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-30%

Alle Harvink
eetkamerstoelen

6e stoel
GRATIS!*

Leolux fauteuil Sella in leder Senso, 
kleur Orchid/Dahlia, van 1665,- nu 1135,-
Direct leverbaar!

Topform bank Turra in leder Seda, als tweezitter van 1699,- nu 1499,-
Ook leverbaar als fauteuil, 2½-, en driezitter.

Harvink draaifauteuil Editie Do 
leverbaar in alle stof- en leder-
soorten. 
Nu met gratis stoffering 
t.w.v. tot wel 260,-

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

Advies bij Het Binnenhuis Helmond

Kijk vrijblijvend rond of maak gebruik 
van onze kennis en ervaring. 
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!

Onze nieuwe collectie is de moeite van uw bezoek zeker waard!

-30%

Harvink bank Kadanz
Nu met maar liefst 15% korting op alle stof- en ledersoorten.
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En nog veel meer...
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

Zomertoppers!
N U  B I J  H E T  B I N N E N H U I S  H E L M O N D

Aanbieding van de maand!

Harvink eetkamerfauteuil Dash 
in stof of leder. Nu tijdelijk 

zesde stoel gratis!

Label Havanna verkrijgbaar 
als fauteuil, twee- en driezits-
bank in vele stof- en leder-
kwaliteiten. 
Als tweezitter in leder Rio, 
van 3399,- nu 2995,-

            



Voorwoord 3

Proficiat voor alle geslaagden in Dierdonk
Het zit er weer op. Het schooljaar is voor-
bij en zo te zien zijn er weer veel scho-
lieren klaar voor de volgende stap. Veel 
vlaggen van geslaagden. 

Helaas hebben de oranje vlaggen niet zo 
lang mogen hangen. Jammer voor ons ne-
derlands elftal, maar vooral jammer voor 
ons als wijkbewoners. Het geeft toch een 
fijne sfeer in de wijk, veel wedstrijden zijn 
met de buren gezamenlijk bekeken, wat 
natuurlijk goed is voor de verhoudingen 
onderling.

Ook een helaas vanuit onze redactie. Wij 
hebben in het vorige nummer gemeend 
een ingezonden artikel te illustreren met 
een foto. Het ging om het speelveldje bij 
de Lage Geer. Het is gebleken dat - gezien 
de reacties die we ontvangen hebben - 
dat niet bij iedereen zo is opgevat. On-
terecht en ongewild werden de kinderen 
afgebeeld op de foto, die genomen is bij 
de opening, geassocieerd met het slechte 
gedrag waarvan sprake was in het inge-
zonden artikel. Wij hebben daarom nu 
twee reacties geplaatst waaruit blijkt dat 
die mening niet gedeeld werd. In tegen-
deel. Niets dan lof voor de activiteiten op 
het veldje. Wij bieden ook onze excuses 
aan voor het ontstane misverstand. Het 
was door ons niet voorzien en zeker niet 
zo bedoeld.

Helaas wordt er in de Gazet vanuit Park-
zicht melding gemaakt van het feit dat 
Henk van de Elsen zijn functie als secreta-
ris van Parkzicht neerlegt. Henk, bedankt 
voor al je inzet!

Ook moeten wij soms helaas verkopen 
aan mensen die kopij insturen voor plaat-
sing, maar dit doen na de inleverdatum. 
Wij werken met een heel strak schema 
om alles in zo’n korte tijd voor elkaar te 
krijgen en hebben de paginaplanning 
meestal gereed de dag na de inleverda-
tum. De inleverdatum staat altijd vermeld 
in het colofon. Wij willen u er op wijzen 
daar rekening mee wilt houden om te-
leurstellingen te voorkomen. 

Dan breekt voor iedereen de vakantie 
aan, ook voor de redactie van de Gazet. 
Wij verschijnen een maand niet. Wij wen-
sen al onze lezers en adverteerders een 
hele fijne vakantie, en mocht u iets tegen-
komen waar u over wilt schrijven, stuurt u 
het gerust in, wij doen ons best om het te 
plaatsen. Verder hopen we natuurlijk dat 
iedereen van een mooie vakantie geniet, 
helaas werk het weer nog niet mee...

Fijne vakantie en tot eind augustus!
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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent Hein Albers via  (0900-8844

mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (klachten) (587690
Kruiswerk Peelland (0900-8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
Peuterspeelzaal Hummeld (514611
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 

Huisarts
F.A.T.C. van Vijfeijken, 
Waterleliesingel 20
5709 PD Helmond (514121
ma, di, wo, vr: 8.00 - 17.00 uur
do: 8.00 - 12.30 uur
Spreekuur ‘s morgens, op afspraak
M.H.W. Strijbos (558732
Spreekuur dagelijks volgens afspraak

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

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

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

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

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

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:  Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder: 
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl

Knutselclub
Secretariaat en
inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
De Spekzullekes
Dr. Knippenberghof 4a
5709EE, (0654977426
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

 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. 2, 16 en 18 juli,
 Ma. 13 en 27 aug.
RESTAFVAL:  Ma. 9 en 23 juli,
 Ma. 6 en 20 aug.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 2, 16, 18 juli, 13 en 27 aug. ten 
westen en wo. 4, 18 juli 1,15 en 29 aug. 
ten oosten van de Dierdonklaan. 

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down
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C O L O F O N   G A Z E T
12e jaargang nr. 7 – Editie Juli/Aug.  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)

3 Voorwoord door Sylvia Neve.

4 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud 
papier.

7 Politiek met bijdragen van: Mirjam van der Pijl en Ellen 
Niessen.

9 Verenigingsnieuws met:  Moet Niks, Dierdonkbattle, Fotodier 
en Didoko

17 Column: Dierdonk 3D.

18 Terugblik op de jubileumweek basisschool Dierdonk

18 Ingezonden: OSD

22 Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.

24 16e Dierdonkweekend

27 Ingezonden: De Rampetampers.

29 Vervolg jeugdpagina’s, Puzzel met uitslag.

30 Fysiotherapeut helpt Dierdonkse sporter op weg

31 Sister’s Hope actie tegen borstkanker.

33 Ingezonden: Scouting Paulus.

35 Uitgelicht: Coolen Loodgieter.

37 Ingezonden: Zomaar een dagje in Dierenkliniek Brouwhuis. 
Reacties voetbalveldje aan de Lage Geer

38 Programma Filmhuis.

41 Sport: Chelsea Verhage Nederlands Kampioen. Hockeyclub 
Bakel. Berichten van Parkzicht

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

De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

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

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  14 augustus.

Volgende verschijningsdatum rond: 
 30 augustus.

         



Van Lieshout Stoffering
b   o  C  R d t  S o

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

D  l   r l i

V o    m t m t 

b j  t  m

Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond

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

Gevestigd te Dierdonk

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

www.josvanheugten.com

UW SPECIALIST IN:
VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Gespecialiseerd in CV-ketels 
en onderhoudsabonnementen 
vloerverwarming, badkamers, 

stadsverwarming, sanitair, 
verbouwing / renovatie, 

radiatoren decorradiatoren. 

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

*Vraag naar de voorwaarden

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

Let op!  Wij zijn verhuisd

Konings
voor Verf en Behang

                   

Gevestigd in Dierdonk

Schoonheidssalon AVANCE 
Femke Schmitz 

Twickeldreef 16 

5709 RD Helmond 

Telefoon:  06-15904113 

E-mail:  info@salon-avance.nl 

Alleen op afspraak 

  t d       2012   

Haarinstituut Helmond
Dameskapper

gespecialiseerd  in pruiken

ANTISLIP HAARWERK / PRUIK
Onze pruiken worden als zeer 

vooruitstrevend en innovatief haarwerk gezien
en betiteld als

DE BESTE OPLOSSING
bij haarverlies door chemokuren

of alopecia

Handen uw visitekaartje
NIEUW GEL-POLISH

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

Gel-polish nagelbehandeling € 17,50

Haarinstituut Helmond
Gooisehof 147

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

www.haarinstituuthelmond.nl
ik werk alleen op afspraak

                   

Honger

Op safari komen de toeris-
ten een tijger tegen.

Angstig vraagt iemand aan 
de reisleider: 
'Is dat beest gevaarlijk?' 

'Nee hoor, hij heeft pas 
gegeten.' 

'Hoe weet u dat?' 
'Mijnheer Verhoef ont-
breekt!'

mo   ju i 12 f   1      
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Voorjaarsnota
Begin juni is de Voorjaarsnota 
(VJN) door de raad besproken. 
De voorjaarsnota is een jaarlijks 
terugkerend document dat een 
doorkijkje geeft van de gemeente-
financiën voor de komende jaren 
aan de hand van de huidige stand 
van de begroting, de uitgaven en 
de te verwachten plannen van het 
Rijk en de gemeente zelf.

Door het vallen van het kabinet 
werd de zeer onzekere toestand 
van de toekomstige financiële 

situatie  heel erg onzeker. Nog veel onzekerder dan die tot op dat 
moment al was omdat veel beleid en te maken wetten blijven 
liggen omdat zij wat men noemt controversieel geworden zijn. 
Het  weliswaar zeer snel maar achteraf gezien ook zeer slordige 
en vaak ondoordachte ‘Kunduz-akkoord’ of ‘Lente-akkoord’ maakt 
het er niet duidelijker op. En het wilde toch al geen lente worden 
in die koude junidagen…

Een, zoals ook de coalitie dat zelf zegt,  beleidsarme VJN dus. 
Met soms, dat moet gezegd, creatieve oplossingen om toch 
wat geld vrij te maken. Geld  om volgend jaar en de jaren erop 
zaken te kunnen regelen passend in de huidige inzichten van dit 
college al is de PvdA het daar niet op alle punten mee eens. Geld 
dat is gereserveerd voor een wijk die vlak aan onze Dierdonkse 
wijk ligt, de Leonarduswijk, kan wat ons betreft beter daarvoor 
gereserveerd blijven en ingezet worden vóórdat de verloedering 
er echt heeft toegeslagen. Want reken erop dat als het daar gaat 
regenen het in de rest van de stad, en dus ook in Dierdonk, zal 
druppelen…

Voordat de VJN werd gepresenteerd is een poging gedaan een 
bezuinigingscommissie in te stellen waarin leden vanuit alle 
Helmondse raadsfracties suggesties zouden moeten doen om zo’n 
8 tot 10 miljoen te kunnen bezuinigen. Na een hoop commotie 
bleek dat het juist de coalitiepartijen waren die deze commissie 
uiteindelijk niet zagen zitten. Er werd door de fractievoorzitter van 
SDOH/D66?HB voorgesteld om dan maar per partij bezuinigings-
ideeën in te leveren. Tot de raadsvergadering over de VJN werd 
hiervan niets meer vernomen.

Nu bleek inmiddels wel dat er gelukkig veel minder bezuinigd zal 
moeten worden dan eerst werd gedacht, geen 10 maar ongeveer 
3 miljoen, iets dat de PvdA destijds al had voorspeld.

Bij de VJN waren er 2 partijen die toch een poging deden om 
bezuinigings-ideeën aan te dragen: de SP en de PvdA. Helaas werd 
daar niet of nauwelijks op ingegaan. Alleen het college reageerde 
erg fel afwijzend op één van de PvdA-voorstellen. Jammer, alweer 
een kans op samen optrekken de grond in geboord… Laten we 
hopen dat het in juli eindelijk zomer gaat worden.

Mirjam van der Pijl, 

Voor de meeste mensen zijn de 
bestaande subsidieregelingen 
vaak vaag en onduidelijk en 
daardoor lastig te doorgronden. 
Toch gaat het om een aanzienlijk 
bedrag dat de gemeente jaarlijks 
aan subsidies verstrekt.

Sinds enige tijd kent de provincie 
Noord-Brabant een openbaar 
subsidieregister. Dit om aan de 
burger duidelijk kenbaar te maken 
waar zijn of haar geld heen gaat.

 De VVD Helmond heeft tijdens de 
behandeling van de voorjaarsnota het college middels een motie 
verzocht ook voor Helmond een openbaar subsidieregister op 
te stellen. Dit instrument kan mede ingezet worden om mee te 
sturen tijdens de behandeling van de begroting voor het volgend 
jaar. Een dergelijk register helpt om meer gevoel te krijgen bij de 
grootte van bedragen die aan de verschillende sectoren worden 
uitgekeerd.

In het register zouden de volgende gegevens kunnen worden 
opgenomen: de namen van de gesubsidieerde organisaties, 
soort subsidie die aan de organisaties is verleend, budgetten 

uit de gemeentebegroting waaruit de subsidies zijn betaald en 
de hoogte van de verleende subsidiebedragen. De VVD vindt 
transparantie een groot goed. Iedere burger heeft het recht te 
weten wat er met zijn of haar geld gebeurd. Het college heeft 
de strekking van de motie overgenomen en wij zullen u dan ook 
nader over berichten.

Graag wensen wij u een fijne vakantie toe.

Ellen Niessen

VVD wil openbaar subsidieregister

         



HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

       

Uitgebreide Collectie Feestartikelen:
Abraham, Sarah, Geboorte, Ballonnen,
Hollywood, Hawaï, Disco, Etc..

www.feestwaren.nl
Mail: info@feestwaren.nl
Tel: 0492 556531/mob: 06 10549215

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

G TIS

In juli zijn alle vleeswaren 300 gram
halen en maar 200 gram betalen*

  Bij aankoop van
500 gram verse worst 
ontvangt u:ontvangt u:

4 hamburgers 

GRATIS!
*  alle combinaties zijn mogelijk, goedkoopste soort is gratis.

Openingstijden bouwvakperiode 
(16 juli tot en met 4 augustus)

Winkelcentrum de Bus: 
Maandag t/m vrijdag 10.00–18.00 uur 
Zaterdag   8.30–16.00 uur

Stiphout: 
Maandag t/m donderdag 10.00–15.00 uur
Vrijdag  8.30–18.00 uur
Zaterdag  8.30–16.00 uur

De lekkerste vleeswaren 
komen uit eigen keuken! 
Daarom willen we in juli u voordelig laten
kennismaken met onze ambachtelijke vleeswaren!

Leeuwenborchweide 5
5709 SB  Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk

   o r d       10 0    

www.robjacobstuinaanleg.nl Tel.+31 (0)6 215 62 647 
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MoetNiks mededelingen.
Jeu de Boules
In juli en augustus kunt U elke woensdag, uitgezonderd op de 
toernooidag 11 juli, van tien tot twaalf uur “Jeu de Boules”spelen 
op de banen boven bij Parkzicht. 
Rond elf uur is er een koffiepauze.

Het jaarlijkse “Jeu de Boules Toernooi” wo.11 juli.
Om 13:30 uur beginnen we met koffie en gebak in Parkzicht. Na 
indeling van de teams starten we om 14:00 uur met de eerste 
ronde. We spelen drie ronden en tussen elke ronde is er een 
pauze. Prijsuitreiking in Parkzicht vindt plaats rond 17:00 uur. 
De kok legt intussen de diverse soorten vlees op de barbecue. 
Wij mogen uitrusten, wat napraten, eten en drinken. Kosten 
€ 10,00 p.p. drankjes voor eigen rekening. Voor dit bedrag kun 
je ook komen supporteren en meedoen met de barbecue !!

Aanmelden en betalen vóór 5 juli (envelop voorzien van geld, 
naam en telefoonnummer) bij Jeanne de Jong, (  512516, 
Rhulenhofweide 10.

Wat er nog meer op het programma staat.
Op dinsdag 7 augustus en 4 september fietstocht van ongeveer 
25 km. Vertrek om tien uur bij Albert Heijn.

Dinsdag 25 september Excursie.
We bezoeken het geheel vernieuwde en onlangs door Koningin 
Beatrix geopende Nationaal Klok & Peel museum in Asten.

Wij rijden op eigen gelegenheid naar Asten, samenkomst om 
13:45 uur bij het Museum, Ostadestraat 23. Een gids van het 
museum zal ons rondleiden van 14:00 uur tot 15:00 uur, Daarna 
is er gelegenheid voor een kopje koffie met iets lekkers. Vanaf 
15:30 uur tot 16:30 uur is er vrije bezichtiging.

De kosten voor het museumbezoek met koffie en iets lekkers 
zijn € 7,00, bent U in het bezit van een Museum Jaarkaart, dan 
betaald U slechts € 1,00. 

Aanmelden en betalen vóór 20 september (envelop voorzien van 
geld, naam en telefoonnummer) bij Jeanne de Jong. (512516, 
Rhulenhofweide 10.

Wij hopen dat er veel mensen met ons meegaan om te genieten 
van al dit moois uit onze naaste omgeving.

Het Nationaal Klok & Peel Museum Asten biedt zowel de 
liefhebbers van klokken en bellen als natuurliefhebbers een 
uniek dagje uit! Het museum exposeert de grootste collectie 
klokken en bellen ter wereld. Deze klokken en bellen komen uit 
alle werelddelen en gaan tot zo’n 3.500 jaar terug. 

Ook maakt u kennis met torenuurwerken en een replica van 
het Al Jazari wateruurwerk. Fascinerend is het zeven meter 
hoge Astronomische Kunstuurwerk waarin ieder half uur de 
ommegang van Maria en de Drie Koningen te zien is. In een 
replica van een 19e eeuwse klokkengieterij ziet u alles over 
het gieten van een klok. U kunt ook zelf klokken luiden, een 
bellenrad bedienen of een beiaard bespelen.

Naast de collectie van klokken en bellen toont het museum 
alles wat leefde en leeft in het nabij gelegen natuurreservaat 
De Groote Peel. De afdeling paleontologie herbergt o.a. een 
compleet mammoetskelet, twee walvisskeletten uit het Mioceen 
en vele fossiele vondsten. Verder is er een afdeling amfibieën, 
reptielen en vissen en een insectarium. In de vogelafdeling ziet 
en hoort u veel vogels die in de Peel voorkwamen, en nog steeds 
voorkomen. Op de afdeling zoogdieren kunt u oog in oog staan 
met een vossenkolonie in een fraaie vloervitrine. Er worden 
diverse films vertoond over het dierenleven in de Peel. 

In de schitterende thematuin komt u ogen te kort om de 
honderden plantensoorten, de boeiende insectenmuur en 
vleermuizengrot, paddenpoel en Kruidenschob te bewonderen.
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Beste wijkbewoners
Eind mei heeft u weer de rekening 
ontvangen voor het nieuwe verenigings
jaar 20122013.
Ik wil u vragen zorg te dragen voor 
het tijdig overmaken van de jaarlijkse 
contributie. Ieder jaar kost het ons veel 
tijd om een eerste en zelfs een tweede 
herinnering rond te brengen.
Ook dit gebeurt allemaal door vrijwilligers, 
dus de vraag om hier een beetje rekening 
mee te houden.
Bij deze wil ik Corine bedanken voor 
haar enorme inzet voor de leden
administratie. Zonder haar had ik het 
nooit kunnen bolwerken. De invoer in het 
computerprogramma, het afdrukken van 
de rekeningen en het rondbrengen van de 
post: zij was een vaste steunpilaar voor de 
ledenadministratie.
Corine bedankt!

Fred de Locht

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

Familienaam: .........................................................................
Adres: .........................................................................
Postcode: ....................................................
Tel.: 0492  ....................................................
Gezinssamenstelling

voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam 

Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)
Datum:   ............................  Handtekening:  ......................................................
De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende per 
jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie wordt 
bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende verenigingsjaar. 
Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.       
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9    5709PM Helmond
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Op vrijdag 7 sept. vanaf 21.00 uur strijden maximaal 8 bands om 

de publieksprijs, de jury- en aanmoedigingsprijs op het poppodium 

Dierdonk aan de Kromme Geer te Helmond. Het totale prijzengeld 

bedraagt 500 euro en de jurywinnaar krijgt naast een geldprijs een 

optreden in een voorprogramma in Poppodium Lakei. De entree is 

gratis. Hoe meer fans de bands meebrengen hoe groter de kans 

op de publieksprijs. Stemkaarten voor de publieksprijs worden tot 

22.00 uur uitgegeven (één per bezoeker). Geïnteresseerde bands 

kunnen zich aanmelden via info@D-battle.nl, stuur een demo of 

een link naar een YouTube-fi lmpje mee. Er is een backline aanwezig. 

Bands krijgen z.s.m. bericht, uiterlijk 1 augustus wordt de line-up 

bekend gemaakt o.a. via www.D-battle.nl. 

Dus! Hoe meer fans, hoe meer kans. Zorg dat je erbij bent.
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De megapixel mythe

Het is weer vakantie en de meeste mensen gaan weer nieuwe 
camera’s kopen. Het wordt dan weer kiezen uit een woud van 
mogelijke camera’s en merken. Het meest vreemde is dat er 
steeds wordt geschermd met het argument: tja, maar deze is 
16 Mp ( megapixel ) en die maar 12 Mp.

Is het verschil wel zo groot en wordt de camera daardoor beter?

Een opnamechip van een fotocamera is rechthoekig en de lengte 
en breedte hebben een vaste verhouding:  dat is meestal 2:3 en 
bij wat minder camera’s is de verhouding 3:4. De grootte van de 
chip varieert heel veel.

Zie de afbeelding.

Hoe groter de chip, hoe ruisvrijer en dus scherper het beeld. 
Een telefoon, met een hele kleine chip, van 12Mp lijkt scherpe 
foto’s te maken, maar bij inzoomen zie je het verschil.

Een opname chip heeft aparte gevoelige delen voor rood, groen 
en blauw.

De chip ziet er zo uit (zie rechter kolom):

Opvallend is het feit dat de helft groen is, ‘n kwart rood en ‘n 
kwart blauw. Twee groene, een rode en een blauwe maken 
een willekeurig gekleurd puntje op je foto. Eigenlijk is een 12 
megapixel camera een 3 megapixel kleurencamera. Immers 
twee groene, één blauwe en één rode pixel maken het beeld 
kleurrijk.

Nog een ander misverstand is het volgende: een 12Mp camera 
levert een 2x zo scherp beeld op als een 6Mp camera. Een 

miljoen beeldpuntjes is een megapixel dus 1Mp.

Een 6Mp chip is 2000x3000 beeldpunten groot.

Een 12Mp chip is 2800x4200 beeldpunten groot (zie afbeelding).  
Dit is 41%meer i.p.v. 100% meer.
Als je op een kopieerapparaat gaat vergroten van A4 naar A3 
staat de vergroting op 141%!

Een 36Mp chip levert 100% meer beeld kwaliteit op dan een 
6Mp chip.

Steeds meer merken maken kleine camera’s met een grotere 
chip voor betere beeldkwaliteit. Zeker in de donkere delen van 
je foto krijg je veel minder ruis.

Het enige voordeel van de nieuwere camera’s, is dat het 
dynamisch bereik steeds beter wordt.
De mate waarin je camera in één foto alle tinten van zwart 
tot wit kan weergeven is het dynamisch bereik. Veel digitale 
camera’s kunnen niet alle tinten in één foto aan.

Conclusie: laat je niet verleiden door de megapixels. Kijk naar 
de chipgrootte oftewel afmetingen. Alles boven de 6Mp is prima 

Wil je meer weten over onze club kijk 
dan op onze website www.fotodier.nl of 
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com
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of je moet echt hele grote vergrotingen willen maken. ( meer 
dan 50 bij 75 cm  ). Hoe moderner de camera is, tezamen met 
de chipgrootte hoe minder de beeldruis.

Een erg leuke site voor commentaren op de wat betere camera’s 
is www.kenrockwell.com.

Het beste is uitproberen van de camera en meteen de beelden 
bekijken op een groot scherm, maar ja, wie doet dat? Veel 
mensen willen een kleine camera; zoek er dan een uit met zo’n 
groot mogelijke chip en kijk niet meer naar de Megapixels, want 
boven de 10Mp doet voor de hobbyfotograaf niet veel meer.

Succes met de aankoop van je camera.

Louis van de Werff

Fotodier zoekt nog nieuwe leden!

Het fotografieseizoen is voor ons bijna ten einde. Nog één keer 
op pad voor ons gezellig eindejaars uitje en dan zit het seizoen 
er weer op. Dit keer hebben we geen vakantie opdracht, of, 
eigenlijk toch wel, de expositie. Dit jaar exposeren we in 
hetzelfde weekeind als Kunst In Dierdonk en we hopen dat 
het een groot succes wordt. Uitdaging genoeg dus voor de 
leden om mooie foto’s uit te zoeken voor die expositie. 
Mocht je nu denken; “fotografie is wel iets voor mij” of “het

lijkt me leuk om met andere foto enthousiastelingen leuke 
dingen te ondernemen”, neem dan contact op met Fotodier. 
Je zal er geen spijt van krijgen. 
Als je meteen na de zomervakantie lid wordt dan heb je zelfs 
nog grote kans dat je mee kan doen met de expositie. Wat is 
er nu leuker dan je eigen foto die tentoongesteld wordt voor 
een groot publiek. Altijd iets om trots op te zijn.

Meld je aan op: voorzitter.fotodier@gmail.com 

           



Buiten fris?
Binnen fris!

         Voor een
Mega-collectieMega-collectie

raamdecoratie
                                                             naar
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Dierdonkkoor Didoko  Carat-Concert
Zondag 26 augustus zijn wij te beluisteren tijdens het Carat-Concert
In het Carat-paviljoen vinden ieder jaar vele concerten plaats. 
Diverse orkesten, kapellen en zanggroepen trakteren de 
bezoekers van het Carat-paviljoen op gratis openluchtconcerten. 
Op 26 augustus zijn er uitvoeringen van:

12.00 – 12.45 uur Blaaskapel Tiona

13.00 – 13.45 uur Dierdonkkoor Didoko

14.00 – 14.45 uur Senioren Blaaskapel Geldrop

15.00 – 15.45 uur Muziekkapel Ragazzi

Tot ziens bij het Carat-paviljoen , stadspark de Warande te 
Helmond

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

           



•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

www.robkoenraads.nl

U n i e k e
t r o u w r i n g e n

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Yoga brengt je in balans 
 
 
 
 
 
 

Dian van der Weiden 
kijk op www yoga-helmond nl  

of bel  06-55 327 968 
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Dierdonk 3D: Tennis Vereniging Dierdonk
In Dierdonk is voor velen 
van alles te beleven en dat 
gebeurt niet zomaar. Wie 
bedenken en organiseren dat? 
Daar ben ik benieuwd naar 
en als DierDonkDetective 
leg ik de gehele wijk onder 
een vergrootglas op zoek 
naar de mensen achter al 
die activiteiten. In de zes 
voorgaande Gazets heb ik de 
redactie van dit wijkblad, het 
bestuur van de wijkvereniging, 
carnavalsvereniging De 

Rampetampers, bestuur en beheerder van wijkcentrum 
Parkzicht, de jeugd van Dierdonk en de Ondernemers 
Sociëteit Dierdonk onderzocht en beschreven. Deze 
maand een groep vrijwilligers die centraal in de wijk 
een fantastische vereniging runnen: Tennis Vereniging 
Dierdonk. Iedereen kent de locatie maar wie regelen 
daar alles? Ik kan alvast verklappen dat het een erg 
grote groep is die deze vereniging met 450 leden laat 
tennissen.  

Ook deze maand begon mijn speurtocht met een surf-actie 
op het internet en ja hoor, ook Tennis Vereniging Dierdonk 
heeft een website: www.tvdierdonk.nl. Inmiddels ben ik 
wat sceptisch tegenover websites. Zien er vaak mooi uit 
maar zijn na de lancering nauwelijks aangepast. Zit je te 
lezen wat ze gaan doen in maart 2009 en de meest recente 
foto’s zijn van het uitje in 2010. Maar wat schetst mijn 
verbazing. De website van TV Dierdonk is up-to-date. Een 
compliment en een bedankje voor webmaster van de club 
(Nico Barendse) want dat kost hem enorm veel tijd en 
energie en mij dus minder. 

De feiten. De tennisvereniging is in 1996 opgericht, 
heeft 4 all-weather kunstgrasbanen en een paviljoen 
met kantine en mooie kleedruimten met douches. Er zijn 
circa 300 seniorleden en 150 juniorleden. Het bestuur 
bestaat uit maar liefst 8 personen (met voorzitter Frank 
Verhulst, secretaris Nico Barendse en penningmeester 
Nancy Willems-Bouw). De organisatie is zo opgezet dat 
de bestuursleden 8 commissies aansturen, te weten 
de Technische, Jeugd, Bar, Park, PR en Sponsor, Open 
Toernooi, Communicatie en Kascontrole Commissie. 
Daarnaast is er ook nog een Leden Administratie. In totaal 
een groep van ruim 30 man/vrouw waarbij menigeen in 2 of 
meer commissies zit.

Waar houden al die mensen zich mee bezig? Het lijkt 
immers zo eenvoudig. Je geeft iedereen een sleutel van het 
hek en ze kunnen zelfstandig tennissen. De leden nemen 
hun eigen rackets en ballen mee en via een afhangbord 
worden ruzies voorkomen. 
Op de printscreen van de home-page van de website is te 
zien dat er wel degelijk erg veel geregeld en georganiseerd 
wordt. Als lid kunt u lessen nemen, zelf tennissen, tossen, 

meedoen aan toernooien en aan de competitie in de zomer 
en de winter. Het paviljoen is vaak open en de bar wordt 
om toerbeurt bezet door de leden zelf.

Opvallend is wel dat buiten de toernooien en competities 
om, de kantine matig tot slecht gevuld is. Blijkbaar hebben 
de leden het zo druk, dat ze na het tennissen direct naar 
huis gaan. Jammer, ook voor degenen die bardiensten 
draaien. Het is toch leuker om de uitgeputte tennissers 
van drank te voorzien dan in je eentje tv te kijken. Bij 
de toernooien is het wel altijd druk en door de inzet van 
(de contacten van) de leden, zijn er altijd veel en lekkere 
hapjes en een grootse loterij.

Ook achter de schermen gebeurt van alles. Zo lopen er 
discussies over 2 extra banen (om de ledenstop voor 
de jeugd op te kunnen heffen) en is recent een besluit 
genomen over de soort banen. De kunstgrasbanen worden 
vervangen door de banen van de toekomst: Smashcourt. 
Belangrijke beslissingen die in overleg met de leden werden 
en worden genomen.

Maar goed, terug naar de vrijwilligers. Ik wil ze u graag 
laten zien, maar dan moet u lid worden want mijn poging 
om een foto te maken is mislukt. Enerzijds omdat het er 
teveel zijn en er dan altijd mensen worden overgeslagen. 
Anderzijds omdat ze liever aandacht willen voor de 
activiteiten van de club dan voor hen zelf. Dat siert ze. 
Echte clubmensen, waar vind je die nog? Blijkbaar bij onze 
eigen Tennis Vereniging Dierdonk. Complimenten voor de 
tennisvrijwilligers want vele wijkbewoners kunnen hun 
sport in hun eigen wijk beoefenen dankzij jullie. Ga zo door.
 

geheim agent pd7 
Suggesties of vragen? Mail naar 

geheimagentpd7@gmail.com
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Terugblik op de jubileumweek 10 t/m 16 mei

Het 15 jarig jubileum van basisschool Dierdonk werd gevierd 
met: een sfeervolle opening met de Dierdonk-sleutel, 
schoolvlag, jubileumwimpel, muziek en ballonnen; de 
dagelijkse traktaties van de ouderraad;  het oefenen als echte 
circusartiesten; de schoolreis naar De Efteling en tenslotte de 
Dierdonkcircusdag. Het was genieten

Aan het feestprogramma was een goed doel gekoppeld: 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.
We zijn verheugd te melden dat het 
circus, de verkoop van de hapjes en de statiegeldactie van de 
Albert Heijn tezamen €1593,82 hebben opgebracht ten behoeve 
van dat goede doel.
Aan ieder die daar een steentje aan heeft bijgedragen, hartelijk 
dank!

DE JUBILEUMWEEK
door Daniëlle en Janne groep 8b

Basisschool Dierdonk heeft een jubileumweek georganiseerd 
voor het 15 jarig bestaan van de school. 
De opening werd gestart met ballonen, iedere klas mocht vijf 
ballonnen in de lucht laten. Het werd geëindigd met een fanfare. 
Ook kregen we na afloop een zuurstok.

We hebben ook geoefend voor het circus, dat door ons werd 
gegeven onder leiding van circus Improvista. De groepen 
bereidden een optreden voor, samen met hun groepsleerkracht. 
Het circus werd als afsluiting gehouden van de jubileumweek 
van de school.

De derde dag van de jubileumweek gingen we op schoolreisje 
naar de Efteling. De hele school, zelfs de groepen een en twee. 
 
Maandag werd voor de laatste keer het optreden geoefend voor 
het circus. En woensdag was de grote dag. Heel veel ouders 
kwamen naar hun kinderen kijken. Het was een mooie afsluiting.
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SCHOOLREIS 
Onderstaande tekst is bedacht en getypt 
door Marjolijn Verleg uit groep 2F, en dat 
heeft ze bijna helemaal zelf gedaan. Knap 
hoor! 

De efteling. 
Irst waaru we in de klas. 
Teon gingu wu in de bus. 
Wu kwaamu in de eftuling. 
De tasu gingu in de kluis. 
We waaru in karnuvalvestival, 
In de soep-panu, in de drajmolu 
en de oude autos. 
Daarna in de bus trug. 
Het was superfijn!!! 

SCHOOLREIS
Door Sterre en Tim, groep 6A
Op de regenachtige dinsdag  15 mei ging 
de hele school op schoolreis naar de 
Efteling. Ondanks de regen was het een 
super gezellige dag. Door het onweer was 
er veel overlast bij de buitenattracties 
zoals Joris en de draak, de Python en de 
vliegende Hollander en een paar shows 
van  Ravelijn gingen ook niet door, want 
de paarden konden niet tegen het onweer. 
Gelukkig waren de binnenattracties altijd 
open zoals  Carnavalfestival,  Droomvlucht 
en de Fata-Morgana. Gelukkig waren 
de buitenattracties op sommige tijden 
open vooral het laatste uur. Om half zes 
moesten we weer verzamelen en toen 
gingen we terug.

SCHOOLREIS 
door Manouk, Elise en Max, groep 7a 
We waren met de hele school naar de 
Efteling geweest. We gingen rond 9.00u 
naar de bussen. Om 10.15u kwamen we 
aan. Het begon toen een klein beetje te 
regenen. Toen we in de Efteling waren 
konden we meteen aanlopen. Rond 
11.00u begon het te donderen. Alle 
buiten attracties waren dicht. Helaas 
heeft het de hele dag geregend. Er waren 
ook andere scholen in de Efteling. Alle 
attracties gingen rond 15.00u weer open 
dus konden we toch weer in de Python 
en Joris en de Draak. Ondanks de regen 
was het een gezellige dag om nooit te 
vergeten!

TUSSENSTAND 
BALLONNEN WEDSTRIJD:
Er zijn tot op heden 21 kaartjes terug-
gekomen:
10 uit Nederland, 11 uit Duitsland.
Bijzondere kaartjes:

• De ballon van groep 5a werd terug-
gevonden op het trainings complex 
van Fc Twente!

• De ballon van groep 1-2b werd tijdens 
een boswandeling geappor teerd 
door de hond van Klaus Middendorf 
uit Cloppenburg in Duitsland (274 
km). De hond vond de ballon een 
beetje eng.

• Een eervolle vermelding voor de 
ballon van groep 8a die landde bij 
Drakenburg in Duitsland (329 km).

Maar…
De groep die zijn ballon tot nu toe het verst 
zag komen was groep 4a. Deze belandde 
op 400 km in de plaats Schwanheide in 
Duitsland. De gelukkige vinder schreef: 
“Herzliche Grüße sendet Frau Ohde 
verbunden mit Viel Glück und Erfolg für 
die Schüle”

          



WWW.HEUVEL.NL Wérkt Voor U
Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond - info@heuvel.nl

t 0492 - 661 884

ZEVENstErsiNgEL 6

HELmoNd

WALLstEyNdrEEf 17

HELmoNd
Aan één der fraaiste watersingels van gewild woonpark gelegen 
verrassend royaal halfvrijstaand robuust herenhuis.

- Recent geheel van buiten geschilderd.
- Optimale isolatie.

Inhoud: 720 m3       Perceel: 420 m2

sUCCEsVoL VErkoCHt

op steenworp afstand van bossen gelegen, bijzonder sfeer- 
en stijlvol royaal herenhuis met inpandige multifunctionele 
garage en ruime, zonnige privacybiedende tuin. 

- Uitstekend afgewerkt en onderhouden
- Voorzien van fraaie markiezen
- Extra brede oprit

Inhoud: 590 m3       Perceel: 425 m2

Vraagprijs: ! 419.000,- k.k.

PrijsVErLAgiNg

VorigE WEEk VErkoCHt

tuin ontwerp | tuin aanleg | tuin onderhoud | tuin verfraaiing

Een natuurlijke en 
verrassende kijk op tuinen! 
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.

040 - 2425226 - www.rolandvanboxmeer.nl

Braaksestraat 1
Helmond

0492-529404

Nu ook

buitenzonwering 
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Vakantie aan zee
Het was midden in de zomer, dat Petra 
met haar broer Tim en met haar vader en 
moeder met hun camper kampeerde in 
de buurt van Schoorl. Het was een mooie 
camping en bijna altijd  gingen ze met hun 
vieren een paar uur naar het strand.

Toen de vakantie bijna om was brachten 
ze voor de laatste keer nog eens een hele 
dag aan zee door. Het was een flinke 
wandeling van de camping naar het 
strand en er moest altijd een heleboel 
meegesleept worden! Eten en drinken 
natuurlijk, maar ook voor mama een 
boek om in te lezen en voor papa een 
autotijdschrift.

Zodra ze op het strand waren aangekomen, 
gingen de twee kinderen meteen een 
kasteel van zand bouwen, een meter 
achter de waterlijn. Als dan de vloed 
opkwam, dan zou het hele bouwwerk 
door het water worden verzwolgen! 

Maar het duurde toch wel lang, voor het 
zover was. Ze besloten eerst maar even 
te gaan zwemmen. Dat konden ze allebei 
heel goed. In het zwembad hadden ze 
hun zwemdiploma’s gehaald, dus in zee 
kon niets gebeuren!

Nadat ze een poosje met de golven 
hadden gespeeld besloot Tim om bij papa 
en mama een luchtbed te gaan halen. 
Petra ging er op liggen en Tim trok haar 
door het water. Soms werd het luchtbed 
door een aanrollende golf ondersteboven 
gegooid en dan hadden ze het grootste 
plezier.

Toen Petra er genoeg van kreeg, ging Tim 
zelf op het luchtbed liggen. Eerst dreef 
hij een eindje van de kust af en daarna 
gooiden de golven hem weer terug op 
het strand. Het leek een ongevaarlijk 
spelletje. Papa kwam er ook nog even 
naar kijken, maar omdat de wind uit zee 
kwam mocht Tim verder met het bed 
blijven spelen. 

Hij dook met het luchtbed door hoge 
golven van de branding heen en liet 
zich lekker met de stroming van de 
zee meedrijven. En toen gebeurde er 
plotseling wat! 

Een haai was te dicht bij het strand 
gekomen en het dier raakte in paniek. 
Angstig zwaaide hij met zijn staart toen 
hij merkte, dat het water steeds ondieper 
werd. Met grote slagen van zijn vinnen 
probeerde hij dieper water op te zoeken. 
Net toen hij ontdekt had, hoe hij weer 
naar de open zee kon komen dook er 
opeens een stuk touw voor hem op. Hij 
kon het niet meer ontwijken en met een 
lus touw om zijn snuit zwom hij zo hard 
als hij kon van het strand weg.

Wat de haai niet wist, was, dat het touw 
vastzat aan het luchtbed van onze Tim. 
Die voelde plotseling een ruk aan het 
bed! Hij tuimelde er bijna af, maar hij wist 
zich toch nog vast te houden en met bed 
en al ging hij met een vaartje de zee op.

Petra zag opeens hoe Tim veel te snel 
van het strand weg dreef. Zij hoorde 
Tim gillen van angst en zo vlug als ze 
kon, rende ze naar papa toe. Die holde 
naar de mensen van de reddingsdienst 
toe en binnen tien minuten was er een 
reddingsboot naar Tim onderweg! De 
bestuurder van de boot kon door de hoge 
golven het luchtbed zelf niet zien, maar 
via een portofoon, zo’n draagbare radio, 
kreeg hij aanwijzingen vanaf de toren, 
waarop de strandwacht stond. Die kon 
Tim wel zien. Hij schreeuwde: “Meer naar 
rechts!” en meteen ging de boot dan ook 
die kant op. Tim hoorde het geluid van 
de motor van de boot nu ook. Hij dacht: 
“Zal ik van het luchtbed afspringen en me 
uit zee op laten vissen? Of kan ik beter 
op het bed blijven liggen?”. Hij besloot 
nog maar even af te wachten. Hij wist nu 
wel waardoor hij zo snel de zee op werd 

gesleept. Soms kon hij namelijk de haai 
zien als het bed door een golfdalletje 
ging. Hij dacht zelf ook al, dat het een 
haai was maar hij wist niet of deze haai 
ook jongentjes lekker vond en als hij van 
het bed afsprong, zou de haai dan niet op 
hem afkomen? 

De boot was nu dichtbij. Tim kon de 
schipper al zien staan. Toen de boot vlak 
bij Tim was, schreeuwde één van de 
mannen aan boord: “Tim! Als ik “NU” zeg, 
springen! Wij pikken je dan meteen op”. 
En even later: “NU!”

Tim sprong opzij weg, in de richting van 
de boot. Een man pakte hem meteen bij 
een arm en twee tellen later stond Tim al
 - nog een beetje bibberend van de schrik -  
aan boord. Hij keek nog eens achterom 
en toen zag hij, hoe het luchtbed opeens 
vaart minderde en even later stil op de 
golven dreef. De haai was er in geslaagd, 
om het touw van zijn kop los te schudden 
en het dier ging nu nog sneller dan eerst 
er van door!

Samen met de bemanning van de 
reddingsboot pikten ze ook het luchtbed 
nog op en daarna ging het met een vaart 
in de richting van de kust!

Daar stonden al een heleboel mensen 
te wachten. Toen de boot het strand 
op schoof en Tim uitstapte ging er 
een gejuich op! Tim was opeens een 
beroemde jongen, want zoiets was nog 
nooit gebeurd! En weet je wat Tim zei? 
Hij zei: “Mijn zusje Petra had gelukkig 
gauw in de gaten wat er gebeurde en als 
zij niet heel gauw hulp was gaan halen, 
dan stond ik hier misschien wel niet!”. 
Toen kreeg Petra ook nog een applaus. 
De mensen klapten zich de handen rood! 
Een persfotograaf maakte foto’s van die 
twee en de volgende dag stond het hele 
verhaal - met foto’s - in de krant. En reken 
maar, dat Tim die krant zuinig bewaart!
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Kleurplaat

           



Kinderpagina 23
Oplossingen op pag 29

           



Wijknieuws24

16e Dierdonkweekend
7- 8 - 9 september 2012

Dit jaar ook weer met al het vertrouwde en een 
aantal spectaculaire nieuwe onderdelen.
7 September (vrijdag)
*	Kinder	Disco
*	D-Battle	of	the	Bands	een	spectaculaire	muzikale	strijd	tussen	
bands	(zie	de	kolom	hiernaast)

8 september (zaterdag)
*	Knutselen	voor	de	kleintjes.
*	 Spelletjes.
*	Minivoetbal	toernooi	voor	jongens	en	meisjes.
*	Urban	streetgolftoernooi.
*	 Feestavond	met	de	muzikale	medewerking	van	DJ-Petertje	
en	een	speciaal	optreden	van	Charly Luske.

	9 september (zondag)
*	Volleybaltoernooi	voor	jong	en	oud.
*	Nieuw:	Hardloopwedstrijd	voor	de	jeugd

Houdt	u	de	Gazet	in	de	gaten	daar	volgen	in	de	aankomende	
uitgaven	meer	details,	maar	schrijf	de	data	vast	in	uw	agenda.

De	 Dierdonkdagen	 worden	 u	 aangeboden	 door:	 Stichting	
Dierdonkdagen,	OSDierdonk,	Wijkvereniging,	Wijkraad	en	al	
onze	vrijwilligers.

Tijdens	de	16de	editie	van	de	Dierdonkdagen	vindt	op	zaterdag	
8	september	a.s.	voor	de	derde	maal	het	open	Dierdonk	Urban	
Street	Golftoernooi		plaats.

De	voorgaande	edities	waren	bijzonder	goed	geslaagd	en	dat	
vraagt	natuurlijk	om	een	vervolg.

Urban	Street	golf	is	zoals	de	naam	al	zegt,	golf	op	de	openbare	
weg.

Het	wordt	gespeld	met	originele	golf	clubs	en	met	een	balletje	
dat	lijkt	op	een	golfballetje	maar	slechts	1/3	van	het	gewicht	van	
een	origineel	golfballetje	heeft,	dit	balletje	is	zo	licht	zodat	het	
geen	schade	aanricht	aan	auto’s,	ramen	en	andere	zaken	die	je	
onder	weg	tegen	kunt	komen.

Tijdens	deze	zaterdag	zullen	teams	van	ongeveer		8	personen	
door	de	wijk	lopen	om	de	diverse	doelen	te	raken,	die	doelen	
kunnen	van	alles	zijn	zoals	b.v.	een	lantaarnpaal,	een	boom,	een	
raam	en	zelfs	een	auto.
U	kunt	als	team	meedoen	maar	ook	individueel.

De	regels	zijn	zoals	bij	gewoon	golf,	u	begint	op	een	vooraf	
bepaald	punt	en	u	probeert	in	zo	min	mogelijk	slagen	het	doel	
te	bereiken.	

Omdat	dit	golftoernooi	op	de	openbare	weg	plaats	vindt	is	er	
een	leeftijdsgrens,	vanaf	18	jaar	kun	je	zelfstandig	meedoen,	ben	
je	jonger	dan	moet	er	een	begeleider	zijn	van	18	jaar	of	ouder.

U	kunt	meedoen	met	eigen	golfclub	(	u	heeft	er	maar	1	nodig	
welke	maakt	niet	uit)	en	voor	de	balletjes	wordt	gezorgd.

Wilt	u	meedoen	maar	u	heeft	geen	golfclub,	geef	dit	dan	even	
aan	en	wij	zorgen	hier	dan	voor.

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

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

Met	vriendelijke	groet,
John	Vincent	

Derde open Dierdonk Urban Street Golftoernooi

Dit	 jaar	 zijn	 we	 al	 weer	 toe	 aan	 de	 vijfde	 editie	 van	 het	
Dierdonkdagen	 minivoetbaltoernooi.	 Na	 4	 jaar	 met	 een	
nagenoeg	gelijk	aantal	teams	te	hebben	gespeeld,	hebben	wij	
de	regels	wederom	een	beetje	aangepast	om	nog	meer	teams	
aan	de	aftrap	te	mogen	verwelkomen	op	zaterdagmiddag	8	
september	a.s.

Wij,	als	bestuur,	zullen	voor	scheidsrechters	zorgen	zodat	een	
begeleider	per	team	niet	meer	noodzakelijk	is.	(je	mag	natuurlijk	
je	eigen	coach	meebrengen)

Dus	als	 je	graag	voetbalt,	zoek	een	paar	vrienden	bij	elkaar,	
verzin	een	stoere	naam	voor	jullie	team	en	meld	je	aan	bij	een	
van	de	2	onderstaande	adressen.	

We	gaan	naar	drie	leeftijdscategorieën,	namelijk	van	7-8	jaar	
9-10	jaar	en	van11-12	jaar.

In	alle	categorieën	word	om	een	wisselbeker	gestreden	en	we	
hebben	ook	dit	 jaar	weer	voor	 iedere	deelnemer	(ster)	een	
kleine	attentie.

De	spelregels	blijven	hetzelfde	als	in	de	voorgaande	jaren	en	de	
teams	bestaan	wederom	uit	3	veldspelers	en	2	wisselspelers.	

Op	verzoek	zullen	wij	de	afmetingen	van	het	voetbalveld	voor	
de	11	en	12	jarigen	dit	jaar	vergroten	zodat	er	voor	hen	meer	
speelruimte	komt.

De	wedstrijden	beginnen	om	14.00	uur	en	de	finales	staan	om	
17.00	uur	gepland.

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2012

Minivoetbaltoernooi
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Inschrijfformulier Urban Street Golftournooi.
Zaterdag 8 september
Ik wil deelnemen aan het Dierdonk 
Urban Street Golftournooi.

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

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

Inschrijfformulier Volleybaltoernooi.

Naam team:  .....…………………………………….................
Naam contactpersoon: ………………………………........….

Telefoonnummer: ……………………………………..........….

E-mail: ………………………………………................…………..

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

Inschrijfformulieren Dierdonkdagen
Zondag 9 SEPTEMBER 9 

VOLLEYBALTOERNOOI
Het bestuur van de Stichting Dierdonk-
Dagen is weer begonnen met de organi-
satie van dit gezellige volleybaltoernooi. 
Zowel voor de jeugd als voor de volwas-
senen. Voor een goede organisatie 
willen wij zo spoedig mogelijk weten 
hoeveel teams er deelnemen aan het 
volleybaltoernooi. Ingeschreven kan 
worden in drie klassen t.w.: jeugd, fun en 
prestige.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 voor de 
fun- en prestige-klasse en € 15,00 voor de 
jeugd. Inschrijven kan per team maar ook 
individueel. 
De kosten individueel bedragen dan 
€ 5,00 p.p. of € 2,50 p.p. bij de jeugd.

Om te voorkomen dat er teams na aanmelding niet op komen 
dagen, en dus anderen benadelen, willen wij een borgsom van 
€ 5,00 per team vragen, die na afloop van het toernooi weer 
opgehaald kan worden bij het wedstrijdsecretariaat.

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

Minivoetbaltoernooi, zaterdag 8 september

 

Inschrijfformulier Minivoetbaltoernooi 
Naam van het team: …………………………………...…….
Leeftijdsgroep O   7 t/m 8 jaar
  O   9 t/m 10 jaar
  O 11 t/m 12 jaar
Naam contactpersoon/begeleider: ……...……...........………………………
Telefoonnummer: ………………..............................…………………………
E-mail: ……………………………………..................................................….
Dit formulier, samen met de borgsom (€ 5,00), inleveren bij:
Roland van Woerkom, Velhorstweide 29 ( 514896
E-mail: r.woerkom5@chello.nl
Hans van Rijt, Leeuwenborchweide 58 ( 559897
E-mail: h-wvanrijt@hetnet.nl 

         



 
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 
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EEn vErtrouwd adrEs 

voor hEt plaatsEn

of lEvErEn van

complEtE badkamErs 

En

tEgElvloErEn

Bij u thuis of in mijn salon

Knippen

10
euro

Rupelstraat 26 | 5704 aX helmond | 06 - 42 46 31 74 | www.bij-sanne.nl | info@bij-sanne.nl
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Rampetampers: de jaarlijkse BBQ

Zaterdag 16 juni was het weer zover. Ter 
afsluiting van het seizoen 2012 hadden 
vele leden en jeugdleden weer gehoor 
gegeven aan de uitnodiging voor de 
jaarlijkse BBQ bij de Prins in de achtertuin, 
dit ondanks de EK voetbal. Natuurlijk 
hadden we het geluk dat Nederland 
niet voetbalde op deze dag maar dit zou 
anders geen reden zijn geweest om niet 
te komen. Voor de voetballiefhebbers 
zou dit dan te volgen zijn geweest op 
een grootscherm. Als ze wel hadden 
moeten spelen was misschien deze avond 
uitgelopen op een deceptie.

Gelet op het weer is vooraf toch maar 
weer een tent opgebouwd zodat ook bij 
eventuele regenval we hier geen hinder 
van zouden ondervinden.

Vanaf 17.00 uur druppelde de leden 
binnen en was de tap geopend. Rond 
18.00 uur ging de gasfles open en kon 
men beginnen om zijn maaltijd op de 
BBQ te bereiden, althans het vlees en de 
visgerechten. De overige koude gerechten 

zoals de salades en stokbrood konden 
natuurlijk gewoon van het buffet uit 
opgeschept worden.

Nadat de inwendige mens versterkt was 
en ook al wat van gedachten gewisseld 
was hoe het komende carnavalsjaar in te 
gaan vullen, werd gedanst gelacht gehost. 

Moe en voldaan begonnen na het zingen 
van Brabant van Guus Meeuws de eerste 
rond middernacht naar huis te gaan. Rond 
01.00 uur was dan taptoe en keerde de 
rust bij huize Haans weder. 

Niet alleen met, maar ook na carnaval 
staat plezier voorop.  Kom ook eens langs 
en wordt lid van de vereniging voor zowel 
jong en oud. www.rampetampers.nl. 

          



Actie voorwaarden: u was in 2012 géén klant bij Sport Citadel!
  Actie af te sluiten in juni en juli!

vanaf juni, 
inschrijfdatum
is startdatum

Zumba
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand weer een woordzoeker maar voor 
we deze uit gaan leggen eerst de oplossing en de 
prijswinnaars van de maand juni.
Het oplossen van de rebus was een kinderspel, totaal hadden 
we 30 oplossingen van het gezegde en ook alle 30 goed. 
Het te vinden gezegde luid als volgt: “Al draagt een aap een 
gouden ring, het is en blijft een lelijk ding”.
Onder de juiste inzendingen zijn op 19 juni door Gerard 
Bosmans, Waarnemend Voorzitter van de Wijkvereniging weer 
3 prijswinnaars getrokken die op 22 juni voor de discoavond  in 
Parkzicht hun prijs in ontvangst hebben genomen.

De gelukkige prijswinnaars op onderstaande foto vlnr. zijn:
Sophie van Oosterhout, Sam Ragetlie en Laura Koppens.

Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze 
maand een nieuwe kans.
We hebben deze maand weer een woordzoeker of letterbrij. Zo 
op het oog zijn het letters die nergens opslaan, maar van links 
naar rechts en van onder naar boven en van schuin onder naar 
schuin boven zijn de woorden verstopt die in het lijstje staan.  
Als je die allemaal weggestreept hebt dan komt er een woord 
uit van 10 letters en dat is de oplossing voor deze uitgave. Hij is 
niet echt moeilijk dus jongens en meisjes zet hem op. Deelname 
is mogelijk vanaf 7 jaar.

De Letterbrij
Onderstaande woorden zijn in de letterbrij verstopt. Probeer 
ze  allemaal te vinden. De letters die overbijven zet je in de 
oplossingsbalk., en dan heb je de oplossing.

Oplossing

Uiterste inzenddatum is deze keer: Zondag 12 augustus 
2012.
De oplossingen van deze letterbrij 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 oplos-
singen verloten wij weer 3 cadeaubonnen van € 10,00.

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Alpen
Badjas
Badlaken
Badpak
Caravan
Genieten

Kamperen
Natuur
Parasol
Reisje
Safari
Spanje

Surfen
Tent
Terrasje
Warmte
Zonnetje
Zwemmen
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Fysiotherapeut helpt Dierdonkse sporter op weg
In onze wijk wonen behoorlijk wat 
sporters. Eerder al kon u bijvoorbeeld al 
iets lezen over talentvolle badmintonners 
en judoka’s, en met Jurgen Streppel 
hebben we ook een voetbaltrainer in 
onze wijk die volgend jaar op het hoogste 
niveau actief is. Een ander talentje is 
Maartje Otten. In juli wordt ze zestien 
jaar. Trainen doet ze onder meer bij een 
lid van onze ondernemersvereniging, 
OSD, het fysio- en trainingscentrum 
Ruyssenaars|vdBroek. Sportfysio thera-
peut Bart van der Zanden zorgt daar voor 
een maatwerk begeleiding die een jonge 
topsporter hard nodig heeft.

Maartje heeft een droom die elke jonge 
sporter heeft. “Ja, ik zou graag ooit naar 
de Olympische Spelen gaan”, vertelt de 
kanovaarster die sinds februari bij de 
selectie van Jong Oranje zit. Om daarin 
te blijven wordt er hard getraind. “Ik train 
bijna elke dag in Waalre op de Dommel. 
Daar is onze trainingsbaan. Verder heb ik 
drie keer per week krachttraining. Twee 
keer in Eindhoven en elke dinsdag bij Bart.” 
Ook de weekenden en de vakanties staan 
in het teken van het slalomvaren. “Dan 
gaan we altijd naar het buitenland om 
te trainen op wild water. In het weekend 
meestal naar Hohenlimburg in Duitsland 
en in de vakanties naar Praag, Bratislava 
of naar een andere wildwaterbaan. In de 
zomervakantie zitten we bijvoorbeeld 
eerst een week in Augsburg, daarna een 
week in Solkan (Slovenië) en dan een 
week in Valstagna in Italië. En na een korte 
vakantie voor mezelf gaan we de laatste 
schoolweek nog naar Sault Brenault in 
Frankrijk. Druk? Ja, het is keihard trainen, 
maar wel heel erg leuk.”
Doel voor dit jaar is een goede prestatie 
tijdens het EK voor junioren in Solkan. Die 
wedstrijd wordt in september gehouden. 
“Hoe het met school zit? Nou, dit jaar was 
het soms wel lastig”, vertelt Maartje. “Ik 
heb door trainingskampen en wedstrijden 
veel lessen moeten missen. Daarom ga ik 
in het nieuwe schooljaar naar een school 
in Eindhoven. Daar krijg ik de kans om 
mijn studie aan het VWO beter af te 
stemmen op mijn trainingen.”

Gezondheid
Het zware trainingsprogramma wordt 
begeleid door de therapeuten en coaches 
van het CTO, het Centrum voor Topsport 
en Onderwijs in Eindhoven. “Maar 
daarnaast vind ik ook de bege leiding van 
Bart van der Zanden heel waardevol. 
De praktijk is lekker in de buurt en als 
ik ergens last van heb kan ik Bart altijd 
bellen. Hij maakt dan tijd en neemt elke 
klacht heel serieus. Bart hoort zelf tot de 
nationale top op het nummer vierhonderd 
meter hordenlopen, dus hij weet ook 
alles over periodisering van trainingen en 
houdt heel erg rekening met de intensiteit 
en de zwaarte van de trainingen. Ik ben 
natuurlijk nog heel jong. Ik wil mijn lijf 
niet overbelasten door bijvoorbeeld met 
teveel gewicht te trainen. Bart let daar 
heel scherp op en ik merk dat ik daar heel 
veel profijt van heb.”
Bart van der Zanden, Master sportfysio
therapeut, vindt de begeleiding van 

Maartje erg leuk. “Ze is heel enthousiast 
en gaat er écht voor. Bovendien wil 
je als sportfysiotherapeut ook graag 
mensen begeleiden die bewust met hun 
sport bezig zijn. Zo begeleid ik ook de 
handbalteams van Swift. Hartstikke leuk 
bijvoorbeeld dat het damesteam –na een 
promotiewedstrijd – is gepromoveerd 
naar de 1e klasse.” Bart richt zich 
overigens niet alleen op topsporters. 
“Eigenlijk verdient iedere sporter, maar 
ook iemand die bijvoorbeeld heel 
voorzichtig het sportief bewegen weer 
wil oppakken, een goede begeleiding. 

Blessures voorkomen is vaak veel makke
lijker dan ze ‘repareren’.”

Sponsoring
Om haar sport op hoog niveau te 
blijven beoefenen is Maartje op zoek 
naar sponsoren. “De kanobond betaalt 
eigenlijk alleen onze fulltime trainer. De 
rest komt voor rekening van mijn ouders. 
Dan gaat het dus om alle materialen, alle 
reis en verblijfkosten, maar ook de extra 
sportkeuringen en zelfs de materialen 
voor de maandelijkse bloedtesten. Ze 
willen dus graag dat ik ook zelf een 
bijdrage lever en dat snap ik wel. Ik ben 
nu op zoek naar sponsors om samen met 
hen te kijken wat ik als tegenprestatie kan 
leveren. Ik hoop echt dat dat lukt, want ik 
heb toch echt de droom om ooit eens naar 
de Spelen te gaan. Een tegenprestatie die 
ik in ieder geval lever, is dat ik ontzettend 
mijn best doe!”
Meer info: www.maartjeotten.nl

Maartje Otten overhandigt Bart van der Zanden van 
Ruyssenaars|vdBroek  een ingelijste foto om hem te 
bedanken voor de ondersteuning.
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Pink-is-in komt in actie tegen borstkanker
Wist u dat één op de 8 vrouwen borst-
kanker krijgt? In de leeftijdscategorie van 
40 -55 jaar is dit zelfs doodsoorzaak nr. 1.
Steeds weer en steeds meer krijgen men-
sen om ons heen een slecht bericht te 
horen. Per dag krijgen maar liefst 3287 
mensen de diagnose Borstkanker te ho-
ren. Wij zijn er stil van …

Wat een strijd hebben zij voor de boeg 
…? Zijn er wel voldoende middelen om 
dit een eerlijke strijd te laten zijn? Is er 
een toekomst voor deze moeders. Ook 
wij worden er in onze naaste omgeving 
mee geconfronteerd.
De gedachte hieraan maakt ons kwets-
baar, maakt ons verdrietig en maakt ons 
angstig. Het kan ons allemaal overkomen! 

Maar …   die gedachte maakt ons ook 
strijdbaar.
We willen niet onze ogen sluiten en mach-
teloos aan de zijlijn staan .
Wij, Petra en Anja, komen in actie en 
hopen stapje voor stapje dichter bij de 
voorkoming,  behandeling, en de gene-
zing van borstkanker te komen. We gaan 
de uitdaging aan.
We zijn aan het trainen om mee te lopen 
met A Sister’s Hope 60 km Walk op 6 en 
7 oktober in Amsterdam.

Maar meelopen kan niet zomaar. Naast 
de sportieve uitdaging moeten we een 
bedrag van € 3000 aan sponsorgeld mee-
brengen. Er is namelijk veel geld voor 
onderzoek nodig.
Hiervoor hebben we uw hulp en steun 
dan ook keihard nodig!
Om dit geld bij elkaar te krijgen zijn we 
een aantal acties gestart, o.a een veter-
actie, inzamelen van tandengoud, inza-
melen van emballagebonnen en sparen 
van supermarktzegeltjes. Ook organise-
ren we een aantal activiteiten zoals een 
PinkLadies Night, een Tennistoernooi, een 
wandeltocht, een veiling en een vlooien-
marktverkoop.

Wij willen u vragen of ook u Pink-is-in en 
daarmee het onderzoek naar borstkanker 
zou willen steunen. 
Koop onze veters, doneer uw emballage-
bonnetjes bij AH, steun onze activiteiten, 
geef een donatie of sponsorgeld. 

U kunt dit overmaken naar 
Stichting A Sister’s Hope, 
postbanknr. 2947137.
Vermeldt hierbij ook ons deelnemers-
nummer H250 t.n.v Pink–is–in.

Het opgehaalde geldbedrag wordt door 
Stichting A Sister’s Hope 60 km verdeeld 
over meerdere begunstigden binnen 
Nederland. Allemaal met hetzelfde doel: 
onderzoek naar borstkanker.

Volg Pink-is-in en onze acties.
Kijk voor meer informatie: 
www.zwitserloot/~Pink-is-in

Steun Pink is in!

Anja Zwitserloot / Petra Horváth.
O P R O E P

Voor de verkoop op de vlooienmarkt zijn wij nog 
op zoek naar bruikbare spullen.

Mogelijk heeft u nog iets op zolder staan wat 
u wilt doneren zodat wij het kunnen verkopen. 

Denkt u nog iets waardevols voor ons te hebben 
meld het via de mail. Wij komen graag kijken of 

het voor ons bruikbaar is. 
Ook voor de veiling zijn wij nog op zoek naar 

kunstwerken, relatiegeschenken, foto’s, acties en 
dergelijke. Heeft u een leuk idee of heeft u iets 

aan te bieden wat wij tegen opbod mogen veilen 
meld het ons via de mail.

pink-is-in@kpnmail.nl

De veiling ‘IK BIED VOOR BORSTKANKER’ wordt 
gehouden bij TV Dierdonk op zondagmiddag 19 

augustus om 16.00u.
De opbrengst hiervan gaat geheel naar stichting 

A Sister’s Hope.
Graag nodigen wij iedereen uit om hierbij 

aanwezig te zijn. Kom gerust een kijkje nemen of 
breng een bod uit.

           



C.A. Joosten
Hoveniersbedrijf

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

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

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

www.cajoosten.nl                     info@cajoosten.nl

              

 

   Frans Dirks 
 w k  

 
Binnen & buitenschilderwerk. 

Vinyl & glasvezelbehang. 

Thermopanebeglazing. 

Texwerk  binnen  & buiten  -  ook airless. 

Bel voor een vrijblijvende offerte: 0629395102. 

 

 

1500 M2 SLAAPVOORDEEL

OPRUIMING
MET KORTINGEN 

VAN 20%
TOT 60%

KAPSALON PETIT
voor uw metamorfose

GERRIE KOK
Gediplomeerd kapster

Ockenburgpark 13
5709 ML Helmond (Dierdonk)
 0492 512383
 l.kok1@chello.nl
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Zomerkampen; van Beverbikkelhike tot modderlopen

Op het moment dat u dit in uw 
wijkblad leest zitten wij met onze 
leden al volop in onze zomerkampen 
en of in de voorbereidingen ervan. Wij 
willen u graag laten weten waar we 
met onze leden naar toe gaan in deze 
zomervakantie. 

De bevers (4-7 jr.) hebben hun afsluit-
weekend er inmiddels al opzitten, zij 
hebben in het weekend van 22-23-24 juni 
bewezen echte bikkelbevers te zijn. Op 
vrijdagavond zijn ze op het station van Cuijk 
begonnen aan een echte Beverbikkelhike 
van 21 km die hen in drie dagen o.a.  via 
de Mookerplas en de Mookerheide naar 
Nijmegen zou leiden. Onderweg hebben 
we geslapen op een echt wachtschip van 
een zeeverkennersgroep en een blokhut 
bij Nijmegen. Een stoere tocht voor onze 
jongste leden waarmee ze een speciaal 
insigne verdient hebben voor op het 
beveruniform.

De welpen (7-10 jr.) vertrekken op zondag 
1 juli naar Apeldoorn om daar hun zo-
mer  kamp te gaan beleven. Volgens 
welpentraditie verloopt zo’n welpenkamp 
geheel in thema, helaas mag ik nu nog 

niets vertellen wat het thema voor dit jaar 
zal zijn, want dan zou de verrassing er af 
zijn. Wat ik wel zeker weten is dat het 6 
dagen volop genieten is voor de welpen, 
voordat ze op zaterdag 7 juli weer moe en 
voldaan terugkeren van hun zomerkamp.

De scouts (10-14 jr.) gaan elk jaar met 
de fiets op kamp en dit jaar fietsen ze 
naar onze oosterburen. Zij vertrekken op 
vrijdagavond 29 juni richting Duitsland 
maar zullen eerst ergens onderweg nog 
overnachten op een boerderij voordat 
ze de volgende dag de laatste etappe 
richting de grens vervolgen. De scouts 
slaan uiteindelijk hun kamp op na 65 
km in Kalkar. Ook hun programma zal 

boordevol avontuur zitten, maar ook 
hierover mogen we nog geen tipje van 
de sluier oplichten. 

Voor onze explorergroep(14-18 jr.) is het 
nog even afwachten waar ze heen gaan, 
zij krijgen waarschijnlijk pas op de dag van 
vertrek te horen waar hun fiets hen naar 
toe zal brengen. Eén ding weten ze wel 
zeker, het gaat richting het zuiden en zal 

zo nu en dan grensoverschrijdend zijn. 
Verder blijft dit een goed bewaard geheim 
tot de dag van vertrek op zaterdag 30 
juni. Zoals de explorerleiding al heeft 
aangegeven; zorg dat de bandjes geplakt 
zijn en dat je in goede conditie bent!!!!!!

Onze jongste speltak, de plusscouts 
(21-65 jr.)heeft het seizoen afgesloten 
met een wandelmoddertocht door het 
verdronken land van saeftinghe in Zeeuws 
- Vlaanderen. Drie uur lang door de 
modder zwoegen om er dan ontzettend 
smerig weer uit te komen. Dit alles 
werd later op de dag dan wel weer goed 
gemaakt met een culinaire afsluiting bij 
een wokrestaurant in Oirschot.

Ons nieuwe seizoen starten we weer 
met een gezamenlijk openingsweekend 
in Bakel op 17-18-19 augustus. Hebben 
wij je interesse gewekt en denk je dat 
Scouting ook wel iets voor je zelf of 
voor je kinderen kan zijn neem dan eens 
een kijkje op onze website voor meer 
informatie. www.scoutingpaulus.com 

             



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

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

              

HOUTENVERANDA
OVERKAPPINGEN
TUINKAMERS

TUINKAMERS VAN TRADOBOUW, 
AMBACHTELIJK MAATWERK.

Tradobouw |  Spoormakerserf 5 | Helmond  | 06-21550354  | tradobouw@upcmail.nl  | www.tradobouw.nl

Kerkstraat 52      5701 PM      Helmond

ZOKU... het ijsje van 2012

En omdat jij alleen beslist 
welke ingrediënten je gebruikt, 
is het ijs altijd goed.
De ijsmaker leg je van te voren 
in de vriezer. Daarna doet hij 
gewoon aan tafel zijn werk.

Binnen 5 minuten 
de leukste ijsjes op tafel.

Nog nooit was
ijs maken zo leuk

ook
leuk als

cadeau *exclusief materialen

            Dé loodgieter van Dierdonk

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

Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl

www.coolenloodgieter.nl

45,-

               

Zes weken

De familie Zwets is op 
vakantie in de bergen. 

'Wat heerlijk hier,' zegt 
mevrouw Zwets. 'Ik ben 
er sprakeloos van.' 

'Schitterend,' zegt mijn-
heer Zwets. 
'Dan blijven we hier zes 
weken!'

mop 2 li 1 pd    1   19-    

            



Uitgelicht 35

Uitgelicht: Coolen Loodgieter
Op een koude en druilerige avond in juni, 
het lijkt wel herfst, ga ik op bezoek bij 
Jeroen Coolen en zijn partner Lindsay 
Bierlee van Coolen Loodgieter. Een van 
de eerste dingen die me opvallen zijn 
de prachtige designradiatoren. Deze 
exemplaren heb ik nooit eerder gezien; 
rechtopstaand in de hoek, een kwart 
rond, strak van vorm. Mooi en zeer 
functioneel!
Het verraadt zich dus meteen dat ik niet 
alleen op bezoek ben bij een loodgieter 
maar dat hier ook een cv-installateur 
mijn gesprekspartner zal zijn.

“Ja, het is druk voor de tijd van het jaar”, 
zegt Jeroen. “De mensen hebben vanwege 
de kou de verwarming opnieuw aangezet 
en dat geeft nog wel eens problemen. 
Normaal kom ik daarvoor in het najaar 
naar de mensen toe, dit koude weer 
brengt mij in juni bij hen over de vloer”,

Jeroen Coolen heeft heel bewust gekozen 
voor ‘Coolen Loodgieter’ als bedrijfsnaam, 
ook al kan hij eigenlijk alles waar water 
en gas door stroomt voor u aanleggen, 
repareren en onderhouden.
“De mensen moeten voor een loodgieter 
vaak zeer goed zoeken, ik ben zo gemak
kelijk herkenbaar”.
Jeroen is een zeer ervaren installateur die 
nog het echte ouderwetse loodgietersvak 
beheerst. Ouderwetse leidingen kan hij 
nog vakkundig repareren. Daarnaast weet 
hij ook alles van de moderne techniek! 
Bij Coolen Loodgieter kunt u ook terecht 
voor het onderhouden en plaatsen van 
cvinstallaties, zinkwerkzaamheden, 
dakgoten en daklijsten. Jeroen Coolen 
is erkend Nefitdealer en SolarLine 
specialist van Nefit. En voor het 

reno  ve ren van badkamers biedt Jeroen 
een totaalconcept inclusief tegelzetter, 
elek tri cien en stukadoor. Hij werkt zowel 
voor nieuwbouwprojecten als voor parti
culieren.

Zo’n 8 jaar geleden startte hij zijn 
eigen bedrijf. Zijn partner Lindsay is 
ook bedrijfspartner en  zij is zoals zij
zelf spottend zegt ‘de vriendelijkste 
telefoniste van de Brabantse loodgieters’. 
Naast Lindsay maakt de ervaren vakman 
Ruud van der Heijden deel uit van het 
vaste team. Jeroen doet daarnaast zeer 
regelmatig een beroep op een aantal hem 
goed bekende inhuurkrachten.
Zowel Jeroen als zijn personeel volgen 
regelmatig bijscholingscursussen, vooral 
om nieuwe producten te leren kennen en 
de nieuwste technieken onder de knie te 
krijgen. Jeroen: “Ik ben gespecialiseerd in  
warmte pompen en zonneenergie. Daar 
zit de toekomst”.

Jeroen Coolen werkt graag in Dierdonk. 
Hij heeft er een groot klantenbestand, 
opgebouwd door voornamelijk mond
totmondreclame. Dat onderstreept zijn 
vakmanschap, wie tevreden is, beveelt 
hem bij anderen aan! “De mensen in 
Dierdonk vind ik vriendelijk”, zegt Jeroen, 
“zij weten wat kwaliteit is en laten merken 
dat zij het waarderen als je dat levert, des 
te meer als dat tegen een scherpe prijs is”. 
Jeroen vertelt dat hij veel klanten uit één 
familie heeft. Kinderen die op zichzelf zijn 
gaan wonen, kennen hem via de ouders 
maar ook andersom komt voor: ouders 
die Coolen Loodgieter door hun kinderen 
zijn aangeraden na een goede ervaring.

Jeroen heeft moeite met het ophangen 

van een ‘reclameverhaaltje’ tegenover 
mij. Zijn partner Lindsay spoort hem aan 
een sappig verhaal te vertellen. Jeroen 
graaft in zijn geheugen. “Ik kan er niet 
zoveel over vertellen”, zegt hij, “ik ben 
een man die een boeiend beroep heeft en 
daar graag keihard voor werkt. Ik sta altijd 
klaar voor mijn klanten en hou van een 
persoonlijke benadering, niets is teveel. 
Ik weet klanten te binden door het net 
iets beter en net iets goedkoper te doen”. 
Dat hem dat wel lukt is te merken aan 
de expansie van zijn bedrijf. Hij is nu 
bijvoorbeeld op zoek naar een grotere 
bedrijfsruimte voor het opbergen van zijn 
materialen en voorraad.

Toch schiet hem vlak voordat we afscheid 
nemen nog een voorval te binnen dat valt 
in de categorie ‘watiknoutochheb
meegemaakt’. De strenge vorst van de 
afgelopen winter bracht veel gesprongen 
leidingen en cvradiatoren met zich mee. 
Zo werd Coolen Loodgieter gebeld om een 
probleem met een kapotte cvinstallatie 
op te lossen in een huis dat vanwege 
verkoop leegstond en dus niet meer werd 
bewoond. Pas na een dag of vier had men 
hier de schade bemerkt die de vorst had 
veroorzaakt: de ketel kapot gevroren en 
werkelijk alle radiatoren waren van de 
muur afgeknapt! “Ze stonden gegolfd 
tegen de muur, zo erg had ik het nog nooit 
gezien”, vertelt Jeroen.

Op weg naar huis weet ik het zeker: een 
onderhoudscontract is géén overbodige 
luxe!
Kijk maar eens op http://www.cvketel
helmond.nl voor meer informatie.

Mirjam van der Pijl

           



Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06 53382407

  

            

Schilder
sbedrijf


Jos Verleisdonk

Valeriaanbeek 16
5709 PW  Helmond

Mobiel: 06.21800249

               

Schoonheidssalon yentill

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

Cadeaubon vanaf € 10,00v  
  p

06 0 0

  D
 

7  P  H m d

 
h h id

ci li t Aanbieding

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

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

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

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

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

Met kortingen 

oplopend tot wel 50%

s dd   4    
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

“Schijn bedriegt”
Waarschijnlijk wist u het nog niet, maar zelf 
heb ik twee katten thuis. De witte poes luistert 
naar de naam Mieneke. (Nou ja, misschien 
is ‘luisteren’ wat overdreven want ze heeft 
duidelijk een eigen willetje, maar het is wel 
gelukt haar het commando ‘zit’ te leren). 
Mieneke is een ‘millenniumbaby’ die in 2000 
is komen aanlopen in onze tuin. Helemaal 
ziek en onderkomen kon ik het niet over mijn 
hart krijgen haar weg te sturen. Dus mocht 
ze blijven. Jarenlang had ze het rijk voor zich 
alleen, tot ik in 2007 de vraag kreeg van een 
bejaarde man of ik iemand wist die zijn kat 
(Polleke) wilde adopteren omdat hij er zelf niet 
meer goed voor kon zorgen. Nu moet u weten 
dat Polleke een erg bange poes is, met veel 
klachten van diarree. Niet zo eenvoudig dus 
om hier een adoptieouder voor te vinden. En 
wat doe je dan als weekhartige dierenarts … 
juist ja, je neemt ze zelf in huis. Mieneke was 
het daar duidelijk niet mee eens. Een hoge rug 
en een dikke staart maakten duidelijk dat ze 
er niet mee gediend was. Lang heeft ze eraan 

moeten wennen dat ze nu de aandacht moest 
delen. Dagenlang heeft ze van de stress haren 
verloren en niet goed willen eten. Heel haar 
gestructureerd leventje stond op zijn kop. En 
dat was natuurlijk allemaal de schuld van die 
nieuwe poes! Meer dan eens zag ik (pittige) 
discussies tussen hen. Blazen, krijsen, krabben 
… Pas na maanden kwam er een soort van 
wapenstilstand tussen hen. Dat wil zeggen 
dat de oudste poes de nieuwe poes wel wilde 
‘tolereren’. Maar dikke vrienden zijn het nooit 
geweest, ondanks alle toenaderingspogingen 
van Polleke.
Ik was dan ook verbaasd toen zich enkele 
weken geleden het volgende tafereel voltrok. 
Ik verdacht Polleke ervan ziek te zijn: het 
zonnetje had al een paar dagen geschenen 
en normaal gezien geniet ze hier met volle 
teugen van. Nu echter bleef ze in haar mandje 
liggen, alsof het haar niet echt interesseerde. 
En ook haar eetlust was wat minder dan 
anders. Omdat ze ondertussen toch ook al 
10 jaar is, wilde ik haar toch even nakijken. 
Mijn moeder had ik tijdelijk gebombardeerd 
tot assistente en terwijl zij Polleke vasthield, 
kon ik mijn lichamelijk onderzoek uitvoeren. 
Hoewel Polleke meestal heel onderdanig is, 
was ze dit keer toch overtuigd dat protest wel 
op zijn plaats was. Met geblaas en gesis liet 
ze weten dat ze die thermometer niet leuk 
vond. Mieneke, die nog aan het nadenken was 
of ze niet beledigd moest zijn omdat zíj geen 
aandacht kreeg op dat moment, sprong in de 
bres. Met een vlotte sprong belandde ze op de 

tafel waar ik Polleke aan het onderzoeken was 
en kwam ze kijken wat er allemaal gebeurde. 
Eerst dacht ik nog dat het leedvermaak was, 
tot Mieneke nadrukkelijk met haar neusje mijn 
hand probeerde weg te duwen die Polleke 
onderzocht. Het was vertederend om te zien en 
ik dacht: ze zijn soms wel water en vuur, maar 
stiekem kunnen ze toch niet zonder elkaar. 

Een dag later vond ik de haarbal die Polleke 
geplaagd had. Ondertussen is ze gelukkig weer 
de oude. En ook Mieneke bewaakt weer haar 
grenzen zoals voorheen. Niks lijkt veranderd 
ten opzichte van vroeger, behalve mijn gevoel. 
Ik weet nu: als het nodig is, steunen ze elkaar. 
Vanuit mijn ooghoek zie ik mijn zus die net 
op bezoek komt. Stiekem moet ik lachen. En 
ik denk: zo het dier, zo het baasje? Want ook 
mijn zus en ik kunnen pittige discussies voeren. 
Maar als het moet, gaan we voor elkaar door 
het vuur!        
     Joke Jolling, dierenarts.
www.dierenkliniek.com 

(Van de redactie:) In de vorige Gazet is er een ingezonden stuk 
geplaatst die wij –als redactie– hebben willen illustreren met een 
foto. De redactie heeft hierbij in het geheel niet de indruk willen 
wekken dat de foto van de enthousiastelingen bij de opening, ook de 
probleemveroorzakers waren waar dhr. Huub van Bergen op doelde. 
Onze welgemeende excuses hiervoor. Gelukkig zijn wij hier door ver
schillende wijkbewoners op gewezen, die ook een hele andere mening 
waren toegedaan: 

Familie Vermeulen, Zonnedauwsingel 22:
Enigszins ontstemd heb ik kennis genomen van het artikel op pagina 19 
van de Dierdonk Gazet, met name van de foto die hier bij geplaatst is. 
Dat er mensen zijn die de Dierdonk Gazet verkiezen boven het aanspreken 
van buurtbewoners vinden wij tot daar aan toe, maar dat er vervolgens 
middels het bijplaatsen van een foto de suggestie wordt gewekt dat 
het om die betreffende groep kinderen zou gaan die de “problemen” 
veroorzaken zou niet de bedoeling mogen zijn. Dit is een foto die gemaakt 
is bij de opening van het voetbalveld en staat los van de grieven die in het 
desbetreffende artikel geuit worden. De afgelopen dagen zijn wij er al 
door diverse mensen op geattendeerd dat onze zoon (wij wonen ook in de 
buurt van het veld dus hij vertoeft hier inderdaad, samen met een aantal 

andere kinderen uit de buurt, regelmatig) op de desbetreffende foto 
staat. Dit wekt suggesties die niet correct zijn en dat is erg jammer. Mocht 
een van onze kinderen ooit overlast veroorzaken laten we dan elkaar 
hierop aanspreken en dit niet via een wijkkrant ventileren. Uiteindelijk is 
het enkel plezierig om te mogen constateren dat het merendeel van de 
jeugd op een leuke en gezellige manier met elkaar omgaat in deze wijk!

Familie van de Ven, Lage Geer 5
Familie van Lierop-Swinkels, Zonnedauwsingel 30, Hoek Lage Geer: 
Met grote verbazing lazen wij het artikel over het voetbalveld aan de 
Lage Geer. In dit artikel wordt de mening van één persoon geventileerd. 
Deze persoon zegt te schrijven uit naam van alle bewoners van de 
Lage Geer. Helaas heeft hij ons nooit om onze mening gevraagd en hij 
heeft ons ook niet op de hoogte gebracht van het artikel in de Gazet. 
Wij verbazen ons ook over de foto die bij het artikel geplaatst werd. 
Deze foto is genomen in het kader van de opening van het speelveld. 
Nu komt het op ons (en wellicht andere lezers van de gazet) over alsof 
deze kinderen de veroorzakers zijn van “overlast”. Wij wonen aan de 
Lage Geer en ervaren totaal geen overlast. Wij beleven zelfs plezier aan 
de spelende kinderen op het veld. De wijk is al stil genoeg. Een beetje 
leven in de brouwerij is wel prettig. 

Reacties voetbalveldje aan de Lage Geer

               



Filmhuis38

Programma juli/augustus 2012 Filmhuis Helmond
Marley
Do. 5 juli 19.30 vr. 6 juli 14.00 zo. 8 juli 15.00 uur ma. 9 juli 19.30 
uur do. 12 juli 19.30 vr. 13 juli 19.30 uur zo. 15 juli 15.00 uur di. 
17 juli 19.30 uur
Bob Marley - één van de meest geliefde internationale iconen 
van de twintigste eeuw, muzikant met een boodschap en bekend 
over heel de wereld. Zijn muziek overstijgt cultuur en taal en 
is in de wereld van vandaag nog net zo krachtig als toen hij 
nog leefde. Gesteund door Marley’s nabestaanden heeft Oscar 
winnende regisseur Kevin Macdonald deze muzikale biografie 
over de reggaegrootheid gemaakt. Macdonald kreeg toegang 
tot de privéarchieven van de familie Marley waardoor hij een 
prachtige muzikale documentaire kon maken over de zanger, die 
op 11 mei 1981 op 36-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen 
van kanker.
Regie: Kevin Macdonald

I Wish
Vr. 6  juli 20.00 za. 7 juli 20.00 zo. 8 juli 18.30 uur di. 10 juli 
14.00 uur di. 10 juli 20.00 uur
Japans drama van regisseur Hirokazu Koreeda (After Life, 
Nobody Knows), over twee jonge broers die dolgraag bij elkaar 
willen zijn na de scheiding van hun ouders.
De twaalfjarige Koichi woont met zijn moeder en grootouders in 
de Zuid-Japanse stad Kagoshima. Zijn broertje Ryunosuke woont 
bij zijn vader in Hakata, in het noorden. De broers wonen sinds 
de scheiding van hun ouders apart van elkaar. Koichi heeft maar 
één grote wens en dat is een hereniging van zijn familie. Als hij 
hoort dat er een treinverbinding komt tussen de steden waar 
de broers wonen, gelooft Koichi dat er een wonder zal gebeuren 
wanneer beide treinen elkaar passeren op topsnelheid. Met de 
hulp van de volwassenen organiseert Koichi een reis met een 
groepje vrienden, in de hoop dat elk van hen een wonder zal 
meemaken dat hun moeilijke levens beter zal maken.
Regie: Hirokazu Koreeda

Mon Pire Cauchemar
Vr. 13 juli 14.00 uur za. 14 juli 20.00 zo. 15 juli 18.30 uur ma. 16 
juli 20.00 uur di. 17 juli 14.00 uur
Komedie waarin de twee tegenpolen Agathe en Patrick 
gedwongen worden met elkaar om te gaan door de hechte 
vriendschap van hun zonen
Agathe woont met haar zoon en echtgenoot in een mooi 

appartement tegenover het chique stadspark. Patrick woont 
alleen met zijn zoon in een bestelwagen. Zij is directrice van 
een prestigieuze stichting voor hedendaagse kunst. Hij leeft 
van klusjes en de bijstand. Ze zijn elkaars tegenpolen en 
kunnen elkaar eigenlijk niet luchten of zien. Toch moeten ze 
een manier vinden om op een beschaafde manier met elkaar om 
te gaan, aangezien hun zonen onafscheidelijk zijn. En dat blijkt 
uiteindelijk beter te gaan dan ze van tevoren hadden verwacht.
Regie: Anne Fontaine

Et maintenant on va où ?
Do. 19 juli 20.00 uur vr. 20 juli 14.00 uur vr. 20 juli 21.30 uur  za. 
21 juli 19.30 uur zo. 22 juli 15.00 uur zo. 22 juli 20.30 uur di. 24 
juli 19.30 uur
Humoristisch drama over een groep Libanese vrouwen die de 
spanningen onder de christenen en islamieten in hun dorp 
probeert te sussen
Op weg naar het dorpskerkhof trotseert een processie van 
Libanese vrouwen in het zwart de hitte van de zon, terwijl ze 
de foto’s van hun mannen, vaders of zonen dicht tegen zich aan 
houden. Allemaal zijn ze in rouw, het gevolg van een nutteloze 
oorlog. Wanneer ze bij het kerkhof arriveren, splitst de stoet in 
twee: de ene islamitisch, de andere christelijk. De religiestrijd 
verscheurt het land, de vrouwen van het dorp verenigen zich 
en besluiten dat ze de mannen in hun dorp ver van deze strijd 
moeten houden.
Deze film was de Libanese Oscarinzending voor Beste 
Buitenlandse Film in 2012. Ook won hij de Publieksprijs op de 
filmfestivals van Toronto en San Sebastian in 2011.
Regie: Nadine Labaki

SuperClásico
Vr. 20 juli 19.30 uur za. 21 juli 21.45 uur zo. 22 juli 18.30 uur ma. 
23 juli 20.00 uur di. 24 juli 14.00 uur di. 24 juli 21.30 uur
Deense komedie waarin Christian met zijn zoon naar Buenos 
Aires reist om zijn vrouw Anna terug te winnen, die een luxe 
leven leidt met een voetbalheld.
Christian is eigenaar van een wijnwinkel die op het punt staat 
failliet te gaan. Ook privé zit het hem tegen. Zijn vrouw Anna 
heeft hem verlaten en werkt nu als succesvol voetbalmakelaar 
in Buenos Aires. Daar leidt zij een luxueus leven met voetbalheld 
Juan Diaz. Christian besluit in actie te komen. Samen met zijn 
puberende zoon Oscar stapt hij op het vliegtuig naar Argentinië, 
onder het mom van het tekenen van de scheidingspapieren. 
Maar eigenlijk wil hij maar een ding, haar voor zich terug 

 I Wish

 Et maintenant on va où ?
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winnen. Bloedheet Argentinië kolkt vanwege de Superclásico: 
een belangrijke voetbalwedstrijd tussen twee Argentijnse 
voetbalrivalen. Ondertussen rijst de vraag of er nog iets over is 
van de liefde tussen de kibbelende Christian en Anna.
Regie: Ole Christian Madsen 

Play
Do. 26  juli 20.00 uur vr. 27 juli 14.00 uur vr. 27 juli 21.30 uur 
za. 28 juli 21.30 uur zo. 29 juli 18.30 uur ma. 30 juli 19.30 uur 
Zweeds “Have / Have-nots” drama gebaseerd op een ware 
gebeurtenissen
Drie blanke jongens van een jaar of twaalf worden midden in 
een groot winkelcentrum omringd door vijf gekleurde knullen, 
de meesten net iets ouder. Of ze weten hoe laat het is. Wanneer 
een van hen zijn mobieltje pakt, begint het spel: die telefoon 
is van het jongere broertje van een van de belagers, stelt deze 
op hoge poten. Laten we het hem maar even gaan vragen. 
En zo begint een schijnbaar eindeloze, in real time gefilmde 
tocht van het centrum naar de buitenwijken, voortgedreven 
door de constant verschuivende groepsdynamiek. Regisseur 
en scenarist Ruben Östlund (Involuntary) baseerde zijn film 
op ware gebeurtenissen: een groep jongeren wist tussen 2006 
en 2008 in Östlunds woonplaats Göteborg zo’n veertig andere 
kinderen te beroven op de omslachtige maar geweldloze manier 
die de film in lange, afstandelijke takes toont.
Cinema.nl: (*****)”...een ogenschijnlijk simpele, maar 
diepgravende, verwarrende parabel...”
Regie: Ruben Östlund

Elles
Vr. 27 juli 19.30 uur za. 28  juli 19.30 uur zo. 29 juli 15.00 uur 
ma. 30 juli 21.45 uur di. 31 juli 14.00 uur di. 31 juli 20.00 uur
Drama met Juliette Binoche als een journaliste die twee jonge 
studentes volgt, die bijverdienen in de prostitutie
Anne, een succesvolle journaliste voor het tijdschrift ELLE, 
schrijft een artikel over studenten in Parijs die bijverdienen in 
de prostitutie. Twee jonge studentes die hun ervaringen willen 
delen, geven Anne een blik in een voor haar onbekende wereld. 
Het onderzoek naar de verbanden tussen geld, vrijheid, liefde en 
seks in deze ogenschijnlijk andere leefomgeving, legt langzaam 
maar zeker ook haar eigen verlangens bloot.
Regie: Malgorzata Szumowska

Moonrise Kingdom
Do. 16 aug. 20.15 uur vr. 17 aug. 14.00 uur vr. 17 aug. 20.15 uur 
za. 18 aug. 20.15 uur zo. 19 aug. 15.00 uur zo. 19 aug. 18.30 uur 
ma. 20 aug. 20.15 uur di. 21 aug. 14.00 uur di. 21 aug. 20.15 uur
Tragikomedie van regisseur Wes Anderson bijgestaan door een 
ware “sterren-cast”, die zich af speelt op een eiland voor de kust 
van New England in de jaren ‘60. 
Als in de zomer van 1965 de verliefde tieners Sam en Suzy van huis 
weglopen, is het anders zo rustige eiland aan de Amerikaanse 
oostkust in rep en roer. Iedereen wordt gemobiliseerd om de 
twee op te sporen: van de lokale padvinders waartoe Sam 
behoort - onder leiding van hopman Ward - tot aan de sullige 
sheriff Sharp die een geheime affaire heeft met de moeder 
van Suzy. Een dreigende storm en de komst van de strenge 
medewerkster van jeugdzorg zetten de gebeurtenissen op 
scherp.
Moonrise Kingdom van regisseur Wes Anderson (Rushmore, The 
Royal Tenenbaums, The Life Aquatic) was de openingsfilm van 
het filmfestival van Cannes 2012.
Regie: Wes Anderson

Comme un Chef
Do.  23 aug. 20.15 uur vr. 24 aug. 14.00 uur vr. 24 aug. 20.15 uur 
za. 25 aug. 20.15 uur zo. 26 aug. 15.00 uur zo. 26 aug. 18.30  uur 
ma. 27 aug. 20.15 uur di. 28 aug. 14.00 uur di. 28 aug. 20.15 uur
Jacky Bonnot, een zeer getalenteerde liefhebber van 
gastronomie, droomt van een succesvol en groot restaurant. 
Helaas heeft hij door zijn financiële situatie nooit een 
koksopleiding kunnen betalen. Dan ontmoet hij Alexandre 
Vauclair, grote chef-kok wiens comfortabele positie wordt 
bedreigd door de aandeelhouders van de restaurants. Op een 
onconventionele manier probeert Jacky de getormenteerde 
chef-kok te helpen.
Regie: Daniel Cohen

 
    

    

Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009

www.filmhuis-helmond.nl             info@filmhuis-helmond.nl
Elles

Moonrise Kingdom

         



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 

              

“Is verf voor het 
onderhoud van  
uw huis duur?”

Verf is de bescherming van uw houtwerk buiten. In ons klimaat is uw huis om de zeven jaar aan een schilderbeurt toe.  

Zeven jaar…tenminste, als u een goed professioneel product gebruikt. Voor het schilderen van een gemiddelde tweekapper is 8 liter verf 

nodig. Dit kost totaal ongeveer € 395,- en gaat 7 jaar mee. Dat komt neer op € 56,- per jaar. Goedkopere producten hebben een veel 

mindere duurzaamheid. Professionele verf van een goede kwaliteit verdient zich altijd terug. En wie wil er nu risico lopen voor 

zijn – waarschijnlijk – grootste bezit. Driessen Verf levert uitsluitend topmerken verf voor een prima prijs.

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

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

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

Sigma Sikkens Wijzonol Farrow & Ball Brander Histor Flexa Flamant

Zomer

"Noem de jaargetijden 
eens op. Klaas?" 
Vraagt de onderwijzer. 

"Voorjaar, herfst en de 
winter." 

"En waar blijft de zomer?" 

"Dat heb ik me dit jaar 
ook afgevraagd, meneer!"

mop 3 j li 2 df   1   19-6    
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Hockeyclub Bakel

Bakel MD1 heeft in de laatste wedstrijden in een zwaardere 
poule prima gepresteerd. Kampioen worden zat er niet in, 
maar de coaches José Verbakel en Marinka van Sonsbeek 
waren supertrots op het team, dat bestaat uit Pauline, 
Maud, Jamie, Ilse, Liese, Jinte, Dionne, Eline, Fleur, Lysanne, 
Lieke, Fleur, Denise, Julia en Evelien. Ga zo door meiden!

Hockey is een leuke sport voor jongens en 
meisjes en voor jong en oud. Nederland 
is dan ook echt een hockeyland. Hockey 
is een leuke en sociale teamsport, waar 
je samen kunt winnen en verliezen. 
Daarnaast is het heel erg gezellig bij 
Hockeyclub Bakel. Veel bewoners van 
Dierdonk weten dit intussen ook en 
hebben de weg al gevonden naar de 
kleinschalige club in het dichtbij gelegen 
Bakel. 

Jubileumkorting voor nieuwe leden
Ben je al wat ouder? Heb je misschien 
eerder ook al gehockeyed? Heb je weer 
hockeykriebels gekregen? Neem dan 
ook contact met ons op (Astrid v/d Pol, 
343784). Zij kan u informeren over de 
plaatsingsmogelijkheden. Reageer snel, 
want dan kunnen er nog mogelijkheden 
zijn om te starten in het komende seizoen. 
Bovendien kunnen nieuwe leden gebruik 
maken van € 35 jubileumkorting, omdat 
we ons 35-jarig jubileum vieren en dat is 
toch mooi meegenomen.

Voor kinderen in de leeftijd van 6-8 
jaar, die willen starten: we starten 
in september weer met een groep 
nieuwelingen, die met een ervaren 
trainer aan de slag gaan. Ook hiervoor 
kun je je aanmelden via onze site. Zorg 
dat je op tijd bent, want de groep wordt 
niet te groot gemaakt, want anders leren 
de kinderen geen hockeyen. Naast veel 
plezier gaat het daar toch ook om.
Meer informatie over het hockeyen 
in Bakel staat op de website www.
hockeyclubbakel.nl 

Fijne vakantieperiode en tot ziens bij 
Hockeyclub Bakel in het nieuwe seizoen!

Chelsea Verhage Nederlands Kampioen 
bij toestelfinales 1e divisie

Chelsea Verhage (2001) uit Dierdonk is 
op 3 juni  in Waalwijk bij de Nederlandse 
kampioenschappen turnen in de 1e divi-
sie, Nederlands kampioen geworden op 
sprong (14.050) en vloer (14.200). 
Chelsea zit in groep 7E op de Dierdonk-
school. Chelsea traint samen met haar zus 
Kaithlyn bij ETV Olympia in Eindhoven.
Chelsea en Kaithlyn gaan nu proefdraaien 
bij Flik Flak in Den Bosch. 
Je kunt deze en alle andere prestaties, 
filmpjes en ervaringen van Chelsea en 
haar zus Kaithlyn (2004) volgen op hun 
eigen websites:
http://chelseaverhage.webklik.nl/page/
homepage
http://kaithlynverhage.webklik.nl/page/
homepage

Beste bewoners van Dierdonk

Vrijwilligers gevraagd
Wegens uitbreiding van diverse activi-
teiten in ons cultureel centrum Parkzicht 
kunnen wij nog enkele vrijwilligers 
gebruiken die, na een inwerk periode 
door de beheerder, zelfstandig wekelijks 
een aantal uren de bar zullen beheren en 
een aanspreekpunt zijn voor de op dat 
moment aanwezige bezoekers. Bent u 
wekelijks een paar uurtjes beschikbaar 
en lijkt het u leuk om met andere mensen 
in contact te komen en te fungeren als 
gastheer/gastvrouw van ons gezellig 
wijkgebouw, neem dan contact op met 
onze beheerder dhr. Willy van Aerle. Hij 
is bereikbaar onder telefoon nummer 06-
30735792

Bedankt Henk van den Elsen
Tevens wil het bestuur van Parkzicht langs 
deze weg bekend maken dat Henk van 
den Elsen, na een groot aantal jaren, zijn 
functie als secretaris  heeft beëindigd.  
Wij willen Henk langs deze weg hartelijk 
danken voor zijn jarenlange inzet als 
bestuurslid. Zijn taken zullen worden 
overgenomen door Hans van Rijt die zich, 
op verzoek van de overige bestuursleden, 
bereid verklaard heeft om de taak als 
secretaris op zich te nemen. Wij wensen 
hem veel succes.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Parkzicht 

           



Weet ú het al?

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

Bakel heeft
het allemaal!

Vanaf 1 juli wordt
Myranda Totaal Cosmetiek

overgenomen door
Touch Of Wellness

Muziekhofje 27   |   5761 BX Bakel   |   0492 - 849817 Bakel
van de Poelstraat 1

5761 BW Bakel

0492-344291

www.2byoux.nl

 
 
      

 
 
     

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

 

 De Nieuwen Hof Groente & Fruit 
 

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

 
 

1500 M2 SLAAPVOORDEEL

OPRUIMING
MET KORTINGEN 

VAN 20%
TOT 60%

            



Tot ziens in Bakel!

   
  

 
  

Muziekhofje 27   |   5761 BX Bakel   |   0492 - 849817

VAN TIEL
MEDIO 2012   2 X  ZO GROOT

Extra voordeel  
scoren?

Meld u nu aan via  

www.c1000.nl/
actiemail

Johan Habraken - Bakel

 

 
 

 
  

 
    

 

 
DIERENSPECIAALZAAK 

KOENINGS 
DORPSSTRAAT 34 

BAKEL 
VOOR AL UW HUISDIEREN 

 
 

 

            Schoolstraat 6
5761 BV  Bakel

 www.drogisterijkanters.nl

Voor een goed en gezond advies
              voor groot en klein,

 Drogisterij Kanters-
                            Habraken

4   Audio/video 
4   Witgoed
4   Telefonie 
4   Reparaties 
4   Satelietontvangst

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

Uw mobiliteit is onze zorg!

Bolle  Akker 13
5761 RW Bakel
0492-340765
 

www.automertens.nl

Scheiweg 9
5421 XL Gemert
0492-341006

  tr t 3 • 5 61 BW 
   0 4 • F 0492 57 40 

 i rkun tvanwell.nl

     
     

  

    
   

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

     
     

  

    
   

Wij staan ook op 
Bloem en Tuin 

nuenen • 13 t/m 22 juli

   
  

 
  

                 817

BBQ pakket de luxe voor 15 personen 
 10 Griekse spiezen €15,00
 10 Indische spiezen €15,00
 10 hamburgers € 9,00
 10 bbq worstjes € 9,00
 10 gemarineerde speklappen € 9,50
 10 gemarineerde kip filet € 15,00
 10 gemarineerde biefstukjes € 20,00

 nu voor slechts € 92,50 
 Ook aanvullend verkrijgbaar salades, 
 sauzen, stokbrood, kruidenboter en fruit.

            



              
 

 FEEST(JE) TE VIEREN 
www.apverhuur.nl 

 

**  AANBIEDING / LAAGSTE PRIJS – GARANTIE:  ** 
 

           STAANTAFEL WIT, 85 CM.  €.    3,00 

       BARKRUK, INKLAPBAAR     €.    1,00 

        (PARTY-)TENTEN,  v.a.     €. 20,00 

      ABRAHAM, SARAH, v.a.      €. 35,00 

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

           

NIEUW GEOPEND SHOWTUIN BUITENVLOEREN
KEUZE UIT MEER DAN 100 BUITENVLOEREN !!!

Basalt , Hardsteen , Marmer, Keramisch , Travertin , Zandsteen , Leisteen ,              
Graniet , Limestone , Kasseien , Composiet , Bamboe , Kunstgras , Veranda’s

MAAK GEBRUIK VAN ONZE EIGEN LEGSERVICE 
EN PROFITEER VAN SCHERPE PRIJZEN !!!

John F. Kennedylaan    
69b

5555 XC Valkenswaard
Tel. 040 7511639

( Indus. Schaapsloop)

de koffie staat klaar 

Computerhulp nodig?  
Onze ICT experts van Experteam 

helpen u graag weer op weg

Meer informatie op www.hetexperteam.nl of bel 0800 0471
 

            

Helmond

Van Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond tel. (0492) 53 73 92

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Ruysenaars|vdBroek is sinds 2012 een Pluspraktijk (certificering zorg-
verzekeraars), ’s avonds geopend en 5 minuten verwijderd van Dierdonk. 
De praktijk heeft een sterke samenwerking met oefentherapie Mensen-
dieck, Bekkenfysiotherapie, Podotherapie, Ergotherapie en YorAction 
trainingscentrum.

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie
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Parochie H. Lambertus

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 

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 

Vooraankondiging Eerste Communie 2013

De R.K. Parochie H. Lambertus (met de wijken Helmond-
Centrum, -Oost, -Noord, Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg) 
organiseert jaarlijks voor kinderen uit de nieuwe groepen 4 ‘De 
Eerste Heilige Communie’. Voor kinderen is dat een mooie kans 
te groeien in hun geloof, voor ouders vaak ook. 

Dat begint in het najaar met een ouderavond, U kunt kiezen uit 
één van drie ouderavonden, alle avonden beginnen om 20.00 
uur en duren ongeveer drie kwartier:

1. maandag 8 oktober: Jozefkerk
2. woensdag 10 oktober: Edith Steinkerk
3. donderdag 11 oktober: Pauluskerk

Tijdens deze avond worden inschrijfformulieren uitgedeeld. 
Op dat inschrijfformulier staat ook de uiterste datum tot 
wanneer u uw kind kunt aanmelden. Wie te laat is, is welkom 
in het volgende jaar. Er is geen mogelijkheid uw kind op te 
geven zonder één van de ouderavonden bezocht te hebben. 
Afwezigheid tijdens een les is bij ons niet mogelijk.  

Ingrediënten van het traject: Leren verwonderen, Jezus, 
waarden en normen, bidden,  het vieren van de Eucharistie, 
God de Vader, zingen, Bijbelverhalen, Kerk, kleuren, je naaste, 
Kerstmis, palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, 
vragen stellen, gesprek.

Site van de parochie: www.heiligelambertus.nl Het telefoon-
nummer is  522109. 

Graven ruimen aan de Molenstraat

Op de Begraafplaats aan de Molenstraat staan nog groot aantal 
monumenten op graven die ofwel reeds lang zijn opgezegd, 
ofwel waarvan de rechthebbenden al lang niet meer betalen.
Onder de vorige beheerder werden deze monumenten niet snel 
verwijderd, waardoor de begraafplaats soms een rommelige 
aanblik gaf met graven die niet werden onderhouden, of waarvan 
nabestaanden doelbewust de grafrechten niet betaalden – het 
monument bleef toch wel staan. Aan die situatie komt nu 
een einde. Wij gaan vanaf 1 juli alle monumenten op graven 
waarvoor geen grafrechten betaald worden zonder pardon 
verwijderen. Volgens het reglement zijn wij daartoe gemachtigd, 
en het gedogen is nu echt voorbij. 

Dit zal de netheid van de begraafplaats ten goede komen, en 
bovendien de ergernis wegnemen bij rechthebbenden die braaf 
betalen, terwijl ze dien dat anderen niet betalen, toch het graf 
blijven bezoeken, of verwaarlozen. 

Daarom ook deze openbare oproep aan nabestaanden: mocht 
u een graf waarvan de grafrechten niet worden betaald, alsnog 
willen behouden, neemt u dan zo snel mogelijk kontakt op met 
het parochiekantoor, vragen naar de heer Wildenberg. Alle 
graven waarvan de monumenten geruimd  gaan worden, zijn 
reeds voorzien van een waarschuwingsplaatje. 

             



Kerknieuws46

Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het 
kerkelijke bureau is hier gevestigd. Het 
telefoonnummer is 539470. Elke zondag 
om 10.00 uur heeft u gelegenheid om 
in de kerk andere gemeenteleden te 
ontmoeten. 
Voor kinderen van 0 – 4 jaar is er 
 een oppasdienst, terwijl er voor de 
basisschoolleeftijd een kinder neven
dienst is.

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

• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
Lavendelheide 14, ( 513076

• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81 ( 510804

• Joke van der Vange
Arcenlaan 10 ( 559372

• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 558281

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

Kerk in Actie  
Werelddiaconaat  
Een nieuw leven 

In Nepal is veel werkloosheid en de men-
sen zijn laag opgeleid. Drugs zijn makkelijk 
verkrijgbaar en de overheid geeft nau-
welijks voorlichting. Dit alles leidt ertoe 
dat verslaving een enorm probleem onder 
jongeren is. 

De gevolgen zijn desastreus. Ze lopen 
groot risico op besmetting met hiv  / aids 
virus, gezinnen raken ontwricht en jonge-
ren kiezen voor de criminaliteit 

Kerk in Actie ondersteunt in Nepal een 
groep partnerorganisaties die met elkaar 
dit probleem te lijf gaan. Ze richten zich 
op hiv / aids preventie en zorg voor hiv / 
aids patiënten en verslaafden. Een van de 
organisaties, Naulo Chumti, biedt gemoti-
veerde verslaafden een compleet traject 
aan: van afkicken tot begeleiding naar 
een nieuwe baan. De drastische aanpak 
van Naulo Ghurnti heeft aantoonbaar 
effect. Veel Nepalezen zijn met de hulp 
van Naulo Ghumti een andere weg inge-
slagen. Ganesh bijvoorbeeld: 
“Sinds anderhalf jaar gebruik ik niets 
meer. Ik ben inmiddels getrouwd en we 
genieten allebei van ons leven, een leven 
zonder drugs.”

Diaconie  Kinderen in de Knel 

Kerk in Actie ondersteunt met het pro-
gramma Kinderen in de Knel lokale orga-
nisaties in het buitenland, die opkomen 
voor werkende kinderen, straatkinderen, 
seksueel uitgebuite kinderen, gehandi-
capte kinderen, en kinderen die in ge-
vangenissen of in oorlogssituaties leven 
of in samenlevingen met aids. Met name 
kleinschalige projecten, waarbij kinderen 
in hun waarde worden gelaten, krijgen 
steun.

Actueel thema hij Kinderen in de Knel is 
kinderen met een handicap. 
Wereldwijd leven er naar schatting 40 
miljoen kinderen met een middelzware 
tot ernstige handicap. Ze behoren vaak 
tot de allerarmsten ter wereld. Door hun 
handicap hebben ze nauwelijks toegang 
tot onderwijs, zorg en werk. Vanwege hun 
handicap worden ze vaak buitengesloten 
en niet geaccepteerd door hun omgeving. 
Zij hebben vaak hulp nodig om met hun 
handicap te leven, maar willen vooral 
volwaardig meedoen in hun samenleving.

Als u de berichten hierboven hebt gelezen 
zal ook duidelijk zijn dat voor deze hulp 
geld nodig is. U kunt eenvoudig meehel-
pen door postzegels en vakantiekaarten 
te sparen.
De opbrengst van gebruikte postzegels en 
vakantiekaarten gaat naar Kerk in Actie. 
En als uw keukenla overloopt met post-
zegels, kunt u ze gewoon bij één van de 
leden van het wijkteam in de bus doen.

Dank u wel en fijne vakantie toegewenst.

Joke 

           



kijk op rabosport.nl/vanbegintotgoud

Rabobank. Een bank met ideeën.

Het Rabo Topsport Team.
Klaar om sportgeschiedenis te schrijven.

Sporters steunen van begin tot
goud. Dat is het idee.
Bijzondere sportprestaties vragen om jarenlange toewijding. Van de sporters zelf, maar ook van de

mensen eromheen. Daarom sponsort de Rabobank al meer dan 15 jaar de hockey-, paarden- en

wielersport in de volle breedte. Waardoor onder meer Anky van Grunsven, Marianne Vos en het dames

hockeyteam met Naomi van As al goud wonnen. Ook deze zomer gaat het Rabo opsport eam weer

voor het hoogst haalbare. En steunen wij onze sporters in hun jacht naar die magische medaille. Zo

schrijven we sportgeschiedenis. Van begin tot goud.

            



Nummer 1 in

huizen verkopen!!

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

Wildenborchlaan 61 • Helmond
€ 200.000,-- k.k.

Wildenborchlaan 61 • Helmond

Zonnedauwsingel 15 • Helmond

Molecatendreef 28 • Helmond
€ 349.000,-- k.k.

Molecatendreef 28 • Helmond

Zonnedauwsingel 28 • Helmond

Holterbergweide 33 • Helmond
€ 449.000,-- k.k

Holterbergweide 33 • Helmond

Kalmoesbeek 17 • Helmond

Aankoopbegeleiding: absoluut de moeite waard!
Waar ik me in mijn vak nog steeds wekelijks over verbaas, is het feit dat er nog steeds kopers zijn die in minder 
dan een paar uur over gaan tot het aankopen van een woning. Over het kopen van een paar nieuwe schoenen 
doe je langer!

Dat moet iedereen natuurlijk zelf weten, maar mijn nadrukkelijke advies zou zeker zijn om u bij een aankoop 
van een woning of appartement bij te laten adviseren door een NVM-aankoopmakelaar van Broeckx-Praasterink 
Makelaars. Een NVM-aankoopmakelaar kan u wijzen op zaken die u zelf over het hoofd heeft gezien en voor u 
de onderhandelingen voeren. Dit kan u ontzettend veel geld opleveren: u handelt namelijk op basis van emotie, 
een NVM-aankoopmakelaar op basis van zakelijk inzicht en dit kan u duizenden euro’s voordeel opleveren.

Wilt u meer weten over onze aanpak en onze aankoopbegeleiding? Bel ons op telefoonnummer 0492-549055

Alwin Greefkes, Makelaar

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

€ 309.000,-- k.k.

€ 384.000,-- k.k.

€ 299.500,-- k.k.

UNIEKE PRIJS!

SCHERPE PRIJS!

            


