
cadeautje ervaart. ‘Het is heerlijk dat mensen
na mijn lessen ontspannen en tevreden naar
huis gaan. Ik kan wat toevoegen aan hun
leven, hen iets laten ontdekken, deurtjes naar
een ander ervaren laten opengaan, even laten
ontspannen, thuis komen bij jezelf’.
Website
Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt: op haar
website http://www.yoga-helmond.nl is veel
informatie te vinden. Over Yoga, over Dian zelf
en ook over lestijden en lesgelden.
Dian begeleidt me naar de deur. Ik ga weg met
een gevoel iets geleerd te hebben naar buiten,
de motregen deert me niet …
door Mirjam van der Pijl
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Rob Jacobs

tuinaanleg

www.robjacobstuinaanleg.nl

Tel.+31 (0)6 215 62 647

- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen
Heistraat 87 • 5701 HJ Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl
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e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
    Ͳ  Ǥ

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06Ǧ53382407

Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”
en longen te luisteren en zijn temperatuur
op te nemen. Met zijn borstorganen lijkt
alles goed, maar Guardian blijkt wel hoge
koorts te hebben. Geen wonder dat hij
wat suf is!

“Dikkopje”
Guardian is een jonge speelse pitbull
van bijna 4 jaar. Zijn baasje zit even in
het buitenland en heeft zijn zus bereid
gevonden zolang voor zijn viervoeter te
zorgen. Alles gaat goed en iedereen is blij,
Guardian speelt graag met zijn nieuwe
baasje en is gek op stokken.
Maar dan, op een vrijdagmiddag, als de
pleegbaas terug komt van het werk is er
iets mis. De anders zo vrolijke Guardian
is wat suf en zijn kop is plots enorm
gezwollen, van zijn lippen tot aan zijn
hals. Daarnaast kwijlt hij als een waterval
en zit er ook bloed bij zijn speeksel (wat er
al snel erg dramatisch uit kan zien). Reden
voor de wat geschrokken verzorger om
een bezoekje aan ons te brengen.

Het is duidelijk dat Guardian veel last
heeft van zijn opgezwollen kop, maar
nog niet waar dit vandaan komt. Het kan
een allergische reactie op iets zijn, een
insectenbeet of een ontsteking en wat al
niet meer. Een gedegen onderzoek laat hij
niet toe, dus we besluiten in overleg met
zijn pleegbaas om hem onder narcose te
brengen voor verder onderzoek van zijn
kop.
Tijdens dit onderzoek blijkt de zwelling
voornamelijk uit oedeem te bestaan
(vochtophoping in de weefsels) en onder
zijn tong zit een steekgat. Als we onder
zijn keel drukken komt er bloederig
ontstekingsvocht uit de wond. Als we het
steekgat sonderen blijkt deze zeker 15 cm
diep te zijn (!), net niet door de huid. Oei,
hier hebben we in de diergeneeskunde
een naam voor: ‘Stoktrauma’. Guardian
is tijdens een van zijn spelletjes ‘in’ de
stok gelopen, en deze heeft een diepe

steekwond veroorzaakt onder zijn tong.
De wond moet gedraineerd worden, dus
er wordt operatief een drain geplaatst.
Op die manier kan alle viezigheid uit
de wond weglopen. Het grote gevaar
bij stoktrauma is dat er splinters of
ander materiaal in de diepe wond zijn
achtergebleven. We kunnen weliswaar
niets voelen maar dit is niet met 100%
zekerheid uit te sluiten.
Guardian wordt goed wakker en wordt
met de nodige medicatie naar huis
gestuurd. De drain moet blijven zitten
tot er geen viezigheid meer uit de wond
komt. Na een week is de drain niet meer
productief en kan hij verwijderd worden.
De zwelling is inmiddels helemaal
verdwenen, en Guardian is ook een stuk
beter gehumeurd.
De medicatie wordt nog een weekje
doorgezet en tijdens de laatste controle
is zijn echte baasje weer terug. Alles
gaat weer goed en iedereen is weer blij.
Guardian krijgt nog even een standje voor
zijn onvoorzichtige speelgedrag, maar de
vraag is natuurlijk of hij ervan geleerd
heeft… laten we het hopen.
Stef Koolen, Dierenarts

Guardian zelf lijkt ook wat ontdaan door
de hele situatie en is het er niet helemaal
mee eens dat we hem willen onderzoeken.
Zodra we in de buurt van zijn kop proberen
te komen bijt hij van zich af. En dan kan
een pitbull ontzagwekkend zijn! Wat nog
wel lukt, is om voorzichtig naar zijn hart

Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis kijk dan ook eens op
www.dierenkliniek.com
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Programma mei 2012 Filmhuis Helmond
Beyond

Do. 3 mei 19.30 uur vr. 4 mei 14.00 uur vr. 4 mei 22.00 uur za.
5 mei 21.30 uur zo. 6 mei 18.30 uur ma. 7 mei 21.30 uur di. 8
mei 19.30 uur
Leena is gelukkig getrouwd en heeft twee fijne dochters. Toch
wringt er iets: ze zet dwangmatig de tandenborstels recht in
hun beker, en de schoenen van haar kinderen staan steeds
precies naast elkaar op de mat. Symptomen van een onverwerkt
verleden waarin alles er helemaal niet zo netjes bij lag. Op een
morgen net voor Kerst, ontvangt Leena een telefoontje van het
ziekenhuis met de boodschap dat haar moeder stervende is. Dit
nieuws dwingt haar om voor het eerst in haar volwassen leven
de confrontatie met haar moeder aan te gaan.
Regie: Pernilla August

A Separation

Do. 3 mei 21.30 uur vr. 4 mei 19.30 uur zo. 6 mei 20.30 uur di.
8 mei 14.00 uur
De vrouw van Nader wil samen met hem en hun dochter Termeh
Iran verlaten. Ze heeft alles al geregeld en staat erop om in het
buitenland een nieuw leven te beginnen. Nader heeft echter
zijn bedenkingen. Hij is bezorgd over zijn demente vader en hij
wil hem niet aan zijn lot overlaten. Hij besluit daarom dat het
gezin thuis moet blijven. Zijn vrouw is het hier niet mee eens en
weigert nog langer met hem samen te wonen. Ze vertrekt naar
haar moeder en laat Nader en Termeh alleen achter. Nader kan
maar moeilijk met deze nieuwe situatie omgaan en huurt een
jonge vrouw in om op zijn zieke vader te passen. Hij weet alleen
niet dat zijn nieuwe hulp niet alleen zwanger is, maar ook zonder
de toestemming van haar man werkt.
Regie: Asghar Farhadi

The Iron Lady

Vr. 4 mei 16.00 uur za. 5 mei 19.30 uur zo. 6 mei 15.00 uur ma.
7 mei 19.30 uur di. 8 mei 21.30 uur
Margaret Thatcher was als leider van de Conservatieve Partij
de eerste vrouwelijke Britse premier. Nadat ze in 1979 werd
verkozen, stond Thatcher, bijgenaamd The Iron Lady, ruim elf
jaar aan het hoofd van de regering. Ze voerde een strijd om
gehoord te worden in een wereld gedomineerd door mannen,
en kreeg te maken met de prijs die voor macht moet worden
betaald. Een verrassend en intiem portret van een bijzondere
en complexe vrouw.
Voor haar fenomenale vertolking won Meryl Streep reeds de
Golden Globe voor beste actrice en is ook genomineerd voor
de Oscar 2012.
Regie: Phyllida Lloyd

Young Adult

Do. 10 mei 19.30 uur vr. 11 mei 21.30 uur za. 12 mei 19.30 uur
zo. 13 mei 15.00 uur zo. 13 mei 20.30 uur ma. 14 mei 19.30 uur
di. 15 mei 14.00 uur di. 15 mei 21.30 uur
Humoristisch drama over een egoïstische schrijfster die naar
haar geboortestad terugkeert om haar vroegere geliefde terug
te winnen
Mavis Gary is schrijfster van literaire tienerboeken en keert
terug naar haar geboorteplaats om haar topjaren, die ze op de
middelbare school had, te herleven. Daarnaast probeert Mavis
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Young Adult
haar oude schoolvriendje, die ondertussen gelukkig getrouwd is,
voor zich terug te winnen. Wanneer blijkt dat haar terugkomst
niet bij iedereen in goede aarde valt, sluit Mavis een ongewone
vriendschap met een oud-klasgenoot, die ook is blijven hangen
in zijn tienertijd.
Regie: Jason Reitman

The Mill and the Cross

Do. 10 mei 21.30 uur vr. 11 mei 14.00 uur vr. 11 mei 19.30 uur
za. 12 mei 21.30 uur zo. 13 mei 18.30 uur ma. 14 mei 21.30 uur
di. 15 mei 19.30 uur
Speelfilm over het verhaal achter het schilderij ‘De Kruisdraging’
van Pieter Bruegel.
Pieter Bruegel’s epische verbeelding ‘De Kruisdraging’ uit
1564 vormt de basis voor Lech Majewski’s tableau vivant THE
MILL AND THE CROSS. De drukbevolkte landschapsschildering
verhaalt van de onder het kruis bezwijkende Jezus op weg naar
de Golgotha, geplaatst in Vlaanderen tijdens de gewelddadige
Spaanse onderdrukking in hetzelfde jaar. Majewski hervormt de
totstandkoming van het schilderij door de focus op een beperkt
aantal van de vele honderden karakters te richten en ze een
korte voorgeschiedenis te geven.
Regie: Lech Majewski

Tot Altijd

Do. 17 mei 21.45 uur vr. 18 mei 14.00 uur vr. 18 mei 19.15 uur
za. 19 mei 21.45 uur zo. 20 mei 18.30 uur di. 22 mei 20.00 uur
De beste vrienden Thomas en Mario zijn in de jaren ‘80
geëngageerde jonge twintigers. Tijdens een demonstratie tegen
kernraketten raken zij sterk aangetrokken tot Lynn. Samen met
de jolige Speck vormen ze een vriendengroep. Jaren later is
Thomas dokter, Speck filosoof, is Lynn uit het zicht verdwenen
en voert Mario strijd in de politieke arena. Na een mislukt
huwelijk wordt Mario gediagnosticeerd met MS, onder het oog
van Thomas. Met moed en humor probeert Mario te genieten
van het leven dat hem nog rest.
Regie: Nic Balthazar

The Best Exotic Marigold Hotel

Do. 17 mei 19.15 uur vr. 18 mei 21.45 uur za. 19 mei 19.15 uur
zo. 20 mei 15.00 uur zo. 20 mei 21.00 uur ma. 21 mei 20.00 uur
di. 22 mei 14.00 uur
Een groep gepensioneerde Britten laat zich verleiden door een
reclame voor het pas gerestaureerde Marigold Hotel in India.
Ze besluiten om alles achter te laten en het laatste deel van

hij over ruime onderwijservaring te beschikken, in werkelijkheid
is hij een politieke vluchteling, die jaren een restaurant heeft
gerund heeft en die bovendien uitzetting boven het hoofd hangt.
Na een rommelig begin weet Lazhar langzaam tot de kinderen
door te dringen; hij begrijpt hun pijn, hij staat open voor hun
emoties – de kinderen vertrouwen hem.
Regie: Philippe Falardeau

Albert Nobbs
The Best Exotic Marigold Hotel
hun leven door te brengen in het exotische en goedkope land.
Eenmaal aangekomen blijkt hun onderkomen echter weinig weg
te hebben van het paleis uit de reclame. Hotelmanager Sonny
heeft het goed voor met de ouderen en doet er alles aan om hen
ervan te overtuigen dat ze in een paradijs zijn beland.
Regie: John Madden

Les Adieux à la Reine

Do. 24 mei 21.30 uur vr. 25 mei 14.00 vr. 25 mei 19.30 uur za.
26 mei 20.15 uur zo. 27 mei 18.30 uur ma. 28 mei 21.30 uur di.
29 mei 19.30 uur
Machtswellust en verraad vieren hoogtij tijdens de laatste dagen
van het hof van Louis XVI en Marie Antoinette. De Revolutie is
onafwendbaar. Een van de voorlezers van Marie Antoinette,
Sidonie, beleeft het allemaal vanaf de eerste rij. De eindeloze
gangen echoën de hulpkreten van hongerige onderdanen.
Wanneer het nieuws van de bestorming van de Bastille hen
bereikt, worden de onderdanen bijzonder ongerust. De laatste
uren van Versailles zijn geslagen. Het hof is stervende.
Regie: Benoît Jacquot

A Dangerous Method

Do. 24 mei 19.30 uur vr. 25 mei 21.30 zo. 27 mei 20.30 uur
ma. 28 mei 19.30 uur di. 29 mei 14.00 uur di. 29 mei 21.30 uur
Drama van David Cronenberg, bewerking van het toneelstuk
van Christopher Hampton.
In dit verhaal komt de relatie tussen Sigmund Freud en zijn pupil
Carl Jung op het spel te staan, wanneer zij de mooie patiënte
Sabina Spielrein in behandeling nemen.
Wenen aan de vooravond van WO I. Geïntrigeerd door de
uitdaging van een onmogelijke zaak, neemt Dr. Carl Jung de
onstabiele maar aantrekkelijke Sabina Spielrein onder zijn hoede
als patiënt. Gewapend met de methode van zijn leermeester, de
gerenommeerde Sigmund Freud, gaat Jung aan de slag. Maar
al snel vallen beide mannen voor Sabina en raken ze verstrikt
in een web van intriges.
Regie: David Cronenberg

Monsieur Lazhar

Do. 31 mei 21.45 uur vr. 1 juni 19.30 uur za. 2 juni 21.45 uur
zo. 3 juni 18.30 uur ma. 4 juni 21.45 uur di. 5 juni 14.00 uur di.
5 juni 19.30 uur
De Algerijnse immigrant Lazhar wordt onderwijzer op een lagere
school in Montréal. Hij neemt de plaats in van een onderwijzeres
die tragisch om het leven is gekomen. De schoolleiding vertelde

Do. 31 mei 19.30 uur vr. 1 juni 14.00 uur vr. 1 juni 21.30 uur za.
2 juni 19.30 uur zo. 3 juni 15.00 uur zo. 3 juni 20.30 uur ma. 4
juni 19.30 uur di. 5 juni 21.30 uur
Ierland, 19de eeuw. Albert is een verlegen butler die al jaren met
een geheim rondloopt. ‘Hij’ is eigenlijk een vrouw die als een
man door het leven gaat om zo aan armoede en eenzaamheid
te ontkomen. Alleen door iedereen te bedriegen kan Albert
onafhankelijk en vrij zijn. Ze houdt hoop om ooit een normaal
leven te kunnen leiden en wanneer de knappe schilder Hubert
Page arriveert bij het hotel probeert Albert te ontsnappen aan
haar valse identiteit die ze voor zichzelf heeft gecreëerd.
Regie: Rodrigo García

Tony 10 (kinderfilm)

Zo. 27 mei 10.30 uur (biologisch filmontbijt) wo. 30 mei 14.00
uur zo. 3 juni 11.00 uur wo. 6 juni 14.00 uur
Familiekomedie waarin het jongetje Tony er alles aan doet om
zijn ruziënde ouders weer bij elkaar te krijgen
Tony is bijna tien en heeft de beste vader van de wereld. Hij
is apetrots op zijn vader die opklimt van kraanmachinist tot
minister. Maar op een dag hebben zijn ouders een heftige ruzie
en loopt zijn vader weg van huis. Tony denkt dat zijn vader
verliefd is geworden op de koningin. Hij doet er alles aan om zijn
ouders weer bij elkaar te krijgen en krijgt daarbij hulp van het
koninklijk huis. Familiefilm, Komedie, Nederlandstalig
Regie: Mischa Kamp

Kauwboy (verwacht in mei)

Nederlandse familiefilm waarin de tienjarige Jojo een jonge
kauw mee naar huis neemt
Jojo, een levenslustige jongen van 10 uit een gebroken gezin
waar de vader stemmingswisselingen heeft en de moeder
afwezig is, vindt troost in een onverwachte vriendschap met
een jonge kauw.
Regie: Boudewijn Koole

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

Sikkens

Flexa

Farrow & Ball

Brander

Histor

Flamant

Wijzonol

19%
BTW korting
op àlle verf

spetterende zomerkorting*
op al onze kwaliteitsmerken
*) Deze actie is geldig van zaterdag 21 april t/m zaterdag 05 mei 2012
en niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

Mierloseweg 86 Helmond, (0492) 53 50 66
www.driessenhelmond.nl

Koken
'Thuis bidden wij altijd
voor het eten', zegt
Janneke tegen haar
vriendinnetje, doen
jullie dat ook?'
'Nee hoor, mijn moeder
kan goed koken!'

Administratiekantoor

Van de Water

“Met 15 jaar kennis en ervaring en met een vast uurtarief
kunnen wij U die broodnodige hulp geven die U nodig heeft”

Arcenlaan 22

5709 RA Helmond (Dierdonk)
Tel. 0492-556406 / GSM 06–13428098
Email: frankvandewater@chello.nl

www.administratiekantoorvandewater.nl

Dierdonkschool 15 jaar

“Augustus 1996 opende basisschool Dierdonk haar deuren
voor 131 leerlingen van maar liefst 56 verschillende scholen…”

Jubileumweek van 10 t/m 16 mei 2012
Donderdag 10 mei
9.00 uur: we heten u allen welkom om de
feestelijke opening van de Jubileumweek bij te
wonen, deze zal plaatsvinden aan de voorzijde van
het hoofdgebouw. De opening zal worden opgeluisterd door
een afvaardiging van harmonie ‘KSH Phileutonia’. De speciale
jubileumvlag zal worden gehesen. Tot slot zal een groepje
kinderen per klas ballonnen oplaten. En dan is het afwachten
welke groep zijn ballon op de meest verre bestemming weet te
krijgen. Die groep wint een mooie prijs.
’s Middags volgt een toelichting voor de groepen 3 t/m 8 op het
goede doel van deze week: de Roparun.
Om het 15 jarig bestaan van basisschool
Dierdonk te vieren hebben we van 10 tot en met
16 mei een feestelijke Jubileumweek in petto.
Aan deze week is een goed doel gekoppeld,
dat is deze keer de ‘Roparun’.
De Roparun is een estafetteloop van ongeveer 520 kilometer van
Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren, om op die manier geld
op te halen voor mensen met kanker. (www.roparun.nl)

Vrijdag 11 mei
Onder begeleiding van ‘Circus Allez-Hop!’
zal door de hele school geoefend worden op
circusacts voor het circus ‘Dierdonk!’. Elke groep
bereidt gedurende een uur een ‘act’ voor. De juffen
van groep 1 en 2 zullen zelf met de kinderen de
act inoefenen.
Maandag 14 mei
Onder begeleiding van ‘Circus Allez-Hop!’ zal door de hele school
geoefend worden op circusacts voor het circus ‘Dierdonk!’. Elke
groep bereidt gedurende een uur een act voor. De juffen van
groep 1 en 2 zullen zelf met de kinderen de act inoefenen.
Het zou fijn zijn als er per groep 2 hulpouders zijn die kunnen
ondersteunen bij het oefenen van de acts op deze dag. U kunt
zich hiervoor opgeven bij de leerkracht, deze zal u ook de
oefentijd doorgeven.
Dinsdag 15 mei
De gehele school op Schoolreis naar De Efteling!
Woensdag 16 mei
De grote circusdag!
De Jubileumweek wordt feestelijk afgesloten
door middel van diverse circusvoorstellingen.
De groepen 1 t/m 4 zullen woensdagochtend in
3 voorstellingen optreden in de aula.
De groepen 5 t/m 8 zullen woensdagochtend in
3 voorstellingen optreden in de gymzaal.
Tickets kunt u bij de ingang van de voorstelling kopen voor
€ 2 per stuk. Tevens zal er een lekkernij worden verkocht door
leerlingen uit groep 8.
Zowel de opbrengst van de voorstelling, als de verkoop van de
eetwaren gaat naar het goede doel ‘Roparun’.
We wensen iedereen een heel gezellige, feestelijke week toe

Hockeyclub Bakel: op naar het Jubileum
Hockey is een leuke sport voor jongens en meisjes en voor jong en
oud. Nederland is dan ook echt een hockeyland. Veel bewoners
van Dierdonk weten dit intussen ook en hebben de weg al
gevonden naar de kleinschalige club in het dichtbij gelegen Bakel.

35- jarig bestaan

In 2012 bestaat Hockeyclub Bakel 35 jaar. Dat is een mooie
mijlpijl voor de club, die zich intussen goed op de kaart heeft
gezet met ruim 300 leden. Een mooi gloednieuw en modern
semiwaterveld, goede clubtrainers, extra trainingen van
tophockeyers, een keepersschool, veld- en zaalhockeyen en
vooral ook: iedereen kent elkaar, heeft respect voor elkaar en
heeft het gezellig met elkaar.
Het spreekt voor zich dat de club het jubileum niet zomaar
voorbij wil laten gaan. Daarom worden er op dit moment de
laatste loodjes gelegd aan een mooi jubileumprogramma voor
onze leden. Op zaterdag 23 juni staat een verrassing en een
feestavond op het programma en op zondag 24 juni wordt het
vrienden en familietoernooi gespeeld.
Meer informatie over het programma volgt op de website
www.hockeyclubbakel.nl.

Kampioenen in zicht?

Naast het jubileum komen er wellicht ook een paar
kampioenschappen in zicht. Enkele Bakelse teams
doen het iedere week zo goed en staan in de top van
hun competitie te spelen. Hopelijk worden de laatste
wedstrijden ook in winst omgezet en kan de kampioensvlag
gehesen worden. Dat zou mooi zijn in dit jubileumjaar.

Het meiden B1-team speelt wekelijks de sterren van de hemel en staat bovenaan
in haar competitie. Wij wensen het team van o.a. Janneke Goorts, Willemijn
Verholt en Jessie van Dijk veel succes toe in de laatste fase van het seizoen
en duimen natuurlijk met z’n allen dat ze het kampioenschap binnen halen.
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Weet ú het al?

Bakel heeft
het allemaal!
Maak kennis met de ondernemers in Bakel en weet dat
klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!

Elektro Verberkt,
al jaren een begrip
in Bakel en omgeving
Door onze service, in combinatie met een uitstekend aanbod van
consumenten-electronica en huishoudelijke apparaten, zijn wij in
staat U door onze persoonlijke benadering en een zeer goede
prijs/kwaliteitsverhouding, goed van dienst te zijn.
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v.d. Poelstraat 17 • 5761 BW Bakel • 0492-341280
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KOENINGS
DORPSSTRAAT 34
BAKEL

VOOR AL UW HUISDIEREN

van de Poelstraat 1
5761 BW Bakel
0492-344291
www.2byoux.nl

Bakel

Wij bieden u een uitgebreide
collectie in de maten 36 t/m 48

Bloemsierkunst en woondecoratie Bart van Well

Bloemsie
kunst en woondeco in
a het
e Bart
van W
Wij
zijn gespecialiseerd
maken
p a s e
k
van rouw-en bruidsbloemwerk
i b

Johan Habraken - Bakel

NIEUW VOOR AARSCOLLECT
DE NIEUWEEVOORJAARSCOLLECTIE
I RA M I
BIN
RIVIERA MAISON IS BINNEN

Extra voordeel
scoren?
t 3 57 1 B
14 • u 49
57 40
Meld
nu aan
via0
em
ierku
stvanwe
l.n
www.c1000.nl/

actiemail

Behandelingen:gelaat, ipl,
microdermabrasie, hand/voet,
therapeutische en hotstone
massage.
Merken: Etre Belle, OPI,
Movie, Energetix, FM parfum.
Myranda Totaal Cosmetiek
Muziekhofje 27 Bakel
0492-849817
www.myrandatotaalcosmetiek.nl

Van de Poelstraat 3 • 5761 BW Bakel
T 0492 57 40 14 • F 0492 57 40 07
I www.bloemsierkunstvanwell.nl

Voor al uw groente, fruit, salades
en maaltijden uit eigen keuken.
Van de Poelstraat 10 A
5761 BW BAKEL
T: 0492-341331, F: 0492-340342
E: denieuwenhofgroenteenfruit@
kpnmail.nl

De Brakken 1, Bakel
Vanuit Helmond na de kerk, 2e straat links, 1e straat links!
tel. (0492) 386262 (maandags gesloten)
www.slaapcenterbevers.nl
info@slaapcenterbevers.nl

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Drogisterij KantersHabraken
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Audio/video
Witgoed
Telefonie
Reparaties
Satelietontvangst

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

De Nieuwen Hof Groente & Fruit

1500 m2 slapen

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

FIXET POTGROND
4 HALEN =

3 BETALEN
40 LITER, 4 ZAKKEN 8,68
AKTIE GELDIG T/M 31 MEI

FIXET VAN TIEL BAKEL

Tot ziens in Bakel!

Programma Poppodium Lakei mei 2012
Vrijdag 4 mei 2012
Zodiac, Gingerpig & Tangled Horns
We gaan een avond grooven!
Dit wordt een heerlijke muziekavond,
vooral voor mensen die zweren bij de
muziek van bands als Grand Funk Railroad,
Creedence Clearwater Revival, Thin Lizzy,
Deep Purple, Bad Company, Canned Heat,
Led Zeppelin, Black Sabbath, Monster
Magnet, Kuyss, Cream, T-Rex, Blue Cheer,
en ga zo maar door.
Drie bands uit drie landen!

is de beste “Doors Tribute band” van
Europa. Een band ook met een geweldige
live reputatie.
De band bestaat uit 4 zeer ervaren live -en
studiomuzikanten en zij spelen met grote
regelmaat de grotere zalen in Europa plat.
Ze zijn zelfs op tour geweest met
Woodstock legendes zoals Ten Years After
en Canned Heat.

Zondag 20 mei 2012
Damian Wilson
Damian Wilson is een zanger die vooral
bekend is geworden als frontman van
bands in het progressieve rockgenre als
Threshold, Headspace, Landmarq maar
ook van een semi-akoestisch project als
Maiden United.
Hij heeft echter ook
reeds 4 soloplaten
uitgebracht, te weten
‘Cosmas’(1997), ‘Dis
ciple’(2001), ‘Live in
Rehearsal’(2002) en
‘Let’s Start a Com
mune’(2003).
Maar wie kent niet
zijn bijdragen aan

Vrijdag 18 mei 2012
Zaterdag 12 mei 2012
Rob Lamothe ft. Zander & Rose
Eén van de mooiste stemmen ter wereld
is die van zanger, gitarist, componist,
producer Rob Lamothe.

In ons land werd de stem van Lamothe
reeds opgemerkt in 1990, toen hij met
zijn band Riverdogs een Edison Award
won voor hun gelijknamige debuutalbum.
Met Riverdogs maakte Lamothe enkele
geweldige platen om vervolgens een
succesvolle solo carrière te starten. Zijn
nummers zijn bijvoorbeeld te horen
geweest in TV-series als ‘Melrose Place’
en ‘Paradise Beach’ en hij werd gecoverd
door Katrina & The Waves.
Zondag 13 mei 2012
The Doors (Of Perception)
THE DOORS OF PERCEPTION uit Berlijn

44 Cultuur

Peter Pan Speedrock
De Nederlandse vaandeldragers van de
vuige rock. De Brabantse heersers van de
oorverdovende rock and roll.
Het laatste album van de band - ‘We Want
Blood’ - bevestigt nogmaals de status van
het drietal. Peter Pan Speedrock is harder,
sneller, en vuiger dan de concurrentie.
Het is hard, het is strak en het is snel.

projecten als Ayreon, Star One en Gary
Hughes. Damian werkte bovendien met
Rick Wakeman’s English Rock Ensemble,
Guy Fletcher, Aina, After Forever, Mostly
Autumn en Praying Mantis.
Als extraatje kun je deze middag ook
de primeur meemaken van het nieuwe
Headspace-album en komen er ook nog
enkele gastmuzikanten langs …

Zaterdag 19 mei 2012
XPlosion III
We zijn alweer toe aan de 3e editie
van Xplosion; dé hardstyle-event van
Helmond. Ook dit keer hebben we weer
een mooi en divers programma in elkaar
weten te zetten.
Wat te denken van de volgende namen:
- The Viper
- E-Force
- Bulletproof
- Noize Generator
- J-Shock
Van 22.00 tot 03.00 uur kun je uit je plaat
gaan en dansen tot je niet meer kunt.

Voor info/kaartverkoop zie:
www.lakeihelmond.nl

Parochie H. Lambertus
Eerste Communicanten
Op 13 en 17 mei hebben we eerste-communievieringen in
onze parochie waarbij kinderen uit Dierdonk meedoen: in de
Pauluskerk en in de Jozefkerk. Hieronder de namen van alle
kinderen die in de Jozef- en Pauluskerk de communieviering
hebben. Proficiat en we zien jullie graag terug naderhand,
want nu horen jullie er echt bij !
Pauluskerk 13 mei
Lotte van Lieshout
Martijn Maas
Selina Teeuwen
Luuk de Greef
Megan Brands
Andy van de Poel
Janessa Poulisse
Cat van der Horst
Wiktoria Neczaj
Jarno Henraat
Giovanni Dijsselbloem
Nick van den Broek
Maud Jansen
Anne van Eerd
Meike van der Putten
Jana Palm
Emma van Seccelen
Jente van Neerven
Isa Wilbers
Sjoerd Hertogs
Fenna Tomlow
Jamie Dekkers

Daan van Lieshout
Kevin van Heeswijk
Juul van der Heijden
Esmee van Dooren
Alex van de Poel
Anthony Renwarin
Christiano Henraath
Edgar da Cruz
Rafaella Monteiro Alves
Tim Scheepers
Lisa Seelen
Werner Leenders
Bowien van de Kerkhof
Daan van de Elzen
Lotte Palm
Britt Fuchs
Teun Mikkers
Mirte Kuppen
Thijmen Lammers
Lisa van Gemert
Max van Gog
Cyrus Kuijpers

Jozefkerk 17 mei
Nabritcia Van de Laar
Lisa Van Schijndel
Joël Hoogendoorn
Mariska Jansen
Senga Kraal
Kimberley Van Wanrooij
Junaïra Römer
Marlon Keulens
Chelsea Van de Weijer

Alisha Peters
Marc Van Genechten
Gianni Stangoni
Kyell Van Rijt
Jaily Martinali
Marissa Brands
Devin Hermans
Jennifer Claassens
Jason Stevens

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost		
zaterdag 18.30
			
zondag 9.30
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)		
zondag 11.00
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)		
zondag 9.30
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) zondag 11.00
Weekdagen: Jozefkerk.
ma, wo, vr 19.00 en di, do 9.00
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pater S. Benjamin
(523421 simonbenja@yahoo.com
diaken drs. P.C.G. de Vries(476345 diaken@heiligelambertus.nl
diaken H.W. Dings
(522109

Claudia Fortuijn
Stan Vermeulen
Sjuull Janssen
Anthony Ronken
Jan Mese
Romy Verbakel
Ashley De Rooy
George Janssen

Tim Verbakel
Aschwin Rutjes
Marijn Strijbosch
Lucas Dankers
Ciro Van Berlo
Dylano Xhofleer
Annie Janssen

Meimaand Kapel van Binderen
De Meimaand als Mariamaand wordt uiteraard ook in de kapel
van Binderen, de Maria-bedevaartsplek binnen onze eigen
parochie, plechtig gevierd. Zoals elk jaar, is er de eerste zondag
van mei ’s middags een gebedsviering in de kapel.
Op zondag 6 mei om 16.30 u. is er uitstelling en aanbidding van
het H. Sacrament en gezamenlijk rozenhoedje. Iedereen is van
harte welkom!
Vieringen Hemelvaart / Pinksteren
Op Hemelvaartsdag is het aantal kerkgangers al jaren dalende.
Daarom is er op die dag alleen een Eucharistieviering in
de parochiekerk St. Jozef, om 9.30 uur, net als op Tweede
Pinksterdag.
Op Pinksteren zelf is alles zoals in een normaal weekend.
(Op Hemelvaarstdag is er tevens om 11.30 Eerste Communie
in de Jozefkerk.)

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.) Tot
en met maart.
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

Kerknieuws 45

Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het
kerkelijke bureau is hier gevestigd. Het
telefoonnummer is 539470. Elke zondag
om 10.00 uur heeft u gelegenheid om
in de kerk andere gemeenteleden te
ontmoeten.
Voor kinderen van 0 – 4 jaar is er
e en oppasdienst, terwijl er voor de
basisschoolleeftijd een kinderneven
dienst is.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activiteiten.
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
( 513076
Lavendelheide 14,
• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81 ( 510804
• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
• Cathy Erbrink
( 558281
Berkenheuveldreef 5
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Naar
het klooster met “Vorming en Toeristing”
In de kringgids van V&T van dit seizoen
staat dat we een bezoek naar de schouw
burg of het klooster willen plannen. Om
diverse redenen hebben we gekozen voor
een bezoek aan een klooster. Het duurt
nog even, maar het is wel goed - voor
degenen die zich hebben opgegeven via
de kringgids - om het alvast in de agenda
te zetten. We gaan naar De Abdij van
Berne in Heeswijk-Dinther op zaterdag
2 juni van 10.00 - 15.00 uur. Wie zich
heeft opgegeven krijgt tussen Pasen en
Pinksteren nader bericht over de invulling
van de dag. Ook kunnen we dan bekijken
of iedereen die zich heeft opgegeven
ook echt meekan op die dag. In dat geval
kunnen we namelijk de open plaatsen
aanvullen met anderen die bij het lezen
van dit bericht denken dat zij misschien
ook wel mee zouden willen gaan.
Kerk in actie – 40 dagentijd - Vrouwelijke
theologen in Kenia
Staat u er wel eens bij stil hoelang vrouwen bij ons al dezelfde rechten hebben
als mannen? Vast niet, omdat wij het al
zo gewoon vinden dat een vrouw dezelfde
kansen heeft als een man. Toch is dat niet
zo gewoon. In Kenia bijvoorbeeld is ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog
aan de orde van de dag. Ook in de kerk,
Kerk in Actie brengt hier verandering in
door studiebeurzen te verstrekken aan
vrouwelijke theologiestudenten. Zo krijgen ook vrouwen de kans hun stem te
laten horen.
Edukans
Met Pasen stond de gele ton weer in
de kerk voor de gevulde envelopjes.De
opbrengst is dit jaar voor Edukans.
Wereldwijd gaan 72 miljoen kinderen in
de basisschoolleeftijd niet naar school.

Armoede, oorlog, handicap, discriminatie
of aids maken dat onmogelijk. De Verenigde Naties hebben Millenniumdoelen
gesteld die in 2015 gehaald moeten worden. Edukans werkt mee aan twee millenniumdoelen van de Verenigde Naties:
1) Alle kinderen in alle landen, zowel
jongens als meisjes, moeten de mogelijkheid hebben volledig
basisonderwijs te
doorlopen.
2) Wegwerken van
ongelijkheid tussen
jongens en meisjes in
het basis het voortgezet onderwijs.
Edukans gelooft dat onderwijs de meest
duurzame vorm van ontwikkeling is.
Onderwijs helpt écht. Onderwijs maakt
weerbaar. Kinderen hebben daar hun
leven lang profijt van. Daarom werkt
Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, meer boeken en meer leraren in Ethiopië, India,
Kenia, Malawi, Oeganda, Albanië en Peru.
Edukans werkt altijd samen met lokale
partners. Ze komen vaak met een projectvoorstel. Edukans kijkt daarbij altijd naar
de duurzaamheid van het project. Het is
daarbij van belang dat er wordt samengewerkt met het dorp, andere organisaties
en de overheid. Uiteindelijk moet de lokale gemeenschap het onderwijsproject
zelfstandig kunnen runnen met de steun
van de eigen overheid.
Oecumenische huwelijks viering
Op 20 april trouwde Dierdonker Michiel
de Geus met zijn Ilse van Loon. Na het
jawoord in het stadhuis was de bevestiging
en inzegening van het huwelijk in een
oecumenische viering van Woord en tafel
in de St. Martinuskerk te Eindhoven. Mooi
toch, die oecumene.
Van harte gefeliciteerd.
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Samen delen in de winst.
Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.
Als Rabobank Helmond geven wij met het Wijkfonds graag iets terug aan onze stad. Afgelopen tijd leverden wij een bijdrage aan:
educatief project in kader van cultuur op de St. Trudo Basisschool

H

kerstsfeerverlichting in winkelcentrum de Veste in Brandevoort

in Stiphout

I

scorebord voor het sportpark in Brandevoort

B

speelveld incl. kunstgras aan de Wevestraat in Stiphout

J

de website voor Stuurgroep Jeugd Brandevoort in Brandevoort

C

evenementenborden in Dierdonk , Stiphout en Mierlo-Hout

K

bibliotheekproject bij basisschool De Straap in Rijpelberg en

D

herdenkingsmonument voor oorlogslachtoffers in Mierlo-Hout

E

vlaggenmast bij Huize Alphonsus te Mierlo-Hout

L

project voor toneelaankleding bij De Geseldonk in Mierlo-Hout

F

biljart in gemeenschapshuis de Fonkel in het Centrum

M

aanleg van de eco-tuin in Helmond West

G

huiskamerproject voor Speeltuin Leonardus in het Centrum

A

basisschool De Korenaar in (oud) Brouwhuis

Heeft u ook een goed idee voor uw wijk? Laat het uw ambassadeur weten!

0492-594594, communicatie@helmond.rabobank.nl
of laat het ons weten via twitter: @RaboAmbassadeur
www.ambassadeurshelmond.nl
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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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Maak nu nog gebruik van de lage overdrachtsbelasting!
Sinds medio 2011 heeft de overheid de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Vooralsnog eindigt
deze tijdelijke verlaging eind juni 2012 (ervan uitgaande dat de overheid deze niet gaat verlengen). In de praktijk
is deze datum sneller dan u denkt; stel u ziet morgen uw droomwoning en spreekt met de verkopers een aanvaard
ingsdatum af over uiterlijk drie maanden, dan is het al eind juni!
Het voordeel van deze lage overdrachtsbelasting gecombineerd met een groot aanbod van koopwoningen, een
lage rente en scherpe prijsstellingen biedt u de mogelijkheid om nog voor de zomervakantie uw nieuwe woning te
betrekken.
Kijk voor de diverse mogelijkheden binnen Dierdonk op www.woonplezier.nl of bel met ons kantoor op telefoon
nummer: 0492 549055. Ik hoop u snel te spreken!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

