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Nieuwsblad voor Dierdonk

HET BINNENHUIS HELMOND

Voorjaar
in huis!
KOM KIJKEN NAAR DE NIEUWE COLLECTIE

Leolux fauteuil Elixir
Meervoudig verstelbaar,
vanaf

Topform bank Mistral tweezitter in stof Wave van 1.199,- nu
Ook als 2½-, 3- en 3½-zitter leverbaar.

Topform relaxfauteuil Deux, voorzien van
drie elektromotoren en accu, met elektrisch
verstelbare rug, voet- en hoofdsteun,
vanaf

2.069,-

2.495,-

999,-

Draaifauteuil Editie Do
In stof of leder. Nu vanaf

933,-

Leolux eetkamertafel Kalia tafelblad in eiken of laminaat in meerdere
kleuren, met frame van gelakt staal, in diverse afmetingen, vanaf
Leolux eetkamerfauteuil Freyr met of zonder armleuning,
in leder Senso, nu tijdelijk

1.895,-

100,- korting!

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

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

Leolux Arabella
Een waar kunstwerk met een fantastische zit!
Verkrijgbaar in vele leder- en stofcombinaties.

En nog veel meer...

4294 *Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

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!

1.069,-

Het staat er!
Twee maanden gelden schreef ik over
“ineens staat het daar!”, zaken die ineens in Dierdonk geplaatst waren. Nu
echter is het anders, “Het staat er!” en
daarmee bedoel ik het Kunstwerk van
Carat in Dierdonk, “de Overbrugging”
hetgeen een langere weg te gaan heeft
gehad en waar we op voorbereid waren.
De totstandkoming van het kunstwerk,
en de kunstenaars heeft u vanaf het begin
kunnen volgen in de Gazet, en nu staat
het er dus. Nog zonder belichting maar
ook die gaat komen.
Wat er ook staat in de diverse straten zijn
de caravans, die in gereedheid worden
gebracht voor de zomervakantie. Vele
mensen zullen de komende weken van
hun welverdiende vakantie gaan genieten. Denk hierbij aan het inbrekersgilde
en geef die geen kans, zodat u ook na
de vakantie in uw eigen nest terug kunt
keren.
Over nest gesproken, ondertussen heeft
de zwaan van de voorpagina op de Gazet
van Juni haar eieren uitgebroed en is zij
met haar man en kroost op stap gegaan.
Hiervan hebben we verschillende reacties
en foto’s gehad. Onze dank hiervoor. Voor
nieuws of foto’s uit de wijk zijn wij als redactie altijd dankbaar.
Voor deze maand is niet zoveel vaste
kopij binnengekomen, maar ja met de
vakantie in het vooruitzicht is dat niet zo
vreemd. Een rubriek die u deze maand
waarschijnlijk mist is “Dierdonk3D” en dat
komt, heb ik me laten vertellen, omdat
geheim-agent pd7 al met vakantie is. Een
andere rubriek die we misschien in de
maand september een keer over moeten
slaan is “Uitgelicht”, en wel omdat onze
schrijfster Mirjam van der Pijl haar schrijfarm gebroken heeft. Vanaf deze plaats
wensen we haar een snelle genezing.

Mocht je als vervolgstudie de journalistiek in willen dan is het misschien ook
een idee om de redactie van de Gazet te
komen versterken.
Wat u ook al kan lezen deze maand is
het programma van de Dierdonkdagen
met als een van de hoogtepunten het
optreden van Ben Saunders op de zaterdagavond. Verder natuurlijk vraag ik uw
aandacht voor onze adverteerders en
kunt u alles lezen over de onthulling van
het 3e kunstwerk op de Dierdonklaan.
Het 1e kunstwerk kent u als het fossielenkunstwerk bij de fontein en het 2e
kunstwerk, inmiddels al bijna 20 jaar oud
maar waarschijnlijk minder bekend kunt
u zien op pag. 31.
En dan nogmaals “de Overbrugging”,
voorafgaand aan de onthulling was het
“voltallig” college met 3 “Dierdonkse”
wethouders op wijkbezoek in Dierdonk.
Terwijl dit voorwoord in wording is, op
de dag dat het hitte record gebroken zou
moeten worden, bereikte ons het bericht
dat er nog maar 1 “Dierdonkse” wethouder over is. Terwijl we bijna ter perse gaan
met deze Gazet, lezen we in het ED dat
alles weer open is en misschien hebben
we dan na de vakantie wel 4 “Dierdonkse”
wethouders. U leest hierover ongetwijfeld in de Politieke rubriek van de maand
september.
Rest mij om u allen een prettige vakantie
toe te wensen, en denk tijdens de rustgevende momenten er eens over na of
u misschien een steentje kunt bijdrage
aan de Gazet en de redactie wilt komen
versterken.
Veel leesplezier.

Wie we deze maand niet mogen vergeten,
zijn al de geslaagden in de Wijk Dierdonk.
Wij als redactie feliciteren deze van harte.

Voorwoord
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Verenigingen

GAZET

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:
www.dierdonk.eu
Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:
www.dierdonk.eu
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder:
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl
GFT & PLASTIC: Ma. 1, 15 en 29 juli
en ma. 12 en 26 aug.
RESTAFVAL:
Ma. 8 en 22 juni
en 5 en 19 aug.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 1, 15 en 29 juli, ma. 12 en 26 aug.
ten westen en wo. 10 en 24 juli, 7 en 21
aug. ten oosten van de Dierdonklaan.

One
Down

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ‘’t Akkoordje’
(534726
N.Raaijmakers
akkoordje@live.nl
www.akkoordje.nl

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
(522109
Parochie H.Lambertus
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
(522016
Waterleliesingel 16
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

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.nbbclubsites.nl/club/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
voorzitter.fotodier@gmail.com
(06-51185771

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
Jannet v. d. Kolk
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: J.Vincent, (510136
Secretaris: H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Knutselclub
Secretariaat en inschrijving
leden:
Heidi Swinkels (515221.

In de periode van 17 juni tot en met 12 juli 2013 tussen 08.00 en 17.00 uur worden
de drinkwaterleidingen in Dierdonk straat voor straat schoongespoeld.
In de meeste gevallen merkt u weinig tot niets van de werkzaamheden. Als we bij
u in de buurt spoelen, kan de waterdruk een korte tijd variëren en is er een kleine
kans op bruingekleurd water. Dit ziet er minder fris uit, maar is van goede kwaliteit
en niet schadelijk voor de gezondheid. Meer info op www.brabantwater.nl.

Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(514121
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond
(556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
(510410
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18
(518551
5709 PD Helmond,
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal
(558360
Mobiel
(06-10767213
Peuterspeelzaal Hummeldonk (514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54
(556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200

COLOFON GAZET
13e jaargang nr. 7 – Editie Juli/aug. 2013
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
Foto’s: o.a.
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonk.org
Bezorging:
S. Neve tel. (515192)
Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210)
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 !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
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Voorwoord door Frank Smits.
Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud
papier.
Politiek met bijdragen van: Mirjam van der Pijl en Ellen
Niessen.
Zwanen en Zwanenleed.
Verenigingsnieuws: Moet Niks mededelingen en Fotodier.
Dierdonk krijgt kunstwerk, onthulling “de Overbrugging” en
werkbezoek van de Burgemeester.
Berichten van onze wijkagent.
Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.
17e Dierdonkweekend op 6 - 7 - 8 september.
Vervolg jeugdpagina’s, Puzzel met uitslag.
Ingezonden: Groep 8 aan het werk en Didoko.
Ingezonden: de Rampetampers buiten carnaval.
Uitgelicht: Drukkerij Noten.
Programma Filmhuis.
Ingezonden: Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”.
Ingezonden: Scouting Paulus.
Ingezonden: Hockeyclub Bakel en
SOS: leiding gezocht voor turnen en gymnastiek
Kerknieuws met bijdragen van: de Lambertus-parochie en de
Bethlehemkerk.

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk: 14 augustus.
Volgende verschijningsdatum rond:

30 augustus.

Inhoud
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Yoga brengt je in balans

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

Wie komt ons na de
vakantie versterken?

Informatie: redactie@dierdonk.org of  0492-517210

Van Lieshout Stoffering
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Konings

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

voor Verf en Behang

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

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

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

UW SPECIALIST IN:

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

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

Gevestigd in Dierdonk
www.josvanheugten.com

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

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

Hectiek

Wat kan de politiek hectisch, hard
en ingewikkeld zijn! Begin juni werd
Helmond opg es chrikt door een
heuse “bonnetjes-affaire”.
Een artikel in de zaterdagse
editie van Het Eindhovens Dagblad gooide het weekend van
nagenoeg alle Helmondse politici
overhoop. Telefoontjes, mailtjes,
WhatsAppjes volgen over en weer.

Twitterende politici lieten hun volgers
weten wat ze ervan dachten……….
Gesprekken, bijeenkomsten, vergaderingen volgden al snel.
Brieven met vragen voor het college werden opgesteld en verzonden. Ondertussen bleven de journalisten nieuwe quotes,
feitjes, verhalen en roddels verzamelen.
Via gesprekjes in de buurt, telefoontjes die we zelf ontvingen
maar vooral via social media en reacties op websites van ED en
de Weblog van Helmond was de stemming van de Helmonders
goed te proeven. Er werd massaal op gereageerd en de opinie
luidde meestal negatief ten opzichte van de ingediende declaraties. Er waren sterke twijfels of deze wel door de test van de
integriteitscode zouden komen. Er werd van ons raadsleden
dan ook wat verwacht, in elk geval een standpunt. En dat gold
natuurlijk ook voor de collegeleden!

Gebeurtenissen buitelden over elkaar heen dat weekend.
Uiteindelijk trad de in opspraak geraakte wethouder zondagmiddag af en trok de grootste coalitiefractie de steun aan het
college in.
Het ging over integriteit, eerlijkheid, fatsoen, ethiek, normbesef
en solidariteit. Als welhaast op een zilveren schaaltje de
bewijzen voor ongewenst gedrag worden aangereikt moet je
niet verbaasd zijn over de reacties die daarop loskomen maar
al snel ging het niet meer over de zaak maar over het proces…
Een extra raadsvergadering bracht meer vragen dan antwoorden.
Wel is er besloten een onderzoek naar alle declaraties van
collegeleden vanaf 2010 te doen en extern informateur aan te
stellen om weer tot een volledig en voldoende gesteund college
te komen. Hopelijk is er als u dit leest weer een volledig college.
Wat ben ik op zulke dagen blij met de rust die ons Dierdonks
plekje geeft! Tussen alle hectiek is het volgen van de paaiende
karpers die met 8-12 tegelijk het water omwoelen, de vissende
reiger aan overkant, de meerkoet met jongen, een merel
met een bek vol wormen, de waggelende eendenkuikens, de
elegante zwanen een kalmerende bezigheid. Overigens, de
zwanen, de broedende zwaan prijkte nog op de voorpagina van
de vorige Gazet, waar zijn ze gebleven?
Ook u gun ik alle rust, met name in deze zomervakantie!
Mirjam van der Pijl

Aanpak raddraaiers

Het is velen van ons een doorn in
het oog dat er een kleine groep van
raddraaiers in de stad er iedere
keer weer in slaagt voor overlast te
zorgen.
Als je ziet hoeveel geld er reeds
besteed wordt aan jongeren die zich
niet normaal kunnen gedragen zakt
je de moed in de schoenen.
Deze schaarse middelen zouden
immers ook voor andere groepen
in de samenleving ingezet kunnen
worden die in onze beleving veel
meer recht zouden hebben op ondersteuning.
Het college heeft een plan om de groep van circa 30 jongeren
die voor buitensporig veel overlast zorgen, aan te pakken. De
VVD vindt dit een goed initiatief omdat deze groep een buitenproportionele aanslag op de politie- en hulpverleningscapaciteit pleegt, zonder dat het probleem daarmee wordt opgelost.
Het voorstel is om de 30 jongeren intensief naar werk of opleiding te leiden zodat ze na het traject volwaardig deel uit kunnen
maken van de samenleving en zich op die wijze ook productief
in plaats van destructief kunnen profileren. Hierbij wordt gekeken naar de capaciteiten en talenten, (dus wat iemand wel kan
in plaats van wat hij niet kan) en daarmee lijkt de kans van
slagen vergroot te worden.
Deze “laatste kans” aanpak zal geen “plezierproject” worden

maar een laatste niet vrijblijvende maatregel. Als de jongeren
halverwege het traject afhaken worden de ouders financieel
aansprakelijk gesteld voor de gemaakte kosten. Dit wordt
vooraf ook in een contract vastgelegd. Ook zullen deze gegevens doorgespeeld worden aan de rechter op het moment dat
de jongere met justitie in aanraking komt.
De VVD heeft er wel op gewezen dat de huidige ketenaanpak
kennelijk niet in staat is gebleken om te voorkomen dat deze
jongeren zo ver zijn afgegleden.
Op dit moment wordt namelijk een heel leger van hulpverleners
en jongerenwerkers ingezet maar desalniettemin is zo’n grote
groep kunnen ontsporen.
De voorwaarde die wij dan ook gesteld hebben is dat er een
intern onderzoek komt naar het functioneren van de ketenaanpak. Duidelijk moet worden waar de zwakke schakels liggen
die er voor hebben gezorgd dat wij nu een extra intensivering
moeten doen van ruim 200.000- euro.
Deze zwakke schakels zullen moeten worden vervangen door
juist een versterkend component waardoor we de 2 ton kunnen
terugverdienen. Daarnaast zal het beslag dat nu op de politie
en stadswachtcapaciteit wordt gelegd, afnemen waardoor we
ook kosten kunnen reduceren.
Ofwel, wij gaan er van uit dat intensivering die nu wordt gedaan,
wordt terugverdient en de overlast door jongeren substantieel
af zal nemen.
Ellen Niessen

Politiek
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Eindelijk was het dan zover
Eindelijk was het dan zover. Voor de
eerste keer is het gelukt 7 jonge gezonde
zwaantjes.
Wat zijn ze prachtig. En wat heeft vader
zwaan al die tijd goed gewaakt terwijl
moeder zwaan de eieren uit aan het
broeden was op het eilandje in de vijver
aan het Ockenburghpark.
We hebben in het verleden vaker zwanen
paren gehad, maar toen ging het mis
omdat het onbevruchte eieren waren.
Vorig jaar was het vrouwtje doodgegaan
omdat ze legnood had.
Over kraambezoek hebben ze niet te
klagen, belangstelling genoeg.
Mensen die filmen, foto’s maken en
brood voeren.
Laten we er met z’n allen maar fijn van
genieten, wie weet komt het zwanenpaar
volgend jaar weer.
Anne-Marie Arts,
(Dierenambulance Helmond)

Zwanenleed
Sinds een aantal dagen is een zwanen
familie neergestreken bij de brug aan de
Dierdonklaan (kruising Kromme Geer).
Vermoedelijk zijn zij vanaf de grote
plas, waar hun gezinswoning lag, op
ontdekkingsreis gegaan naar een nieuw
onderkomen.

Zoals ook in de mensenwereld bekend,
is een verandering niet altijd een
verbetering en nadat de jonge zwaantjes
overmoedig en aangemoedigd door hun
ouders het water in waren gewaggeld,
bleek al gauw dat de kant te hoog was en
zij tegen wil en dank in het water moesten
blijven dobberen.

De ouders konden hoog en laag vliegen,
maar daar loste het probleem zich niet
mee op.
Gelukkig waren er een paar oplettende
wijkbewoners, die aan de bel trokken.
Helaas, bij de dierenambulance nul op
het rekest kregen. Toen gezamenlijk een
plannetje bedacht …
Eerst een schuine plank in het water
gelegd en de zwanen met brood daar
naartoe gelokt. Nou , ik verzeker u dat
een zwaan met jongen zeer agressief kan
zijn en het was dan ook rennen om uit de
buurt te blijven.
We hoopten dat de volgende dag
de zwaantjes op de kant zouden zijn
geklommen … helaas …’s morgens lag er
nog steeds een kluwentje zwaan in de
sloot.
Toen “treedjes “op de plank aangebracht
en jawel hoor, even later lagen ze heerlijk
op de kant te zonnebaden en uit te rusten.
Bij pa en moe zwaan een grote opluchting
en nu maar hopen dat ze nog een poosje
blijven, zodat we nog van dit leuke
tafereeltje kunnen genieten.
H@nny
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Ingezonden

MoetNiks mededelingen juli/augustus.
Jeu de Boules:

Elke woensdag, behalve 17 juli, vanaf tien uur op de banen
boven bij Parkzicht. We spelen tot twaalf uur en rond elf uur is
er koffiepauze in Parkzicht.

Jeu de Boules Toernooi, woensdag 17 juli:

Woensdag 17 juli is het jaarlijkse gezellige toernooi op de banen
bij Parkzicht. Om 13:30 uur beginnen we met koffie en gebak
in Parkzicht. Na het indelen van de teams starten we om 14:00
uur met de eerste ronde. We spelen drie ronden en tussen elke
ronde is er een pauze. Prijsuitreiking in Parkzicht is rond 17:00
uur. Daarna genieten we van een heerlijke barbecue. Kosten
€ 12,00, de drankjes apart afrekenen. Supporters en kijkers zijn

wat ons betreft ook van harte welkom. Je kunt ook inschrijven
alleen voor de barbecue, dat kost € 12,00 exclusief de drankjes.
We rekenen op minimaal 20 personen.
Aanmelden en betalen vóór 10 juli (envelop met naam,
telefoonnummer en geld) bij Jeanne, Rhulenhofweide 10,
( 512516.

Fietstocht donderdag 22 augustus:

Anders dan in het overzicht vermeld is er geen excursie maar
een gewone fietstocht in de omgeving van Dierdonk. We
vertrekken om 10:00 uur bij Albert Heijn en zijn rond half een
weer terug, Onderweg is er een koffiestop.

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

Verenigingsnieuws
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Een stevige vakantiegroet van de fotoclub
Wil je meer weten over onze club kijk dan op
onze website www.fotodier.nl of mail naar
voorzitter.fotodier@gmail.com

AAN ALLE WIJKBEWONERS EN ANDERE LEZERS VAN DE GAZET
EEN STEVIGE VAKANTIEGROET VAN DE FOTOCLUB FOTODIER
Jose Luijten – “ De paden op, de lanen in, vooruit met frisse
moed “ De Hamer, Limburg

Louis van de Werff – Lille is heel mooi

Jeroen de Kort – Doe eens gek. Artimond, Helmond

10 Verenigingsnieuws

David Otten – Oost west .....
Rue d’Auteuil in de Canadeese stad Québec.

Margareth Schoots – Vakantie boeket

Jose Luijten – Vakantieperikelen. Hoezo?

Vakantiegroet van de fotoclub Fotodier

Verenigingsnieuws 11

Schoonheidssalon

ch onheid
peci li e

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

yentill

Aanbieding

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

i
ku
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0

Cadeaubon vanaf € 10,00
e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

Geluk bij vissen
Een Amerikaan was twee weken
in Ierland wezen vissen zonder
iets te vangen. Op de laatste dag
van zijn vakantie sloeg hij een
kleine zalm aan de haak.
"Turlough," merkte hij tegen zijn
gids op. "die zalm heeft me meer
dan 500 dollar gekost.'' "Nou,
meneer." troostte Turlough, "hebt
u dan even geluk gehad dat u er
geen twee hebt gevangen!"

MB Advies ontlast ondernemers op financieel en
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en
afwikkeling.
MB Advies kijkt op de achtergrond mee naar uw
persoonlijke financiële situatie. Wij kennen uw zakelijke
positie en koppelen die aan uw privéomstandigheden.
• MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond •
• 0492-780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl •

Elektrisch
verstelbaar
160x200
compleet
nu

1695,=

Nieuw: Caresse boxsprings

Dierdonk krijgt kunstwerk van stichting Carat (6)
Het beeld is nu helemaal klaar, het beeld
is gegoten en gepatineerd, de naden zijn
weggewerkt en het beeld kan nu op de
brug geplaatst worden.
In de bronsgieterij kunnen wij nu de
afmetingen en ronding van de brug
bepalen. De brug wordt uitgevoerd in
verzinkt staal en hout. Daarna wordt de
brug in elkaar gelast en wordt het beeld
op de brug bevestigd.

Het is inmiddels meer dan een jaar
geleden dat wij zijn gestart met het
kunstwerk voor Dierdonk. Dit is daarom
ons laatste artikel.

Op de plaats waar het beeld moet
komen te staan is inmiddels de fundering
aangebracht.

vrachtwagen geladen om het beeld, met
de brug, vanuit Eindhoven naar Helmond
te vervoeren.
Natuurlijk is dit spannend en kijken we uit
naar het eindresultaat.
Op naar de onthulling op 8 juni 2013
en we hopen dat de weergoden ons
goed gezind zijn, zodat het beeld zonnig
wordt ontvangen door de bewoners van
Dierdonk.
Petry en Jos

Op 6 juni wordt de brug en het beeld
in delen naar Helmond vervoerd om
te plaatsen. Alles wordt op een grote

Het project ‘Verlichting van het Carat kunstwerk in Dierdonk’
zal worden uitgevoerd onder leiding van Walter Schuurman,
ex-voorzitter van de wijkraad. Vanuit de wijkvereniging is
Gerard Bosmans hierbij betrokken. Hij is tevens
coördinator van het Technasium van het
Dr.-Knippenbergcollege en zal het project ook inzetten als
Onderzoek & Ontwerpen project voor klas 3
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Gazet van Dierdonk

KAPSALON PETIT

Advertenties

voor uw metamorfose

GERRIE KOK

Gediplomeerd kapster

Voor informatie
neem vrijblijvend
contact op met:

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

Start 20 augustus in Parkzicht/Dierdonk
nog steeds vergoed
“IN 8 WEKEN”
Groepscursus
&
Personal Coaching

door o.a.:

8 kilo in 8 weken!

www.fit-slank.com 06-24420470

www.yvonneverhoeven.nl

Caravanstalling Droesen

ZOMERACTIE

Voor uw caravan, camper, vouwwagen of boot
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Oﬃciële stalling met vergunning, goede service,
ruime plaatsen en lekker dichtbij
(± 15 minuten rijden, aan Deurneseweg)
Halen: even bellen wij zetten hem klaar
Brengen: even bellen wij zetten hem weg
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Binnenzonwering
Buitenzonwering
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ev

oo

aa
rw

Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

Laat u verrassen op onze
nieuwe Facebook-pagina:

Kom vrijblijvend kijken
Tel: 0478-583048

facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Op werkbezoek in Dierdonk!
Afgelopen zaterdag 8 juni was Burgemees
ter Blanksma in gezelschap van het huidige
college, bestaande uit de wethouders
Yvonne van Miero, Frans Stienen, Margreet
de Leeuw en enkele ambtenaren op
werkbezoek in de wijk Dierdonk. Het
werkbezoek stond in het thema van “MENS,
WATER en NATUUR” 3 belangrijke items die
een karakteristiek geheel vormen binnen
onze wijk.
Rond 10.00 uur werden de burgemeester
en het college verwelkomd in het
wijkcentrum Parkzicht door wijkraad
voorzitter Nico Tuip en de bestuursleden,
Wim van Hoofd en René van Lierop.
Aanwezig waren ook enkele jongeren
van de jongerenwijkraad Dierdonk,
bestaande uit voorzitter Oussama Elidrissi
en Kim van Grunsven. Als belangstellende
en actief begeleider en coach van de
jongerenwijkraad was Geoffrey Lemmens,
jongerenopbouwwerker Helmond Oost,
met zijn zoontje ook aanwezig.
Een korte welkomstgroet en uitleg van het
programma door de wijkraad voorzitter
Nico Tuip, daarna werd het woord
overgedragen aan de jongerenwijkraad
voorzitter Oussama Elidrissi. Oussama
nam direct het initiatief en verzocht het
gezelschap hem te volgen via de trap naar
het bovendek van de promenade. De
jongerenwijkraad maakt zich sterk voor
een betere leefomgeving voor de jeugd
in Dierdonk en heeft daarvoor ook enkele

projecten in gedachte die zij graag in de
toekomst willen uitvoeren.
D eze projec ten zijn, het mo gen
voortzetten van sportactiviteiten in de
Dierdonk gymzaal, het verbeteren van
de promenadeverlichting, het mogen
verplaatsen van de skateramp naar het
grasgebied beneden de promenade en
het organiseren van een spelletjesmiddag
om jong en oud te verbinden. Na deze
opsomming van actiepunten en de

bijbehorende uitleg werden de vragen
die door het college werden gesteld door
Oussama en Kim beantwoord.
Hierna ging het per fiets richting Arcenlaan

behorende tot het thema ‘water en natuur’,
de groene poort die toegang geeft tot
het gebied “De Bakelse Beemden”. Dhr.
Fried van Rijt nauw verbonden met de
vereniging/stichting IVN afdeling Helmond,
had zich bereid gevonden ons een korte
rondleiding te geven in dit voor vele
onbekende maar prachtige natuurgebied
direct grenzend aan onze wijk. Fried
vertelde over de geschiedenis, de planten
en al de verschillende boomsoorten die

in dit gebied bijeen gebracht zijn. Fried
is een kenner bij uitstek en heeft zelfs
een “Bomenboekje” geschreven wat
momenteel bij de drukkerij in productie
ligt. Het is de bedoeling dat in de toekomst
iedere huishouding in Dierdonk een
bomenboekje thuis bezorgd krijgt. Het
idee ontstaan achter het bomenboekje is
de nieuwsgierigheid van de bewoners van
de wijk Dierdonk te prikkelen en hen op de
hoogte te stellen van de grote variatie aan
bomen die in de straten en groenstroken
staan. Een uitnodiging om de natuur eens
van dichtbij te beleven.
Als afsluiting werd het woord gegeven
aan René van Lierop, bestuurslid van de
wijkraad en eigenaar van de portefeuille;
Verbreding van de N279 (De grote ruit) en
de Bakelse Aa die door dit wonderschone
natuurgebied stroomt. René vertelde over
de mogelijke gevaren en risico’s die een
verbreding en verkeerstoename, zoals

giftige uitlaatgassen en geluidsoverlast,
van de N279 en de Bakelse Aa als water
opvangbekken dit gebied in zijn geheel
zouden kunnen verstoren.
De burgemeester en wethouders genoten
duidelijk zichtbaar van dit moment in de
natuur en luisterde aandachtig naar de
kritische opmerkingen van René en de wijze
lessen van Fried.
Op de fiets verder naar het volgende
thema, ‘mens’, een bezoek aan het
kinderdagverblijf “ de Bereboot”. Hier
werden wij opgewacht door Mw. Emmy
Ettema, directeur, Mw. Wendy Verboom,
coördinator, Mw. Mylene Murraij, manager
en Anita Roothaert beheerder van de
dierenweide.

Tijdens de rondleiding door het Bereboot
gebouw en de Bereboot tuin vertelde
Wendy Verboom over het doel van het
kinderdagverblijf. Aan kinderen in de leeftijd
van 0 tot 13 jaar is een opvang gerealiseerd
die in nauwe samenwerking met de ouders
in een optimale situatie, de zogeheten
‘nestwarmte’ aangeboden wordt. De
inrichting en de gebruiksmogelijkheden van
de Bereboot zijn afgestemd op de leeftijden ontwikkelingsfase van de kinderen. Na
een rondleiding waarbij door Kim ook nog
een groepsfoto werd gemaakt, was het
tijd terug te keren naar het wijkcentrum
Parkzicht. Onder het genot van een kopje
koffie en een plakje cake vond een korte
evaluatie plaats, zowel burgemeester als
de wethouders gaven aan, onder indruk te
zijn van de diversiteit en de gemoedelijke
sfeer waarbinnen het programma was
afgehandeld. Wij kunnen concluderen dat
alle deelnemers tevreden waren over het
aangeboden programma. Ik wil daarom ook
iedereen hartelijk bedanken die hieraan
een bijdrage geleverd heeft.
Namens de wijkraad
Dierdonk
Tot ziens in onze wijk!
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Onthulling van het caratkunstwerk “Overbrugging”

H

ELMOND – Op zaterdag 8 juni werd
in de wijk Dierdonk een nieuw
kunstwerk uit het project ‘Carat houdt
Helmond bij elkaar’, officieel onthuld.

Onder een stralende zaterdagochtend zon
wandelde rond 11.45 uur een lange stoet
mensen met het Helmondse Muziek Corps

voorop door de Dierdonklaan richting het
Carat kunstwerk. Het muziek corps werd
gevolgd door ongeveer 120 kinderen van de
Basischool Dierdonk en talloze begeleiders
en leerkrachten die elk een met helium
gevulde luchtballon bij zich droegen.
Hierachter volgden de wethouders Yvonne
van Mierlo, Frans Stienen, Margreet
de Leeuw, beide kunstenaars van het
kunstwerk Petry Claassen, Jos van der Donk,
Carat voorzitter Bob Grijpstra, Jan van der
Velden, Hans Manders, wijkraadvoorzitter
Nico Tuip, zangkoor Didoko en nog vele
andere genodigden en belangstellenden.
Bij het kunstwerk werd de stoet opge
wacht door Walter Schuurman, de cere
moniemeester, die in een snel tempo de
mensenmassa op de juiste plaats wist te
dirigeren. Hierna nam Walter de microfoon,
heette iedereen welkom en vertelde
in het kort over de geschiedenis en de
doelstellingen van stichting Carat.
Zangkoor Didoko zong twee prachtige
liederen, het Helmondse Muziek Corps
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sloot zich aan bij deze muzikale omlijsting
en speelden enkele muziekstukken uit hun
repertoire. Na dit muzikale intermezzo
volgden toespraken en bedankredes door
de voorzitter van Carat Bob Grijpstra,
voorzitter wijkraad Nico Tuip en wethouder
Frans Stienen. Rond 12.30 uur vond de
werkelijke onthulling plaats.
Na een gezamenlijke aftelling door
Wethouder Frans Stienen en de kinderen
van de Basisschool Dierdonk, werden de
linten doorgeknipt en de meegevoerde
ballonnen losgelaten. Met het Dierdonkse
luchtruim gevuld met ballonnen was de
onthulling van het Carat kunstwerk een
feit. Kunstenaar Jos van der Donk las als
afsluiting het gedicht, geschreven door Bert
Kuijpers voor. De kinderen ontvingen een
snoepzakje en met het Helmonds Muziek
Corps voorop ging iedereen weer terug
naar het wijkcentrum Parkzicht. De tap
werd geopend en onder het genot van een

hapje en een drankje was er de gelegenheid
beide kunstenaars te feliciteren met het
prachtige kunstwerk. Rond 15.00 uur
werden de deuren van het wijkcentrum
gesloten.

Langs deze weg bedanken wij iedereen die
op enige wijze een bijdrage heeft geleverd
aan dit geslaagde evenement.
Wijkraad Dierdonk
Tot ziens in onze wijk!

De brug
Verbindt
En vindt
Feilloos de andere zijde.
Schenkt hem die zoekt
Nieuw ademend perspectief.
De kloof
Verdwijnt
En beide
Kanten zijn hem even lief.
De tijd
Vervliegt
En wiegt
De jaren in haar armen.
De brug die vindt
Op pijlers stevigheid
En steunt
Met lef
En charme
Tijd, die ons naar daar verleidt.
Welkom aan de andere zijde,
Bereid
De ander te ontvangen
En naar de ander toe te gaan.
b ert ku ijp ers
8 ju n i 2013

HET ‘STEENTJES’ MENU
Gerechten bestellen van

MA. - DI. & DO. voor � 23,50
VR. t/m ZO. voor � 26,50

GEHELE DAG GEOPEND VANAF 11.00 UUR
VAN DINSDAG T/M ZONDAG
het

‘Warandelingetjes’menu

DI.-WO.-DO. voor � 23,50
VR.-ZA.-ZO. voor � 26,50

Zoveel gangen nuttigen als u wenst, nog een gerechtje geen probleem. En nog één, en nog één... U bent van harte welkom.
Kijk voor de diverse gerechten (ca. 25) op onze vernieuwde site!

LEKKERETENINHELMOND.NL | TROUWENINHELMOND.NL
restaurantdesteenoven.nl

Kijk voor de diverse gerechten (ca. 28) op onze site!
Uiteraard blijft ons 3-gangen week
keuzemenu verkrijgbaar di. t/m do.
� 21,50 en vr. t/m zo. � 24,50

paviljoendewarande.com

2013
Amsterdam Klezmer Band
12/07- Kuenta i Tambu [ KIT ]
19/07- The Sound of The 90s
26/07- Colibri
2/08- Team Latino
9/08- The Stardusters
16/08- Dynamic Orchestra
5/07-

pag 4 kleur Coolen nieuw me
www.robjacobstuinaanleg.nl
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45,Dé loodgieter van Dierdonk

20u30 toegang gratis

www.kasteeltuinconcerten.nl

*exclusief materialen

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

1e storing u betaalt € 35,00
incl. voorrijdkosten en uurloon.
2e storing u betaalt NIETS
wij verhelpen deze storing kostenloos

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

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

www.coolenloodgieter.nl

Een p oductie van Helmond Market ng

CosCom

ICT Service aan huis en op de zaak.

Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service
( geen voorrij en/of vervoers kosten binnen Helmond en regio )

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

Corstiaan Stoeffe

info@coscom.nl
www.coscom.nl

Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607

Berichten van onze wijkagent
vrijdagmiddag werden het leuke bezoe
ken met een goeie interactie tussen de
klassen en mij.
Diefstal verkeersborden:
De laatste tijd is een toename van de
diefstal van verkeersborden. De gemeente
is veel geld kwijt om de palen weer te
voorzien van nieuwe borden. Verder kan
het niet aanwezig zijn van die borden
tot verkeersgevaarlijke situaties leiden.
Vooral in de zuid/oosthoek van onze wijk
worden regelmatig borden weggenomen.
(redactie, mogelijk hebben jullie wel een
foto met een lege verkeerspaal)
Geluidsoverlast:
In deze zomermaanden hebben wij
als politie weer vaker meldingen van
overlast door geluid. Binnen de gemeente
Helmond werken wij als politie met een
protocol hoe op te treden bij constatering
van geluidsoverlast.
Bij een eerste constatering door de politie
van overlast ontvangt de veroorzaker een
schriftelijke waarschuwing. Bij een tweede
constatering binnen een jaar ontvangt de
veroorzaker een proces-verbaal. Bij een
derde of verdere constatering binnen een
jaar kan tot inbeslagneming van het goed
waarmee de overlast wordt veroorzaakt
worden overgegaan en wordt er procesverbaal opgemaakt.
Inbraken:
Begin juni werd tijdens afwezigheid van
de bewoners (vakantie) ingebroken in
een woning aan de Braaksestraat. Er
werden diverse goederen weggenomen.
Een raam werd geforceerd om binnen te
komen. Verder zijn in het buitengebied
direct om onze wijk op diverse plaatsen
gereedschappen uit schuurtjes of stallen
gepleegd.
Afgelopen maand hadden we weer een
nacht waarbij het gilde inbrekers een
bezoek aan onze wijk bracht om navigatie
en airbags uit auto’s weg te nemen.
Bezoek groepen 8 Basisschool Dierdonk:
Eind mei heb ik aan alle groepen 8 van
de basisschool Dierdonk een bezoek
gebracht. Vermoedelijk hebben de
kinderen dit thuis ook al verteld. Het
was een soort kennismakingsbezoek
waarin de kinderen mij vragen mochten
stellen. De jongens en meiden waren
zeer geïnteresseerd. Ondanks de

Volg ons via Facebook en Twitter. http://
www.facebook.com/PolitieHelmond
Wijkagent Hein Albers

Overeenkomsten en verschillen tussen
SMS-alert en Burgernet:
Als er een Burgernet-actie wordt op
gestart, wordt er net als bij SMS-alert
een straal getrokken vanaf de plaats
waar het incident zich afgespeeld heeft,
of vanaf de plaats waar de persoon
vermist is. Alle Burgernet-deelnemers
die zijn aangemeld binnen deze straal
(postcodegebied) krijgen dan een sms
bericht. Zij kunnen dan in bellen op het
gratis telefoonnummer 0800-0011. Er is
dan iemand vrij gemaakt op het RCIC/
meldcentrum om de actie te volgen.
Na dit uur wordt de actie afgesloten en
krijgen de deelnemers een bericht of de
persoon / personen aangehouden dan
wel terecht zijn. In het bericht staat dan
dat als de dader nog niet aangehouden is
of de vermiste persoon nog niet terecht is
de politie de zoekactie voortzet, mocht er
informatie zijn dat de deelnemers kunnen
in bellen op 0900-8844.
Wanneer een Burgernet-actie?
Er wordt een Burgernet-actie opgestart
als er een duidelijk signalement is van de
dader of vermiste persoon. Het betreft
een heterdaad situatie, bijvoorbeeld als
er een inbreker overlopen is dan hebben
we een signalement en moet de daders
zich binnen een bepaalde straal bevinden.
Ook bij vermissing van personen wordt
er (indien de meldkamer in overleg met
de OVD dit beslist) een Burgernet-actie
opgestart.
Registratie: In verband met de nieuwe
politie wetgeving is iedereen bij Burgernet
aangemeld met zijn persoonsgegevens.
De persoonsgegevens van Burgenet-deel
nemers worden via een beveiligde politie
data base beheerd.

Burgernet heeft een eigen site waarop alle
berichten na te lezen zijn die uitgegaan
zijn, dit in de vorm van een persbericht.
Op deze site heeft ook iedere deelnemer
een eigen account en is dan zelf in staat
zijn of haar gegevens te wijzigen op hun
persoonlijke pagina.
Burgernet niet te verwarren met:
Amber alert: Amber alert is voor landelijk
opsporing vermiste kinderen.
NL alert: Nl alert is voor grootschalige
calamiteiten. Dit wordt verzonden naar
telefoons die zich ook daadwerkelijk
bevinden binnen een bepaalde gebied.
(cellbroad cast) I.v.m. privacy mag dit
alleen bij hele bijzondere gevallen waarbij
mensen gevaar lopen in dat gebied.
Aanmelden kan op www.burgernet.nl
Als je eerder sms-alert had kun je je
aanmelden door in te loggen op www.
burgernet.nl (rechts bovenin)
Bij gebruikersnaam voer je in je mobiele
telefoonnummer zonder streepje
ertussen. Bij wachtwoord voer je in
Brabant2011 (let op Brabant met hoofd
letter B)
Waarom aanmelden nodig is?
http://www.burgernet.nl/Veelgestelde
vragen.aspx#vraag37a
Als burgers vragen hebben kunnen zij
bellen naar het telefoonnummer dat op
de site vermeld staat. Voor Brabant ZuidOost is dat 06-30258627
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U BETAALT GEEN BTW

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.
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Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

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

FEEST TE VIEREN
www.apverhuur.nl
(JE)

** AANBIEDING / LAAGSTE PRIJS – GARANTIE: **

Laat u verrassen op onze
nieuwe Facebook-pagina:

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
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Een Ballonvaart
Vlak voor de zomervakantie stond er
een kleurplaat in de krant. Alle kinderen
mochten meedoen en de winnaar
wachtte een grote verrassing. Wat dat
was, dat wist niemand, anders zou het
geen verrassing meer zijn geweest.

hoe alles voor de vlucht klaar werd
gemaakt. Eindelijk, om half twaalf,
mochten ze instappen. Natuurlijk ging er
ook een ervaren ballonvaarder mee!

Ze zagen in de verte al het water van
een zandafgraving. Zouden ze nog op
tijd kunnen landen? Langzaam zakte de
ballon. Een plotselinge rukwind joeg hem

Langzaam steeg de ballon hoger en
hoger. De wind kwam uit het Oosten, dus
dreven ze weg in de richting van Deurne.
Na een paar minuten schreeuwde Tim
opeens:”Kijk, daar heb je ons huis en
de ponywei!” Ze zagen de mensen op
straat omhoog kijken naar de mooi
gekleurde ballon. Plotseling zag Petra
een vriendinnetje. Ze riep naar beneden:
“Saskia, hier ben ik!” Nu keek ook Saskia
omhoog. Ze zwaaide naar Petra en ze
riep: “Gefeliciteerd met jullie prijs!”

weer de lucht in. Nu werd het toch wel
erg spannend. Het grote water was al vlak
bij en nog waren ze niet geland.... .

Tim was er een hele middag heel druk
mee geweest, maar nog voor het
avondeten was de kleurplaat af. Mama
en Papa vonden hem prachtig! Ook Petra
zei, dat ze nog nooit zo’n mooie tekening
had gezien!
De plaat werd in een grote enveloppe
gedaan en opgestuurd aan de redactie
van de krant.
Een week later stond er een artikel over
die kleurplaat in. Er waren nog nooit
zoveel prachtige inzendingen geweest.
Een jury zou de allermooisten er uit
kiezen. Dat kon nog wel twee weken
duren. Tim ging met papa en mama op
vakantie naar Italië. Over die vakantie
zal hij zelf misschien nog wel eens een
verhaal vertellen. Dat is nu niet belangrijk.
Toen ze van vakantie terug kwamen in
Dierdonk, stormde Tim meteen naar
de stapel post, die in de vakantie was
binnengekomen en daar door Tiny was
neergelegd. Zou er een brief van de krant
bij zijn? En ja, bijna onderop de stapel
vond hij de brief. Maar had Tim een prijs
gewonnen? En wat voor een prijs?
Gauw maakte hij de enveloppe open.
Gelukkig kon hij zelf al lezen, zodat hij de
eerste was, die wist wat voor een prijs hij
gewonnen had. Het was de HOOFDPRIJS!
“Mama, kom eens kijken”, riep hij, “ik heb
de hoofdprijs!” En wat was die hoofdprijs?
Een ballonvaart in een heteluchtballon
boven Dierdonk. Ze mochten zelf een
datum kiezen.
Omdat papa al weer gauw naar
Kazachstan moest besloten ze nog vijf
weken te wachten met het avontuur. Met
de krant werd een datum afgesproken.
Vijf weken later:
Eindelijk was het zover! De ballonvaart
gaat beginnen. Papa, mama, Tim en Petra
stonden al om 10 uur in het Dierdonkpark
waar de ballon op zou stijgen. Ze zagen,

De ballon dreef verder en verder. Nu
kenden ze de omgeving niet meer.
Ze zagen overal dorpjes liggen en
boerderijen, koeien, paarden en schapen
en vooral veel mensen, die naar ze keken.
Wat een avontuur was dat! Zo mooi
hadden ze Brabant en nu ook Limburg
nog nooit gezien!
De lucht was nu niet meer helemaal
blauw. Langzaam waren er steeds meer
wolken bijgekomen. Ook de wind ging
harder waaien. De zon scheen al niet
meer. De ballonvaarder zei, dat het weer
slechter werd. Dat was niet voorspeld,
zei hij nog. Hij besloot de ballon aan de
grond te zetten. Daar was ook nog een
zogenaamde volgwagen, die de ballon
steeds in de gaten hield.

Stel je eens voor, dat ze met z’n allen
in het water terecht zouden komen.
Gelukkig konden ze allemaal zwemmen,
maar leuk zou dat niet zijn.

Nog geen honderd meter van het water
af landde de ballon. Het avontuur was
toch nog goed afgelopen. De ballon
werd keurig opgevouwen en naar de auto
gebracht, evenals het mandje. Tim, Petra
en papa en mama konden een plaatsje in
de auto krijgen en een uurtje later waren
ze weer in Dierdonk. Het avontuur was
over!
Wat een heerlijke dag was dat!
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Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag
Kapotte spaak
Twee jongelui maken op de
fiets een tocht door Nederland. Tegen de avond zoeken
ze een plekje in de openlucht
om te slapen. Ze leggen de
fietsen over zich heen.
De volgende morgen zegt de
een: 'Heb jij het niet koud
gehad vannacht?'
'Vreselijk, er was een spaak
kapot!'

TE HUUR
Wegens bedrijfbeëindiging binnen Sport
Citadel Brouwhuis een fraaie ruimte van ca. 27m2.
Voorheen ingericht als beautysalon, waarvan bij
interesse de inventaris en het eventuele klantenbestand
ook kunnen worden overgenomen. De ruimte is voor meerdere doeleinden geschikt, maar de voorkeur gaat uit naar een
activiteit die goed past in het sportcentrum. Zoals een beautysalon, pedicure, kleine kapsalon, nagelstylist,
sportmassage of combinaties hiervan. We laten ons
echter graag verrassen door een origineel idee!

Voor informatie kunt u bellen naar
06-53114987 of 06-53721453

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

Stichting KinderVakantie Vertier
Dinsdag 7 mei was er, door de Stichting KinderVakantieVertier,
weer een dag georganiseerd voor de jeugd. Maar liefst 54
kinderen waren gekomen om er samen een leuke dag van te
maken.
Het programma voor deze dag had als thema dieren. Er werden
dierenspelletjes gedaan, dierenknutsels gemaakt en een
speurtocht met onderweg dierenvragen. Dankzij het mooie
weer konden we tussen de middag allemaal buiten picknicken.
Nadat de buiken goed waren gevuld was het tijd om aan te
lopen. Een flinke wandeling naar de dierenambulance. Daar
kregen we uitleg over het werken bij de dierenambulance,
mochten we kijken in een ambulance en natuurlijk mochten
we ook bij de dieren kijken. Er zijn heel wat poesjes geaaid en
geknuffeld.
Als laatste weer met de bus terug en als beloning een lekker
ijsje en een snoepzak voor mee naar huis.

Mede door hulp van vrijwilligers en sponsoren is deze dag een
groot succes geworden. Dus aan alle mensen die deze dag hebben
geholpen: heel veel dank hiervoor. Ook de sponsoren de Emte
(ijs), Jurrius (appels), Twin tours (bus) en de dierenambulance,
heel erg bedankt voor jullie medewerking.

Lara Teerlink wint zilver !
Tijdens de Nederlandse Kampioen
schappen turnen 2e divisie heeft Lara
Teerlink de zilveren medaille in de
meerkamp gewonnen.

Lara is dit seizoen ook al Regio-, Brabantsen Competitiekampioen geworden.
Kortom een zeer succesvol seizoen voor
deze HT’35 turnster uit Dierdonk.

Een dag later won ze ook nog brons op
het toestel brug en zelfs goud op vloer,
dus kampioen van Nederland in de
categorie jeugd 2e divisie met haar
vloeroefening. Een geweldige prestatie
om 3x eremetaal te veroveren tijdens een
NK!

Volgend seizoen zal ze dan ook pro
moveren naar de 1e divisie.
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17e Dierdonkweekend op 6 - 7 - 8 september 2013
Beste wijkbewoners.

Even een kleine update aangaande het
bestuur van de stg Dierdonkdagen.
Enige tijd geleden hebben wij op passende wijze afscheid genomen van Roel
Botter als bestuurslid. Roel heeft zich de
afgelopen jaren ingezet voor het volleybal toernooi en is een groot aantal jaren
een gewaardeerde kracht voor het Dierdonkweekend geweest. Roel nogmaals
onze hartelijke dank hiervoor.
Gelukkig hebben 2 mensen gereageerd
op onze oproep in de Gazet zodat we
ons bestuur hebben zien groeien naar 7
personen.
De twee nieuwe bestuursleden zijn
Annemarie Dolmans en Hans Jereskes. De
laatste zal voor velen een bekend gezicht
zijn aangezien hij in het verleden al bij vele
wijkactiviteiten betrokken geweest is.
Hieruit blijkt dat het Dierdonkweekend,
als oudste evenement in onze wijk, mag
blijven rekenen op mensen die hiervoor
de kar willen blijven trekken.
Er is nu eenmaal een enthousiast team
mensen nodig om voor iedereen, van jong
tot oud, een leuk en gezellig weekend in
september te organiseren.
Hierbij alvast een overzicht van het programma voor zover bij ons bekend.
Ook dit jaar weer met al de vertrouwde
en een aantal nieuwe programma
onderdelen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stg. Dierdonkdagen
Ton, Jan, John, Roland, Hans J.,
Annemarie en Hans v R.

Vrijdag 6 september
Zij vertegenwoordigen namelijk die groep De inmiddels welbekende Dierdonkse d.j.
Kinder-disco voor leerlingen van de mensen die wij het liefste willen bereiken Lucky B. zal hieraan zijn medewerking

basisschool.
Discoavond met medewerking van d.j.
Lucky B. uit onze eigen wijk.
Aanvang 18.30 uur tot 20.30 uur.
Nieuw: Nadat ons duidelijk was geworden
dat een vervolg op de Battle of the Bands
er dit jaar niet in zou zitten hebben wij
als stichting voor de invulling van het
tweede gedeelte van deze avond contact
opgenomen met de jeugdwijkraad van
Dierdonk.

26 Wijknieuws

voor deze avond, n.l. de opgroeiende
jeugd.

Ons verzoek aan hun om deze avond
naar eigen inzicht in te vullen leidde
tot enthousiaste reacties. Door deze
vrij late programma wijziging is de
voorbereidingstijd vrij kort zodat het
definitieve programma nog niet helemaal
klaar is maar de grote lijnen zijn bekend.
Het idee is er om een battle te organiseren
tussen D-Jees.

verlenen en zorgen voor de benodigde
apparatuur. Iedere deelnemende d.j.
krijgt de kans om gedurende een bepaalde tijd zijn of haar specialiteiten te
laten horen welke door een vakkundige
jury beoordeelt zullen worden.
De jeugdwijkraad is inmiddels druk bezig
om deze avond verder uit te werken en
zal jullie zeker van alle ontwikkelingen op
de hoogte houden.

Zaterdag 7 september
Zondag 8 september
Knutselen en spelletjes voor de kleintjes.
Hardloopwedstrijd voor de jeugd van de basisschool.
wordt gestreden in de leeftijdscategorieën:
Minivoetbaltoernooi voor jongens en meisjes in de Er
6 en 7 jaar, 8 en 9 jaar en 10,11 en 12 jaar.
leeftijdscategorie 5 en 6 jarigen en 7 en 8 jarigen.
Aanvang 14.00 uur.

Scouting Paulus-Dierdonk zal ook dit jaar weer aanwezig
zijn en op diverse manieren laten zien hoe de jeugd in de leeftijd
tussen 5 en 18 jaar bij verschillende speltakken van de scouting
actief is. Hiermee willen zij laten zien hoe leuk scouting is en
daardoor ook proberen nieuwe leden te werven onder de
Dierdonkse jeugd.
Urban streetgolftoernooi.

Aanvang 11.00 uur.
Aanmelden vanaf 10.45 uur bij de tent.
Voor de winnaars ligt een prijsje klaar.

De Tuinen foto competitie (zie de Gazet van Juni)
De prijsuitreiking hiervan zal op zondagmiddag in de tent plaats
vinden.
Het Volleybaltoernooi voor jong en oud.
Aanvang wedstrijden om 12.00 uur (ovb)

Om 14.00 uur begint het inmiddels steeds meer bekend
geworden Urban streetgolftoernooi. (zie inschrijfformulier)
Prijsuitreiking van dit toernooi vindt plaats tijdens de feestavond.

Minivoetbaltoernooi voor jongens en meisjes in de

Feestavond met een optreden van:

Verdere informatie over het Dierdonkweekend wordt bekend
gemaakt op de informatieborden in de wijk en in de Gazet van
september.

Ben Saunders
Feestavond met de muzikale medewerking van No-Exit,
de band die een aantal jaren geleden al eens tijdens onze
feestavond aanwezig was en die garant staat voor een avond
vol muziek en ook dit jaar weer voor een grandioos feest zal
zorgen. Verder hebben we geheel onverwacht toch nog een
daverende verrassing te melden. De wijkvereniging heeft het
voor elkaar gekregen om niemand minder dan Ben Saunders,
de winnaar van de eerste versie van The Voice of Holland
voor deze avond vast te leggen.
Aanvang avond 21.00 uur tot 01.00 uur
Kaarten voor deze avond kosten € 7.00 en zijn vanaf 1 augustus
verkrijgbaar bij Albert-Heijn in Dierdonk.

Vierde open Dierdonk Urban Street Golftoernooi

Tijdens de 17de editie van de Dierdonkdagen vindt op zaterdag
7 september a.s. voor de vierde maal het open Dierdonk
Urban Street Golftoernooi plaats. De voorgaande edities
waren bijzonder goed geslaagd en dat vraagt natuurlijk om
een vervolg.
Urban Street golf is zoals de naam al zegt, golf op de openbare
weg. Het wordt gespeld met originele golf clubs en met een
balletje dat lijkt op een golfballetje maar slechts 1/3 van het
gewicht van een origineel golfballetje heeft, dit balletje is zo
licht zodat het geen schade aanricht aan auto’s, ramen en
andere zaken die je onder weg tegen kunt komen.
Tijdens deze zaterdag zullen teams van ongeveer 8 personen
door de wijk lopen om de diverse doelen te raken, die doelen
kunnen van alles zijn zoals b.v. een lantaarnpaal, een boom, een
raam en zelfs een auto.

leeftijdscategorie 9 en 10 jarigen en 11 en 12 jarigen.
Aanvang 13.00 uur.

Ook zal kort voor het weekend weer een programmaboekje
voor het Dierdonkweekend bij u in de bus vallen.
Het Dierdonkweekend wordt o.a. mede mogelijk gemaakt door:

Zie ook de inschrijfstroken op blz. 29
of de website www.dierdonk.eu
meedoen, ben je jonger dan moet er een begeleider zijn van
18 jaar of ouder.
U kunt meedoen met eigen golfclub ( u heeft er maar 1 nodig
welke maakt niet uit) en voor de balletjes wordt gezorgd. Wilt
u meedoen maar u heeft geen golfclub, geef dit dan even aan
en wij zorgen hier dan voor.
Kosten voor deelname zijn € 5,-- te voldoen op die zaterdag, dit is
voor de balletjes en een consumptie onderweg. Aanvang 14.00 uur
Aanmelden bij voorkeur via e-mail bij jevincent71@hotmail.com
of met de inschrijfstrook.

U kunt als team meedoen maar ook individueel.
De regels zijn zoals bij gewoon golf, u begint op een vooraf
bepaald punt en u probeert in zo min mogelijk slagen het doel
te bereiken. Omdat dit golftoernooi op de openbare weg plaats
vindt is er een leeftijdsgrens, vanaf 18 jaar kun je zelfstandig
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Willem Alexander
Twee mannen staan met elkaar
te praten. "En?" vraagt de ene
man, "ben je nog op vakantie geweest?" "Nee," zegt de ander: "We
wilden dit jaar naar Valkenburg
gaan, maar het ging niet door, want

alle hotels waren volgeboekt." "Volgeboekt?" zegt de ene man weer:
"Dat overkomt mij nooit. Ik bel altijd
van tevoren op en dan vraag ik:
heeft u nog een kamer voor Koning
Willem Alexander? Dan zeggen ze
altijd: ja. En dan zeg ik weer: nou,
Koning Willem Alexander komt niet,
dus geef mij die kamer dan maar."

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.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

Inschrijfformulieren Dierdonkdagen
Inschrijfformulier Volleybaltoernooi.

Naam team: .....…………………………………….................
Naam contactpersoon: ………………………………........….
Telefoonnummer: ……………………………………..........….
E-mail: ………………………………………................…………..
O
jeugd
O
Inschrijving: individueel
twee personen O
fun
O
drie personen O
prestige O
Dit formulier kunt u, samen met het inschrijfgeld, inleveren bij:
Annemarie Dolmans Waterleliesingel 23

Minivoetbaltoernooi, zaterdag 8 en zondag 9 september
Dit jaar zijn we al weer toe aan de zesde editie
van het Dierdonkdagen minivoetbaltoernooi.
Na 5 jaar met een nagenoeg gelijk aantal
teams te hebben gespeeld, hebben wij ook dit
jaar de regels wederom een beetje aangepast
en om nog meer teams aan de aftrap te mogen verwelkomen hebben we de wedstrijden
verdeeld over zaterdagmiddag 7 en zondag 8
september a.s.
Dit hebben we gedaan om iedereen die ook in
de reguliere KNVB competitie voetbalt toch de
mogelijk te bieden om aan dit toernooi deel
te nemen.
Ook nieuw is dat we dit jaar voor het eerst naar
vier leeftijdscategorieën gaan, namelijk van
5-6 jaar, 7-8 jaar, 9-10 jaar en van 11-12 jaar.
De eerste twee leeftijdscategorieën zullen
spelen op zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur en
de andere twee beginnen op zondag vanaf
13.00 uur.
Wij, als bestuur, zullen natuurlijk weer voor
scheidsrechters zorgen zodat een begeleider
per team niet meer noodzakelijk is. (je mag
natuurlijk je eigen coach meebrengen)
In alle categorieën word om een wisselbeker
gestreden en we hebben ook dit jaar weer
voor iedere deelnemer (ster) een kleine
attentie.
De spelregels blijven hetzelfde als in de voorgaande jaren en de teams bestaan wederom
uit 3 veldspelers en 2 wisselspelers.
Op verzoek zullen wij de afmetingen van het
voetbalveld voor de 11 en 12 jarigen ook dit
jaar vergroten zodat er voor hen meer speelruimte komt.
Dus als je graag voetbalt, zoek een paar
vrienden of vriendinnen bij elkaar, verzin een
stoere naam voor jullie team en meld je aan bij
een van de 2 onderstaande adressen.
Om te voorkomen dat er teams na aanmelding niet op komen dagen, en dus
anderen benadelen, willen wij een borgsom van € 5,00 per team vragen, die na

afloop van het toernooi weer opgehaald
kan worden bij het wedstrijdsecretariaat.
Ondanks het feit dat een begeleider niet
verplicht is willen we toch graag een naam
en telefoonnummer van een contactpersoon
zodat we, indien nodig, altijd iemand kunnen
bereiken.

Zondag 9 september
VOLLEYBALTOERNOOI
Wij van de Stichting Dierdonk-Dagen blijven
ondanks een dalend aantal deelnemende
teams geloven in de formule van een volleybaltoernooi en zijn dus weer begonnen
met de organisatie van dit gezellige evenement.
Zowel voor de jeugd als voor de volwassenen de manier om op een gezellige en
sportieve manier deel te nemen aan het
Dierdonkweekend .
Voor een goede organisatie willen wij zo
spoedig mogelijk weten hoeveel teams er
deelnemen aan het volleybaltoernooi.
Ingeschreven kan worden in drie klassen
t.w.: jeugd, fun en prestige.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 voor
de fun- en prestige-klasse en € 15,00 voor
de jeugd. Inschrijven kan per team maar
ook individueel. De kosten individueel
bedragen dan € 5,00 p.p. of € 2,50 p.p. bij
de jeugd.

Inschrijfformulier Minivoetbaltoernooi

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

Inschrijfformulier Urban Street Golftournooi.
Zaterdag 7 september
Ik wil deelnemen aan het Dierdonk
Urban Street Golftournooi.

Naam:
.......................................................................
Adres:
.......................................................................
Telefoon:
.........................................................
E-mailadres:
.........................................................
Ik ben wel / niet in het bezit van een golfclub.
Dit formulier kunt u inleveren bij:
John Vincent, Kromme Geer 59, 5709 ME Helmond
Aanmelden kan ook per e-mail via: jevincent71@hotmail.com
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Hoveniersbedrijf

C.A. Joosten
Tuincentrum te Bakel
Nuijeneind 2a
5761 RG Bakel
(bij camping Kanthoeve)
T 0492-343558
F 0492-547234
M 06-21660055
Openingstijden maandag t/m zaterdag, van 10:00 tot 17:00

Krijgt u ook weer zin in tuinieren?
Bij Joosten bent u dan aan het juiste adres!
mop
juli 1 .pdf
15:44:50
www.cajoosten.nl
info@cajoosten.nl
Alles sneller
Een Amerikaan laat zich in Parijs
door een taxichauffeur rondleiden.
Bij de Notre Dame aangekomen
vraagt de Amerikaan: Wat is dat?
Dat is de Notre Dame, zegt de
chauffeur. Wat een prul, reageert
de Amerikaan, zoiets bouwen we
bij ons in twee weken tijd. Even
later komen ze bij de Tour Montparnasse. En wat is dit voor een gebouw, vraagt de Amerikaan. Dit is
de Tour Montparnasse is het antwoord. Niks aan vindt de Amerikaan,
dat zetten wij in een week neer.
Even later bij de Eifeltoren vraagt de
Amerikaan: Wat mag dit dan wel zijn?
Geen idee antwoordt de chauffeur,
gisteren stond er nog niks.
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand hebben we weer een woordzoeker, maar
eerst de oplossing van de plaatjeskruiswoordpuzzel
en de prijswinnaars van de maand Juni
In totaal waren er 15 inzendingen en 14 met een goede
oplossing, en die was als volgt “Cadeautjes?“ Bij de verkeerde
oplossing had moeder wel gezegd dat het cadeautjes moest zijn
maar de inzendster had het gordijn genomen ipv het hartje wat
bedoeld was. Uit de 14 goede inzendingen is weer geloot. Deze
keer heeft Gerard Bosman,Wnd Voorzitter van de Wijkvereniging
weer 3 prijswinnaars getrokken die op 21 juni hun prijs hebben
ontvangen. Op onderstaande foto de gelukkige prijswinnaars
vlnr: Janne van den Heuvel, Lucas Knol en Lisa van der Burgt

Bal
Emmer
Kasteel
Strand
Zon
Bikini

Grens
Schelp
Tent
Zwemmen
Boot
Hotel

Schepjes
Wandeling
Duinen
Huisje
Sorbet
IJs

Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze puzzel 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.
Uiterste inzenddatum is deze keer: Vrijdag 16 augustus 2013.
Onder de goede oplossingen verloten wij weer 3 cadeaubonnen
van € 10,00.
Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze
maand een nieuwe kans.
Deze maand weer een woordzoeker. Omdat het vakantie is
hoef je geen wekker te zetten dus hebben we de wijzerplaat
vervangen door letters. Streep alle woorden weg, deze kunnen
van onder naar boven, van boven naar onder, van links naar
rechts, van rechts naar links, van schuinonder naar schuinboven
of schuinboven naar schuinonder staan. Soms worden letters
dubbbel gebruikt. Uiteindelijk blijven er 8 letters over als je deze
achter elkaar leest dan is dat de oplossing. Vul deze hieronder in.

Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar. Veel puzzelzoek plezier.
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SQUASH & FITNESS ZOMER
ABONNEMENT

4 maanden

onbeperkt Squashen
voor slechts

€ 19,50 per maand

(geen inschrijfgeld)
Actie voorwaarden: u was in 2013 géén klant bij Sport Citadel!
Actie af te sluiten in juni en juli / inschrijfdatum is startdatum

4 maanden
onbeperkt

Fitness en Groepslessen
(o.a. Zumba en Spinning)

voor slechts

€ 21,50 per maand

(geen inschrijfgeld)
Actie voorwaarden: u was in 2013 géén klant bij Sport Citadel!
Actie af te sluiten in juni en juli / inschrijfdatum is startdatum

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
Zumba, Powerkick, Body lift,
Fysiotherapie,
Fysioth
rapie, Yoga, Hip Hop,
DéDé Danceballet, Darts,
TaeKwon-Do en
Beautysalon Bro
whuis
Brouwhuis

Groep 8 aan het werk bij de Albert Heijn

Groep 8 van basisschool Dierdonk brengt
al een aantal jaren een bezoekje aan de
Albert Heijn in Dierdonk. Hier voeren de
leerlingen verschillende werkzaamheden
uit.
In groepjes leren ze het vakken vullen,
werken ze bij de broodafdeling, verkopen
ze een product aan de deur en helpen ze
ook de klanten aan de kassa.
Als u op een van onderstaande dagen
en tusssen de genoemde tijden bood
schappen hebt gedaan kunt u zien
welke leerlingen van groep 8 voor u
klaarstonden:
15 mei, groep 8B
08.45-10.30u
08.45-10.30u
22 mei, groep 8A
22 mei, groep 8C
10.45-12.30u
08.45-10.30u
29 mei, groep 8E		
5 juni, groep 8D
08.45-10.30u

Ook Dierdonkkoor Didoko was erbij !
Samen gingen we in optocht op weg naar
de onthulling van het voor Dierdonk zo
sprekend beeld, de overbrugging. Door
onze liedjes ten gehore te brengen
proberen we ook een brug te slaan naar
de mensen en hen te “raken” met ons
gezang.

Hier staan we dan bij dit prachtige beeld.
Alle mensen die zich betrokken voelen
bij het wel en wee van onze mooie wijk
Dierdonk. Heel veel instanties hebben
samengewerkt om dit te realiseren.
Proficiat
Wij van het Dierdonkkoor Didoko zijn
trots dat we deel uit mogen maken van
deze samenwerking.
Wilt u ook eens komen zingen?

Dat kan !!! Tijdens een van onze repetities
dinsdagavond in Parkzicht, van 20.00 tot
22.00 uur. U bent van harte welkom !
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe !
Voor meer info: Mail naar info@didoko.nl
of kijk op Didoko.nl

Ingezonden 33

Rampetampers buiten carnaval
Dansgroepen

Ook buiten carnaval zijn de Rampetampers actief, en
worden door of namens de commissie overige activiteiten
diverse activiteiten gehouden/georganiseerd.

De Rammetjes

Wel met carnaval bezig is onze Dansgarde welke op 6 april alweer
is begonnen met de trainingen voor de dans van 2014. Na de
zomervakantie gaat ook de showgroep weer van start met de
trainingen. Heb je ook zin om met een gezellig groepje meiden
lekker elke zaterdagochtend te dansen? Vanaf november kun je
dan regelmatig aan het publiek laten zien wat je hebt geleerd.
Heb je interesse bel dan met 0492-517210 of mail naar
secretaris@rampetampers.nl.

Zaterdag 1 juni hebben we een leuk uitje gehad met de
Rammetjes. De surfvereniging “Windsurfing Berkendonk”
heeft een leuke windsurfles voor de Rammetjes verzorgd. Dit
is verzorgd door twee leden van onze vereniging, Nick van Dijk(
instructeur) en Jack v Dijk, en natuurlijk de windsurfvereniging
die dit heeft mogelijk gemaakt. De kinderen kregen eerst uitleg
en zijn daarna het water op gegaan. Ondanks de kou hebben
de kinderen fijn gesurft. Het was een super gezellige middag.
Nogmaals dank aan Jack en Nick van Dijk voor het verzorgen van
deze geweldige middag. Hieronder een kleine impressie.

Prinsheerlijke BBQ

De laatste activiteit voor de zomervakantie is altijd de
“Prinsheerlijke BBQ” voor zowel de jeugdleden als de leden,
en partners. Dit jaar werd de BBQ voorafgegaan door een
recreatieve fietstocht. Vertrekpunt was bij de Prins thuis en
voerde door landelijk gebied. Tijdens de fietstocht was er
natuurlijk tijd voor een terrasje.
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Altijd wat te beleven.........

Tijdens de fietstocht werden rare naambordjes en vreemde
vogels gespot. Met wat vertraging kwamen de fietsers aan op
het BBQ -adres wat natuurlijk door een aantal mensen van te
voren was ingericht. Het BBQ buffet was weer keurig verzorgd
door Anja en Nicole. Na eerst een drankje te hebben genoten
op afloop van de fietstocht opende Prins Gerard d’n Twidde de
BBQ. Smikkelen en Smullen van het aanwezige vlees, vis, salades
en stokbrood, op zijn tijd een drankje (bier, wijn en fris) erbij.
Gezelligheid voor jong en oud tot in de kleine uurtjes, waarbij
om uiteindelijk 4 uur door de laatsten het licht werd uitgedaan,
Nou ja uitgedaan? Het werd alweer licht! Zo geeft het einde van
het seizoen weer een goede bodem voor carnaval 2014 waar
de Rampetampers Abraham en Sara gelijktijdig zullen zien. De
vereniging wordt dan 50, een jaar wat in de carnavalswereld
niet word gevierd. Dus op naar de 55.
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Vanaf 1 augustus
Vers
e pi
zza’
s en
döne

r ke
bab

Om af te halen en bezorgd te worden tot 24:00
VERHUUR

Ook voor het huren van je feest spullen kan je bij
ons terecht, van staantafels tot feestverlichting
maar ook voor feestkleding te huren of te kopen.

G oo
ou
Jub l um

n

www.drukkerij-noten.nl
Kijk voor meer informatie op www.doeselaarevents.nl en/of
www.huureenfeestbox.nl en hou ook onze facebookpagina
in de gaten voor acties www.facebook.com/DoeselaarEvents
bel 06-42072504 of mail naar info@doeselaarevents.nl.

Kijk op onze site voor meer informatie
Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

“Slimme huisbezitters
werken met
professionele verf
van Sigma Coatings”

Zelfs het beste schilderwerk heeft onderhoud nodig. Met
een doordacht onderhoudsplan voor buitenschilderwerk
weet u zeker dat uw mooie schilderwerk ook mooi blijft.
Het behoedt u tevens voor onnodige en vaak kostbare
reparaties. Zeker als u werkt met professionele producten
van Sigma Coatings!
Kom naar één van onze winkels en we bespreken graag alle
mogelijkheden met u.
Driessen Verf adviseert voor het perfecte onderhoud!

HELMOND: Mierloseweg 86, helMond, (0492) 53 50 66 VELDHOVEN: de run 4417, VeldhoVen (040) 253 23 88 | www.driessenhelMond.nl

Uitgelicht: Drukkerij Noten
Komende vanuit het Helmonds stads
centrum komt u er op weg naar huis
vast en zeker langs: Drukkerij Noten is
gevestigd aan de Bleriotstraat, op de hoek
van de Bakelsedijk, rechts vlak voordat
u de brug over de Zuid-Willemsvaart
oprijdt. Hier wordt weer eens bewezen dat
kleinschaligheid ook flexibiliteit betekent!
Op korte termijn is bij dit bedrijfje in
familiedrukwerk ook echt op korte termijn!
Ik ben in tijdnood… Het geplande interview
voor “Uitgelicht” loopt spaak. Drukkerij
Noten kan oplossing bieden. Vrijwel
meteen kan ik er terecht als ik opbel met
de vraag of zij alvast in deze rubriek willen
verschijnen. Afspreken op korte termijn
blijkt voor mevrouw Noten helemaal geen
uitzondering! Zij heeft zich gespecialiseerd
in drukwerk voor geboorte-, trouw- en
jubileumkaarten.
Alhoewel het voor de laatste twee cate
gorieën langer tevoren kan, moet het
drukken van geboortekaartjes in zeer korte
tijd geregeld zijn. De termijn tussen de
geboortedatum en datum van verzending
van de kaartjes wil iedereen uiteraard zo
kort mogelijk houden.
Mevrouw Noten ontvangt me in haar
kantoor aan huis. Een kamer vol met
voorb eeldboeken waaruit de mooiste,
grappigste, meest vertederende en verras
sendste aankondigingskaarten te kiezen
zijn. Verschillende stijlen, verschillende
prijsklassen, verschillende merken.
U gaat trouwen? Baby op komst? U gaat
een jubileum vieren? De blijde gebeur
tenissen wilt u natuurlijk aan familie en
vrienden aankondigen! U kiest een kaart,
mevrouw Noten bestelt deze in het door
u gewenste aantal en bedrukt deze dan
met de door u opgestelde tekst. Naast de
keuzemogelijkheden uit de diverse boeken
is er ook de mogelijkheid een eigen ontwerp
(foto, tekening) aan te bieden. Daarvan heeft
mevrouw Noten diverse voorbeelden staan
op de planken die haar bureau omringen. Zij
kan u dan ook vele ideeën aandragen.
Drukkerij Noten bestaat nu 21 jaar. De
echtgenoot van mevrouw Noten is hiermee
begonnen en in de loop der jaren is zij het
steeds meer gaan overnemen. In het begin
werkten ze nog met loden letters en een
degelpers, daarna met de offsetpers en
tegenwoordig wordt er digitaal gedrukt.
Dit werk vergt grote nauwkeurigheid.
Een tekstfoutje is snel gemaakt maar kan

een smet op de (voorbereiding van de)
feestelijkheden werpen. Een verkeerde
datum, een verkeerd gespelde naam,

namen maar het kaartje dat mensen eerder
bij haar bestelden weet zij meestal feilloos
op te diepen.

verassing i.p.v. verrassing, een verkeerd
geboortegewicht…. Voorkomen is natuurlijk
het beste. Daarom wordt bij drukkerij Noten
altijd een drukproef gemaakt die met de
klant wordt besproken. En ook hier bewijst
zich de flexibiliteit van een klein bedrijf:
mocht het toch fout gaan dan kan meestal
snel een nieuwe serie kaarten worden
gedrukt. Maar de ervaring van mevrouw
Noten maakt dat zij de meeste fouten al
voortijdig ontdekt.

Persoonlijke aandacht uit zich in diverse
vormen. Sommige mensen hebben hun
idee al helemaal klaar, weten hoe het kaartje
eruit moet zien, hebben de tekst thuis al
opgesteld en anderen hebben nog helemaal
niks. Mevrouw Noten loodst hen door de
mogelijkheden. Dat kan op afspraak zelfs
’s avonds of op zaterdag. Zij neemt er de
tijd voor om mensen een passende kaart te
laten kiezen.

“Groot geworden door klein te blijven”, zegt
mevrouw Noten zelf. “Het is de laatste tijd
wel steeds meer opboksen tegen internet
maar klanten blijken toch graag het papier te
willen voelen en de kaartjes in werkelijkheid
te willen zien.” Klantgericht zijn, nauwkeurig
werken en korte, directe lijnen naar de klant
zijn de kracht waartegen internetbedrijven
het afleggen. Bovendien kan zij haar klanten
goed inschatten: al aan de deur weet zij vaak
welke stijl van kaartjes haar klant het meest
zal aanspreken.
Klanten blijken terug te komen bij
Drukkerij Noten. Kwamen ze eerder voor
een trouwkaart, de eerste maar ook de
volgende baby‘s worden wereldkundig
gemaakt met een geboortekaartje via een
kaartje van Drukkerij Noten. “Het is zelfs
al voorgekomen dat ik bestellingen voor
een volgend geboortekaartje kreeg vanuit
Engeland en Amerika!” Vaak zijn deze
kaartjes dan in één stijl. Mevrouw Noten kan
haar klanten hierbij goed van dienst zijn. Ze
zegt zelf slecht te zijn in het onthouden van

En als u ook voor de buurt en de langs
komende verkeersdeelnemers wilt laten
weten wat u te vieren hebt kan dat tegen
woordig ook met een zogenaamd raambord.
Zo’n bord, met daarop bv Just Married of
Een Zoon! is vergelijkbaar met de “Te
Koop”-borden op huizen, kan eenvoudig aan
een raam bevestigd worden. En ook voor
visitekaartjes en rouwdrukwerk kunt u bij
Drukkerij Noten terecht.
Laat u niet afschrikken door de ingang van
het bedrijf via het woonhuis. Onderneemster
mevrouw Noten weet vriendelijkheid,
huiselijkheid en zakelijkheid uitermate goed
te combineren.Het is vlakbij maar als u zich
toch vast wilt oriënteren kunt u een kijkje op
de website nemen:
http://www.drukkerij-noten.nl/.
Onder het kopje boeken zijn alvast veel
kaartjes te bewonderen. Ik hoop dat ook
u spoedig iets te vieren hebt waarvoor
Drukkerij Noten de kaartjes kan drukken!
Mirjam van der Pijl

Uitgelicht 37

Programma juli 2013 Filmhuis Helmond
Night Train to Lisbon

Do. 4 juli 20.00 uur vr. 5 juli 14.00 uur za. 6 juli 20.00 uur
zo. 7 juli 19.00 uur di. 9 juli 20.00 uur
Drama gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Pascal
Mercier, over een Zwitserse professor die al reizende onderzoek
doet naar het leven van Amadeu de Prado, de dokter van de
Portugese dictator Salazar.Het leven van Raimund Gregorius,
een geliefd leraar Latijn en deskundige in oude talen, neemt
een bijzondere wending wanneer hij een mysterieuze jonge
vrouw behoed haar leven te beëindigen door van een brug te
springen. Als de vrouw vervolgens spoorloos verdwijnt laat ze
haar jas bij Raimund achter, met daarin een boek van Portugese
dokter Amadeu de Prado en een nachttreinticket naar Lissabon.
Hij besluit het ticket te gebruiken en al zoekende naar de
achtergrond van het boek en de schrijver ontvouwt zich
langzaam een tragische liefdesgeschiedenis, vol emotionele
intriges en overdenkingen naar de ware zin van het leven.
Regie: Bille August

In Another Country

Vr. 5 juli 20.00 uur zo. 7 juli 15.00 uur ma. 8 juli 20.00 uur
di. 9 juli 14.00 uur
Komisch romantisch drieluik met Isabelle Huppert als drie
verschillende vrouwen die telkens om een andere reden in
een Zuid-Koreaanse badplaats verblijven.
Een jonge filmstudente vlucht vanwege oplopende schulden
met haar moeder naar de Zuid-Koreaanse badplaats Mohang.
Hier begint ze met het schrijven van een filmscript over drie
vrouwen die alle drie Anne heten. De eerste is een succesvol
Frans filmmaakster, op vakantie in Mohang met een oude
Koreaanse kennis en diens hoogzwangere vrouw, die
achterdochtig is over Anne’s vriendschap met haar man. De
tweede Anne is de vrouw van een rijke autofabrikant, die naar
Mohang is gekomen voor een rendez-vous met haar minnaar,
de Koreaanse filmmaker Munsoo. Anne nummer drie heeft
net een pijnlijke scheiding achter de rug: haar man verliet haar
voor een Koreaanse vrouw en in Mohang ontmoet ze per toeval
Jong-soo en diens vrouw.
Regie: Sang-soo Hong

Los Amantes Pasajeros

Do. 11 juli 20.00 uur vr. 12 juli 14.00 uur za. 13 juli 20.00 uur
zo. 14 juli 19.00 uur di. 16 juli 20.00 uur
Komedie van Pedro Almodóvar (Hable con Ella, All About my
Mother) over het wel en wee van de passagiers en het personeel
van een vliegtuig dat neer dreigt te storten.
Peninsula vlucht 2549 is onderweg van Madrid naar Mexico
City als de passagiers in business class te weten komen dat er
door een technisch mankement het risico bestaat dat ze neer
gaan storten. Om de goede orde te bewaren, doen de stewards
hun best om de reis voor de passagiers, maar eigenlijk ook
vooral voor zichzelf, zo aangenaam mogelijk te maken. Terwijl
iedereen wacht op een oplossing, maken we kennis met het
bonte gezelschap dat zich in de kleine ruimte van de business
class van vlucht 2549 bevindt. Onder andere een waarzegster,
witteboordencrimineel, dominatrix, huurmoordenaar en acteur
moeten de tijd met elkaar slijten. Bovendien is er maar één
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Los Amantes Pasajeros
werkende telefoon aan boord, die in uiterste noodgevallen
gebruikt mag worden, om de wereld, vijf kilometer beneden
vlucht 2549, te bereiken.
Regie: Pedro Almodóvar

Wadjda

Vr. 12 juli 20.00 uur zo. 14 juli 15.00 uur ma. 15 juli 20.00 uur
di. 16 juli 14.00 uur
Drama over een jong meisje in Saoedi-Arabië dat tegen de
tradities van haar land ingaat.
Wadjda is 10 jaar en woont met haar ouders in een buitenwijk
van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Ondanks haar
conservatieve omgeving is Wadjda een speels kind dat
regelmatig grenzen opzoekt. Wanneer het meisje een mooie
groene fiets wil hebben, is haar moeder daar op tegen: wat zou
de gemeenschap ervan denken? Fietsen is immers niet gepast
voor een meisje.
Wadjda geeft niet op en besluit het geld zelf bij elkaar te sparen.
Haar moeder, die afgeleid wordt door de wens van haar man
om een tweede vrouw te nemen, heeft nauwelijks door welke
niet altijd even geschikte plannetjes haar dochter bedenkt om
geld te verdienen.
De eerste speelfilm ooit gemaakt in Saoedi-Arabië, geregisseerd
door de eerste vrouwelijke filmmaker van het land, winnaar van
de publieksprijs op het IFFR Rotterdam 2013.
Regie: Haifaa Al Mansour

The Grandmaster

Do. 18 juli 20.00 uur vr. 19 juli 14.00 uur za. 20 juli 20.00 uur zo.
21 juli 19.00 uur di. 23 juli 20.00 uur
Martial arts biopic van filmmaker Wong Kar Wai over de
vechtsportlegende Ip Man en diens ontmoeting met de Kung
Fu specialiste Gong Er, met Ziyi Zhang (Hero, House of Flying
Daggers) en Tony Leung (Hero, Infernal Affairs).
Een epische ontmoeting tussen twee Kung Fu specialisten: hij
komt uit het zuiden van China, zij komt uit het noorden. Hij is Ip
Man, de legendarische leermeester van Bruce Lee, haar naam
is Gong Er. Hun wegen kruisen op de avond van de Japanse
invasie in 1936. Ze treffen elkaar in het beruchte bordeel The
Golden Pavilion, waar de beste martial arts meesters elkaar
treffen. Een verhaal over verraad, uitdaging, eer en liefde tegen
de chaotische achtergrond van oorlog en bezetting.
Regie: Wong Kar-Wei

Amour

Amour

Vr. 19 juli 20.00 uur zo. 21 juli 15.00 uur ma. 22 juli 20.00 uur
di. 23 juli 14.00 uur
Met filmprijzern overladen drama van meesterfilmer Haneke,
die hiermee zijn tweede Gouden Palm voor beste film won in
Cannes 2012, slechts vier jaar nadat hij hetzelfde presteerde
met “Das Weisse Band”. Beste film 2012
‘Amour’ vertelt het verhaal van twee gepensioneerde
muziekleraren, Georges en Anne. Het koppel woont in een
appartement in Parijs. Samen hebben ze een muzikale dochter
die met haar gezin in het buitenland woont. Anne heeft
progressieve dementie. Wanneer ze ook een herseninfarct
krijgt, waardoor één kant van haar lichaam verlamd raakt, ziet
Georges de vrouw van wie hij zo veel houdt voor zijn ogen
verdwijnen. Toch wil hij koste wat kost zijn belofte, om tot het
eind voor haar te zorgen, nakomen ondanks alle problemen die
dit met zich meebrengt. De relatie tussen Georges, Anne en hun
dochter wordt behoorlijk op de proef gesteld
Regie: Michael Haneke

In het Parijse huis van de vindingrijke idealist Colin wordt hij
omgeven door gekke uitvindingen en het goede gezelschap
van zijn beste vrienden Nicolas en Chick. Het enige dat nog
mist is een grote liefde. Dan ontmoet hij Chloé. Maar na
een spectaculaire bruiloft wordt hun idyllische huwelijk ruw
verstoord door de bittere werkelijkheid wanneer Chloé ziek
wordt van een waterlelie in haar long. Colin moet in steeds
absurdere omstandigheden werken om Chloé te kunnen
verzorgen. Ondertussen raakt hun appartement meer en meer
in verval en valt hun groep vrienden uiteen.
Regisseur Michel Gondry maakte eerder de bejubelde films
The Science of Sleep (2006) en Eternal Sunshine of the Spotless
Mind (2004).
Regie: Michel Gondry

Arbitrage

Vr. 26 juli 20.00 uur zo. 28 juli 15.00 uur ma. 29 juli 20.00 uur
di. 30 juli 14.00 uur
Thriller met Richard Gere als een financiële topman die gelukkig
en succesvol lijkt, maar net als de sector waarin hij opereert op
het randje van de afgrond balanceert.
Robert Miller is topman van een financieel imperium en
pater familias van een ogenschijnlijk gelukkige familie. Hij lijkt
alles te hebben - geld, macht, een prachtige vrouw en een
getalenteerde dochter, die in zijn bedrijf werkt. Maar achter
de schermen zit Robert diep in de schulden en moet hij zijn
bedrijf verkopen voordat de lijken uit de kast komen. Zijn besluit
om een weekendje te ontsnappen met zijn maîtresse Julie Côte,
brengt hem nog dieper in de problemen. Onderweg krijgen ze
een auto-ongeluk, waarna Robert de fanatieke rechercheur
Michael Bryer achter zich aan krijgt. Het lijkt een kwestie van
tijd voor zijn glanzende façade instort.
Voor zijn hoofdrol in dit drama kreeg Richard Gere een
nominatie voor een Golden Globe.
Regie: Nicholas Jarecki

Arbitrage

L’Ecume des Yours

Do. 25 juli 20.00 uur vr. 26 juli 14.00 uur za. 27 juli 20.00 uur zo.
28 juli 19.00 uur di. 30 juli 20.00 uur
Frans drama met Romain Duris en Audrey Tautou als een
echtpaar wiens idyllische huwelijk ruw verstoord door een
afschuwelijke ziekte.

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

VAN TIEL
Dorpsstraat 29

BAKEL
Vanaf juli wo
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Vlees zoals

Schoolstraat 23 • 5761 BV Bakel • T (0492) 345161

Vlees bedoeld is...
Op DinsDagmiDDag zijn wij geslOten

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Drogisterij KantersHabraken

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

Uw mobiliteit is onze zorg!

Waardebon
Een waardebon voor een gratis
huurauto bij reparatie of onderhoud
bij Auto Mertens in Bakel of Gemert.
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Tot ziens in Bakel!

Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

“Honden eten de gekste dingen…

Het is voor menig hondeneigenaar niets
nieuws, honden eten de gekste dingen! In
een meerderheid van de gevallen komt het
er vanzelf weer aan de voor of achterkant
uit, maar iedere dierenarts weet dat het
soms ook goed fout kan gaan! Dan is
voor een goede afloop medisch ingrijpen
noodzakelijk. Ter illustratie enkele casussen
die wij bij Dierenkliniek Brouwhuis zijn
tegengekomen, allemaal in 1 week tijd!
“De Alleseter”
Op Hemelvaartsdag werd ik gebeld door
een bezorgde eigenaar wiens hondje Nika,
een anderhalf jaar oude teckel, al de hele
ochtend aan de lopende band liep te braken.
Alles wat ze at en dronk kwam er na enkele
minuten weer uit. De eigenaar vermelde ook
dat Nika er een handje van heeft om alles wat
los en vast zit voor hondenvoer aan te zien.
Dus ik was al op mijn hoede; Nika zou wel
eens een darmverstopping kunnen hebben
opgelopen. En jawel hoor, bij controle van de
buik was duidelijk iets hards voelbaar. Een
röntgenfoto bevestigt ons vermoeden: Daar
zat iets, in de darmen, dat er niet thuis hoort.
In zo’n geval is er geen tijd te verliezen, hoe
langer het blijft zitten, hoe groter de kans op
vervelende complicaties als bijvoorbeeld een
darmperforatie. Dus werd Nika die middag
geopereerd. Gelukkig viel de schade aan de
darmen mee, we waren er op tijd bij. Wat
het nu uiteindelijk was wat we uit de darm
hebben gehaald (zie foto) is tot op de dag
van vandaag nog steeds een raadsel… wie
het weet mag het zeggen!
“De Stofzuiger”
Diezelfde Hemelvaartsdag, Nika lag nog bij
te komen, werd ik weer gebeld door een
bezorgde eigenaar wiens maltezertje last
had van braakklachten. Puma was net terug
van een logeerpartijtje bij familie, maar sinds
hij terug thuis was bleef hij maar braken. Hij
had ook al een paar ‘worsten’ met een soort
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combinatie van hondenhaar, gras, zand en
stof opgebraakt, ik noem het maar even
‘stofzuigerzakinhoud’. Puma, zo vertelde de
eigenaar, heeft de rare gewoonte om bij het
betreffende logeeradres de hele vloer af te
likken en ook is hij dol op de haarplukken
van hun ruiende golden retriever. Voor
de zekerheid toch maar weer even een
röntgenfoto maken dan: De maag zat nog
steeds tjokvol met ‘stofzuigerzakinhoud’,
maar het leek er niet op dat er spraken was
van een darmverstopping als bij Nika. We
besloten te proberen Puma alles uit te laten
braken door middel van een ‘braakprikje’,
maar helaas zonder resultaat. Dan maar

was hij door het baasje verwend met een
lekker bot. Daar hield Frodo wel van en hij
heeft er dan ook niets van overgelaten. In
zijn buik waren allemaal harde keutels te
voelen, en die harde keutels zaten vol met
kleine fijngemalen stokjes bot. Na een dag
laxeren zonder resultaat besloten we dat het
toch wel erg sneu was voor Frodo dat hij al zo
lang zo nodig moest poepen. Met een klein
roesje werd er een darmspoeling uitgevoerd,
net zolang totdat alles eruit was. Dat moet
een opluchting zijn geweest! Voortaan maar
geen botten meer voor Frodo.
En zo zijn er nog tal van voorbeelden
op te noemen van wat er allemaal in de

over op plan B, laxeren, en jawel hoor, de
volgende dag begon Puma al met haarballen
poepen. Dit hield hij 2 dagen vol en daarna
werd zijn ontlasting weer normaal. Je maakt
wat mee….

hondenmaag verdwijnt, maar wegens
gebrek aan ruimte zal ik het hierbij laten…
Stef Koolen, dierenarts

“De Bottenkraker”
Dat laxeren niet in alle gevallen werkt bewees
Frodo de beagle. Frodo had een beetje last
van obstipatie, hij probeerde al sinds 3 dagen
te poepen maar er kwam niks. Vlak daarvoor

Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis kijk dan op www.dierenkliniek.
com of volg ons op onze Facebook-pagina.

Scouting Paulus: Zomerkampen

Zomerkampen; Van Rhenen tot Tsjechië
Op het moment dat u dit in uw wijkblad
leest zitten wij met onze leden al volop
in onze zomerkampen en of in de
voorbereidingen ervan. Wij willen u graag
laten weten waar we met onze leden naar
toe gaan in deze zomervakantie.
De bevers (4-7 jr.) hebben hun afsluit
weekend er inmiddels al opzitten, de
bevers zijn op 21 juni met de trein
vertrokken naar Rhenen. Na een treinreis
van bijna twee uur moesten ze nog een
half uurtje lopen voordat ze bij de blokhut
aankwamen. Op zaterdag zijn we met de
bevers naar de dierentuin geweest waar
we een ontzettende leuke dag hebben
gehad. Op zondagochtend kwamen
ouders hun bever weer zelf ophalen na dit
spannende maar ook wel vermoeiende
weekend
De welpen (7-10 jr.) vertrekken op
zondag 30 juni naar Breda om daar hun
zomerkamp te gaan beleven. Volgens
welpentraditie verloopt zo’n welpenkamp
geheel in thema, helaas mag ik nu nog
niets vertellen wat het thema voor dit jaar
zal zijn, want dan zou de verrassing er af
zijn. Wat ik wel zeker weten is dat het 6
dagen volop genieten is voor de welpen,

voordat ze op zaterdag 6 juli weer moe en
voldaan terugkeren van hun zomerkamp.
De scouts (10-14 jr.) gaan elk jaar met
de fiets op kamp en dit jaar fietsen ze
naar onze zuiderburen. Zij vertrekken
op vrijdagavond 29 juni richting België
maar zullen eerst ergens onderweg nog
overnachten op een boerderij voordat
ze de volgende dag de laatste etappe
richting de grens vervolgen. De scouts
slaan uiteindelijk hun kamp op na 65
km in Koersel. Ook hun programma zal
boordevol avontuur zitten, maar ook
hierover mogen we nog geen tipje van
de sluier oplichten.
Voor onze explorergroep (14-18 jr.)
wordt het helemaal een lange reis. Zij
vertrekken op zaterdagochtend 29 juni
om 5.30 uur naar het plaatsje Januv Dul
in Tsjechië, daar verblijven ze dan een
week op camping2000. Deze camping zal
hun uitvalsbasis zijn voor alle spannende
dingen die ze daar gaan doen.

Onze jongste speltak, de plusscouts
(21-65 jr.)hebben het seizoen inmiddels
afgesloten met een kort weekend in
Zeewolde. Na een middagje schieten in
Biddinghuizen zijn we gaan eten bij het
plaatselijke wok restaurant in Zeewolde.
Daarna naar de blokhut die we daar voor
één nachtje gehuurd hebben, de rest van
de avond hebben we gevuld met Bier
und gesang, hoewel het eerste wel de
overhand had. Het was in elk geval erg
gezellig op dit eerste plusscouts weekend.
Wil je ons volgen tijdens onze kampen,
dat kan via www.facebook.com/
scoutingpaulushelmond
Ons nieuwe seizoen starten we weer
met een gezamenlijk openingsweekend
in Budel op 16-17-18 augustus. Hebben
wij je interesse gewekt en denk je dat
Scouting ook wel iets voor je zelf of
voor je kinderen kan zijn neem dan eens
een kijkje op onze website voor meer
informatie. www.scoutingpaulus.com

Scouting 43

Kampioenen bij Hockeyclub Bakel
Bij de jeugd waren voor de winterstop al een aantal
kampioenen verwelkomt, dus daarmee werd de kans kleiner
op een kampioenschap in de zomer. Niettemin wisten een
tweetal Bakelse elftallen het kampioenschap binnen te halen.
In deze teams natuurlijk ook weer een fors aantal Dierdonkse
hockeysters.
De meiden van Bakel MB1 vierden het kampioenschap tijdens
de laatste wedstrijd in Nuenen. De tegenstander werd met 0-10
verpletterd onder het toeziend ook van trainer Niek v.d. Schoot
van hoofdklasser Oranje Zwart. Daarna konden de kurken open
en werd een lang en gezellig feestje gebouwd.
Iets spannender was het in Boxmeer, waar Bakel MA1 de laatste
wedstrijd nog één puntje moest verzamelen. Al snel scoorde
Eveline Verholt de 1-0 en daarna werden twee strafcorners
verzilverd. Na de rust werd de derde strafcorner ook omgezet
in een doelpunt door een backhandschot van Renske Geurts.
Na de tegentreffer van Boxmeer wist tenslotte Joyce van Berlo
uit een mooie aanval de 1-5 te scoren. Dat betekende de zege
en het kampioenschap in de tweede klasse. Dat is erg knap van
dit Bakelse meidenteam.

Bakel MB1 verloor geen enkele wedstrijd en werd kampioen in de derde klasse.
Proficiat voor Pleuni Bezem, Dion Bouwmans, Danique Cornelissen, Jessie van
Dijk, Shauna van Gaalen, Janneke Goorts, Lotte de Jong, Bo Linders, Annelotte
Marks, Bianca van Melis, Lisa v.d. Pol, Fenna van Rijt, Fleur en Renske Slegers,
Willemijn Verholt en de coaches Astrid v.d. Pol en Ewald Verholt en trainer Niek
v.d. Schoot.

Aanmelden als lid
Krijg je (weer) de kriebels om komend seizoen te gaan hockeyen
in Bakel? Wil je starten, overstappen vanuit een andere club of
weer een keertje beginnen met hockeyen? Wil je competitie
gaan spelen of alleen recreatief gaan trimhockeyen? Het kan
allemaal in Bakel. Dan is het nu wel de hoogste tijd om je aan
te melden, want de voorbereidingen van het nieuwe seizoen
zijn in volle gang. Niet langer meer nadenken: gewoon doen!
Bel naar 0492-343784 of stuur snel een mailtje naar info@
hockeyclubbakel.nl en we maken goede afspraken met je.
Meer info over Hockeyclub Bakel staat op de website www.
hockeyclubbakel.nl .
Het team van Bakel MA1 wist in de laatste wedstrijd Boxmeer te verslaan en
werd kampioen in de 2e klasse. Een prima resultaat voor Crissie van Hout, Jesse
van Bommel, Mirthe v.d. Boom, Veerle v.d. Weijst, Vera v.d. Pol, Amy v.d. Laar,
Lotte Laurijssen, Joyce van Berlo, Renske Geurts, Janneke van Bree, Deveny
Dielissen, Laura v.d. Westerlo, Eveline Verholt, Ragna Vogels, Britt Bouwmans
en coach Joyce van Duijnhoven.

Hockeyclub Bakel wenst iedereen een fijne vakantie toe en …
tot ziens na de vakantie op het hockeyveld in Bakel.

SOS: leiding gezocht voor turnen en gymnastiek
Dringend gezocht: leiding voor turn- en
gymnastieklessen aan kinderen.
Gymnastiek- en turn vereniging Sport
Ontspanning Spel (kortweg SOS) in
Helmond verzorgt lessen voor vol
wassenen en kinderen op diverse locaties
en avonden. SOS kent o.a. 8 groepen
kinderen op 4 locaties.
Wegens persoonlijke omstandigheden
van enkele trainsters willen wij graag
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op korte termijn in contact komen met
personen die samen met een andere
trainster aan een van onze groepen
jeugdleden gymnastiek- en turnles willen
geven.
Als u denkt dat dit iets voor u is aarzel dan
niet en neem contact op met:
Miranda Jonkers 0492-555771 of
Ineke Schuurman 0492-516965

Parochie H. Lambertus
Pater Benjamin breekt zijn been
Tijdens zijn vakantie in India heeft pater
Benjamin een ongelukkige val gemaakt
tijdens toen hij op een bromfiets reed.
Daarbij heeft hij zijn been op twee
plaatsen gebroken. De berichten bij het
ter perse gaan van dit blad zijn, dat hij
twee operaties goed heeft doorstaan,
en bij zijn familie en congregatie verder
herstelt. De week waarin dit blad verschijnt heeft hij dan nog
verdere medische controles en daarna zal waarschijnlijk bekeken
worden of en wanneer hij de terugreis naar Nederland kan
aanvaarden.
Wij wensen hem heel veel beterschap, ons gebed voor zijn
herstel en we hopen in de kerken zo spoedig mogelijk te
melden dat hij weer kan terugkeren in ons midden om verder
te herstellen!

1. maandag 7 oktober: Jozefkerk
2. woensdag 9 oktober: Edith Steinkerk
3. donderdag 10 oktober: Pauluskerk
Tijdens deze avond hoort u meer over de voorbereiding, en
worden de inschrijfformulieren uitgedeeld.
Openingstijden begraafplaats Molenstraat
Naar aanleiding van een aantal vervelende incidenten met
vandalisme en overlast, heeft het parochiebestuur in overleg
met de beheerders van de begraafplaatsen besloten, ook de
begraafplaats aan de Molenstraat m.i.v. 1 juli elke dag om 19.00
te sluiten. Voor de Leonardusbegraafplaats gold dit al.
Dat betekent dat de onduidelijke regeling dat de begraafplaats
‘om zonsondergang’ pas werd afgesloten in de zomertijd, komt
te vervallen.

Vooraankondiging Eerste Communie 2014
Onze parochie organiseert jaarlijks voor kinderen uit de nieuwe
groepen 4 ‘De Eerste Heilige Communie’. Voor kinderen is dat
een mooie kans om de volgende stap te zetten na hun doopsel,
en voor de ouders om te groeien in hun geloof. Omdat veel
ouders al tijdens de zomer nadenken over de communie van
volgend jaar, geven we nu alvast eerste informatie.
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:

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
zaterdag 18.30
H. Jozef, Tolpost		
			
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
ma, wo, vr 19.00
Weekdagen: Jozefkerk. 		
		
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

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het
kerkelijke bureau is hier gevestigd. Het
telefoonnummer is 539470. Elke zondag
om 10.00 uur heeft u gelegenheid om
in de kerk andere gemeenteleden te
ontmoeten. Voor kinderen van 0 – 4 jaar
is er een oppasdienst, terwijl er voor de
basisschoolleeftijd een kinderneven
dienst is.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activiteiten.
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
• Ds. Christien Flier, voor crisispastoraal
( 513076
Lavendelheide 14,
• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81 ( 510804
• Joke van der Vange
( 559372
Arcenlaan 10
• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
• Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Vijfig
Door: Ds. Christien Flier
Het getal vijftig is
een bijzonder getal. Niet alleen voor
de meeste mensen
die die leeftijd mogen bereiken. Ook
in de Bijbel geeft
dit getal een bijzondere mijlpaal aan. Zo
staat er dat elk vijftigste jaar een jubeljaar
moet zijn. Verder is de vijftigste dag na
Pasen het feest van Pinksteren. Zowel het
jubeljaar als het feest van Pinksteren gaan
over een nieuw begin. Alsof het nodig is
dat er na vijftig jaren of vijftig dagen na
Pasen een nieuwe start komt. Een nieuwe
impuls voor iedereen die toekomst wil
voor heel de aarde.
Onze Bethlehemkerk werd vijftig jaar
geleden gebouwd en ingewijd. De eerste
steen werd gelegd op 5 juni 1963. De
feestelijke inwijding vond plaats op 23
december 1963. De Bethlehemkerk staat
in de reeks van veel nieuwe kerken die
in het begin van de zestigerjaren werden
gebouwd. Maar niet alleen werden er
veel kerken gebouwd. Er werden ook behoorlijk wat kinderen geboren. In onze
Bethlehem kerk zijn maar liefst 25 mensen die dit jaar hun vijftigste verjaardag
vieren. Proficiat!
Wat doe je als je vijftig wordt? Deze vraag
legde ik een aantal van de vijftigjarige
voor. Een aantal van de antwoorden:
• Als je vijftig wordt is dat een herin
nermomentje. Je beseft dat het voor
bijgevlogen is, het grootste deel van
je leven. Je wordt je bewust van je
kwetsbaarheid.
• In mijn vijftigste levensjaar sta ik even
stil. Dan komt er een diep gevoel van
dankbaarheid boven voor wat ik in
vijftig jaar ontvangen heb. Dat geeft
me vertrouwen voor de toekomst.
• Het getal vijftig zegt me niet zoveel.
Maar terugkijkend zie ik voornamelijk

goede dingen (o.a. een fijne jeugd,
reizen, een goed gezin). De toekomst
is een vraagteken, maar ik hoop
gewoon door te gaan zoals altijd.
• Vijftig jaar bereiken is een mijlpaal op
een weg. Mijlpalen zijn om even bij stil
te staan. Maar daarna is het: gewoon
die weg vervolgen. En misschien wel
een andere koers volgen met andere
wegen als je denkt: die oude weg
loopt dood.
Als de Bethlehemkerk als gebouw kon vertellen waar het op terug kijkt in vijftig jaar,
dan zal het gebouw veel te vertellen hebben. Dan zullen er verhalen komen over
al die mensen die er kwamen en weer
vertrokken. Over de mensen die bleven
komen, al die vijftig jaar. Over de blijde en
verdrietige diensten die er gehouden zijn.
Over de mensen die er gewerkt hebben
door de week, die het gebouw hebben
schoongemaakt, verzorgd alsof het om
hun eigen huis ging. Over de 52 zondagen
in het jaar die altijd gevierd werden, weer
of geen weer, veel of weinig mensen.
Wat zou de Bethlehemkerk vertellen over
de toekomst? Misschien wel hetzelfde
als de mensen die vijftig worden dit jaar.
Er is volop het besef dat die vijftig jaar
voorbijgevlogen zijn. Er is zeker besef van
de eigen kwetsbaarheid. Heeft de Bethlehemkerk haar langste tijd gehad? We
weten het niet. Hopelijk kijken we terug in
dankbaarheid. Voor alles wat we in deze
kerk met elkaar beleefd hebben aan waardevols. De minder goede dingen zijn er
zeker ook. Maar die mag je als vijftigjarige
los laten. Dat heet met andere woorden:
een nieuwe start maken. Of zoals één van
de jarigen het zei: met vertrouwen de toekomst ingaan. Dat kunnen we zolang er
vertrouwen is in de Heer van de kerk. Om
zijn Geest bidden wij op Pinksteren - de
vijftigste dag na Pasen - met de woorden:
‘Kom Geest van God, vernieuw uw kerk,
vernieuw ons hart.’
Geen kindernevendienst in de
zomervakantie.
Al een paar jaar zijn er tijdens de zomervakantie weinig tot geen kinderen aanwezig in de kindernevendienst.
Wij hebben daarom besloten om van
30juni tot en met 4 augustus geen kindernevendienst te organiseren.
Op 11 augustus zijn wij weer van de partij
en hopelijk de kinderen ook.

Naast
bankieren ook
kennis delen.

Met de apps
van de
Rabobank.

Bankieren én op de hoogte blijven via de Rabo apps
Naast bankzaken regelen, kun je meer met de Rabo apps. Als particuliere klant, maar
ook als ondernemer. Rabobank deelt bijvoorbeeld sectorkennis via de Rabo Kennis
app. Bankieren op het moment dat het jou uitkomt, waar je maar wilt.

http://www.rabobank.nl/helmond
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.
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‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende,
creatieve en verfrissende
kijk op woningpresentatie
en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar om
ook uw woning te verkopen...!
Laat u overtuigen van onze
meerwaarde!’
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Aankoopbegeleiding: absoluut de moeite waard!
Waar ik me in mijn vak nog steeds dagelijks over verbaas, is het feit dat er nog steeds kopers
zijn die in minder dan een paar uur over gaan tot het aankopen van een woning: een van de
belangrijkste beslissingen in je leven! Over het kopen van een paar nieuwe schoenen doe je langer!
Dat moet iedereen natuurlijk zelf weten, maar mijn nadrukkelijke advies zou zeker zijn om bij de
aankoop van een woning of appartement u altijd te laten adviseren door een NVM-makelaar van
Broeckx-Praasterink Makelaars. Een NVM-Aankoopmakelaar kan u wijzen op zaken die u zelf over
het hoofd heeft gezien en voor u de onderhandelingen voeren. Dit kan u ontzettend veel problemen
besparen en geld opleveren: u handelt namelijk op basis van emotie, een NVM-Aankoopmakelaar op
basis van zakelijk inzicht en dit kan u zo maar duizenden euro’s voordeel opleveren!
Wilt u geheel vrijblijvend een gesprek met een van onze NVM-Aankoopmakelaars?
Bel ons op telefoonnummer: 0492-549055

Alwin Greefkes, Makelaar

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

