Editie Oktober 2012

Nieuwsblad voor Dierdonk

NU BIJ HET BINNENHUIS HELMOND

Nieuwe collectie!
Aanbieding van de maand!

K A R AT
Karat TV-dressoir
met schuifdeur en
draaideur. Leverbaar
in meerdere breedteen hoogtematen.

-30%
K A R AT
Karat wandkast met
metalen vakken,
leverbaar in vele
kleuren, breedte- en
hoogtematen.
Topform Pinto draaifauteuil in off-white leder
met zwarte bies. Alleen deze maand van 1302,- nu
Direct leverbaar!

899,-

K A R AT

Karat
wandcombinatie/
TV-meubel met
oneindig veel
mogelijkheden.
Laat u door ons vrijblijvend adviseren!

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

Nieuw van Leolux
Mayon, als fauteuil, 2-, 2½- en 3-zitter, in
alle stoffen en ledersoorten, vanaf 1860,-

Advies bij Het Binnenhuis Helmond
Kijk vrijblijvend rond of maak gebruik
van onze kennis en ervaring. Leg je
woonsituatie voor: van een simpele
tip tot een uitgebreid interieuradvies
staan we voor je klaar. En welke keuze
je uiteindelijk ook maakt: wij onderbouwen hem graag!

Topform eetkamertafel Retro in eiken, 220 x 100 cm, meerdere
maten en houtsoorten leverbaar, vanaf 1443,Topform eetkamerfauteuil Arrow in diverse stoffen en
leersoorten, per stuk vanaf 399,-

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

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

En nog veel meer...

3928 *Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

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

Leuk!

D

e Dierdonkdagen liggen weer achter ons. Een weekend vol sport,
spel, spanning en amusement en
dat was leuk! Op zondag naast de uitreiking van de prijzen voor het volleybal en
minivoetbal, ook de prijsuitreiking van de
door de wijkvereniging georganiseerde
voortuinenwedstrijd, waar men zich dit
jaar niet voor hoefde aan te melden en
dit was leuk!
In onze wijk deed de Velhorstweide mee
aan de strijd om de leukste straat van Nederland. Nadat zij de halve finale hadden
bereikt hebben zij zich helaas niet weten
te plaatsen bij de eerste drie, maar het
meedoen alleen al, dat was leuk!
Fotodier houdt op 6 en 7 oktober hun foto
expositie, waarvan zij op zondag tevens
deel uitmaken van de route van kunst in
Dierdonk,. Het bekijken van de foto’s en
de kunst is beslist leuk. Tijdens Kunst In
Dierdonk (KID) heeft u ook de mogelijkheid om uw stem uit te brengen voor
een kunstwerk in Dierdonk dat ons wordt
aangeboden door de Stichting Carat in het
jaar 2013. Als u het leukste uitzoekt dan
wordt Dierdonk in 2013 met dit nieuwe
kunstwerk opgeleukt!
Ook beginnen binnenkort weer de creaavonden en ook dit wordt beslist weer
leuk!. Ook is carnaval weer in aantocht,
met een redelijk gewijzigd programma is
het ook in 2013 nog steeds leuk. Ook de
prinsbekendmakingen op een avond in
November worden zeker leuk!
Verder hebben we ook nog de ledenvergadering van de wijk- vereniging waar het
bestuur weer verantwoording aflegt over
de leuke dingen. Mogelijk met een nieuw
enthousiast bestuurslid en dit vind het
huidige bestuur leuk!

Als u dit voorwoord dus leest, leest u in de
nieuwe Gazet en dat vindt u beslist leuk!
Dat dit leukste wijkblad van Helmond
bij u gratis in de bus verschijnt is mede
mogelijk door onze adverteerders. Ik als
advertentiecoördinator en de redactieleden maar ook de penningmeester van
de wijkvereniging vinden dat leuk! Als u
ook nog eens bij onze adverteerders aanklopt of uw inkopen doet dan weet ik het
zeker, dan vinden zij het leuk!
Voor de jeugd nog even dit: Meedoen aan
de prijspuzzel is leuk, en dan misschien
nog een prijs winnen is zeker ook leuk!
Bij al dit leuke toch nog iets minder leuks.
Helaas heeft Jeroen de Kort aangegeven
niet langer meer beschikbaar te zijn voor
het maken van de leuke Gazet. Wij als
resterende redactie Sylvia, Jos en Frank
bedanken mede namens het bestuur van
de wijkvereniging Jeroen voor zijn inzet.
Zijn taken zijn voorlopig over deze redactieleden verdeeld, echter het zou leuk zijn
als iemand zich geroepen voelt om deze
taak op zich te nemen. Vele handen maken immers leuk werk. Heeft u interesse
neem dan via redactie@dierdonk.org
contact met ons op, zodat de toekomst
van dit leuke blad gewaarborgd blijft.
Ook horen wij als redactie wel eens dat er
ergens geen Gazet is bezorgd, dit vinden
we natuurlijk minder leuk. Mocht u geen
Gazet hebben ontvangen, meldt dit dan
even bij onze coördinator bezorging:
Mario van Balkom tel. 518655, dan maakt
hij het weer leuk!
Voor nu veel leuk leesplezier met deze
extra dikke leuke editie van de Gazet.

Voorwoord
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Verenigingen

GAZET

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.

One
Down

Toneelgroep Maskerade
Info: Leonie Boxstart (510380
Wallsteijndreef 3,
5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbportal.nl/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
voorzitter.fotodier@gmail.com
(06-51185771

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond,(542730
Dierdonkkoor
Jannet v. d. Kolk,
(565880
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl
Liedertafel ‘’t Akkoordje’
N.Raaijmakers
(534726
akkoordje@live.nl
www.akkoordje.nl

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
GFT & PLASTIC: Ma. 8 en 22 okt.
RESTAFVAL:
Ma. 1,15 en 29 okt.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 8 en 22 okt. ten westen en
wo. 10 en 24 okt. ten oosten van de
Dierdonklaan.

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent Hein Albers via (0900-8844
mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(587690
Gemeente (klachten)
Kruiswerk Peelland
(0900-8998636
Parochie H.Lambertus
(522109
(514611
Peuterspeelzaal Hummeld
Scouting Paulus
(550128
Wijkopz. Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur
worden opgehaald.
Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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Wijkinformatie

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

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond,
(518551
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
www.verloskundigendeuiver.nl
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
(556350
Zwanebloemsingel 54
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200

COLOFON GAZET
12e jaargang nr. 9 – Editie Okt. 2012
verschijnt 11x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

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

Ray Nicholson
Advertenties:
Frank Smits (517210)
advertenties@dierdonk.org
Bezorging:
M. van Balkom (518655)
Redactieadres:
Leeuwenborchweide 76,
5709 SC Helmond, (547579)
E-mail: redactie@dierdonk.org
Druk: Vane Druk v.o.f.
De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78, 5709 ML Helmond.
Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Heidi Swinkels
Bestuurslid: Gerard Bosmans
(wnd.voorzitter)

De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !!
Afbeeldingen, logo’s, etc. apart meeleveren in een zo hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk: 15 oktober.
Volgende verschijningsdatum rond:

1 november.
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BOUWBEDRIJF

MarkJonkers

VERBOUW-NIEUWBOUW-ONDERHOUD
Bouwbedrijf Mark Jonkers B.V.
Middachtendreef 26
5709 RW Helmond
0492-347464
06-21954954
info@bouwbedrijfmarkjonkers.nl
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Let op

Konings

voor Verf en Behang

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

Schoonheidssalon AVANCE
Femke Schmitz

Fysiotherapie

Twickeldreef 16
5709 RD Helmond

Helmond

Telefoon:

06-15904113

E-mail:

info@salon-avance.nl

•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Alleen op afspraak

UW SPECIALIST IN:

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

Gespecialiseerd in CV-ketels
en onderhoudsabonnementen
vloerverwarming, badkamers,
stadsverwarming, sanitair,
verbouwing / renovatie,
radiatoren decorradiatoren.

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

Gevestigd in Dierdonk
www.josvanheugten.com

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

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

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

Oppakken en niet doorschuiven.
Allereerst zou ik namens de VVD
Helmond iedereen die op 12 sep
tember op de VVD heeft gestemd
hartelijk willen bedanken. De
verkiezingsuitslag is fantastisch
en sterkt ons in de gedachten
dat we ook in Helmond de zaken
moeten oppakken en niet moeten
doorschuiven.

Tijdens de raadsvergadering van
4 september heeft de VVD zich
als warm pleitbezorger opgesteld
aangaande de plannen op het
Havenplein. In ons verkiezings
programma hebben wij twee jaar geleden als speerpunt van beleid
de centrumontwikkeling van de stad benoemd. Het centrum
is niet meegegaan met haar tijd en speelt onvoldoende in op
de vraag van het toenemend aantal bewoners van de stad. Van
belang is dat we niet langer denken in het aanbod van traditionele
winkelformules maar dat we ook inspelen op het aanbod van
vrijetijdsbesteding. Met de komst van Xperience World denken
we een brug te slaan naar onze nieuwe economische peilers
Automotive en Food Technology waarbij de aan te spreken
doelgroep, te weten onder meer jonge gezinnen met zekerheid

ook de stad zullen aandoen en de bestedingen die zij doen onze
ondernemers ten goede zal komen.
De architectonische vormgeving zal onder supervisie van de onze
stedenbouwkundige Busquets komen zodat we naast de in het oog
springende gebouwen als Boscotondo en de nieuwe bibliotheek,
een mooie aankleding van het Havenplein kunnen verwachten.
Bij de behandeling van de Woonvisie heeft de VVD ervoor gepleit
om het voornemen van het College om particuliere initiatieven
voor woningbouwprojecten tot slechts 2 woningen te beperken,
te laten vervallen. Het is immers niet in het belang van de stad
om deze restrictie door te voeren. Vaak zijn het de mindere
plekken in een omgeving die een goede impuls krijgen door de
bebouwing van huizen. Dat de gemeente in het verleden te veel
grond heeft aangekocht voor woningbouw mag ons inziens niet
op particulieren worden afgewenteld. Daarnaast kan het bouwen
van goedkopere woningen een impuls geven aan de woningbouw
en doorstroming bevorderen.
Ellen Niessen,

Samenwerking

Het is een haat-liefde verhouding:
politici en (social) media. Tijdens
de gemeenteraadsvergadering
van 4 september 2012 zijn een
aantal belangrijke agendapunten
besproken. Het betrof onder meer
de Woonvisie 2012-2020 en het
Xperience World project. Vooral
het laatste onderwerp heeft
de laatste weken de aandacht
getrokken. Het ging ten eerste om
de vraag of Xperience World wel
een welkome aanvulling voor het
centrum van Helmond zou zijn. De
vraag die tevens werd gesteld is of deze prominente plek in het
centrum wel geschikt zou zijn voor een amusementsconcept als
Xperience World en of een andere locatie niet geschikter zou zijn?
De gemeenteraad heeft in een commissievergadering
en op 4 september gedebatteerd over het raadsvoorstel
wat specifiek betrekking had op het voornemen om een
gronduitgifteovereenkomst tussen de gemeente Helmond en
de betrokken ondernemer te sluiten. Daarmee zou in principe
worden besloten dat Xperience World op het Obragasterrein
zou worden ontwikkeld. Xperience World leefde ontzettend in
de stad, er kwamen honderden reacties binnen op een poll van
het ED en de publieke tribune was tijdens de raadsvergadering
volledige gevuld met betrokken Helmonders. Of ze nu voor of
tegen Xperience World waren, die betrokkenheid bij de burger
is goed om te zien. Een raadsmeerderheid van SDOH/D66/HB,
PvdA, VVD en Helder Helmond heeft zich na een verhit debat
uitgesproken voor de verkoop van de grond op het Obragasterrein
aan de ondernemer die Xperience World wil gaan ontwikkelen.

Door voornoemde partijen is tijdens de raadsvergadering van 4
september gezamenlijk een motie ingediend waarin het college
wordt opgedragen een versneld locatie-onderzoek te laten
uitvoeren naar de geschiktheid van de locatie Citysporthal/
voormalig PTT-kantoor voor de bouw van het nieuwe permanent
theater. Zolang het plan van eisen voor het nieuwe permanente
theater nog niet is afgerond mag echter nog géén gronduitgifte
op deze locatie plaatsvinden. Deze motie is met een meerderheid
van stemmen aangenomen. Samenwerken loont dus, ook in de
gemeenteraad van Helmond. Van het Speelhuis hebben alle
Helmonders enkele weken geleden afscheid moeten en kunnen
nemen. Inmiddels wordt het gebouw gesloopt en moeten we
vooruit kijken naar een nieuwe locatie. Er zal een onderzoek naar
een mogelijke locatie worden gestart. De nieuwe locatie voor het
permanent theater laat dus nog even op zich wachten, maar de
locatie Citysporthal/voormalig PTT-kantoor zal in ieder geval bij
een brede locatiekeuze worden betrokken.
Terwijl ik deze column schrijf lopen ook de spanningen voor de
Tweede Kamerverkiezingen op. De debatten hebben we allemaal
kunnen volgen en wat waren ze belangrijk voor de meeste
zwevende kiezers. Of waren het toch de verschillende polls die
voor een verschuiving van de stemmen hebben gezorgd? Wie
wordt de grootste partij en wie wordt de nieuwe premier, Samsom
of toch weer Rutte? Wordt het paars of wordt het toch een ander
kabinet? Het zal in ieder geval gaan om een samenwerking tussen
partijen met de nodige overeenkomsten, maar ook zeker de
nodige verschillen.
Gaby van den Waardenburg

Politiek
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Agenda en uitnodiging van de jaarvergadering 2012
UITNODIGING voor de jaarvergadering voor de
leden van wijkvereniging dierdonk op maandag
22 oktober 2012 – om 20.30 Uur – in Parkzicht
Alle leden zijn van harte welkom. Het is niet nodig om u vooraf
aan te melden. Leden kunnen bij het bestuur vooraf schriftelijk
onderwerpen indienen. Daarbij dient duidelijk te worden
aangegeven welke beslissing van de Algemene Ledenvergadering
wordt verlangd.
Verder zal het bestuur verantwoording afleggen over het
verenigingsjaar 2011/2012 dat loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Ook zult u geïnformeerd worden over de plannen voor het
nieuwe jaar. Uiteraard zijn verdere nieuwe ideeën altijd van
harte welkom en willen we daarover graag met u van gedachten
wisselen.
De concept - agenda van de jaarvergadering:
1) OPENING / VASTSTELLING AGENDA
2) INGEKOMEN STUKKEN / MEDEDELINGEN
3) VASTSTELLEN VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
D.D. 31 OKTOBER 2011
4) BESTUURSSAMENSTELLING:
Volgens het rooster van aftreden is dit jaar geen van de
zittende leden aftredend. Het bestuur bestaat uit 4 personen.
Ivo Dolmans heeft zich gemeld bij het bestuur. Hij heeft
aangegeven graag een tijdje mee te draaien als kandidaatbestuurslid voordat hij definitief wordt benoemd. Het bestuur
vindt dat prima. Verdere geïnteresseerden gelieve contact
op te nemen met een van de bestuursleden. Aan de ALV zal
worden gevraagd eventuele kandidaten ter vergadering, al
dan niet na stemming, tot bestuurslid te benoemen.
5) JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2011/2012
De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag.
6) FINANCIËLE VERSLAGLEGGING
a) Balans en jaarrekening verenigingsjaar 2011/2012
De penningmeester geeft een korte toelichting op de
stukken.
b) verslag kascommissie
De ALV wordt gevraagd de documenten onder a) goed te
keuren.
c) samenstelling nieuwe kascommissie
d) begroting 2012/2013
7) RONDVRAAG
8) SLUITING
9 september 2012
Jan van Duren
Secretaris
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Verenigingsnieuws

Concept - verslag AVL 2010/2011
Concept - verslag van de Algemene Ledenver
gadering (ALV), jaarvergadering 2010/2011 van
Wijkvereniging Dierdonk op maandag 31 oktober
2011 om 20.30 uur in Parkzicht
Op de vergadering waren aanwezig van het bestuur: Gerard
Bosmans (wnd. voorzitter), Jeroen Schoonen (penningmeester),
Jan van Duren (secretaris) en Heidi Swinkels en verder van de
leden René van Lierop, Frank Smits, Jos van den Eijnden, Peter
van Rooij, Carel van der Zanden, Jacques de Rooy, Jeanne de
Jong, Ingrid de Bont, Ton Visschedijk, Herman van Zoelen en
Kees Paaps.
Van Fred de Locht is een bericht van verhindering ontvangen.
1) OPENING/VASTSTELLING AGENDA
Na opening van de vergadering door de wnd.voorzitter Gerard
Bosmans wordt de agenda vastgesteld.
Aan de aanwezigen worden de volgende stukken uitgedeeld:
het verslag van de vorige jaarverga-dering, het jaarverslag en
de jaarrekening 2010/2011 en de begroting voor het komende
verenigingsjaar 2011/2012.
2) INGEKOMEN STUKKEN/MEDEDELINGEN
Er zijn geen mededelingen noch ingekomen stukken voor de
ALV.
3) VASTSTELLEN VERSLAG ALV D.D. 8 NOVEMBER 2010
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4) BESTUURSSAMENSTELLING
Volgens het rooster van aftreden is dit jaar geen van de leden
aftredend. Het bestuur bestaat uit 4 leden en kan verder
worden uitgebreid. Er hebben zich geen kandidaten gemeld.
Gerard Bosmans heeft aangegeven binnen het bestuur te
willen blijven functioneren als waarnemend voorzitter.
5) JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2010/2011
Door de secretaris wordt een toelichting gegeven op het
verslag. De ALV gaat inhoudelijk akkoord met het jaarverslag.
Met een paar kleine tekstuele aanpassingen zal het verslag in
de eerstvolgende Gazet worden gepubliceerd. In het algemeen
lopen de activiteiten goed (zie jaarverslag). Dit verenigingsjaar
zijn als nieuwe activiteiten gestart: Kunst in Dierdonk, de
hardloopgroep en dansclub Happy Face. Verder heeft het
bestuur ingezet op een intensievere samenwerking met de
Stichting Dierdonkdagen. Helaas kon de voortuinenwedstrijd
dit jaar niet worden gehouden.
6) FINANCIËLE VERSLAGLEGGING
a) Balans en jaarrekening verenigingsjaar 2010/2011. De
penningmeester geeft een toelichting op de stukken.
b)De jaarstukken zijn ook onderzocht door de kascommissie
bestaande uit de leden, dhr. Herman van Zoelen, dhr. Hans
de Jong en dhr. Jacques de Rooy. Dhr. Van Zoelen leest
namens de commissie een verklaring voor tot décharge van
de penningmeester. Op basis van alle stukken wordt door
de ALV de financiële verslaglegging van het jaar 2010/2011

goedgekeurd. Samenstelling nieuwe kascommissie: Dhr. De
Jong is aftredend alsook dhr. De Rooy, die geen lid meer
is. De heer Jos van den Eijnden stelt zich beschikbaar om
de kascommissie te versterken. Daardoor bestaat de
kascommissie uit 2 personen.
c) Begroting 2011/2012. De penningmeester licht de begroting
toe. Alle deelactiviteiten kunnen op een redelijke, soms
hogere financiële bijdrage dan voorgaande jaren rekenen.
De begroting wordt per regel doorgenomen en toegelicht.
Naar aanleiding daarvan wordt opgemerkt e/o afgesproken dat:
-voor de computerclub in de begroting aanvullend een bedrag
van € 400,- wordt opgenomen.
-voor de koersbalmat dit jaar een bedrag van € 600,- wordt
gereserveerd.
De begroting wordt met inachtname van het bovenstaande
geaccordeerd door de ALV.
7) RONDVRAAG
Jacques de Rooy – geeft als tip dat het mogelijk is voor het 3e
lustrum een subsidie aan te vragen.
Verder stelt hij voor de jongeren zelf iets te laten organiseren.
Hij heeft daarmee goede ervaringen in Brouwhuis, wijkgebouw
de Zonnesteen.
René van Lierop – Heeft een vraag m.b.t. Breedband Helmond
die bezig is met promotie van glasvezel in Helmond Oost –
Parkzicht heeft momenteel UPC als provider, de wijkvereniging
heeft daarin verder geen rol.
Herman van Zoelen – vraagt naar de achtergrond van de gratis
consumptiebonnen op de Dierdonkdagen – Als bestuur willen
we ook de Dierdonkdagen aanbevelen en onder het motto,
lid zijn heeft voordelen, verstrekken we aan de leden 2 gratis
consumptiebonnen.
Ton Visschedijk – heeft een vraag over de uitnodiging en
bekostiging van vrijwilligersfeest. Al een paar jaren organiseren
we gezamenlijk een vrijwilligersfeest namens Wijkvereniging,
Parkzicht en Wijkraad. De kosten worden ook gezamenlijk
opgebracht.
8) SLUITING
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de
vergadering.
Helmond, november 2011
Jan van Duren
secretaris
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MoetNiks mededelingen.
Jeu de Boules en Koersbal

Op woensdag 3 oktober spelen we voor het laatst dit jaar “jeu
de boules” op de banen bij Parkzicht.
Vanaf woensdag 10 oktober wordt er weer koersbal gespeeld
in Parkzicht, we beginnen om 10:00 uur.

Computercursussen

Zoals in de vorige Gazet op blz.37 vermeld, start 4 oktober
de cursus PowerPoint 2010 en beginnen 11 oktober de
inloopochtenden. Het is de bedoeling dat U zich voor
deze bijeenkomsten opgeeft. Dit kan via een mailtje naar:
cvanderzanden@upcmail.nl of via een briefje dat u in de
brievenbus van Parkzicht stopt.

Voor wie is de computer-inloopochtend bedoeld?

In de vorige Gazet hebben we aangekondigd dat vanaf week 41
om de 2 weken op donderdag een vrije inloopochtend is. Naar
aanleiding daarvan bereikte ons de vraag voor wie die inloop
bedoeld is: Is dat alleen voor het stellen van moeilijke vragen of
is er ook de mogelijkheid om met ondersteuning de vaardigheid
in het gebruik van computers op te vijzelen?
Natuurlijk zullen we ook aandacht besteden aan allerlei levende
vragen en onduidelijkheden. Maar het is uitdrukkelijk ook
bedoeld om degenen die nog niets weten over de computer
en het gebruik ervan en ook voor hen die de al eerder opgedane
kennis weer willen opfrissen.
Bij de aanpak hiervan gaan we uit van individuele begeleiding.
Dus dit in tegenstelling tot de lessen die we in de even weken
verzorgen en waarbij juist klassikaal een aantal zaken worden
uitgelegd.

Daardoor hoeven de deelnemers aan de inloopochtenden zich
niets aan te trekken van het tempo van de anderen. Ieder werkt
op zijn eigen snelheid en kan vragen stellen over wat eventueel
niet duidelijk is. Dit alles wordt ondersteund met lesmateriaal
dat door Seniorweb ontwikkeld is.
Het lesmateriaal staat gratis ter beschikking van de deelnemers.
Dus iedereen die al vaker aan een computercursus is begonnen
en wanhopig af heeft moeten haken, wordt uitgenodigd om het
alsnog een keertje te proberen.

Bezoek aan de kerk in Deurne

Op 23 oktober bezoeken wij de Sint Willibrorduskerk in Deurne.
U gaat op eigen gelegenheid, met de fiets of de auto, poolen
is misschien ook een optie. Wij komen om 14:00 uur samen bij
de ingang van de kerk aan de Markt. De Sint Willibrorduskerk
is een rijksmonument waarvan de eerste sporen dateren uit de
11e eeuw. We bezichtigen de kerk met diverse kerkschatten,
de grafkelder, een permanente expositie in de torenkamer over
de historie van de kerk, een thema expositie en het prachtig
gerestaureerde orgel. Dit alles onder leiding van een gids. De
kosten van deze rondleiding worden door MoetNiks betaald.
Na het bezoek aan de kerk drinken we gezamenlijk nog een kopje
koffie in het centrum van Deurne, dit is voor eigen rekening.
Graag aanmelden bij Jeanne tot 14 oktober.( Rhulenhofweide
10, of (512516)
Het zou fijn zijn om wat nieuwe mensen te zien bij deze activiteit,
dus iedereen is welkom.

Voortuinenwedstrijd Dierdonk 2012 Groot Succes
De nieuwe opzet , alle voortuinen doen mee, is zeer possitief
ontvangen. Er werden zo’n 100 foto’s gemaakt van tuinen, van
elk wat wils,bloeiende tuinen, groene tuinen, strakke tuinen
en bijna stenentuinen.Gezien het hoog steen- en blijvend
groengehalte is er vaak een tuinarchitect geraadpleegd.
De tuinfoto’s waren zondag 9 september j.l. te bewonderen in
de feesttent van de Stichting Dierdonkdagen.
Meer dan 200 stembiljetten werden ingevuld.Iedereen kon na
de prijsuitreiking de foto meenemen als aandenken aan deze
geslaagde aktie. De wijkvereniging Dierdonk heeft dit mogelijk
gemaakt,ook niet leden deden mee, misschien een idee om
ook lid te worden van de wijkvereniging.
De Uitslag was als volgt;
Voortuin.
1e prijs Ter Vorsel 16
2e prijs De Groote Scheerenlaan 1
3e prijs Schovenhorstweide 20
Voortuin met zijtuin;
1e prijs Zonnedauwsingel 21
2e prijs Boeksteijnlaan 4
3e prijs Horstlandenpark 17
Coordinator Ton Visschedijk
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MoetNiks Basis schema tot mei 2013
Eventuele uitzonderingen of veranderingen zie maandelijkse mededelingen in de Gazet
Datum of Periode

Activiteit

Plaats

Toelichting

Elke woensdag vanaf
10 oktober t/m 24 april

Koersbal

Parkzicht

Aanvang 10:00 uur toegang gratis

Vanaf donderdag 4 oktober
Alle even weken

Computerworkshops:
Powerpoint 2010

Parkzicht

Van 10:00 uur tot 12:00 uur

Vanaf donderdag 11 oktober
Alle oneven weken

Inloopochtend
Computercafé

Parkzicht

Van 10:00 uur tot 12:00 uur

Vrijdag in november juiste
datum volgt

Film

Filmhuis

Samenkomst Filmhuis 13:45 uur.

Woensdag 19 december

Kerstbijeenkomst
bijzonderheden volgen

Parkzicht

Tijd: 10:00 uur tot 13:00 uur

Donderdag in januari juiste
datum volgt

Lunchpauzeconcert

Muziekcentrum Eindhoven Vertrek NS station Helmond CS

Zondag 20 januari

eerste winterwandeling

Omgeving Dierdonk

Dinsdag 19 februari

Excursie

Informatie volgt

Zondag 24februari

tweede winterwandeling

Informatie volgt

Vrijdag in maart juiste datum
volgt

Film

Zondag 17 maart

derde winterwandeling

Woensdag 24april

Laatste koersbal

Parkzicht

Donderdag 25 april

Laatste ochtend
computercafé

Parkzicht

Dinsdag 7 mei

Bustocht

Informatie volgt

Contactpersonen:

Jeanne en Hans de Jong
Peter van Rooij
Carel van der Zanden

tel: 512 516
tel: 518 564
tel: 512 548

Filmhuis

Vertrek 10:30 uur vanaf parkeerterrein AH na afloop koffie in Parkzicht

Samenkomst Filmhuis 13:45 uur
Informatie volgt
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Expositie 2012
Wil je meer weten over onze club kijk
dan op onze website www.fotodier.nl of
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com

Er breken weer spannende tijden aan voor onze kleine fotoclub.
In 2011 hebben we onze eerste echte expositie gehouden. Mede
door de hulp van enkele clubleden was deze prachtig verzorgd
en professioneel ingericht. We hadden dus de lat redelijk hoog
gelegd voor onszelf. Spannend dus of we onszelf dit jaar kunnen
overtreffen.

klusje is want de foto’s moeten tenslotte er netjes inzitten en
moeten schoon zijn.
Naast dit alles moeten de presentatieborden worden geregeld
en versjouwd naar de zaal. De verlichting moet worden
aangebracht en moet worden afgesteld. Dat lijkt allemaal
eenvoudig maar de borden moeten wel goed staan zodat ze
een mooie looproute geven en dat ze in een juist licht staan
zodat de foto’s goed zichtbaar zijn. De verlichting geeft een extra
accent en moet de foto extra uitliggen, alles voor het mooiste

Een expositie lijkt simpel te organiseren maar er komt meer bij
kijken dan je denkt. Het bekijken en selecteren van de foto’s
is al een hele klus op zich. Dit begint al met het op tijd binnen
krijgen van alle beelden. Als ze dan binnen zijn gaan we met een
comissie van wijze mannen de beste foto’s per lid selecteren.
Een aantal ervan zijn al goed en een aantal hebben nog wat
extra aandacht nodig. In de tussentijd moeten de lijsten in orde
worden gemaakt en de passe-partouts worden gesneden of
afgewerkt. Dan kan het inlijsten beginnen, wat een zorgvuldig
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resultaat. Afijn, verder hebben we nog de afwerking van de
expositie die het ervoor moet zorgen dat alles er pico bello
uitziet. U kunt het allemaal gaan zien in ons expo weekeind in
Parkzicht op 6 en 7 oktober.
Uiteraard worden dit jaar allemaal nieuwe foto’s gepresenteerd.
Als voorproefje kunt u nog even genieten van een paar beelden
van de expositie van vorig jaar.
Jeroen de Kort

Fotodier zoekt nog nieuwe leden!
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
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878

45,Dé loodgieter van Dierdonk
*exclusief materialen

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

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

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

www
1 f es wcoolenloodgieter.nl
ren p f
11-12-2011
16 5: 3

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
o
r
d
10
0
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

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

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

Leeuwenborchweide 5
5709 SB Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk
www.robjacobstuinaanleg.nl

Tel.+31 (0)6 215 62 647

Crea-avonden
De zomer is helaas voorbij en de avonden
worden al weer flink korter. Tijd om weer
lekker gaan workshoppen!! We hebben
weer een heel aantal mooie en leuke
workshops gepland staan. Deze avonden
zijn bedoeld voor mensen die lid zijn van
de wijkvereniging. Wilt u lid worden en
profiteren van deze workshops, kijk even
goed in deze Gazet om u aan te melden.

Dinsdag 9 oktober:
Porselein schilderen

Tijdens deze workshop gaan we porselein
beschilderen naar eigen wens.
U kiest zelf kleuren en motieven uit en
kunt er een fraai geheel van maken.
U kunt zelfs iets van het bekende BLONDservies namaken. Wij zorgen voor
voldoende voorbeeld plaatjes. Natuurlijk
hebben wij niet alles in huis, dus heeft
u zelf een bepaalde wens, breng dit dan
gerust mee.
U schildert op deze avond 1 groot bord
wat u als hapjesschaal kunt gebruiken.
Houdt u er wel rekening mee dat het
bord nog afgebakken dient te worden en
u het thuis af kunt bakken in een oven
op 170 graden, gedurende 30 minuten.
Een gewone oven volstaat dus. Een erg
leuke bezigheid om een keertje aan deel
te nemen.
Kosten voor deze avond bedragen slechts
€ 7,50 incl. alle materialen, koffie/thee.

Dinsdag 13 november:
Vilten

We gaan deze avond werken met vilt.
De techniek die we gaan toepassen is:
natvilten!
Deze avond maken we een hoesje voor
een mobieltje of ipod of een klein tasje.
Er zijn veel kleuren aanwezig dus u maakt
het naar eigen smaak.
Leuk om eens kennis te maken met iets
wat u wellicht vaker gezien heeft maar
nog nooit gedaan.
Kosten voor deze avond bedragen slechts
€ 7,50 incl. alle materialen, koffie/thee.

Donderdag 13 december:
Kerstbloemschikken

We hebben Ellen Deelen weer bereid
gevonden om een bloemschik avond
voor ons te verzorgen. Ellen is een
professioneel bloembindster met een

hele berg ervaring. Vorig jaar heeft zij
ons verrast met een prachtig tafelstuk
waarvan u de foto nu in deze Gazet ziet
staan. Wat het deze keer gaat worden
is nu nog te vroeg om aan te geven. De
kerstvoorbereidingen zijn in volle gang.
Wilt u zich toch alvast inschrijven, dan
kan dat.
Kijkt u anders eens alvast op de site van
Ellen: www.bloemcrea.nl
Kosten voor deze avond bedragen slechts
€ 7,50 incl. alle materialen, koffie/thee.
• Maximum aantal deelnemers 20. U
dient lid te zijn van de wijkvereniging
om deel te kunnen nemen.
• Indien er te veel aanmeldingen zijn
wordt u telefonisch of per mail tijdig
op de hoogte gebracht dat u niet kunt
deelnemen. Hoort U niets, dan zien
wij U graag op de thema-avond.
• Deelname kosten te voldoen op de
avond van de activiteit.
• Aanvang 19.30 uur in Parkzicht, tenzij
anders vermeld.
• Afmelden bij Pascalle van Bakel tel.
nr. 06-12476635 uiterlijk 2 dagen van
tevoren anders zijn de deelnamekosten verschuldigd.
• Voor vragen over de geplande acti
viteiten kunt u contact opnemen met
Pascalle van Bakel.

Wat willen wij graag van u weten:
Naam, adres, telefoonnummer + de
workshop(s) waaraan u wilt deelnemen.
Schrijf snel in: de kosten zijn laag en het
aantal plaatsen is beperkt!
Bestuur Wijkvereniging Dierdonk

Dierdonkkoor
Didoko zoekt leden

Voor meer info via mail Didoko@gmail.
com of kijk op www.Didoko.nl
We repeteren in Wijkcentrum Parkzicht,
Dierdonkpark 6,
5709 PZ Helmond te Dierdonk op
dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur.
Kom gerust een kijkje nemen tijdens
een van onze repetities.
Ervaring in noten lezen is niet
noodzakelijk.
Bel met Jannet vd Kolk 565880

U kunt zich aanmelden via de mail.
Aanmeldingen zullen in volgorde van
binnenkomst behandeld worden.
Mail naar: creadierdonk@gmail.com
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0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Ook voor particulieren!

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

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

16e Dierdonkweekend 7, 8 en 9 september 2012

Mede wijkbewoners, Onder vrijwel
perfecte weersomstandigheden hebben
wij, in het weekend van 7,8 en 9
september, ons 16e Dierdonkweekend
gehouden. Wij, als bestuur, vroegen
ons bij voorbaat af of het succes van
afgelopen jaar geëvenaard zou kunnen
worden. Nu, terug kijkend, kunnen we
concluderen dat onze verwachtingen
overtroffen zijn.
Mede door het mooie weer hebben vele
mensen de weg naar de bekende roodwitte tent gevonden en een van de vele
activiteiten bezocht, hetzij om zelf actief
deel te nemen of om anderen aan te
moedigen.
We begonnen zoals altijd met een druk
bezochte kinderdisco voor de jeugd van
de basisschool. D.J. Petertje verzorgde
de muziek en wist de aanwezige jeugd,
mede door zijn enthousiaste manier van
presenteren, massaal aan het swingen te
krijgen.
Om 21.00 uur begon een nieuw onder
deel van het weekend, D-Battle of the
Bands. Hiervoor hadden zich maar liefst
12 bandjes aangemeld waarvan er 7
uitgenodigd werden om hun muzikale
kunsten te vertonen aan het publiek.
Dit publiek had een belangrijke taak
omdat zij hun stem konden uitbrengen
op hun favoriete band die daarmee een
geld bedrag kon winnen. Ook was er een

vakjury, bestaande uit 3 mensen uit de
muziekwereld, die ook hun voorkeur voor
de beste band van de avond kenbaar
konden maken. Rond 01.00 uur werd de
uitslag bekend gemaakt en bleek bij de
vakjury de band “Voltage” gewonnen te
hebben. Na het tellen van de stemmen

welkom rustpuntje in het drukke weekend.
‘s Middags werd voor alweer de vijfde
keer het minivoetbaltoernooi gehouden,

bleek dat bij de publieksjury de band
“Sixpac” gewonnen had. Wat ons betreft
een aanwinst voor het Weekend wat zeker
een vervolg verdient.
Zaterdagochtend is het traditionele knut
selen voor de allerkleinsten onder ons en
betekent voor ons als organisatoren een

en ondanks het feit dat slechts een zestal
teams zich hadden aangemeld, werd er
fanatiek gestreden om de beschikbare
wisselbekers. Iedere deelnemer kreeg
bovendien nog een aardigheidje. Omdat
wij nogal concurrentie onderv inden
van de reguliere voetbalwedstrijden op
zaterdag, gaan wij ons beraden of het een
optie zou zijn om het minivoetbaltoernooi
naar de zondag te verplaatsen. Mede
omdat het aantal volleybalteams de
laatste jaren nogal afgenomen is lijkt ons
een tweede sportevenement op zondag
een mogelijkheid om meer mensen
naar de tent te trekken. Ook hopen we
hierdoor op een groter aantal teams bij
het voetballen.
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16e Dierdonkweekend...een geslaagd weekend!
de winnaars in het zonnetje gezet. Onze
organisator John werd uitgebreid bedankt
voor zijn inzet om dit evenement jaarlijks
tot een goed einde te brengen.

Ook scouting Paulus was dit jaar weer
aanwezig. Enerzijds om een wedstrijd
spijkerbroek hangen te organiseren,
anderzijds om te proberen leden te
werven voor hun jongste speltak de
Bevers. Volgens onze laatste informatie
heeft hun aanwezigheid inderdaad een
aantal potentiele bevers opgeleverd.
Het voor de derde maal georganiseerde
Urbanstreetgolf toernooi mocht maar
liefst 40 deelnemers verwelkomen.
Verdeelt over groepjes van 4 gingen zij
op pad om in zo weinig mogelijk slagen
het parcours af te leggen en alle holes
te bedwingen. Na een wandeling van
ongeveer 2 uur was iedereen weer terug
bij de tent. Tijdens de feestavond werden

Dan de zaterdagavond met als hoogtepunt
het optreden van Charly Luske die met zijn
twee muzikanten het massaal aanwezige
publiek uit hun dak liet gaan. Na afloop
van zijn optreden nam Charly nog alle
tijd om zijn fans van een handtekening te
voorzien of met hen op de foto te gaan.
D.J. Petertje wist de sfeer er prima in te
houden zodat het nog geruime tijd erg
gezellig bleef en de tent tot het einde toe
goed gevuld.
De zondag begon dit jaar met een
hardloop wedstrijd voor de jeugd. Een
initiatief van onze Ton die in zijn jonge
jaren een fanatiek atleet was. Diverse
deelnemertjes in de verschillende
leeftijdscategorieën liepen zo hard ze
konden om in aanmerking te komen voor
een van de beschikbare prijzen. Ook dit
onderdeel zal zeker een vervolg krijgen.
Vanaf 12.00 uur kwamen de volleyballers
in actie en streden onder soms bijna

tropisch aandoende temperaturen om
de prijzen in de fun en prestige klasse.
Gelukkig waren alle beschikbare drankjes
goed gekoeld en vonden zodoende ook
gretig aftrek.
In de tent waren inmiddels twee grote
borden opgesteld waarop een groot
aantal foto`s van verschillende tuinen
uit de gehele wijk tentoongesteld waren.
Iedereen die aanwezig was kon zijn of
haar stem uitbrengen op de tuin van
hun keuze. Aan het einde van de middag
werden ook hier de stemmen geteld en
de winnaars verblijd met, hoe kan het
ook anders, een paar mooie planten om
de tuin nog meer te verfraaien. Ook hier
werd door de vele aanwezigen positief op
gereageerd zodat we kunnen concluderen
dat we er in geslaagd zijn weer een aantal
nieuwe elementen aan ons weekend toe
te voegen.
Kort samen gevat kunnen we terug kijken
op een bijzonder goed geslaagd weekend
2012. Rest ons iedereen te bedanken die
door zijn of haar medewerking heeft
bijgedragen aan het welslagen van het
16e Dierdonkweekend.
Een speciaal woord van dank aan: de
O.S.Dierdonk, de Wijkvereniging, de
Wijkraad, SCCD Parkzicht, Basisschool
Dierdonk, Scouting Paulus-Dierdonk,
EHBO-vereniging Helmond, al onze
sponsoren en begunstigers en zeker niet
te vergeten al onze trouwe vrijwilligers
van wie een groot aantal al jaren hun
medewerking aan ons weekend verleend.
Wij hopen u allen volgend jaar weer te
mogen begroeten in het 2de weekend van
september bij de 17e Dierdonkdagen.
Namens het bestuur Stg Dierdonkdagen.
Ton, Jan, Roel, John, Roland en Hans
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EEn vErtrouwd adrEs
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En
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
    Ͳ  Ǥ

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06Ǧ53382407
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WÉRKT VOOR U

Stoepkrijten is ook kunst

O

, wat was het de laatste dagen
prachtig, zonnig weer geweest.
Joeri was met zijn vader en
moeder een paar keer naar een zwembad
geweest, maar nu moest hij zichzelf een
beetje zien te vermaken. Met een paar
vriendjes was hij eerst een hele poos
aan het voetballen geweest. Maar daar
waren ze allemaal toch wel erg warm van
geworden. Joeri had de bal thuis netjes in
de speelgoedkast opgeborgen. Wat zag
hij daar! Een witte, kartonnen doos met
stoepkrijt in een heleboel verschillende
kleuren! Hé, daar konden ze wel eens
mee gaan spelen! Hij liep met het doosje
krijt naar buiten. “Kijk eens, jongens,
wat ik gevonden heb!” riep hij naar zijn
vriendjes. “Ha, stoepkrijt!” riepen die
bijna allemaal tegelijk. Het was nog een
hele puzzel om te bedenken, wat ze nu
eens konden gaan tekenen. Eén jongen
wilde alle tegels een andere kleur geven.
Maar dat vonden de anderen wel een
beetje erg gemakkelijk! Nee, het moest
echt wat voorstellen! Er werden een
heleboel ideeën genoemd. De één nog
moeilijker dan de andere. Maar na een
half uurtje waren ze het toch wel eens
geworden. Het zou een mooie plaat
worden van een schip in volle zee! De één
zou de golven tekenen, de ander de romp
van de boot. Weer een andere jongen
zorgde voor de stuurhut en nog weer een
andere voor de pijp van de boot. Dat was
de kleinste van het stel vrienden en een
pijp moest die toch wel kunnen tekenen.
De hele middag werd hard aan het
schilderij op de stoep gewerkt. Af en
toe kwamen er mensen langs, die vol
bewondering naar het kunstwerk keken.
Eén buurvrouw kwam zelfs nog een
keertje extra terug. Ze had een flinke tas
bij zich en daaruit haalde ze voor iedere
tekenaar een lekker fris ijsje! Je kon nu al
goed zien, wat het voorstelde! Woeste
golven sloegen tegen de donkere romp
van het schip. De stuurhut was ook al
bijna klaar en ook de pijp kon je al zien.
Daar moest nog wel wat aan bijgetekend
worden, want de kleinste van het stel
vrienden had niet zo goed op het krijt
gedrukt. De pijp was een beetje licht van
kleur geworden!
Eindelijk was het schilderij klaar! Alle
vrienden vonden, dat hun werk prachtig
was geworden! Maar ondertussen was het

al etenstijd! De vrienden gingen elk naar
hun eigen huis voor de avondmaaltijd.
De tekening van de boot bleef alleen op
straat achter.
Daar kwamen drie grotere jongens aan!
Ze keken eens naar de boot De grootste
zei: “Nou, daar hebben een stel jongens
aardig hard aan gewerkt!”. Een ander
zei: “Zullen wij het eens vernielen!”.Dat
vonden ze alle drie wel een aardig idee.
Toen Joeri die avond in de badkamer zijn
tanden aan het poetsen was, keek hij
even door het raam naar buiten. Hij kon
precies de tekening zien! Maar hij zag ook
nog wat anders! Vlak voor de tekening
stonden drie jongens. En alle drie waren
ze aan het plassen! Zo maar op de stoep!
Zo maar op de boot! Eentje schreeuwde
nog: “Een boot moet in water varen!”.
De anderen lachten daar om. Met een
schreeuw holde Joeri naar beneden. Zijn
vader rende met hem mee naar buiten.
Maar de tekening was al niet meer te
redden! Grote natte plassen stonden
erop. De lelijke jongens waren allemaal al
verdwenen! Maar de tekening was weg.
Papa haalde nog de tuinslang om de drie
plasjes weg te spoelen want het rook daar
niet erg lekker! Toen was er van de boot
helemaal niets meer over.
De volgende dag begonnen Joeri en zijn
vrienden aan een nieuwe tekening! Deze
keer hadden ze een ander onderwerp
gekozen. Dat was een idee van Joeri’s
vader geweest. Ze tekenden nu een
plaat na van het Wereld Natuur Fonds.
Misschien heb je dat wel eens gezien: een
pandabeertje! Ze deden nog meer hun
best, dan met de boot. Want nu hadden
ze een echte opdracht te vervullen! Beetje
bij beetje vorderde de pandabeer. Hij
werd keurig in zwart en wit getekend. Hij
zat in een bamboebos, dat kon je ook al
zien! De ouders van de jongens kwamen
ook elke keer kijken. Af en toe gaven die
goeie tips, hoe ze iets net nog wat beter
konden tekenen. Eindelijk was de plaat
van de beer klaar! Veel en veel mooier,
dan die stoomboot! De vader van Joeri
kwam aanlopen met een grote, oude,
vierkante strandtent! Ja, dat hoorde er
ook bij! De tent werd opgezet over de
pandabeer heen. Toen de tent stond,
zette papa een oude autoaccu in de tent.
Die had hij helemaal opgeladen. Boven
in de tent hing hij een autolamp op. Een

kabel met een schakelaar er in liep naar de
accu. Toen Joeri de schakelaar omdraaide,
was de hele tent prachtig verlicht! Nu leek
de pandabeer nog mooier dan eerst!
Joeri ging met zijn vrienden bij de ingang
van de tent zitten! Eén van zijn vrienden
had een mooi bord gemaakt. Daar stond
op: PANDABEER KIJKEN VOOR EEN 10
EUROCENT. HET GELD GAAT NAAR HET
WERELD NATUUR FONDS!
Heel wat kinderen en volwassenen
kwamen een kijkje nemen. En allemaal
deden ze een 10 eurocent in een grote
bus, die bij de ingang stond. De jongens
waren wel een beetje bang, dat die drie
rotjongens weer terug zouden komen
om ook deze plaat te vernielen. Maar de
grote broer van één van de vrienden had
al beloofd, dat hij in de tent zou slapen.
Gelukkig gebeurde er die nacht niets.
En ook de dagen daarna kwamen er nog
altijd mensen naar de tekening kijken. Na
vier dagen wilden de jongens wel eens
wat anders. Het dreigde bovendien te
gaan regenen. De kleuren begonnen ook
een beetje door elkaar te lopen. Toen
werd het tijd, om de tent weg te halen! De
tekening bleef nog tot de regen kwam op
straat zichtbaar. Maar nu moesten Joeri
en zijn vrienden nog iets doen! En dat
deden ze dan ook graag. Ze gingen naar
het postkantoor en daar gaven ze alle
soorten aan euromunten aan een aardige
juffrouw. Die telde het geld nog eens goed
na. Het bekijken van de stoeptekening van
de pandabeer had € 127,20 opgeleverd!
Dat geld stortte de dame van het
postkantoor op de girorekening van het
WNF. “Van Joeri in zijn vrienden!” zette
ze nog op het formulier.
“Misschien bedenken we volgend jaar wel
weer een tekening voor een goed doel!”
zeiden de vrienden tegen elkaar
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* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Dierdonk 3D: Stichting Dierdonk Dagen
Wie zijn de vrijwilligers in Dierdonk die zich inzetten
om van alles te organiseren voor de wijk? 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 zeven eerdere edities
van de Gazet 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, de Ondernemers
Sociëteit Dierdonk en Tennisvereniging Dierdonk
onderzocht en beschreven.

van mini-voetbaltoernooi tot Urban Street Golf, van
hardloopwedstrijden tot een feestavond met een landelijk
bekende artiest.

September staat in het
teken van de Dierdonk
Dagen. Vandaar dat deze
maand de groep vrijwilligers
centraal staat die ons 3
dagen lang een geweldig
wij(k)gevoel geven: de
Stichting Dierdonk Dagen.
Op 29 april 1997 is deze
Stichting opgericht. De
bestuurders / organisatoren
van het eerste uur zijn de
heren Hordijk, Van Duren
en Dijkers. Sindsdien zijn
de Dierdonk Dagen al 16 jaar een terugkerend festijn dat
nog steeds kan rekenen op grote aantallen deelnemers. Het
tweede weekend van September staat jaarlijks in het teken
van sport, spel, ontspanning en inspanning in en rondom een
grote feesttent. In de beginjaren stond de tent bij de
manege (aan de rand van Dierdonk, nabij het Bakels Bos).
Tegenwoordig is de Kromme Geer de vaste locatie.

Hoe krijgen zij zo’n grote activiteit gefinancierd, vroeg ik mij
af. De begroting is immers fors te noemen met als grootste
kostenpost de tent. De inkomsten bestaan uit bijdragen van
de Ondernemers Sociëteit Dierdonk, de Gemeente Helmond
en van de wijkvereniging. Verdere inkomsten bestaan uit
de kaartverkoop voor de zaterdagavond en de drankomzet.
Al met al een risicovolle onderneming die enkele jaren tot
wat verlies heeft geleid. Zeker omdat de laatste jaren
de animo vanuit de wijk wat terugliep. Vorig jaar kwam
daar verandering in. Na jaren was de tent weer propvol
op zaterdagavond, mede door het optreden van Rochelle.
Het voortbestaan van de Dierdonk Dagen was daarmee
gegarandeerd.

Door de jaren heen nam het aantal activiteiten tijdens
de Dierdonk Dagen toe. Wat begon met alleen een
volleyb altoernooi is uitgegroeid tot een breed scala
activiteiten van jeugddisco tot battle of the bands,

Maar wie regelen dit alles? Uw geheim agent is erin
geslaagd deze vraag te beantwoorden. Het gaat om 30 tot
40 vrijwilligers die worden aangestuurd door de Stichting
Dierdonk Dagen die tegenwoordig bestaat uit een zestal
mannen. Deze zes regelaars zijn: Roel Botter, Jan van Hout,
Roland van Woerkom en Hans van Rijt (secretaris), Ton
Visschedijk (penningmeester) en John Vincent (voorzitter).

Terug naar de vrijwilligers. Wat een prestatie leveren zij,
elk jaar opnieuw. Een groot compliment voor deze mensen
met het Dierdonk-hart op de juiste plek. Ga er maar aan
staan. De succesnummers elk jaar opnieuw goed organiseren
en het aanbod telkens een beetje uitbreiden. Aan alle
wijkbewoners wil ik vragen de Dierdonk Dagen groot en
vet in de agenda te noteren zodat ze druk bezocht blijven.
De kans is dan groot dat dit fantastisch wijkevenement nog
jaren de wijkbewoners dichter bij elkaar brengt.
geheim agent pd7
Suggesties of vragen? Mail geheimagentpd7@gmail.com
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KAPSALON PETIT
voor uw metamorfose

GERRIE KOK

Gediplomeerd kapster

bu

Ockenburgpark 13
5709 ML Helmond (Dierdonk)
 0492 512383
op 1 ok 12
 l.kok1@chello.nl
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Kunstenaar
Een gezin is aan het wandelen en passeert een
kunstenaar die in de
openlucht het landschap
zit te schilderen.

“Zag je dat?” ﬂuistert de
vader tegen zijn zoontje.

Braaksestraat 1
Helmond
0492-529404
el

df

1

3- -2010

“dat moet een hele arme
man zijn. Hij heeft niet
eens genoeg geld om
een camera te kopen”

: 5:0

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

Kunst in Dierdonk
Anne Lier-van Hest
Schilderkunst
De korte geer 2

www.ffoxxann.nl/
annesmodernekunst/

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

Marlies van Bergen
Schilderkunst
De korte geer 2

www.art-focus.nl

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

Hans Seegers,
Toke Jansen,
Edi van der Elshout
Schilderkunst
Parkzicht

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

FotoDier
Fotografie
Parkzicht

www.fotodier.nl
Fotodier is een Dierdonkse fotovereniging met allemaal
mensen die de liefde en hobby hebben gevonden in de
fotografie. Zowel de beginnende als de gevorderde fotograaf
kan er een gezellig plekje vinden en zijn of haar ei kwijt.
Fotodier exposeert tijdens KID foto’s van elk lid. Ieder lid heeft
een thema gekozen en zal van dat thema zijn of haar drie beste
foto’s exposeren.

Jose Luijten

Afrikaanse kunst
Horstlandenpark 8
j.luijten1@upcmail.nl

Jose Luijten

Schilderkunst
Horstlandenpark 8
j.luijten1@upcmail.nl
Kunst is een nieuwe wereld voor Jose. Het vastleggen van
vormen, composities in foto’s en tekeningen, het verzamelen
en genieten van kunst. Dit verrijkt haar leven en wil zij delen
met anderen. Inmiddels is Jose met schilderen begonnen
en ontdekt ze de kracht en pracht van kleur. Deze met zorg
vastleggen op doek is nu haar inspiratiebron.

Voortbouwend op wat ik vorig jaar met kunst had en
‘nu’ dan wordt mijn kunstblik zeer aangetrokken door de
kunstzinnigheid van medekunstliefhebbers. Ik ga langzaam
mijn eigen werk meer waarderen en durf dit jaar eigen
schilder-tekenwerk aan mensen te tonen. Ben benieuwd hoe
me dit gaat bevallen.
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Kunst in Dierdonk
Sandra van de Griendt

Petry Claassen

www.fibre-art.nl

www.petryclaassen.nl

Sculpturen
Horstlandenpark 8

Beeldhouwwerken
Malaxisbeek 1

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

Hans Deelen
Sandra van de Griendt creëert objecten door te breien met
waardeloze en afgedankte materialen en dit vervolgens te
combineren met andere materialen. Zo maakt zij sculpturen
die niet alleen eindproduct zijn, maar soms ook door haar op
een eigenzinnige manier gefotografeerd worden. De effecten
die zo ontstaan geven de foto een unieke uitstraling en een
heel eigen karakter.

Hugo Brouwer

Schilderkunst
Horstlandenpark 8

Zandsculpturen
Schovenhorstweide 7
http://fotoalbum.
hansdeelen.nl/#home
Hans Deelen is zeer creatief met zand. De meest prachtige
vormen ontstaan uit zijn handen. Van replica’s van oude
kastelen tot en met de meest complexe fantasiefiguren.

Rieky van Asten
Natuurlijk kunst
Malaxisbeek 1

www.natuurlijkekunst.nl
De inmiddels overleden Hugo Brouwer studeerde aan de
kunstacademies München, Berlijn en Den Haag. Hij was een
veelzijdig kunstenaar, die monumentale kunstwerken voor
kerkelijke en wereldlijke gebouwen heeft vervaardigd. Hij
tekende en schilderde portretten en naakten en abstracten.

Geert Arts

Maskers
De kromme geer 35

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

Marion Jochem

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

Denken en doen. Het omzetten van surrealisme naar realisme
en tegelijkertijd stil blijven in een vaste vorm; een beeld of
een kostuum. Geert Arts creëert door middel van lifecasting
(het afgieten van menselijke vormen) en diverse manieren
van mallen maken en boetseren. Geleid door het genre
sciencefiction creëert hij zijn wereld.
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Met staafjes glas en een 1.000 oC hete vlam vervaardigt
Marion Jochem zelf sculpturen en kralen van glas. Het
“lampwork” zoals verwerken van glas met een brander
internationaal genoemd wordt is een prachtige combinatie
van ambacht en kunst. De mogelijkheden met het hete glas
zijn eindeloos en de prachtige kleuren blijven inspireren. Met
de aan de brander vervaardigde kunstwerkjes worden unieke
en persoonlijke sieraden samengesteld..

7 oktober 2012 – 13:00 – 17:00 uur
Jos van der Donk

Bronzen beelden
Schovenhorstweide 9
www.jvanderdonk.eu

Anne-Marie en Arthur
Arts
Schilderkunst
De kromme geer 35

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

Kitty Wiegmann
Schilderkunst
Velhorstweide 18

Arthur & Anne-Marie Arts schilderen vanuit passie. Hun werk
vind inspiratie in de natuur ...

Peter de Bruin

Schilderkunst
Horstlandenpark 8
Schilderen is voor Kitty emotie. De achtergrond, in acryl,
ontstaat meestal op gevoel. Daarna gaat ze verder in olieverf,
waarbij ze gebruik blijf maken van het kleuren- en lijnenspel
dat is ontstaan in de acrylverf.

Lucy Snijders

Keramische beelden
Medisch centrum Dierdonk,
Waterleliesingel 20

http://www.artolive.nl/
kunst/2086448-peter-de-bruin
Belangrijke thema’s in zijn werk zijn massamedia,
massacommunicatie, massaconsumptie, beeldvorming en
beweging. Beelden op foto’s, in tijdschriften, reclame en TV
wekken zijn belangstelling. In zijn werk als beeldend kunstenaar
schept hij een eigen visueel beeld door het combineren van
vaak bekende beelden(iconen).

Mirjam de Kort

Mozaïekwerken
Leeuwenborchweide 76
Lucy creëert met haar handen vrouwfiguren. Haar beelden
vertellen iets over haar gedachtegoed waarbij de eenvoud en
de verstilling in de kunstvorm tot uiting komt.

Marjolein van der
Putten
Vilten
Medisch centrum Dierdonk,
Waterleliesingel 20

Mirjam vindt haar inspiratie in veel grote en kleine dingen;
soms heel bijzonder maar vaak ook heel eenvoudig. De basis
van haar mozaïekwerken zijn vaak eenvoudige handgemaakte
vormen. Door deze vorm te combineren met oneindig vele
kleuren, soorten glas en een bijzonder patroon creëer zij een
uniek object.

Wim van Midden
Beeldhouwwerken
Velhorstweide 20

De natuur inspireert Marjolein en samen met de natuurlijke
materialen wol en zijde ontstaan er mooie vormen en
kleurovergangen. Het proces van vilten kunt je niet beheersen
maar wel sturen en vertrouwen op mooie resultaten.

Wim ziet in de ruwe steen het te creëren kunstwerk. Tergend
langzaam ontplooit hij...
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Marianne Koo-Weij
Schilderkunst
De korte geer 2

Ria en José

Schilderkunst
Medisch centrum Dierdonk,
Waterleliesingel 20
www.schilderij-enzo.nl

Marianne schildert vanuit haar gevoel: expressief met een
natuurlijke ondertoon. Vaak is de natuur haar inspiratiebron.

Niek de Jongh
Fotografie
Tormentilbeek 9

Kunst is een nieuwe wereld voor Jose. Het vastleggen van
vormen, composities in foto’s en tekeningen, het verzamelen
en genieten van kunst. Dit verrijkt haar leven en wil zij delen
met anderen. Inmiddels is Jose met schilderen begonnen
en ontdekt ze de kracht en pracht van kleur. Deze met zorg
vastleggen op doek is nu haar inspiratiebron.

www.foto-u-niek.nl

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

7 oktober 2012 – 13:00 – 17:00 uur

Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand weer een rebus, maar voor we
deze uit gaan leggen eerst de oplossing en de
prijswinnaars van de maand september

ze+

+to +

Het oplossen van de doolhofwoordzoeker was schijnbaar
moeilijker dan verwacht. In totaal hadden we 9 oplossingen.
Was hij echt zo moelijk dan?

p=v

-m

-j

-e

Het te vinden woord in de slang was: “Jaarmarkt”.
Onder de juiste inzendingen zijn door Jeroen Schoonen,
Penningmeester van de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars
getrokken die op 18 augustus bij het kunstwerk hun prijs in
ontvangst hebben genomen.
De gelukkige prijswinnaars op onderstaande foto vlnr. zijn:
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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.
Mette Vink, Sam de Kock en Anke van Aerle.
Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.
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Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze
maand een nieuwe kans.
Deze maand een rebus, en deze heeft alles te maken met de
actualiteit
Hij is niet echt moeilijk dus jongens en meisjes zet hem op.
Deelname is mogelijk vanaf 7 jaar.
Uiterste inzenddatum is deze keer: Zaterdag 13 oktober
2012.
De oplossingen van deze REBUS 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.
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Dierdonk krijgt kunstwerk van stichting Carat
Stichting Carat wil in alle 11 Helmondse wijken,
samen met de wijkbewoners, projecten met een
culturele meerwaarde realiseren.
Nadat eerder diverse andere Helmondse wijken ons voorgingen,
staat voor 2013 de wijk Dierdonk op het programma.
Na een algemene oproep in de Gazet zijn door twee kunstenaars
(en Dierdonkbewoners), Jos van der Donk en Petry Claassen
een tweetal schets ontwerpen gepresenteerd aan de wijkraad
en stichting Carat.

Om alle Dierdonkbewoners de gelegenheid te geven hun stem
uit te brengen zullen deze tijdens de 3e editie van Kunst in
Dierdonk, op zondag 7 oktober, 13.00 tot 17.00 uur, in Parkzicht
gepresenteerd worden.
Dierdonk wordt nog mooier dan het al is. De bezoekers van
Kunst in Dierdonk kunnen hun stem uitbrengen op een van
twee kunstwerken. Het door U gekozen ontwerp zal door de
kunstenaars gezamenlijk uitgevoerd worden waarna het medio
2013 geplaatst zal worden.

Kom dus naar parkzicht op zondag 7 oktober en
breng uw stem uit!

32 Wijkraad

Scouting verspreid scoutingvirus op zaterdag 6 okt.

Scouting Paulus Helmond-oost/Dierdonk
zet op zaterdag 6 oktober haar deuren
wagenwijd open om belangstellenden
kennis te laten maken met onze
Scoutingvereniging en onze blokhut
aan het kanaal (Bakelsedijk) tussen
Helmond-oost en Dierdonk.
Scouting Paulus is de scoutinggroep
voor Helmond-oost en Dierdonk en telt
ongeveer 130 leden en leiding die elke
week weer bij elkaar komen omdat ze het
scoutingvirus hebben. Nu is het moeilijk
uit teleggen wat dat nu eigenlijk is “het
scoutingvirus” en daarom geven wij op
zaterdag 6 oktober tussen 13.30 en 16.00
uur iedereen de gelegenheid om dit zelf
op te lopen. (Want we zijn altijd opzoek
naar nieuwe leden voor onze speltakken.)
Al onze speltakken van bevers tot
plusscouts laten op deze dag enkele
activiteiten zien die het scoutingvirus
kunnen veroorzaken, dus wat zou je
misschien tegen kunnen komen??
In elk geval is er genoeg te doen voor
iedereen van 4 tot en met 17 jaar, ben
je ouder en denk je dat scouting ook iets
voor jou kan betekenen kom dan langs
want we zijn altijd opzoek naar goede
leiding.
En waar kun je ons precies vinden.
Je vind onze blokhut aan de Bakelsedijk
aan het kanaal tussen Helmond-oost en

Uitnodiging
Open middag
Scouting Paulus

Zaterdag 6 oktober 2012, van 13.30 tot 16.00 uur
Er is van alles te beleven
van jong tot oud!
Parkeren aan de Fokkerlaan
...of kom gezellig op de fiets!
m

ngpaulus.co

www.scouti

Dierdonk. Kom je met de auto, zet dan
de auto neer in de parkeervakken aan de
fokkerlaan / lindbergplein. Vandaar uit
loop je naar het kanaal, onder de viaduct
door en zo kom je bij onze blokhut. Maar

het is natuurlijk nog veel beter om met de
fiets te komen.
www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

Primitief koken, schminken, speurtocht, knutselen, pionieren,
vlot varen, toneel, stokbrood bakken, schilderen, drama, spel,
PUZZELEN, sport, quiz, tocht technieken, gps, zwemmen,
vliegeren, zeepkistenrace, modderlopen, uitstapjes, musea,
hiken, zwerftocht, NATUUR, dieren, bier maken, zeilen, vuurtje
stoken, vies worden, kamperen, partijtje buldog,
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Binnen & buitenschilderwerk.

Profiteer van voordeel in oktober
bij Romonesco Slager-Traiteur

Vinyl & glasvezelbehang.
Thermopanebeglazing.



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





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

Raceﬁetsen & Mountainbike’s, Tijdrit-triathlon ﬁetsen, Crossﬁetsen,
Hybride’s, Sportieve stadsﬁetsen
Scherpe prijzen, goede service en lage uurtarieven zijn de
speerpunten van Jan van Dijk Bikes & Services
400 m2 winkeloppervlak 70 m2 kleding
Helmen en Schoenen.

Er is weer volop paardenhachee (om te stoven),
mager en klaar in slecht enkele uurtjes.
In oktober betaalt u voor
een rookworst slechts

Wij hebben weer heerlijke ambachtelijke
bloedworst en balkenbrij

rd,
t België geïmportee
Speciaal voor u ui
’s:
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clusieve wild
diverse soorten ex zantpaté – Everzwijnpaté
Fa
–
rto
po
Eendenmousse met – Pavé Royale (trio van ganzenlever,
sse
ou
Reepaté – Kwartelm lever) Bosduifmousse – Patrijspaté,
truffel en eenden
se uienconfijt.
heerlijk met ardeen
Kijk vanaf nu in weekblad ‘de Loop’
voor onze wekelijkse aanbiedingen!

Onderdelen & Accessoires Wielen & banden.

tel: 0492-474371

Email: info@bikesenservices.nl

€ 1,00

G ATI
pa r n

Dorpsstraat 47 | 5708 GC Stiphout | [0492] 565 043
Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492] 565 030
Mierloseweg 19 | 5707 AB Helmond | [0492] 548 904

Hoveniersbedrijf

C.A. Joosten

20 %

korting

op al onze servies onderdelen
van Villeroy & Boch
de aanbieding geldt t/m 30 september
en is niet van toepassing op introducties van 2012

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
ngd
lekker verle
. Hi ha
er
b
tot 31 okto
Kerkstraat 52

5701 PM

Helmond

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

Uitgelicht: Slagerij-Traiteur Romonesco
Het is nog een heel gedoe om voor een
interview de net geopende zaak op de
Mierloseweg van Romonesco SlagerTraiteur te bereiken. Inmiddels zullen de
hindernissen wel grotendeels verdwenen
zijn maar op deze september-middag ligt
een groot deel van de Mierloseweg, inclusief
de stoep, voor herstelwerkzaamheden
open.

Ondernemersechtpaar Michaël en Jennefer
Romonesco treffen het hiermee mijns
inziens niet. De verminderde bereikbaarheid
zal toch de klandizie beperken? Jennefer
houdt duidelijk niet van klagen: “het geeft
ons de kans om ons nieuwe filiaal rustig
op te starten. We hebben deze zaak net
overgenomen en al het personeel behouden
dat er al was.
Zij en wij krijgen de kans goed aan elkaar
te wennen zo. Bovendien laten de vaste
klanten van deze slagerij zich niet zo snel
afschrikken door een beetje zand in plaats
van een keurig geplaveide stoep”.
Deze optimistische kijk kom ik in de loop
van ons gesprek nog regelmatig tegen. Voor
Jennefer en Michael is het glas duidelijk
eerder bijna vol dan halfleeg….
Op 1 september van dit jaar opende dit paar
hun derde zaak, aan de Mierloseweg, na de
winkels in Stiphout en de Bus. Zij openden

hun eerste slagerij in 2007 in Stiphout
aan de Dorpssstraat 47. Voor Michaël een
welbekend adres omdat hij er jarenlang
chefslager was bij zijn voorganger Giebels.
Hij maakte een paar jaar een ‘uitstapje’ naar
België om aldaar in de groothandel aan het
werk te gaan. Maar een winkel bleef, zoals hij
dat zelf noemt, zijn grote passie. De winkel
van Giebels Vlees kwam beschikbaar. Een
klant die de slagerij niet graag uit Stiphout
zag verdwijnen had hem getipt. “Is dat niks
voor jou?” Met zijn vrouw Jennefer heeft
hij de sprong naar een eigen onderneming
gewaagd.
Jennefer heeft een heel andere achtergrond.
Ze heeft commerciële economie gestudeerd
en heeft jarenlang bij een reclamebureau
gewerkt. Bij de promotie van hun winkels
komt dit uiteraard goed van pas. Maar
Jennefer vindt het geweldig om zo’n 3 dagen
per week in de zaak te staan. Ondanks de
drukte van de administratie en het gezin met
4 kinderen, waarvan de jongste, Joep, nog
maar 2 jaar oud is, valt ze naast deze 3 dagen
per week in als er door vakantie of ziekte in
een van de filialen te weinig personeel is.
U kunt zich voorstellen dat dit nog wel eens
gebeurt als je inmiddels 3 zaken hebt en
14 mensen in dienst. In 2010 deed zich de
kans voor in om in winkelcentrum de Bus
aan het Nieuwveld in Helmond-noord een
slagerij te openen. Met name voor ons
Dierdonkers een uitkomst! De Bus kende tot
op dat moment geen slagerij maar dat er
behoefte aan was hebben de Romonesco’s
wel bewezen. En over personeel gesproken;
net op dat moment loopt Tijn binnen. Trots
zegt Jennefer: “Ha, onze werknemer van de
maand!” Tijn, normaal werkzaam in de Bus,
glundert!
In Stiphout is achter de winkel het centrale
’maakpunt’ voor de producten. Naast vlees
waren en vlees, vaak bewerkt vlees; gekruid,
gemarineerd, samengesteld, gegrild, ver
koopt slagerij Romonesco diverse salades
en andere kant-en-klare etenswaren zoals
worstenbroodjes en tapas. Naast slagerij
zijn ze ook traiteur en dat is behalve te zien
ook te ruiken! Een heerlijke geur bereikt me
als de deur naar de winkel even opengaat
bij het passeren van een personeelslid.
Ook eigengemaakte kant-en-klare hachee,
goulash, en in de winter ook stamppotten
zijn vers verkrijgbaar. Daarnaast worden
regelmatig diepgevroren verse soepen
verkocht. En alles zonder kunstmatige
conserveringsmiddelen.

Jennefer is er trots op dat Romonesco
uitblinkt in kwaliteit. Alleen het vlees met
de juiste afkomst komt in de toonbank.
Rundvlees komt via een oom van Jennefer
hier uit de buurt van Helmond. Zo weten
Michaël en Jennefer zich verzekerd van

topkwaliteit. Elke week wordt een rund
geslacht waarvan het vlees in zijn geheel
via de drie filialen een weg vindt naar de
consumenten. Ook voor het varkensvlees
moet de kwaliteit van de bovenste plank zijn,
evenals voor lams- en kippenvlees. Daarvan
worden o.a eigengemaakte achterham,
grilworst, rookvlees en rosbief bereid.
En ook voor gourmetschotel en BBQ kunt
u uiteraard bij Romonesco goed terecht.
Sinds april 2009 zijn Michaël en Jennefer
samen met Ton Romonesco en Teun Kuypers
(voorheen chefkok van de Raymaert) Party &
Cateringservice Ton Appétit gestart. U kunt
er terecht voor alle party service en catering,
van een borrelgarnituur tot complete warme
en koude buffetten. Zij zorgen ervoor dat uw
feest een groot succes wordt.
Kijk voor meer informatie en voor
mogelijkheden op www.tonappetit.nl en
www.romonesco.com
Inwoners van Dierdonk weten het inmiddels
meestal ook al: iedere donderdag is het
Spareribs-dag. Dan zijn de Spareribs niet
alleen lekker maar ook nog aantrekkelijk
geprijsd. En als u het nog niet wist: ga op
een donderdag naar de Bus gaat om bij
Romonesco Slager-Traiteur spare-ribs
te halen! Ik weet zeker dat u voor een
aangename prijs zeer smakelijk zult eten!
En vingers aflikken mag!
Mirjam van der Pijl
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Prinsbeke
Om 19.00 uur begint de avond met een laatste
polonaise en het ontmantelen van de Jeugdprins
Laurence d’n Urste. Rond 19.30 zal het duidelijk
worden wie de nieuwe Jeugdprins 2013
van de Rammetjes is.

Vanaf 20.30 zal de avond verder gaan met de
bekendmaking van de Prins der Rampetampers voor 2013.
Ook Prins Peter d’n Urste zal onder toeziend oog
van enkele gastverenigingen nog eenmaal voorgaan in
de polonaise. Rond de Klok van 22.11 uur
weten we dan wie hem opvolgt.

Iedereen is van harte welkom om deze
fantastische avond mee te maken.
Medewerking van De Rammetjes,
De Rampetampers,de Dansgarde
en de Showgroep.
Tevens diverse
andere carnavalsverenigingen
.
om de feestvreugde te verhogen.
Aanvang 19.00 uur. zaal open 18.45 uur.

Toegang gratis
Muziek is in handen van Hofkapel “De Durbloazers” en onze
eigen discotheek “The Musicmasters” met onze huis DJ’s.
Residentie Parkzicht, Dierdonkpark 6, Helmond (Dierdonk). Telefoon: 0492-556266

Rampetampers carnaval in 2013

Sommige zullen al wel iets hebben opgevangen, andere mensen
nog niets, maar het programma van de Rampetampers in
Dierdonk ziet er in 2013 anders uit.
Teruglopende bezoekersaantallen hebben ons doen besluiten
om ons programma aan te passen. Zo hebben we voor het
seizoen 2013 de volgende activiteiten in onze residentie
Parkzicht.
Zaterdag 3 november 2012:
19.00 uur de jeugdprinsbekendmaking en vanaf 20.30 de
prinsbekendmaking.
Zondag 13 januari 2013:
14.00 uur middag van de Jeugd met de Rammetjes.
Zaterdag 2 februari 2013:
20.00 uur de Zittingsavond.
Vrijdag 8 februari 2013
19.00 uur CarnavalsJeugdDisco.
Zaterdag 9 februari 2013:
20.30 uur Kapellen Plus Avond.
Maandag 11 februari 2013:
14.00 uur Kindermiddag.
Zoals u ziet hebben we de jeugprinsbekendmaking verschoven
naar de zaterdagavond, en voor de “stuif n’s in” op de dag na
de zittingsavond komt een nieuwe activiteit voor de jeugd en
wel de “middag van de jeugd”.
Op maandagavond en dinsdagmiddag bieden wij dit jaar geen
programma aan. Hiervoor hebben we dit jaar andere activiteiten
gepland, welke buiten parkzicht zullen plaatsvinden. In elk geval
gaan we er met onze nieuwe prinsen een fantastisch carnaval
van maken. Op onze website zal binnenkort het programma voor
2013 worden gepubliceerd.

Prinsbekendmakingen

Dan zal zoals u bovenstaand gelezen hebt op 3 november de
jeugdprins en de prins voor 2013 worden bekend gemaakt. Wie
in het toch wel korte seizoen de scepter(s) gaat/gaan zwaaien,
wel laat u verrassen en kom op 3 november naar onze residentie.

Om 20.30 uur wordt het feestgedruis voortgezet door de groten
en zal Prins Peter d’n Urste nog even laten zien wat nu echt
carnaval is. Na ontvangst van de gastverenigingen zal ook hij nog
een maal voorgaan in de polonaise, om vervolgens de artikelen
behorend bij zijn prinselijke waardigheid bij de voorzitter in
te leveren. Dit alles onder de klanken van “de durbloazers”.
Vervolgens zal dan de nieuwe prins van Dierdonk aan de
aanwezigen worden gepresenteerd.
Zowel tijdens de jeugdprinsbekendmaking als ook de
prinsbekendmaking zal de dansgarde en de showgroep hun
kunsten ten tonele brengen. Voor zowel de jeugd als de raad
en de dansgarde/showgroep hebben we nog mogelijkheden om
ook mee te gaan doen binnen de vereniging. Nadere informatie
via het secretariaat: secretaris@rampetampers.nl of 0492517210

Jeugdprins Laurence d’n Urste zal rond de klok van 19.15 nog
een laatste keer voorgaan in een geweldige polonaise om daarna
de attributen behorend bij zijn Prinsschap in zal leveren. Ook de
Vorst en Ceremoniemeester zullen hun attributen inleveren en
de leden van de jeugdraad zullen hun cape en steek inleveren.
Vervolgens zal zo rond de klok van 19.30 de nieuw Prins, Vorst
en Ceremoniemeester worden bekend gemaakt eveneens als
hun gevolg, gestoken in een “andere” outfit.
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Programma oktober 2012 Filmhuis Helmond
Les Neiges du Kilimandjaro

Do. 4 okt. 19.30 uur za. 6 okt. 19.30 uur zo. 7 okt. 20.30 uur ma.
8 okt. 19.30 uur di. 9 okt. 14.00 uur di. 9 okt. 21.30 uur
Frans drama over een getrouwd stel van wie het gelukkige leven
wreed verstoord wordt door een gewapende overval.
Hoewel hij werkloos is, is Michel gelukkig samen met MarieClaire. Ze zijn al 30 jaar bij elkaar en genieten volop van hun
kinderen en kleinkinderen. Ze hebben goede vrienden, zijn
trots op hun syndicale en politieke strijd en hun geweten is
even transparant als hun blik. Dit geluk wordt echter verstoord
wanneer twee gewapende, gemaskerde mannen hen overvallen,
mishandelen, vastbinden, hun trouwringen afnemen en vluchten
met hun creditcards. Hun ontreddering wordt nog groter als ze
erachter komen dat deze overval georganiseerd is door een
oud-collega van Michel, iemand die heel dichtbij ze staat.
Geïnspireerd op het gedicht ‘Les pauvres gens’ (‘De arme
mensen’) van Victor Hugo.
Regie: Robert Guédiguian

Meek’s Cutoff

Do. 4 okt. 21.30 uur vr. 5 okt. 14.00 uur vr. 5 okt. 19.30 uur za.
6 okt. 21.30 uur zo. 7 okt. 18.30 uur ma. 8 okt. 21.30 uur di. 9
okt. 19.30
Op ware feiten gebaseerde en met schitterende beelden
gefilmde “existentiële roadmovie” van Kelly Reichardt ( Old
Joy, Wendy and Lucy), gezien vanuit het (in het western-genre
ongewone) perspectief van een zelfstandig denkende, sterke
vrouw.Drie emigrantengezinnen trekken anno 1845 naar het
verre westen op zoek naar een beter leven. Dan moeten ze wel
eerst voorbij de Cascade Mountains, een beruchte bergkam
die Oregon van de Stille Oceaan scheidt. Stephen Meek, een
ongewassen bergbewoner, beweert dat hij een kortere route
kent. De natuur waarmee de gezinnen elke dag geconfronteerd
worden, is woest en onverbiddelijk en de vrees groeit dat Mr.
Meek niet zo betrouwbaar is als hij zelf heeft doen voorkomen.
Regie: Kelly Reichardt

Tous Ensemble

Do. 11 okt. 19.30 uur vr. 12 okt. 21.30 uur za. 13 okt. 19.30 uur
zo. 14 okt. 20.30 uur ma. 15 okt. 19.30 uur di. 16 okt. 14.00 uur
di. 16 okt. 21.30 uur

Vijf oude vrienden besluiten bij elkaar te gaan wonen, omdat zij
niet willen eindigen in een bejaardentehuis. In Tous Ensemble van
regisseur Stéphane Robelin maakt Jane Fonda haar comeback.
Vijf goede vrienden, vijf verschillende karakters. Claude, een
echte vrouwenversierder; Annie en Jean, een opmerkelijk stel
- hij politiek activist en zij burgerlijk en gewoontjes en Jeanne
en Albert, de feminist en de bon vivant. Vijf verschillende
problemen met ouder worden, van een zwak hart tot dementie.
De oplossing: een gedeeld huis. Omdat ze geen van de vijf bereid
zijn hun zelfstandigheid op te geven.
Regie: Stéphane Robelin

Dom (House)

Do. 11 okt. 21.30 uur vr. 12 okt. 19.30 uur za. 13 okt. 21.30 uur
zo. 14 okt. 18.30 uur ma. 15 okt. 21.30 uur di. 16 okt. 19.30 uur
Droogkomisch Tsjecho-Slowaaks drama over een vader die
veel moeite heeft om zijn twee jongvolwassen dochters los te
laten, als metafoor voor het onherroepelijke einde van de oude
communistische, patriarchale samenleving.
In een klein Tsjechisch dorp bouwt de toegewijde vader Imrich
in zijn eigen achtertuin een huis voor elk van zijn twee dochters.
De oudste dochter Jana verstoort de bouwplannen van haar
vader door op jonge leeftijd te trouwen met een, in de ogen van
haar ouders, ongeschikte man. Met de bouw van het huis voor
zijn jongere dochter Eva gaat Imrich, zonder geld voor genoeg
stenen, enthousiast verder. Maar wanneer ook zij aangeeft
andere plannen te hebben, probeert Imrich haar op dat vlak te
dwarsbomen. Moeder moet alles op alles zetten om de vrede
binnen het gezin nog enigszins te bewaren.
Regie: Zuzana Liová

A Hard Day’s Night

Vr. 5 okt. 21.30 uur zo. 7 okt. 15.00 uur vr. 12 okt. 14.00 uur zo.
14 okt. 15.00 uur
De beroemdste popgroep allertijden reist voor een tv-show
per trein en auto van Liverpool naar Londen. Naast allerlei
kwajongensstreken, zit er ook nog een verhaal in deze swingende
road movie: voor het optreden van de band is drummer Ringo
Starr onvindbaar. Het is niet de enige gebeurtenis waar de
ondeugende opa van Paul McCartney de hand in heeft gehad.
Voor een muziekfilm is het plot erg origineel en bovendien
wordt het camerawerk geroemd: het is modern, inventief
en opwindend. A Hard Day’s Night kreeg daarom zelfs goede
recensies van filmcritici en dat was voor het eerst. De film kreeg
twee Oscarnominaties (‘Beste muziek’ en ‘Beste Script’).
Engels gesproken, NIET ondertiteld
Regie: Richard Lester

A Royal Affair

Tous Ensembles

38 Filmhuis

Do. 18 okt. 19.30 uur vr. 19 okt. 14.00 uur za. 20 okt. 19.30 uur
zo. 21 okt. 20.30 uur ma. 22 okt. 19.30 uur di. 23 okt. 21.30 uur
Historisch drama over de driehoeksverhouding tussen de
schizofrene Deense koning Christian VII, zijn jonge vrouw
Caroline Mathilde en hun huisarts
Prinses Caroline Mathilde wordt op vijftienjarige leeftijd
uitgehuwelijkt aan de schizofrene Deense koning Christian
VII. Van een sprookjeshuwelijk is geen sprake als blijkt dat
alleen huisarts Johann Friedrich Struensee tot de krankzinnige

koning door kan dringen. Bewust van zijn positie, grijpt idealist
Struensee de kans om via de koning de ouderwetse regelgeving
van Denemarken te veranderen. Hij zet echter alles op het spel
wanneer er een hartstochtelijke romance tussen hem en de
koningin ontstaat. Een verboden liefde die het begin van een
revolutie betekent en het land voorgoed zal veranderen.
A Royal Affair won op het filmfestival van Berlijn de prijzen voor
beste scenario en beste acteur.
Regie: Nikolaj Arcel

letterlijk op z’n kop zetten. Een prachtige zonsondergang in
Entre Ríos wordt getoond tegenover de hectische straten in
het regenachtige Shanghai. Bewoners van onbebouwd land
tegenover bewoners van vulkanische grond. En rustgevende
landschappen tegenover drukke steden. Maar de antipoden
lijken ondanks hun verschillen op een mythische manier aan
elkaar verbonden.
Regie: Victor Kossakovsky

To Rome with Love

Do. 25 okt. 19.30 uur vr. 26 okt. 14.00 uur vr. 26 okt. 21.45 za.
27 okt. 21.45 uur zo. 28 okt. 18.30 uur ma. 29 okt. 21.45 uur
di. 30 okt. 19.30 uur
Holy Motors volgt één dag uit het leven van Monsieur Oscar.
Hij reist van zonsopgang tot na middernacht van het ene naar
het andere leven. Monsieur Oscar stapt de wereld in, in de
gedaante van rijke zakenman, moordenaar, bedelaar, gek of
familieman. Hij speelt iedere rol met hart en ziel. Hij reist met
de slanke blonde vrouw Céline aan het stuur van een immense
limousine die hem door Parijs transporteert. Hij voert de ene
vreemde daad na de andere uit, maar welke mysterieuze kracht
drijft hem?
Regie: Leos Carax

Do. 18 okt. 21.30 uur vr. 19 okt. 19.30 uur za. 20 okt. 21.30 uur
zo. 21 okt. 18.30 uur ma. 22 okt. 21.30 uur di. 23 okt. 19.30 uur
Woody Allens romantische en komische hommage aan Rome,
met een kijkje in het leven van vier verschillende stellen in en
om de Italiaanse hoofdstad
Een gepensioneerde operaregisseur die verwoede pogingen
onderneemt om een zingende begrafenisondernemer op
het podium te krijgen; een architect die een Amerikaanse
jongeman van pittig liefdesadvies voorziet uit zijn eigen jeugd;
een doodgewone vader die tot zijn grote verbazing ineens de
nieuwste beroemdheid van de hoofdstad is; en een pasgetrouwd
Italiaans stelletje dat een bijzonder romantische dag beleeft...
zonder elkaar.
Na Barcelona (Vicky, Cristina Barcelona), Londen (You Will Meet
a Tall Dark Stranger) en Parijs (Midnight in Paris) brengt Woody
Allen nu een hommage aan Rome.
Regie: Woody Allen

Holy Motors

360

Do. 25 okt. 21.45 uur vr. 26 okt. 19.30 uur za. 27 okt. 19.30 uur
zo. 28 okt. 15.00 uur zo. 28 okt. 20.45 uur ma. 29 okt. 19.30 uur
di. 30 okt. 14.00 uur di. 30 okt. 21.45 uur
Een eenzame Engelse zakenman wordt gechanteerd door een
collega die ontdekt heeft dat hij van plan is om tijdens een reis
een prostituee te bezoeken. Een getrouwde vrouw verbreekt
haar relatie met haar jongere minnaar. Een Braziliaanse studente
besluit om haar vriend in Londen te verlaten en terug te keren
naar Rio. Een ex-alcoholist vliegt naar Phoenix in de hoop zijn
reeds lang verdwenen dochter terug te vinden. Op de luchthaven
van Denver wordt de kalmte van een man, die voorwaardelijk
vrij is wegens seksueel misbruik, op de proef gesteld wanneer
een jonge vrouw hem een onverwacht voorstel doet.
Regie: Fernando Meirelles
SPAARACTIE KINDERFILM
Aan deze spaaractie doen Filmhuis Helmond en Bibliotheek
Helmond-Peel mee.
Het Filmhuis heeft in de herfstvakantie een aantal leuke
kinderfilms op het programma staan. Leen in de maanden juli
en aug. 3 keer materialen bij de bieb en spaar voor een gratis
bioscoopkaartje! http://bibliotheekhelmondpeel.nl

To Rome with Love

¡Vivan las Antipodas! (documentaire)

Vr. 19 okt. 21.30 uur zo. 21 okt. 15.00 uur di. 23 okt. 14.00 uur
Wat is de kortste route tussen Entre Ríos in Argentinië en de
Chinese metropool Shanghai? Een rechte lijn door de aardbol.
De twee plaatsen zijn namelijk antipoden: elkaars geografische
tegenpolen. Documentairemaker Victor Kossakovsky reist rond
de wereld en toont vier paar antipoden die ons wereldbeeld

Filmhuis Helmond
Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl
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KOM GEZELLIG
SPORTEN
Spinning, Squash, Fitness, Steps,
Zumba, Powerkick, Body lift,
DéDé Danceballet, TeaKwon-Do,
Darten, Senioren Fitness.
Squash actie
8x een half uur squash en een squashracket (dat je mag houden)
voor slecht € 49,95 p/p

(advertorial)

Gratis
inloop-spreekuur
logopediepraktijk
Brouwhuis/Dierdonk

Logopediepraktijk Brouwhuis/Dierdonk
organiseert ook dit schooljaar gratis
inloopspreekuren tijdens schoolweken.
Elke dinsdag tussen 13.30 en 14.00 uur
Elke woensdag tussen 10.30 en 11.00 uur.
Locatie Brouwhuis (in Residentie Brouw
horst, tegenover het station in Brouwhuis).
Er zullen geen screeningen meer door de
GGD op basisscholen worden verzorgd.
Daarom is het belangrijk dat u als ouders/
verzorgers alert blijft op eventuele signa
len die erop wijzen dat logopedische
behandeling nodig is.
Wat is logopedie?
Een logopedist onderzoekt en behandelt
problemen op het gebied van commu
nicatie. Deze problemen kunnen zich
voordoen op het gebied van:
• Eten en Drinken, ook pré-verbale
logopedie
• Afwijkende mondgewoonten
• Spraak
• Gehoor
• Taal		
• Adem / Stem
• Dyslexie
Onze logopediepraktijk is een allround
praktijk. Dit betekent dat wij hulp kunnen
bieden op alle genoemde gebieden.
Vanaf heden kunnen wij ook kinderen
begeleiden die problemen hebben met
lezen en spellen!
Wij zijn altijd bereikbaar op ons algemeen
telefoonnummer: 0492-558360.

Hockeyclub Bakel start Funky Hockey

Onze logopediepraktijk in Brouwhuis is
iedere werkdag geopend van 8.30 tot
17.30 uur.
In Dierdonk zijn wij op maandagmiddag
geopend van 13.00 tot 18.15 uur.
Bezoek ook eens onze website:
www.logopedie-brouwhuis-dierdonk.nl.

Meisjes 6E1 van
Hockeyclub Bakel is
intussen fanatiek aan
het nieuwe seizoen
begonnen. Afgelopen
week hebben ze van de
sponsor schitterende
trainingspakken
gekregen. Succes
meiden!

Logopediepraktijk Brouwhuis/Dierdonk
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Computerhulp nodig?
Onze ICT experts van Experteam
helpen u graag weer op weg

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

FEEST TE VIEREN
www.apverhuur.nl
(JE)

** AANBIEDING / LAAGSTE PRIJS – GARANTIE: **

STAANTAFEL WIT, 85 CM.

€.

BARKRUK, INKLAPBAAR

€. 1,00
€. 20,00
€. 35,00

(PARTY-)TENTEN,

v.a.

ABRAHAM, SARAH, v.a.

3,00

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

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

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

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

Zorg voor alle generaties!

Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons
terecht voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. Van zwangerschapsbegeleiding,
kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging.
U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze thuiszorgwinkels of we komen
bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg.
Bekijk Fijn!
Het digitale magazine van de Zorgboog

Vragen over zorg? Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636
(€ 0,01 per minuut) of kijk op www.zorgboog.nl

Oktober in het Annatheater
Maandag 1 oktober gratis proefles acteren voor Op zaterdag 6 oktober Try out concert Helmonds
Muziek Corps.
volwassenen in het Annatheater
Aanvang 20.00 u in het Annatheater. Gratis entree.

Misschien weet je niet wat je je bij acteerlessen voor moet
stellen. Op maandag 1 oktober om 19.45 uur begint de cursus
acteren in het Annatheater en kun je gratis een proefles volgen
om te kijken of het iets voor je is.

Zaterdag 6 oktober geven het Slagwerkensemble en het
Harmonieorkest van Helmonds Muziek Corps (HMC) een try-out
concert. Het Slagwerkensemble neemt op 18 november deel
aan een KNFM concours en wil graag hun vorderingen laten
horen tijdens dit concert. Het Slagwerkensemble staat onder
leiding van Rob van der Sommen.
Het harmonieorkest zal een gedeelte spelen uit het
Najaarsconcertprogramma wat staat gepland op zaterdag
10 november aanstaande in de St. Lambertuskerk. Het
Harmonieorkest staat onder leiding van haar vaste dirigent
Hans Pastoor.
Beide geledingen van HMC nodigen u graag uit dit concert bij
te wonen.

In deze cursus worden improvisatietechnieken getraind en
verdiept. Je leert je flexibel op te stellen, snel te schakelen,
traint je concentratie- en samenwerkingsvermogen en je
verbeeldingkracht.
Voor informatie: Lavínia Germano, tel. 0492-547573,
e-mail: laviniagermano@annatheater.nl

Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg ter hoogte van
het NS-station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl.
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Programma Poppodium Lakei oktober 2012
Donderdag 4 oktober 2012

Wyman (ex Rolling Stones) & His Rhythm
Kings
Ja, u leest het goed. Bill Wyman, medeoprichter van één van de grootste bands
aller tijden The Rolling Stones – komt naar
Helmond! En niet alleen, want samen met
zijn Rhythm Kings zet hij een heerlijke
avond fantastische muziek neer uit de
jaren zestig, zeventig en tachtig. Wat te

de band in alle opzichten alleen maar
gegroeid.
Het voorprogramma wordt verzorgd
door de getalenteerde Nederlandse/
Amerikaanse singer/songwriter Signe
Tollefsen.

Zondag 21 oktober 2012
7 oktober 2012

Tides From Nebula
Tides From Nebula is een instrumentaal
post-rock viertal uit Polen. In mei van dit
jaar bracht de band haar 2e full length
release ‘Earthshine’ uit. De band bestaat
uit Adam Waleszynski (gitaar), Maciej
Karbowski (gitaar, piano), Przemek
Weglowski (bass) en Tomasz Stolowski
(drums).
Zaterdag 13 oktober 2012

denken van Albert Lee (gitaar), Beverley
Skeete (zang), Terry Taylor (gitaar),
Graham Broad (drums), Nick Payn (sax),
Frank Mead (sax), Geraint Watkins
(keyboards) en Georgie Fame (orgel).
Deze 9-koppige all-star band weet op
sublieme wijze klassiekers uit de Rhythm
and Blues, Soul en Rock n Roll neer te
zetten zoals ‘You Never Can Tell’, ‘I Put
a Spell on You’ en ‘Honky Tonk Women’.

Dutch Floyd
Pink Floyd behoort tot de grootste
rockbands die de wereld gekend heeft.
In 1966 stonden ze aan de wieg van de
psychedelische rock en in 1973 werd
een album uitgebracht dat later alle
verkooprecords zou breken, ‘Dark Side
Of The Moon’.
Dutch Floyd is opgericht in 2009 en brengt
op indrukwekkende wijze een ode aan
Pink Floyd.
Vrijdag 19 oktober 2012

Vrijdag 5 oktober 2012

Mike Tramp solo & acoustic
De geboren Deen zit alweer 30 jaar in
het vak. Natuurlijk kennen we hem als
de charismatische frontman van White
Lion. Nu komt hij naar Lakei voor een solo
optreden, in de intieme setting van ons
café.
Zaterdag 6 oktober 2012

The Nits, support Signe Tollefsen
The Nits is typisch zo’n band met een
eeuwige houdbaarheid. De kern van de
band, bestaande uit Henk Hofstede, Rob
Kloet en Robert Jan Stips, staat al sinds
1974 sterk overeind. Vooral in de jaren
80 zette de band zich nadrukkelijk op de
kaart met hits als ‘Nescio’, ‘In The Dutch
Mountains’ en ‘J.O.S. Days’. Sindsdien is

44 Cultuur

illustere combo The Hank Five. Zij zingen,
schrijven, dichten, dansen, huilen, lachen,
eten en naaien maat. Een voorstelling
over vriendschap, de wereld, de liefde
en het leven. En Nepal.

Hou je van surf/beat/sixties/garage en
van geweldige live shows? 1 avond: 3
bands !
The Reaction (met leden van the Dirty
Denims), sixties garage met scheurende
stembanden, knallende drums, catchy
gitaarriffs, ronkende bass en een fel
Philicorda orgeltje.
The Marino’s met bezwerende voodoo
drums, vette bassriffs, en swingende
surfgitaren is de missie helder en
duidelijk.The Marinos mikken nummer
voor nummer op de dansvloer.
The SurfbeatClub; de formule is simpel,
de uitkomst des te lekkerder: sexy als een
jarretel en catchy als een Beatles deun.
Vitale retro met een lichte punkattitude.

Nooit eerder speelde band op het vaste
land van Europa maar nu komen ze voor
een eenmalig en dus uniek optreden naar
Lakei: SANTERS!!!!!!!!!!!!
De band werd opgericht in 1980 in
Toronto, Canada door de broers Rick
(gitaar/zang) en Mark (drums) Santers,
aangevuld met bassist Rick Lazaroff. In
1981 verscheen het debuutalbum ‘Shot
Down In Flames’. Later verschenen nog
de eveneens succesvolle platen ‘Racing
Time’(1982) en ‘Guitar Alley’(1984).

Zaterdag 26 oktober 2012

Jefferson Starship
Ja, je leest het goed, er komt alweer een
roemruchte band uit het verleden naar
Lakei. Eén van de oprichters van Jefferson
Airplane - Paul Kantner, een man die is
opgenomen in de Rock Hall Of Fame een voormalig Jefferson Airplane bandlid
David Freiberg zijn de grote namen achter
Jefferson Starship. Als lead zangeres
beschikt de band over Grammy-nominee
en Broadway zangeres Cathy Richardson.
De band wordt aangevuld met niemand
minder dan drummer Prairie Prince,
gitarist Slick Aguilar en Chris Smith.
Het wordt een avond genieten met hits
als ‘Somebody To Love’, ‘White Rabbit’,
‘Volunteers’, ‘Have You Seen The Stars
Tonight’ en ‘When The Earth Moves
Again’

Zaterdag 20 oktober 2012

Wegens groot succes van de theater
voorstelling ‘Ook Voor Vrouwen’ met Leon
Verdonschot hebben we hem opnieuw
uitgenodigd in Lakei: Nico Dijkshoorn. Dit
keer neemt hij zijn maat Ronald Giphart
mee. Nico en Ronald naaien maat.
Ze trekken door het land met het

Voor info/kaartverkoop zie:
www.lakeihelmond.nl

Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

Als God in Frankrijk.
Helaas … wanneer jullie dit lezen loopt de
zomer stilletjesaan weer op zijn einde. Ik
hoop dat jullie er ook van genoten hebben.
Voor mij waren het in ieder geval drie
mooie maanden. Ik heb me goed vermaakt
en voldoende zonne-vitamines opgedaan
voor de komende winter. Twee weken
Kroatië in juni, een heerlijke tijd in juli en
prachtig weer in augustus. Schitterende
zonsondergangen, regelmatig een BBQ of
een terrasje, een verkoelende zwempartij,
een mooie daguitstap, … Wat wil een mens
nog meer? Zalig ontspannen en genieten...
En het was aanstekelijk blijkbaar want rond
me zag ik veel blije en lachende mensen.
Zelfs de dieren in de praktijk leken goed
gezind!
Spijtig genoeg is de zomerperiode niet
alleen maar rozengeur en manenschijn. Het
is ook de tijd van de achtergelaten dieren
en aan bomen vastgebonden honden.
Schrijnende verhalen, en niet altijd met
een happy-end.
Onlangs was ik op een bijscholing. Een
van de onderwerpen ging over dieren
mishandeling en -verwaarlozing. En de
samenhang hiervan met partnergeweld of
kindermishandeling. Geschokt was ik toen
de spreker vertelde dat onderzoek had
aangetoond dat in Nederland elke week een
kind sterft ten gevolge van verwaarlozing en
dat je als dierenarts per twee weken drie
patiënten ontmoet die het slachtoffer zijn
van mishandeling. Cijfers waarvoor we ons
hoofd niet in het zand mogen steken!
Maar gelukkig zien we ook vaak het om
gekeerde. Eigenaren die zielsveel van hun
dier houden en er financieel en emotioneel
alles voor over hebben. Wat voor sommige
mensen ‘maar’ een dier is, is voor anderen
hun beste vriend, trouw gezelschap, een
bondgenoot, iemand om lief en leed mee
te delen.
Ook Joep had het geluk zo’n eigenaar
te treffen. Terwijl het gezin gezellig op

vakantie was in Frankrijk, werd Joep ziek.
Hij was duidelijk niet zichzelf: snel moe,
hoesten en hijgen en een slechte eetlust.
De plaatselijke dierenarts onderzocht
hem en constateerde een hartprobleem.
Omdat Joep echter niet reageerde op de
voorgeschreven medicatie, was het gezin
zo goed om hun vakantie vroegtijdig stop
te zetten en Joep hier bij ons nogmaals te
laten onderzoeken. Hier bleek uiteindelijk
dat hij een ernstige longontsteking had. De
behandeling en medicijnen zijn aangepast
en hij wordt nauwkeurig opgevolgd. In ieder
geval heeft hij door de liefde van zijn baasje
alle kansen gekregen op een zo spoedig
mogelijk herstel.
Veel dieren zijn erg dankbaar voor de zorg
en aandacht die ze krijgen. Er zijn er echter
ook die proberen te profiteren van deze
liefde. Die zich in huis de koning te rijk
voelen en ook als zodanig op hun wenken
bediend willen worden. Niet persé agressief,
maar met een duidelijke wil en een
vastberadenheid die bewondering wekt. Een
mooi voorbeeld hiervan is Savannah, de kat
van onze werkgever Geert en zijn dochter
Lieke. Als een echte diva loopt ze door het
huis: neus in de lucht en staart kaarsrecht

omhoog. Hoezo, op het aanrecht mag ik niet
komen? En hoezo, de bank is niet van mij? …
‘Nee’ staat niet in haar woordenboek. Geen
tijd om me te strelen?! Dat zullen we dan
even naar onze hand zetten. En dan plots
komt ze in je nek zitten of kruipt ze aan je
broek omhoog. Eigenwijs in elke vezel van
haar lijfje. Maar zo ondeugend en sluw als
ze kan zijn, zo heerlijk onschuldig kan ze
ook op je schoot liggen spinnen of slapen.
Duidelijk dankbaar. En genietend van haar
luxeleventje. Als een God in Frankrijk… en
niet enkel tijdens de vakantie.
Joke Jolling,
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis kijk dan op www.dierenkliniek.

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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Weet ú het al?

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

1500 m2 slapen

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

Kom gezellig even snuffelen!
Kettingen / stijlvol / modern
Armbanden / Horloges
Poncho’s / Omslagdoeken
Handschoenen / Leer / Wol
Dassen / Kollen
Sjaals / Baretten
Tassen / Modieus / Stoer

GEWOON OPEN
TIJDENS VEBOUWING
MET HET

COMPLETE

v.d. Poelstraat 1 • Bakel • 0492-344291

ASSORTIMENT

VAN TIEL

BAKEL

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Drogisterij KantersHabraken

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

4
4
4
4
4

Audio/video
Witgoed
Telefonie
Reparaties
Satelietontvangst

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

Johan Habraken - Bakel

Extra voordeel
scoren?
Meld u nu aan via

www.c1000.nl/
actiemail

NU EEN NOG GROTER
ASSORTIMENT.
Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817
Voorheen Myranda Totaal Cosmetiek

KWALITEIT EN
LAGE PRIJZEN.
DORPSSTRAAT 34
BAKEL

Herfst 2012
r

To h

e

Exclusieve collecties!

Uw mobiliteit is onze zorg!
Bolle Akker 13
5761 RW Bakel
0492-340765

Scheiweg 9
5421 XL Gemert
0492-341006

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

www.automertens.nl
v.d. Poelstraat 1 • Bakel • 0492-344291

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

Spaar tot

��%

KORTING
op With Jacob’s servies

Dinerbord set 2
Adv esprijs 14 98 70% korting

Diepbord set 2
Adv esprijs 14 98 70% korting

Theepot
Adv esprijs 14 98 50% korting

Schaal 23 cm
Adv esprijs 14 98 70% korting

Ontbijtbord set 2
Adv esprijs 12 98 70% korting

Schaaltje 13,5 cm set 2
Adv esprijs 12 98 70% korting

�.��

Suikerpot & Melkkan

�.��

Gebaksbord set 2

�.��

Mokken set 2

�.��

Mokjes set 2

�.��

Eierdop set 2

+ � spaarkaart

+ � spaarkaart

+ � spaarkaart

+ � spaarkaart

+ � spaarkaart

Adviespr js 12 98 70% kort ng

Adviespr js 9 98 70% korting

Adviespr js 6 98 50% korting

Adviespr js 3 98 50% korting

Adviespr js 3 98 50% korting

�.��

+ � spaarkaart

�.��

+ � spaarkaart

�.��

+ � spaarkaart

�.��

+ � spaarkaart

�.��

+ � spaarkaart

�.��

+ � spaarkaart

ACTIEVOORWAARDEN:

Gratis zegel bij elke besteding van 5 euro* aan boodschappen
Actie loopt van maandag 20 augustus
t/m zaterdag 27 oktober 2012
Volle spaarkaarten kunnen in de winkel worden
ingeleverd t/m zaterdag 3 november 2012

* Exclusief betaald en uit te keren stat egeld en wettelijk n et toegestane artikelen (rookwaren koopzegels
slijte ij art kelen zu gel ngenvoeding 0 6 maanden geneesmiddelen loten telefoon en boeken) Aanb edingen z jn
n et bestemd voor wederverkope s en/of grootverbru kers Prijswijz g ngen en/of zetfouten voorbehouden

Gijsbers

Dorpsstraat 58D
5708 GJ Helmond

Ron Hendrikx
Brouwhorst 2 4
5704 EH Helmond

Brouns

Janssen & Fritsenplein 11
5706 DZ Helmond

Habraken

Sint Wilbertsplein 4
5761 BK Bakel

Tot ziens in Bakel!

Voor Uw Trouwkaarten
Geboortekaartjes
en Jubileumkaarten

Wij steunen
kijk op onze site
voor verdere informatie

www.drukkerij-noten.nl

Bleriotstraat
1 - dHelmond
- T:d 0492-59
91 711
6
i
t
i 1
1
2 11 0 1

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


Sc

rijf
d
e
b
s
r
hilde

Jos Verleisdonk
Valeriaanbeek 16
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Schoonheidssalon
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Aanbieding

bij inlevering van deze advertentie
10% korting op een behandeling.
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
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Cadeaubon vanaf € 10,00

0

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

Velhorstweide bijna...

de leukste straat van Nederland!

Op zaterdag 15 september was de spanning in de Velhorstweide
te snijden. Bezig met de laatste opdracht om de leukste straat
van Nederland te worden. De opdracht was een straatontbijt
te organiseren, waarvan acte op onderstaande foto’s. Dit zijn
natuurlijk wel leuke zaken die onze wijk levendig houden. Helaas
voor onze wijk en ook voor Helmond zijn ze het niet mogen worden.

World Wide Photo Walk
Op 13 oktober 2012 vindt weer de
jaarlijkse World Wide Photo Walk plaats.
Dit evenement is een wereldwijd
bekend fenomeen onder fotografen. De
Amerikaanse auteur en fotograaf Scott
Kelby organiseert deze foto wandeling elk
jaar en roept alle fotografen op dit ook
in hun woonplaats of er vlakbij te doen.
Vorig jaar heb ik deze tocht voor het eerst
in Helmond georganiseerd. Wij zijn toen
met een groep enthousiaste fotografen
gezellig gaan wandelen rondom het
Kasteel van Helmond en de Cacaofabriek.
Ook dit jaar organiseer ik wederom deze
wandeling in het centrum van Helmond.
We starten op de Havenplein en lopen
via oud Helmond (de Oranjebuurt) naar
stadspark De Warande om vervolgens
weer langs het ziekenhuis terug te keren
voor een drankje op het Havenplein.
De wandeling is voor iedere fotograaf,
of je nu gevorderd bent of niet, dit
maakt helemaal niets uit. Het gaat
vooral om gezelligheid, fotografie en het
enthousiasme voor fotografie. Het maakt
ook niet uit of je met een grote spiegel
reflex camera komt of met een kleine
compact camera.
Iedereen is welkom. Na afloop nuttigen
we gezellig een drankje op het Havenplein,
dus loop gezellig mee en leer in de
tussentijd ook nog iets van fotografie.
Jeroen de Kort
Inschrijven kan op:
http://worldwidephotowalk.com/walk/
helmond-nb-nederland/

Cursus paddenstoelen IVN-Helmond
Paddenstoelen hebben in de natuur een
belangrijke functie door natuurlijk afval
af te breken waardoor er weer voe
dingsstoffen vrij komen voor de andere
planten. Rond de paddenstoel kleeft een
zweem van mystiek en hekserij; het is
een vreemde en fascinerende wereld.
De paddenstoelenwereld is rijk aan
vormen, kleuren en geuren, waarbij elke
soort haar eigen leefomgeving heeft.
Er zijn erg veel soorten paddenstoelen
waarbij enkele winterhard zijn. De meeste
paddenstoelen zijn te zien in de herfst.
Het IVN-Helmond geeft een korte padden
stoelencursus van twee lesavonden en

twee excursies. Aan de hand van prachtige
opnamen kan de deelnemer tijdens de
lessen de schoonheid van de paddenstoel
bewonderen en zo meer bij de natuur
betrokken raken.
De lesavonden zijn op maandag 8 en 15
oktober en de excursies op zaterdag 13
en 20 oktober.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden
bij Setty Vos, tel. 0492 545649 of
setty_vos@hotmail.com
Met dank, IVN-Helmond.
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Spring zorgt voor zes weken fantastische

Gemiddeld 30 kinderen per dag heb
ben deel genomen aan de vakantie
activiteiten voor alle kinderen van de
buitenschoolse opvang (BSO) van Spring
in Helmond Noord, Helmond Oost en
Dierdonk. De activiteiten vonden zoals
in alle schoolvakanties plaats op BSO
Beestenbende. De kinderen kunnen hier
van 7.30 uur tot 18.30 uur deelnemen
aan de activiteiten en naar hartelust
vrij spelen in de groepsruimte of op het
grote buitenterrein.

Elke week stond er een ander werelddeel
als thema op het programma. Hiermee
zijn de kinderen actief aan de slag gegaan.
Elke week werd de groepsruimte verder
aangekleed met allerlei zelfgemaakte
atributen.
Zuid-Amerika/Theaterweek
De eerste week was er op maandag en
woensdag in samenwerking met het
kunstkwartier in het Annatheater een
geweldig leuke dag. De kinderen namen
in groepjes deel aan 4 workshops over
dans, muziek, drama en beeldende kunst.
Aan het eind van de dag mochten zij in de
theaterzaal aan de anderen op het podim
laten zien wat ze die dag geleerd hadden.
Dat was erg spannend.
De rest van de week hebben we met het
thema Zuid-Amerika gewerkt.
Wat te denken van de djembé-workshop
op de donderdag! Heerlijk met z’n
allen getrommeld onder deskundige
begeleiding. Het was erg warm die dag,
maar we zaten met z’n allen buiten in een
kring in de schaduw van ‘n boom.
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De week hebben we afgesloten met een
voetbaltoernooi in zelfgemaakte t-shirts.
Na sportieve wedstrijden hadden we
natuurlijk flinke honger, dus hebben we
daarna gesmuld van lekkere zelfgemaakte
burrito’s!

opgegeten. De donderdag zijn we in
natuurgebied de Bundertjes op zoek
gegaan naar de Bengaalse tijger. Deze was
zo goed verstopt dat we hem pas vonden
na een kleine pauze. Als afsluiting van de
week zijn we naar de speeltuin geweest.

Azië
We zijn de week begonnen met het
maken van chinese knutsels waarmee we
de groepsruimte hebben aangekleed. Op
dinsdag zijn we sportief bezig geweest
met Aziatische buitenspelen op het
grote veld. Op woensdag hebben we een
heerlijke lunch gemaakt en natuurlijk

Europa
Griekenland is het land van de olympische
spelen dus daar zijn we deze week als
voorbereiding op week 5 al volop mee aan
de slag gegaan. Wie weet er de kleuren
van de vlaggen? Pas als je deze weet kun je
ook de vlaggen gaan schilderen. Hiermee
versieren we de ruimte. Ook maken we

vakantiepret !
collage’s en doen we woordspelletjes over
de Spelen. In een quiz kan iedereen laten
horen wat hij allemaal weet over Europa
en de olympische spelen. We hebben
een geweldige dag in de Waranda waar
we gaan picknicken en midgetgolfen.
Wie wil er geen medaille winnen bij de
Spelen. Deze moeten we wel eerst zelf
gaan maken.
Afrika
Er worden echte afrikaanse maskers
gemaakt, waarbij iedereen zijn creativiteit
kwijt kan. Het dagje Dierenrijk is ondanks
de warmte een groot succes. De busreis is
voor veel kinderen al een hele belevenis.
Na een wandeling langs alle dieren en een
olifantenshow spelen de kinderen nog
een hele tijd in de speeltuin. Onder het
huisje in de schaduw eten we onze lunch
op. Op vrijdag knutselen we afrikaanse
trommels en op woensdag maken we een
marokaanse lunch.
Olympische Spelen
Deze week staat in het teken van de
olympische spelen. Alle locatie van Spring
hebben deze week hetzelfde programma

met onderlinge competitie. Elke dag zijn
we actief bezig met een ander soort sport,
zoals atletiek, contact sporten ( judo,
worstelen enz.), balsporten en Yoga. De
kinderen maken op deze manier kennis

met veel verschillende sporten. Natuurlijk
is er ook nog tijd voor andere activiteiten
zoals het maken van een eigen stadion en
het bouwen van de langste knikkerbaan.
Noord-Amerika
Het land van de onbegrensde moge
lijkh eden. Wie bouwt de hoogste
wolkenkrabber of maakt het mooiste
vrijheidsbeeld van klei? Op woensdag is
er een echte indianendag. Ook nemen
we twee dagen deel aan activiteiten bij

het kunstkwartier. Daar gaan de kinderen
aan de slag tijdens een rapworkshop,
nemen deel aan een danssessie, maken
een kunstwerk van speksteen en spelen
toneel. Op de Beestenbende is op
maandag een streetdance workshop
waar de kinderen laten zien hoe goed
ze kunnen dansen. Zowel de meisjes als
jongens doen hier fanatiek aan mee.
Kortom de kinderen en de medewerkers
hebben zes fantastische weken gehad.
In de herfstvakantie staat het thema
“geheimen” centraal. Hiervoor is al weer
een uitgebreidt programma gemaakt.
Ook kinderen die geen gebruik maken
van de reguliere BSO kunnen incidentele
vakantieopvang afnemen. Zij kunnen
zich op de BSO aanmelden voor een hele
of halve dag vakantieopvang. Ook voor
deze incidentele opvang hebben ouders
recht op kinderopvangtoeslag, waardoor
opvang al mogelijk is voor minder dan
2 euro per uur (afhankelijk van uw
inkomen).
Kijk voor meer informatie op onze web
site: www.spring-kinderopvang.nl
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“Verf?
Daar weten wij
echt alles van!”
Janice, Interieuradviseur
Brander

histor

Flexa

Flamant

sigma

sikkens

wijzonol

Farrow & Ball

f b.com/Driessen.Helmond

een interieur is samengesteld uit tal van zaken. Meubels, stoffering, verlichting, kunst, … Hoe nauwkeurig ze ook op elkaar zijn
afgestemd, ze vormen pas een eenheid als ze door de juiste kleuren worden ondersteund. dat geldt voor de meest uiteenlopende
stijlen, van rustiek tot hypermodern. Bij ons vindt u een uitgebreid assortiment eerste klas verf, uitsluitend gemengd met door de
producent voorgeschreven kleurpasta’s, tegen een prima prijs.
Bezoek onze winkel en laat u verrassen door onze uitgebreide collectie, creatrieve ideeën en deskundig advies.

Mierloseweg 86, 5707AP HelMond, (0492) 53 50 66
info@driessenHelMond.nl, www.driessenhelmond.nl

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!
Lelijk schilderij
Een man en een vrouw
bezoeken een museum.
Als ze een tijdje rondlopen
in het museum, zegt de
vrouw in eens:
"Zeg wat is dit een lelijk
schilderij!"
Antwoordt haar man:
"Truus, zet je bril op en ga
bij die spiegel weg."

Parochie H. Lambertus
Nieuwe priester in onze parochie

Eerste H. Communie 2013

Het doet ons goed aan u, parochianen, te kunnen meedelen dat
met ingang van september een priester zal gaan werken met het
pastoraal team in onze parochie.

Wij beginnen 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:

Zijn naam is Wouter Koopmans, 38 jaar oud, en priester van
ons bisdom. De eerste tijd zal hij op basis van assistentie in
onze parochie actief zijn, en als het wederzijds goed bevalt,
is de bisschop ook voornemens hem te benoemen voor onze
parochie.

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

In de weekenden na 22/23 september zal pastor Koopmans in
alle kerken tijdens een weekendviering aanwezig zijn en nadien
kennismaken met de parochianen. Daarnaast is hij binnen ons
team beschikbaar voor allerlei pastorale activiteiten, zodat u
hem ook in de parochie kunt tegenkomen.
Wij hopen op een fijne samenwerking en dat u allen hem
hartelijk welkom zult heten in ons midden.

Tijdens deze avond worden inschrijfformulieren uitgedeeld en
u hoort hoe en 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.
Site van de parochie: www.heiligelambertus.nl.
Het telefoonnummer is 522109.

Vormsel 2013: nu aanmelden!
Aanmelden tot: 11 oktober 2012, het formulier downloaden
via onze website ‘heiligelambertus.nl’. Alleen volledig ingevulde
formulieren worden in behandeling genomen. Is uw formulieren
in behandeling genomen worden, dan ontvangt u een schema
met data en tijden en reageert u door de betaling (40 euro) te
verzorgen.
• Eerste les: 01 november 2012 16.15 uur
• H. Mis met Vormsel: 2 februari 2013 18.30 uur St. Jozefkerk.

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)
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
En facebook.com/ParochieHeiligeLambertus
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Protestantse Gemeente Helmond
Engelen

Door ds. Leo Oostrom
En houd de gastvrijheid in ere, want zo
hebben sommigen zonder het te weten
engelen ontvangen. [Hebreeën 13:2]

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het
kerkelijke bureau is hier gevestigd. Het
telefoonnummer is 539470. Elke zondag
om 10.00 uur heeft u gelegenheid om
in de kerk andere gemeenteleden te
ontmoeten.
Voor kinderen van 0 – 4 jaar is er
e en oppasdienst, terwijl er voor de
basisschoolleeftijd een kinderneven
dienst is.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activiteiten.
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
( 513076
Lavendelheide 14,
• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81 ( 510804
• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
• Cathy Erbrink
( 558281
Berkenheuveldreef 5
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl

Plotseling moest ze naar het ziekenhuis.
En terwijl ze van huis was gingen al haar
planten dood. Haar prachtige balkon met
bloeiende bloemen verwelkt en verdord.
Het was een triest gezicht. Niet fijn om zo
terug te moeten komen in je flat.
Maar dan bestaan er engelen, die zien en
doen. Zonder veel woorden. Vrijwilligers
die begrijpen wat dat balkon met bloeiende bloemen voor je betekent. Die in je
hart gekeken hebben, en die hun eigen
hart en handen laten spreken. Ze ruimen
niet alleen de dode troep op, ze zorgen
ook voor nieuw leven, nieuwe bloemen.
Een balkon vol. Ze doen niet alleen het
minimum, het meest noodzakelijke. Nee,
ze doen meer dan het gewone: dat wat je
echt nodig hebt. Zé herstellen dat kleine
stukje paradijs dat je koestert. Zodat je
niet naar huis gaat, maar thuis komt.
Engelen bestaan, zei ze tegen me. Bedankt engelen.

Bevestiging ds. Chantal Schaap

Op zondag 12 augustus werd ds. Chantal
Schaap in een feestelijke dienst bevestigd
in het ambt van predikant. Chantal werkt
als geestelijk verzorgster in enkele huizen van de Zorgboog. Zij wordt aan onze
gemeente verbonden als predikant met
een bijzondere opdracht. Daardoor krijgt
ze de bevoegdheid om de sacramenten te
bedienen. Vanuit onze gemeente zal een
kleine commissie Chantal begeleiden bij
haar werk, en zij zal een paar maal per
jaar voorgaan in een eredienst in onze
gemeente. De kerkenraad verheugt zich
erover dat deze jonge geestelijk verzorgster de band met de gemeente zoekt, en
heeft daarom van harte ingestemd met
haar bevestiging.

The God Story

Door Els Baert, diaken
Jonge mensen op het muziekpodium.
Podium “LAKEI” Molenstraat Helmond
toegang VRIJ.
Na bekendmaking en een uitnodiging
door ‘Jeugd met een Opdracht” in ons
kerkblad Perspektief een maand geleden,
ben ik zaterdagavond 3 juni naar de Lakei
getogen om deze avond met hen samen
te beleven.
Het is voor de eerste keer dat “Jeugd met
een Opdracht” al de plaatselijke kerken in
Helmond heeft aangeschreven voor een
uitnodiging.
Bij binnenkomst muziek met een volume
die voor jongeren acceptabel is!
De avond wordt geopend met een hartelijk welkom. Met een schuin oog naar de
ingang ben ik benieuwd of de jeugd uit de
Bethlehemkerk zich ook zal laten zien? Er
lopen intussen al aardig wat jongeren de
zaal binnen. In mindere mate zie ik ook
ouders met kinderen.
Het is een avond om op een jonge en
spontane manier je geloof in Jezus Christus uit te dragen. De avond wordt gevuld
met muziek, lofzang, dans en dramaspel.
Er zijn ook stille momenten met een persoonlijk getuigenis.
Na een uitnodiging aan hen, die zich voelen aangesproken en wat meer over dit
alles willen horen, komen verschillende
jonge mensen bij elkaar. Er is een pastoraal gebedsteam en een rustige ruimte
om met elkaar te bidden.
Het is een goede gezegende avond zo met
elkaar je geloof in Jezus Christus uit te
dragen “Jeugd met een Opdracht” dankjewel voor jullie bezoek aan Helmond.
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Kun jij spijkerbroek hangen?
RaboJeugdland gaat voor de 14e keer van start! Alle Helmondse basisschoolkinderen die in groep 3 t/m 8
zitten, mogen deelnemen aan dit sport-, spel-, en doefestijn. Er zijn weer tal van activiteiten zoals
schminken, trampoline springen, dansen, knutselen, een rodeostier, diverse behendigheidsspelletjes en
voor kinderen van groep 6 t/m 8 is er op donderdag en vrijdag een klimwand, air hockey, tattooshop en
een workshop haargel maken. Eigenlijk teveel om op te noemen.
Entreekaartjes zijn te verkrijgen vanaf woensdag 3 oktober. Kijk voor meer informatie en verkooppunten
op de website: www.jeugdlandhelmond.nl

Samen spelen tijdens RaboJeugdland
16 t/m 19 oktober in sporthal De Braak
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.jeugdlandhelmond.nl
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‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende,
creatieve en verfrissende
kijk op woningpresentatie
en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
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makelaars staan voor u klaar om
ook uw woning te verkopen...!
Laat u overtuigen van onze
meerwaarde!’
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Wat is het verschil tussen een aankoop- en een verkoopmakelaar?
Een woning kopen is naar alle waarschijnlijkheid, financieel gezien, een van de belangrijkste beslissingen in uw
leven. Op het moment dat u tot een dergelijke beslissing overgaat, zou mijn advies zijn u bij te laten staan door
een NVM-aankoopmakelaar. De NVM-aankoopmakelaar behartigt uw belangen; hij zoekt mee naar de woning, adviseert u op juridische en bouwkundig gebied en verzorgt de onderhandeling zodat u altijd voor een goede prijs de
woning koopt. Dit alles in uw belang en in de huidige tijd uiterst interessant! Wanneer u uw woning gaat verkopen,
kunt u hierover advies inwinnen bij een NVM-verkoopmakelaar. Deze doet hetzelfde alleen dan in het belang van
de verkoper. Vragen die hierbij aan de orde zijn, zijn o.a.: wat is de juiste prijsstelling, hoe kunt u uw woning het
beste in de markt positioneren, welke marketinginstrumenten zijn nodig en vanzelfsprekend wordt de onderhandeling namens u gevoerd zodat u altijd voor de beste prijs verkoopt! Kortom: de NVM-makelaar is van verschillende
markten thuis en behartigt altijd uw belangen. Ook onze makelaars zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging
van Makelaars (NVM) en kunnen het bovenstaande voor u verzorgen. Heeft u aan- of verkoopplannen, neem dan
gerust contact met ons op: 0492-549055. Wij zien uw positieve reactie met belangstelling tegemoet!
Zo ziet u: wij laten geen kans onbenut om uw woning of die van een ander te verkopen!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

