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Redactieadres:
redactie@dierdonk.org

Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond,
www.dierdonk.eu

secretariaatwijkvereniging
@dierdonk.eu

Secretariaat:
Vilsterendreef 28, 5709RP 
Helmond

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Voorzitter: 
Walter Schuurman  (516965

Parkzicht (gebouw)  (556266
Fax: 556267
Secretariaat:
Henk van den Elsen
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder:
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden: Heidi 
Swinkels (515221. 

Secretariaat:
Leeuwenborchweide 58
5709SC Helmond, (559897
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl

De Spekzullekes
Jan de Withof 108, 5709AL
Helmond (592166
secretariaat@spekzullekes.nl
www.spekzullekes.nl

Voorzitter: J. Vincent, (510136
Secretaris: H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com

   Tennis-
   Vereniging
   Dierdonk
Secretariaat: Leeuwenborchweide 19, 
5709SB Helmond, (514007, 
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl

   Info:
  Hanny van Rijt
    (513763 of 
    Els Gilbers
(514016, www.didoko.nl

Toneelgroep Maskerade
Voor informatie: Leonie Boxstart
(510380. Correspondentieadres:
Wallsteijndreef 3, 5709RT 
Helmond
maskeradehelmond@planet.nl

  Gezellig bridgen bij
   “One Down”. In Park-
   zicht op maandagavon-
den. Info: Dhr. K. Zuidberg,
(514772, www.nbbportal.nl/30014

   De fotoclub van Dierdonk
   www.fotodier.nl
   voorzitter.fotodier@gmail.com
   06-51185771

OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 12 en 26 april. ten westen van de 
Dierdonklaan en wo. 14 en 28 april. ten 
oosten van de Dierdonklaan

GFT: Ma. 12 en 26 april.

RESTAFVAL: Za. 3 en ma 19 april.

PLASTIC: Ma. 29 maart en 26 april.

Alg. Politienummer      (0900-8844
Basisschool Dierdonk  (512021
Dierenambulance   (513971
Gemeente (klachten )  (587690
Kruiswerk Peelland    (0900-8998636
Parochie H. Antonius  (523421 
Peuterspeelzaal Hummeld  (514611
Scouting Paulus   (550128
Wijkopz. Dhr.v. Schijndel  (587690
Ziekenhuis Elkerliek  (595555
Openbare Bibliotheek 
De Bus  (547704 
 
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16   (522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur 
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur 
worden opgehaald.

Huisarts       
F.A.T.C. van Vijfeijken, Waterleliesingel 20
5709 PD Helmond   (514121
ma, di, wo, vr: 8.00 - 17.00 uur
do:                   8.00 - 12.30 uur

Spreekuur ‘s morgens, op afspraak
M.H.W. Strijbos   (558732
Spreekuur dagelijks volgens afspraak

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed)     (0900 - 8861 

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

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

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

Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal (558360
Mobiel (06-10767213
    
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel   (514911

Kinderdagverblijf Up to Four
Zwanebloemsingel 54  (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1   (475009 
Spring
Inspirerende kinderopvang  (533622

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down
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Eindelijk is het dan zover, 
de eerste lentedag. Ik denk 
dat ik niet de enige ben die 

lang naar deze donderdag 18 maart 
2010 heeft uitgekeken. Het zal u 
dan ook niet verbazen dat meer-
dere “Gazetschrijvers” hieraan re-
fereren.
  
Gazetschrijvers, wat zijn dat nu 
weer, vraagt u zich misschien af. 
Nou, dat zal ik nog eens  uitleg-
gen. U heeft vast wel begrepen 
dat de Gazet gemaakt wordt door 
verschillende mensen, vrijwilli-
gers. Zij vormen de redactie en de 
redactie bepaalt elke maand wat er 
in de nieuwe Gazet gepubliceerd 
wordt. Bij de meeste bladen zijn de 
redactieleden ook degenen die de 
teksten redigeren, maar vaak ook 
schrijven. Bij de Gazet ligt het iets, 
maar niet veel anders.

De meeste teksten worden name-
lijk ingestuurd door vaste of inci-
dentele schrijvers. Dit zijn men-
sen die het leuk vinden om iets te 
schrijven waar andere mensen ple-
zier of voordeel aan hebben. U zult 
hiervan verschillende herkennen in 
deze Gazet. Deze maand bijvoor-
beeld weer een uitgebreid stuk van 
onze jurist Marc v.d. Westerlo.
 
De tweede groep schrijvers zijn 
mensen die willen informeren over 
wat er in hun clubje, vereniging, 
stichting of bedrijf gebeurt. Zowel 
om mensen op de hoogte te houden 
als om mensen te interesseren. Zo 
vindt u in deze Gazet bijvoorbeeld 
een klein stukje van Edie v.d. Els-
hout, die voor de wijkvereniging 
schilderlessen verzorgt.
Ook het laatste stukje van Margreet 
de Leeuw, die ik hierbij namens 
alle lezers bedanken wil voor haar 
bijdrage aan het dichterbij brengen 
van de lokale politiek, valt in deze 
categorie.
 

Tenslotte zijn er nog de pagina’s 
die daadwerkelijk door de reactie 
worden gevuld. Zo zijn er naast dit 
voorwoord de kinderpagina’s, die 
door Frank Smits nieuw leven zijn 
ingeblazen. Hierbij maakt hij ove-
rigens wel gebruik van de diensten 
van Ray Nicholson, die ook deze 
maand weer speciaal voor Dier-
donk een mooie kleurplaat heeft 
gemaakt. Zonder anderen tekort te 
willen doen wil ik tenslotte Irma 
v.d. Nieuwenhuijsen nog noemen, 
ons redactielid dat sinds enige 
maanden de rubriek “Uitgelicht” 
verzorgt, waarin een adverteerder 
uit deze Gazet centraal wordt ge-
zet.
 
Wie er verder nog interessante 
stukjes hebben aangeleverd, zult u 
vanzelf ondervinden als u de Gazet 
weer van voor naar achter doorbla-
dert.
 
Ook wil ik nog diegenen bedan-
ken die de afgelopen maand gere-
ageerd hebben op onze vraag om 
te laten weten wat goed is en wat 
beter kan aan de Gazet. Blijft u dit 
vooral doen! Wij stellen dit zeer op 
prijs. Tenslotte wens ik iedereen –
mede namens de redactie- een zon-
nig Paasweekend.

Uw eindredacteur
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2	 Belangrijke	telefoonnummers,	ophaaldata	containers	en	oud	papier

3	 Voorwoord	door	Rob	Kraaijeveld

7	 Politiek,	met	bijdragen	van:
	- 	Margreet	de	Leeuw-Jongejans
	- Ellen	Niessen

8	 Verenigingsnieuws,	met	o.a.:
	- Moet	niks	nieuws
	- Nieuws	van	Fotodier
	- Didoko
	- Spooktocht
	- Website	wijkvereniging
	- Aanmeldformulier

19	 Bruisend	Dierdonk

21	 Schilderen	in	Dierdonk	en	AED

23	 Dierdonkdagen

24	 Rampetampers

27	 Uitgelicht,	Bailine

29	 Wrikken	en	wegen

30	 In	het	groen

31	 Spring	kinderopvang

32	 Kleurplaat

33	 Kinderpagina

35	 Kinderverhaal

37	 Dierennieuws

38	 Programma	filmhuis

41	 Juridisch

43	 Hockey	en	Recept	van	de	maand

44	 Parkweiden	in	de	carnavalsoptocht

44	 Kerknieuws	met	bijdragen	van:
	- de	H.	Antoniusparochie
	- de	Bethlehemkerk

C O L O F O N   G A Z E T

10e	jaargang	nr.	3	–	Maart	2010
verschijnt	11x		per	jaar
Huis-aan-huis	in	Dierdonk.
Oplage	1.800	stuks.

Lay-out:
J.	de	Kort
J.	vd	Eijnden

Redactie:
M.	Kraaijeveld-Ebskamp
I.	v.	Nieuwenhuijsen
R.	Kraaijeveld
J.	de	Kort
F.	Smits
J.	v.d.	Eijnden

Fotografie:
E.	Liebregt,	J.	de	Kort	
Fotoclub	FotoDier
	
Advertenties:
F.	Smits	(517210)
advertenties@dierdonk.org

Bezorging:
M.	van	Balkom		(518655)

Redactieadres:
Waterleliesingel	29,
5709	PD	Helmond,	(513477)
E-mail:	redactie@dierdonk.org

Druk:	Vane	Druk		v.o f.

Kopij inleveren:
Redactionele	kopij	VOOR	de	12e	van	
elke	maand	-	in	MsWord,	bij	voorkeur	
in	platte	tekst	!!	Afbeelingen,	logo’s,	etc.	
apart	meeleveren	in	een	zo	hoog	mogelijke	
kwaliteit	!!
Advertenties	uiterlijk	de	12e	van	elke	
maand.

De Gazet	is	een	uitgave	van	de	
Wijkvereniging	Dierdonk.	
Secretariaat:
Ockenburghpark	78,
5709	ML	Helmond

Bestuur:
Voorzitter:	Vacant
Secretaris:	J.	van	Duren
Penningmeester:	J.	Schoonen
Bestuurslid:	G.	Bosmans
Bestuurslid:	H.	Swinkels

De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer 
geplaatst.
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Bedankt voor uw stem!

Graag wil ik u bij deze hartelijk  be-
danken voor uw stem! De VVD 
heeft tot onze grote tevredenheid 

een zetel winst geboekt en daarmee zijn 
we de derde grootste partij geworden. 
Ook heeft Yvonne van Mierlo onder de  
lijsttrekkers de meeste stemmen weten te 
behalen. Tijdens de eerste ronde van de 

coalitiebesprekingen hebben alle partijen 
aangegeven met de VVD te willen samen-
werken. Het CDA heeft ons daarna betrok-
ken bij de verdere onderhandelingen die 
redelijk vlot verliepen. Op voortvarende 
wijze is de coalitie CDA-VVD- SDOH-
HB-D66 geformeerd. De programma’s 
van deze vijf partijen liggen op hoofdlij-
nen redelijk dicht bij elkaar. Consensus op 
majeure onderwerpen is voor de periode 
die voor ons ligt van groot belang omwille 
van een daadkrachtig bestuur. De komen-
de vier jaar ligt de uitdaging in het nemen 
van de juiste besluiten bij afnemende in-
komsten. In het overdrachtsdossier wor-
den verschillende bezuinigingsscenario’s 
beschreven omdat we nog niet precies 
kunnen inschatten wat ons te wachten 
staat. Hoe groot de bezuinigingsopgave 
ook moge zijn,  van belang is dat er colle-
giaal en eenduidig bestuurd moet worden. 
Veel kiezers hebben het op 3 maart laten 
afweten en geen gebruik van hun stem-
recht gemaakt. De oorzaak daarvan heeft 
waarschijnlijk te maken met de beeldvor-
ming over de politiek. Het geruzie in Den 
Haag heeft haar weerslag gehad in de lage 
opkomstcijfers.  Aan het nieuwe college 
dus de schone taak om het vertrouwen in 
de politiek te herstellen en als team zich 

in te zetten voor de stad.  Wellicht dat 
we dan over vier jaar ook een hogere op-
komst bij de verkiezingen zullen hebben. 
 
Ellen Niessen, raadsli VVD
Commissie Ruimtelijk Fysiek.
Email: e.niessen@vvdhelmond.nl
( 516531

Bedankt!!

Na de verkiezingsuitslag (CDA 
met 7 zetels de grootste par-
tij) weer volop aan de slag! 

We zijn nu nog midden in de coalitie-
onderhandelingen en ik weet niet hoe 
mijn rol er in de toekomst uit gaat zien.  
Ik heb met veel plezier 8 jaar lang politie-
ke stukjes voor de Gazet mogen schrijven. 
De redactie heeft me hiervoor alle ruimte 

gegeven en dat was gewoon super. Ik heb 
veel positieve reacties gekregen over de 
stukjes die vaak ook een persoonlijk tintje 
hadden. Het was mijn bedoeling om de po-
litiek een gezicht te geven. Dat politiek niet 
slechts in de raadszaal plaatsvindt, maar al 
begint in jouw huis, je gezin, op school en 
in je straat. Dat dat met elkaar verweven 
is en alleen vanuit die optiek verbetert kan 
worden. Dat we daarom elkaar hard no-
dig hebben en in gesprek moeten blijven.  
Graag geef ik nu aan andere raadsleden 
de ruimte om hier inhoud aan te geven. 
En wat er ook gebeurt, u kunt mij altijd bel-
len, mailen, twitteren of aanspreken als u 
iets van het hart moet! Wens u alle goeds toe! 
 
Hartelijke groet,

Margreet de Leeuw-Jongejans (fractie-
voorzitter  CDA)
Email:
margreet.de.leeuw@cdahelmond.nl
Arcenlaan 48
( 560745
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Moet Niks Mededelingen
18 Mei is het weer zover!

We hebben dan onze jaarlijkse 
bustocht. Inmiddels is dit het 
onbetwiste hoogtepunt van 

ons jaarpro gramma. Wij hopen ook deze 
keer een uitstapje georganiseerd te hebben 
waar veel wijkbewoners naar uitkijken en 
nog lang van nagenieten.
Deze keer gaan we weer naar België en 
wel naar de Oranjestad Diest.
Het historische stadscentrum van Diest is 
als het ware één groot openluchtmu seum. 
Geen enkele andere stad in België heeft 
zoveel beschermde monumenten per km² 
als de historisch kern van Diest.

In de straten en steegjes rondom de ge zel
lige Grote Markt waant u zich zo te rug in 
de tijd dat de Prinsen van OranjeNassau 
in Diest verbleven.
Als Filips Willem, prins van Oranje, nog 
zou kunnen spreken, zou hij als volgt zijn 
verhaal vertellen:

Na de dood van mijn vader, Willem de 
Zwijger, werd ik heer van Diest. De Blijde 
Inkomst was op 27 mei 1602. 

Ik werd aan de Leuvense Poort afge haald 
door een prachtige stoet. Alle voorname 
personen uit de Demerstad namen hier 
aan deel. Ik werd tot aan de SintSulpi
tiuskerk geleid, waar een Te Deum werd 
gezongen. Ik legde de eed af van trouw 
aan de voorrechten en gebruiken van het 
Diesterse volk. Ik verbleef vaak met mijn 
echtgenote Eleonara van BourbonCondé 
in het Hof van Nassau. Ik ontving er her
haaldelijk mijn vrienden, de aartshertogen 
Albrecht en Isabella. 
Ik bevorderde het onderwijs in de stad, 
liet de Paters Augustijnen een college en 
een klooster oprichten, deed schenkingen 
voor de wederopbouw van de kerk en het 
klooster der Minderbroeders en de Aller
heiligenkapel. Ik verordende dat de stad 
Diest in het volle genot zou blijven van de 

wekelijkse markt en de paardenstapel. Ik 
trof maatregelen om de Demer uit te bag
geren en de scheepvaart op deze rivier uit 
te breiden. Na mijn 27 jaar ballingschap in 
Spanje, was het voor mij telkens een echte 
verademing in Diest te kunnen verblijven. 
In mijn testament bepaalde ik dat mijn 
lichaam zou begraven worden in Breda, 
Diest, LonsleSaunier of Orange en wel 
in de stad het dichtst gelegen bij de plaats 
waar de Heer mij tot zich zou roepen. In 
1618 stierf ik in Brussel en rust dus in 
Diest, in de grafkelder onder het hoogkoor 
van de SintSulpitiuskerk
In mijn tijd werden er ieder jaar twee 

nieuwe schepenen aangesteld en boden 
hun collega’s een maaltijd aan, de fa
meuze schepenmaaltijd. Het stadsbestuur 
had nauwkeurig vastgelegd wat er op ta
fel moest komen. Er waren gewoonlijk 3 
gangen maar bij elke gang werd een groot 
aantal gerechten op tafel gezet zoals nu 
een buffet. Een kleine greep uit de gerech
ten waren: 100 pond rundvlees, 4 grote 
hespen, rijstpap, 8 warme pasteien van 
gehakt en kip, 2 goede hamels (= schapen
vlees), een lam, een vet kalf, 12 kippen, 3 
hazen, 6 wilde konijnen, 4 speenvarkens, 
zalm, stokvis, krab. De groenten wissel
den naargelang de seizoenen. Als afslui
ter was er achter het nagerecht met o.a. 8 
taarten, 2 dozijn vlaaien,en fruit volgens 
het seizoen. De feesten duurden daarom 
ook 3 dagen en 3 nachten ..
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Het programma is als volgt:
07:45 uur De bus staat gereed bij het parkeerterrein Albert Heijn
08:00 uur We vertrekken naar Diest
09:30 uur Aankomst op de Citadel, alwaar we verwelkomd worden met een kop 

koffie met koek
10:00 uur Bezoek aan de Citadel. We maken dan kennis met het militaire verleden 

van Diest als vestings- en garnizoensstad. We bezoeken dan ook het 
Pegasusmuseum en de oude kazematten.

12:00 uur Vrije tijd in de stad. Mogelijkheid om op eigen gelegenheid te lunchen.
14:30 uur Wandeling, met gids, door de oude stadskern en een bezoek aan het 

Begijnhof met de St. Catharinakerk.
16:30 uur Vertrek bus naar Casteren
18:00 uur Diner in Restaurant Kruidenlucht
20:00 uur Vertrek bus naar Helmond
21:00 uur Aankomst in Helmond

De kosten voor dit programma bedragen € 30,- voor leden van de wijkvereniging wiens 
lidmaatschap op uiterlijk 1 juli 2009 is ingegaan. 
Alle andere deelnemers betalen € 40,-
Indien u met deze reis mee wilt, kunt u zich tot uiterlijk 28 april opgeven bij Jeanne de 
Jong, tel. nr: 512 516, onder gelijktijdige betaling van de reissom.
De ervaring leert dat de belangstelling voor onze bustocht erg groot is. 
Haast u zich daarom want vol is vol!Dit alles heeft zijn sporen achtergelaten 

en wij zullen die gaan verkennen.
Geïnspireerd door de eerder beschreven 
Schepenmaaltijd zullen ook wij op het 
einde van  de dag genieten van een heer-
lijk diner.
Als echte “Ollanders” trekken we ons 
daarvoor terug in ons eigen Brabant en 
wel naar Casteren alwaar we gast zijn in 
Restaurant Kruidenlucht.

.....vervolg Moet Niks Bustocht

Moet niks
Overzicht Activiteiten zomer 2010
Datum of Periode Activiteit Plaats Toelichting
Woensdag 28 april Laatste keer Koersbal Parkzicht Aanvang 10:00 uur
Elke woensdag
vanaf 5 mei t/m 29 september Jeu de Boules Jeu de Boules banen op de 

Promenade Parkzicht Aanvang 10:00 uur

Dinsdag 18 mei Bustocht naar Diest Parkeerterrein Albert Heijn Verzamelen 7:45 uur
Aanmelden tot 28 april

Dinsdag 25 mei Eerste fietstocht Parkeerterrein Albert Heijn Vertrek 10:00 uur
Dinsdag 22 juni Tweede fietstocht Parkeerterrein Albert Heijn Vertrek 10:00 uur

Woensdag 14 juli Jeu de Boules Toernooi
Aansluitend de barbecue

Jeu de Boules banen op de 
Promenade Parkzicht.
Barbecue bij Parkzicht

Aanvang 13:30 uur
Barbecue aanvang 17:00uur.
Aanmelden tot 1 juli

Dinsdag 27 juli
Fietsen dagtocht en diner.
Bestemming wordt nog in de
Gazet bekend gemaakt

Parkeerterrein Albert Heijn
Vertrektijd wordt nog bekend 
gemaakt.
Aanmelden vóór 10 juli

Dinsdag 17 augustus Derde fietstocht Parkeerterrein Albert Heijn Vertrek 10:00 uur
Dinsdag 21 september Vierde fietstocht Parkeerterrein Albert Heijn Vertrek 10:00 uur
Woensdag 29 september Laatste speeldag Jeu deBoules Parkzicht Aanvang 10:00 uur
Woensdag 6 oktober Start koersbal Parkzicht Aanvang 10:00 uur

Contactpersonen:
Peter v. Rooij
Carel v.d. Zanden
Jeanne en Hans de Jong

tel: 518 564
tel: 512 548
tel: 512 516
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Moet Niks activiteiten in april
Vrijdag 9 april 

Film Coco avant Chanel
Weinig mensen kennen de oor-
sprong van Chanel, het belangrijk-

ste mode-imperium ter wereld. De wieg 
van Gabrielle ‘Coco’ Chanel stond in een 
vervallen armenhuis in Zuid Frankrijk, 
waar haar veelbewogen carrière begon. 
Deze meeslepende film volgt het latere 
stijlicoon van haar start in een klein ac-
cessoirewinkeltje tot de oogverblindende 
glamour van de Parijse haute couture.
Ze ontwerpt een stijl die niet alleen alle 
andere trends in de schaduw zet, maar die 
honderd jaar later nog steeds modieus is. 
Zo creëerde ze de garçonne-look, bedacht 
het minimalistische zwarte avondjurkje 
en bracht Chanel No. 5 uit, nog steeds een 
van de meest verkochte parfums ter we-
reld.

We komen samen om 13:15 uur in de foy-
er van de Pathé-bioscoop.
Wilt u voor 22 maart opgeven of u ook 
aanwezig bent. Ten gevolge van veran-
derde regels bij Pathé moet u helaas zelf 
uw kaartje kopen.

Zondag 25 april 

Lentewandeling
We vertrekken om 10:00 uur met 
de auto vanaf het parkeerterrein bij 

Albert Heijn. We rijden dan naar Erp, al-
waar we verzamelen op het parkeerterrein 
van ’t Hurkske.
Dit is een schitterend natuurgebied dat 
heel toegankelijk is.
Zelfs met rollator en rolstoel kunt u genie-
ten van de schitterende natuur. Hieronder 
treft u een artikel aan over dit schitterende 
gebied.
In verband met het combineren van auto’s 
en meerijders moet u zich uiterlijk op 18 
april aanmelden op tel.nr: 512 516 

Het bospad in ‘t Hurkske bij Boerdonk 
heeft als tweede pad in Nederland een 
toegankelijkheidskeurmerk van het Lan-
delijk Bureau Toegankelijkheid gekregen

Het Hurkske is een ca. 150 ha groot bos- 
en natuurgebied in het landelijk gebied 
tussen Boerdonk en Erp. Om het voor ie-
dereen (dus ook mensen met een rolstoel 
of rollator) mogelijk te maken om het 
natuurschoon van dichtbij mee te maken 
heeft de gemeente Veghel een prachtig 
routenetwerk langs de mooiste plekjes in 
dit gebied aangelegd. De wandelroutes 
passeren bijzondere landschapspunten, 
gaan langs verschillende poelen en dwars 
door allerlei bostypen.
De natuur krijgt in dit bijzondere bosge-

bied ruim baan. Dat is te merken aan de 
vele soorten vogels en vlinders die in dit 
natuurgebied van de ene plek naar de an-
dere fladderen. Ook voor kikkers en pad-
den is dit natuurgebied zeer geschikt. Het 
terrein is behoorlijk vochtig en er zijn ver-
schillende poelen van waaruit hun luide 
gekwaak goed te horen is. Verder is er het 
leefgebied van een familie dassen, reeën 
en vossen.
Aan de randen van het gebied zijn twee 
parkeerplaatsen met speciale vakken voor 
mensen met een functiebeperking. Deze 
parkeerplaatsen liggen direct bij de start 
van de wandeling. De paden zijn gemaakt 
van een half-verharding en gaan echt 
dwars door anders onbegaanbare bossen 
en over de vele sloten en greppels. Ook is 
er een vlonderbrug van ca 60 meter over 
een poel gemaakt waardoor u ook de kik-
kers in de poelen kunt zien en horen. De 
routes zijn voorzien van passeerplaatsen 
en er staat een behoorlijk aantal banken 
om even op plaats te nemen. Er zijn twee 
picknickplaatsen waar iedereen kan aan-
schuiven. Eén daarvan staat op een hoger 
gelegen uitzichtpunt aan de rand van het 
bos.

Na afloop drinken we koffie in Gemert. 
De locatie hoort u nog.

DISCO  DISCO  DISCO  DISCO  
Nieuws over de kinderdisco:

Er zijn dit schooljaar nog 2 kinder-
disco’s te gaan; te weten op vrijdag 
16 april en op vrijdag 25 juni.

Beide disco’s zijn voor de groepen 4, 5 
en 6!
Aanvang: 19:00 uur tot 21:00 uur.

In mei zal er géén kinderdisco zijn i.v m. 
de meivakantie.

Omdat op 25 juni de laatste disco is van 
dit schooljaar willen wij wederom een 
disco met thema doen.
We willen er een beach-party van gaan 
maken!!!!

groetjes Cyndi en Helga
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Nieuws van Fotodier

    
Sinds enige tijd heeft Dierdonk 
een echte fotoclub. Een club van 
mensen die enthousiast zijn over 
fotografie en beeldbewerking. 
Mensen die het leuk vinden om 
mooie beelden vast te leggen of om 
ze nog mooier te maken d.m.v. na-
bewerking. De club komt ongeveer 
eens in de vier weken bij elkaar in 
Parkzicht. Op deze pagina vindt u 
een verslag van de laatste activit-
eiten van deze club. Meer informa-
tie kunt u vinden op www.fotodier.
nl (voorzitter.fotodier@gmail.com).

Carnaval is een kleurrijke periode, 
bij uitstek een periode om - u raadt 
het al - kleurrijke foto’s te schie-

ten. Helaas moest ikzelf dit jaar om fysie-
ke redenen carnaval laten schieten maar 
gelukkig heeft de club voldoende leden 
die nog wel foto’s hebben gemaakt. 
Tijdens het kijken van de foto’s werd eens 
temeer duidelijk dat het kijken van foto’s 
zonder een goede beamer steeds minder 
leuk wordt. Tot op heden doen we het 
nog steeds met een beamer van een van 
onze leden. Hartstikke fijn en heel goed 
natuurlijk alleen was deze beamer niet ge-
heel meer bij de tijd en had niet de juiste 
kleurweergave. Gelukkig was het gulle 
clublid het hier mee eens want een gege-
ven paard kijk je natuurlijk niet in de bek. 
Samen hebben we gekeken naar een nieu-
we beamer. Eentje die aan onze behoeftes 
voldoet en het liefst nog een beetje meer 
natuurlijk.
Na een zoektocht hebben we er een ge-
vonden die we snel gaan aanschaffen 
want niets is zo erg voor een fotograaf als 
de gemaakte foto niet tot zijn recht komt 
als deze

ergens wordt getoond. We hebben hem 
nog niet binnen maar u mag van me aan-
nemen dat we binnenkort in onze nopjes 
zijn als we onze gemaakte foto’s hiermee 
gaan bekijken. Als kinderen in een snoep-
winkel.

Als ik dit stukje schrijf heeft net vorig 
weekeind onze collega fotoclub een ex-
positie gehouden (fotoclub Brandevoort). 
Iets wat wij als Fotodier ook heel graag 
willen doen maar waar we nog een paar 
drempels moeten overwinnen. Als club 
zijnde kunnen we een mooie expositie 
in elkaar zetten wat ook een mooie pro-
motie voor onze wijk (en Parkzicht) zou 
kunnen zijn. Het probleem wat we echter 
hebben is “opslag”. Nee, niet opslag als 
gebruikelijk bij computers; harde schij-
ven en zo. Ik bedoel echt fysieke opslag 
van materiaal. Een expositie houdt nl. in 
dat de foto’s in mooie lijsten op presen-
tatieborden moeten worden gehangen. 
En deze presentatieborden vormen nu het 
probleem. Als we ettelijke tientalle meters 
aan presentatiebord hebben, moeten we 
deze ergens kwijt in de tijd dat we geen 
expositie hebben. Binnen onze club heb-
ben we helaas niemand die over

een dergelijke opslag beschikt, of iemand 
kent die dit heeft. Mocht u nu zelf zo’n 
over een ruimte beschikken waar we deze 
borden in kwijt kunnen (voor een groot 
deel in het jaar) en u zou dit vrijwillig 
voor ons ter beschikking willen stellen, 
dan zou het heel fijn zijn als u contact met 
ons opneemt. Kent u iemand die een der-
gelijke ruimte heeft, ook dan zou het fijn 
zijn als u contact met ons opneemt. 

Voor nu maken wij ons op voor ons vol-
gende clubuitje. Het volgende weekeind 
gaan we met een aantal clubleden naar 
Vlissingen en gaan foto’s maken met het 
thema “zee”. In de ochtend gaan we naar 
de zee en de duinen en in de middag wil-
len we Vlissingen zelf eens bezoeken. Een 
opdracht die we onszelf hebben opgelegd 
voor dit uitje is het maken van foto’s in 
zwart-wit. Zwart-wit is bij uitstek een ca-
tegorie in de fotografie die zich leent voor 
mooie sfeervolle beelden. Geen aflei-
dende kleuren maar contrastrijke beelden, 
soms heel fris en soms heel dramatisch. 
Hoe gek het ook klinkt maar juist voor dit 
soort foto’s is het zelfs beter als het slecht 
weer is, al moet ik eerlijk bekennen dat ik 
dit liever niet heb. De zon mag voor mij 
best schijnen.

Zoals u in deze Gazet ook kunt lezen zijn 
er al diverse mensen actief in de wijk met 
het organiseren van weer een nieuw Dier-
donks evenement: “Bruisend Dierdonk”. 
Ook wij van Fotodier zullen daar rondlo-
pen en het evenement vastleggen. Ik hoop 
u daar allemaal te zien, het is tenslotte een 
wijk-activiteit.

Tot volgende maand.
voorzitter fotodier@gmail.com
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Didoko op bezoek bij stadsradio Helmond

Ja, Dames en Heren, Ik ben Karin 
Loch en naast mij zitten: 
Yvonne Koets en Ellen Vincent van 

Didoko, Welkom !

Wat betekent Didoko eigenlijk ? Didoko 
is een afkorting van DierDonkKoor, we 
hebben 40 leden en zijn een gemengd 
koor. We repeteren in het wijkgebouw 
Parkzicht op dinsdagavond van 20.00 – 
22.00 uur. We bestaan nu 6 jaar. 

Wat beweegt je om bij een koor te gaan ?

Ik wilde iets voor mezelf doen, andere 
mensen ontmoeten, ontspannen bezig 
zijn. Dat is zeker gelukt. Na de repetitie is 
het altijd gezellig aan de bar. Ook buiten 
onze vaste repetitieavond plannen we re-
gelmatig activiteiten in. Zoals een snoo-

keravond, een zaterdag gezellig shoppen 
en een bioscoopje pikken. Zelfs een ski-
avontuur komt bij Didoko voor.

Het repertoire van Didoko is zeer divers. 
Samen met Wil Bolenius, onze dirigent, 
Maria van Gastel, zij zorgt voor de cho-
reografie, Gerlies van der Jeugd,

Pianiste, maken we er iets geweldigs van 
! Nieuw voor ons is dat we bij een aantal 
liedjes ook nog eens bewegingen gaan 
maken, ziet er heel leuk uit.

Dus iedereen is van harte welkom, op een 
van onze repetitieavonden of misschien 
zien we U op 31 Oktober in de Fonkel.

Op 7 maart zijn we naar stadsradio Hel-
mond geweest om het concert van 14 
maart te promoten. Graag willen wij, 
Yvonne en Ellen, stadsradio Helmond 
bedanken voor dit interview en support. 
Een speciaal bedankje voor Ruben Koets 
en Iris Vincent.
Voor de morele steun en de mooie foto’s. 

kijk ook eens op www.didoko.nl

Niemand komt terug van Spooktocht

Het is echt waar. Niemand kwam 
terug van de 1e Dierdonk Spook-
tocht. Feit is dat geen enkele 

wijkbewoner de Spooktocht heeft vol-
bracht. 
De reden is anders dan u waarschijnlijk 
vermoedt. Het was niet te eng zodat elke 
deelnemer gillend de weg kwijtraakte. 
Het parcours lag niet bezaaid met graven 
die langzaam werden gevuld met wijkbe-
woners.
Nee, de reden is compleet anders. 
Op 26 februari gooide het slechte weer 
roet in het eten. Te koud en te nat. Zelfs 
spoken hadden daar geen zin in en de 

Spooktocht werd verzet naar 5 maart. 
Twee dagen ervoor bleek helaas dat en-
kele vrijwillige spoken andere afspraken 
hadden die doorgang moesten vinden. 
Er bleven te weinig spoken over om een 
enge tocht te kunnen garanderen. Een 
wandeling van 45 minuten door het bos 
en dan slechts 4 keer schrikken, dat is te 
weinig.
Er werd besloten de Spooktocht te annu-
leren. De 14 groepen werden op de hoog-
te gesteld en de teleurstelling was groot. 
Niet alleen bij de organisatie, maar ook 
bij de bijna 100 wijkbewoners die er zin 
in hadden. 
Vanwege de grote animo is inmiddels 
nagedacht over een nieuwe datum. Het 
lijkt erop dat de 1e Dierdonk Spooktocht 
kan plaatsvinden op vrijdag 5 november 
2010. Halloween valt op de laatste zon-
dag van de herfstvakantie en 5 november 

is de eerste vrijdag daarna.
We hebben er vertrouwen in dat er dan 
weer vele deelnemers zullen zijn en dat 
de spoken daadwerkelijk het Bakels Bos 
onveilig zullen maken.

Gerard Bosmans, 
namens de wijkvereniging
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Surf eens naar www.dierdonk.eu

Waarschijnlijk weet u inmiddels 
dat Dierdonk een website heeft 
die tracht een zo compleet 

mogelijk beeld van onze mooie wijk te 
geven. De wijkvereniging en de wijkraad 
beheren de website en laten maandelijks 
(rond de 19e) door HD Computerbeheer 
een update verzorgen.

Hieronder is de huidige homepage te zien 
met een mooie foto van het hart van Dier-
donk, de Dierdonklaan, een welkomst-
tekst en nieuws.

De homepage geeft een opsomming van 
nieuws. Op 20 maart is de website ver-
nieuwd en wordt er aandacht gevraagd 
voor Bruisend Dierdonk op 28 en 29 mei 
en voor de Spooktocht die verzet is naar 
begin november. 

Via de linkerzijde kunt u doorklikken 
naar bijvoorbeeld de wijkraad (voor de 
faciliteiten in de wijk) en de wijkvereniging 
(voor de activiteiten in de wijk). Bij de 
wijkvereniging ziet u het bestuur, hoe 
u lid kunt worden en is een overzicht 
van activiteiten opgenomen. Surf eens 
langs toneelgroep Maskerade, zangkoor 

Didoko, ouderengroep Moet Niks, 
fotoclub Fotodier, dartteam Parkzicht ’07 
en nog enkele andere groepen. Ook vindt 
u links naar het wijkcentrum Parkzicht en 
andere actieve groepen in Dierdonk zoals 
de tennisvereniging TV Dierdonk en de 
carnavalsvereniging De Rampetampers.

Kortom, surf eens naar www.dierdonk.eu.
We beseffen dat de site op dit moment 
nog niet volledig en actueel is, maar daar 
wordt aan gewerkt. Heeft u (ideeën voor) 
aanvullingen, laat het ons dan weten via 
contact@dierdonk.eu .

Nieuws

Dierdonk

Wijkraad

Wijkvereniging

Parkzicht

Fotoalbum

Forum

Links

Welkom

Deze website is de officiële website van en voor Dierdonk. Verantwoordelijk voor
de inhoud zijn de Wijkvereniging en Wijkraad. Wij vragen de inwoners van
Dierdonk om de site te raadplegen voor nieuws en wetenswaardigheden. Getracht
wordt om een zo compleet mogelijk beeld van Dierdonk te geven. Via de
wegwijzer ' links' kunt u eenvoudig doorklikken naar andere actieve groepen in
Dierdonk zoals de tennisclub, de stichting Dierdonkdagen. Bovendien biedt de
website via het forum de mogelijkheid voor het stellen van vragen en het maken
van opmerkingen die het algemene belang dienen.

Nieuws

Foto's D-Day
Album van:
Hans Benders
Bob Hoppenbrouwers
Anja Jager
Jeroen de Kort
Heinz Trebuth
Louis vd Werff

Poll
    
  

  
 

 Jazeker!

 Wil graag meer
informatie zien

 Helaas niet
  

5 NOV SPOOKTOCHT

De 1e Dierdonk Spooktocht is helaas niet doorgegaan. Er waren
voldoende aanmeldingen, resulterend in 14 groepen die bereid waren
om verrast te worden in het Bakels Bos. De reden van de annulering
is dat de vrijwillige spoken ons in de steek lieten. Erg vervelend. Het
is nog steeds de bedoeling om dit jaar de 1e Dierdonk Spooktocht te
organiseren. Zoals het er nu uitziet is vrijdag 5 november een
geschikte dag (de eerste vrijdag na de herfstvakantie en na
Halloween).

29 MEI Bruisend Dierdonk: Activiteiten voor de jeugd

Bruisend Dierdonk 2010 wordt op zaterdag 29 mei afgesloten met een
scala aan activiteiten in het Dierdonk-park. Het programma krijgt
steeds meer vorm. Een enthousiaste groep vrijwilligers is druk bezig
met de organisatie maar kan altijd worden uitgebreid.

28 MEI Bruisend Dierdonk: Muziek in Dierdonkpark

Vrijdag 28 mei is de start van Bruisend Dierdonk 2010. In de avond
treden muziekgezelschappen op in het Dierdonk-park.

Hondenbeleid

         
       

          
       

         

   

     
   
    

   
   

    
   

     
  

    
   

     

   

Stem!

Poll:  Denkt u Bruisend 
Dierdonk te bezoeken
 op 28 en 29 mei?
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Waar komt het hondenveldje ?

Deze vraag stelde ik vorige maand 
in de Gazet. Blijkbaar was de titel 
pakkend genoeg om enkele reac-

ties te mogen ontvangen. Het gaat om een 
felle tegenstander van een hondenveld aan 
de Groote Scheerelaan maar ook een reac-
tie van iemand die blij is met de geboden 
meedenk-mogelijkheid. 
Klagers over hondenpoep hebben zich 
ook gemeld dus de hondenwerkgroep is 
een gemêleerde groep wijkbewoners.
De Gemeente Helmond heeft ons uitgen-
odigd om in mei te komen praten over 

gewenste aanpassingen. Kortom, er lijkt 
vaart achter te kunnen zitten. 
Wilt u ook uw mening geven? 
Wat is de beste plek voor een hondenveld?
Hoe groot moet het hondenveld worden? 
Welke uitlaat- en loslaatstroken moeten 
blij ven en welke moeten worden ver-
plaatst? 
Door een mail te sturen naar 
gerard.bosmans@gmail.com wordt u ac-
tiever betrokken bij het hondenbeleid in 
Dierdonk. 

	 Ik	wens	lid	te	worden	van	Wijkvereniging	Dierdonk
	 Ik	wil	meedoen	als	vrijwilliger	bij	activiteit	…………………………
	 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)

	 Handtekening:	 ..............................................................	
	 Datum:	 ..............................................................

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

Door middel van onderstaand for-
mulier kunt u zich (samen met uw 
eventuele gezinsleden) opgeven 

als lid van Wijkvereniging Dierdonk. 
U betaalt voor uw hele gezin slechts 
€ 13,50 per jaar.

Hiervoor ontvangt u binnenkort een 
acceptgirokaart. 
Door lid te worden van Wijkvereniging 
Dierdonk heeft u (en uw gezinsleden) niet 
alleen veel aantrekkelijke kortingen bij de 
diverse activiteiten, maar steunt u ook het 
werk van de wijkvereniging.

Ledenadministratie



De organisatie van “Bruisend 
Dierdonk” op 28 en 29 mei 
loopt op volle toeren.

Inmiddels heeft zich een kerngroep 
gevormd die druk bezig is met de 
organisatie. In deze kerngroep is de 

leeftijd van 16 tot 55 jaar vertegenwoor-
digd, waarbij naast de jongeren, die voor 
een groot deel verantwoordelijk zijn voor 
de zaterdag programmering, ook onze 
jongerenwerker Bart Hoes zitting heeft. 
Hiermede verwachten wij dat een breed 
gedragen programma kan worden neerge-
zet. Zoals in de vorige Gazet aangegeven  
hoopten wij u te kunnen berichten over de 
exacte programma van “Bruisend Dier-
donk”. Volledig exact kunnen wij nog niet 
zijn omdat er nog enkele “kleine” hobbels 
te nemen zijn. Een van deze hobbels is na-
tuurlijk het financieel plaatje. Vele kosten 
die gemaakt moeten worden ziet u ook 
terug in de aankleding en de diverse at-
tracties. Veel kosten zijn echter verborgen 
want zonder stroom en geluid is alles stil 
en zal er niets draaien. Om deze hobbel te 
nemen zijn we op dit moment druk met 
verschillende potentiële sponsoren in ge-
sprek. Heeft u hier nog ideeën of aanbe-

velingen voor dan kunt u die mailen naar 
wijkfeest@dierdonk.eu. 

Het voorlopige programma is opgebouwd 
over twee dagen, waarbij zeker is dat op 
vrijdagavond 28 mei een concert plaats 
zal vinden door Harmonie Amicitia uit 
onze zusterwijk Brouwhuis. Dit concert 
vindt plaats in het Dierdonkpark en is ge-
heel gratis toegankelijk. Eventueel wordt 
bij het concert voor de kinderen nog een 
of meerdere attracties aangeboden zodat 
de ouders gezellig onder het genot van 
een drankje kunnen komen luisteren. 
Zaterdag  29 mei zal in het teken staan van 
kinderen, jeugd en jongeren. Ook voor 
ouderen zal er veel te zien zijn of men kan 
genieten van de aangeboden activiteiten. 
Een aantal activiteiten die zeker zullen 
plaatsvinden op deze zaterdag zijn de kin-
deractiviteiten van kinderopvang Spring, 
kinderdagverblijf “de Bereboot”en onze 
eigen knutselclub, springkussens,  de 
politiehondendemonstratie, Hockeyclub 
Bakel, Korfballen. Ook heeft het oudste 
Helmondse Schutsgilde Sint Catharina 
haar medewerking toegezegd en zal een 
schietstand verzorgen. Verder zullen zij 
enkele malen een demonstratie verzorgen 
van het Vendelen en Tamboeren. Het Plat-
form Verkeers Veiligheid Helmond zal 
aanwezig zijn en een educatief parcours 
(Verkeerstuin) uitzetten waar de kinde-
ren verkeersregels kunnen oefenen met 
skeltertjes en fietsjes. Ook een hardloop-
wedstrijd voor kinderen zal weer plaats-
vinden. Verder een open podium waar-
bij beginnende bandjes en artiesten zich 
kunnen presenteren en het Opleidings 
Orkest van het Helmonds Muziek Corps 
een klein concert verzorgd. Een draaimo-
len, suikerspin en ballonnenclown zullen 

deel uitmaken van het programma. Ook 
het initiatief Kunstroute Dierdonk is ver-
tegenwoordigd, maar ook enkele andere 
organisaties die momenteel hebben toege-
zegd onder voorbehoud zodat wij die nu 
nog niet bekend kunnen maken.

Om Bruisend Dierdonk dat dus een recre-
atief, educatief, sportief en cultureel ka-
rakter heeft tot een succes te maken heb-
ben wij u als wijkbewoner nodig. Kortom, 
bezoek het wijkfeest op vrijdag en zater-
dag. Verder is er veel hulp nodig op deze 
dagen. Wil je bijdragen/meewerken/mee-
denken aan “Bruisend Dierdonk” meld je 
dan aan op wijkfeest@dierdonk.eu.

De kerngroep “Bruisend Dierdonk” 
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Wijkfeest 2010 “Bruisend Dierdonk” 

Harmonie Amicitia

Voorbeeld verkeerstuin PVVH
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Talent in Dierdonk!

Welkom bij AED-Alert

Mag ik mij even voorstellen? 
Mijn naam is Edie v.d. Elshout 
en geef vanaf eind oktober 

schilderles in wijkcentrum Parkzicht. We 
hebben al meerdere enthousiaste schilders 
maar om onze groep compleet te maken, 
kunnen we nog enkele talenten gebruiken. 

Wij komen iedere donderdag bij elkaar 
van 19.45 tot 21.45 uur om te leren en 
een gezellige avond met elkaar te hebben. 
Kom vrijblijvend een binnenlopen of te-
ken/schilder eens een uurtje mee om uit te 
vinden of het iets voor u is. 
Tot ziens!

AED-Alert is een systeem dat door de 
meldkamers in Nederland gebruikt kan 
worden ter ondersteuning van de regu-
liere hulpverlening.

Iedereen die een hartstilstand krijgt is 
gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er 
gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt 

des te beter. De kracht van het systeem is 
het samenbrengen van een slachtoffer, een 
burgerhulpverlener en een beschikbare 
AED.
Nadat 112 is gebeld en er geconstateerd 
is dat het om een reanimatie gaat, wordt 
vanuit de meldkamer het AED-Alert sys-
teem opgestart.
Op het moment dat de meldkamer de 
postcode ingeeft van de locatie waar het 
slachtoffer zich bevindt, gaat AED-Alert 
aan het werk. Het systeem zoekt in een 
straal van 1000 meter rondom de post-
code en huisnummer van de plaats van het 
slachtoffer naar ingeschreven burgerhulp-
verleners.

Het systeem kan twee soorten berichten 
uitsturen:

• Een reanimatiebericht aan deelne-
mers om direct naar het slachtoffer te 
gaan en te starten met reanimatie

• Een defibrillatiebericht aan deelne-
mers om eerst een AED op te halen 
en vervolgens naar het slachtoffer te 
gaan en te starten met hulpverlening

Door scheiding aan te brengen tussen 
mensen die kunnen reanimeren en mensen 
die kunnen defibrilleren wordt nodeloos 
tijdverlies voorkomen.
 
‘Met AED-Alert wordt een slachtoffer 
snelle en adequate hulp geboden waar-
door de kans op overleven toeneemt’.
 
De AED ’s in Dierdonk zijn ook aange-
meld via AED-alert.
Schrijf u vooral in op

WWW.AED-alert.nl

Locatie van de AED ’s in Dierdonk zijn :
Bij Albert Heijn links aan de gevel naast 
de ingang.

Bij het medisch centrum aan de gevel bij 
de brievenbussen.
De kasten zijn te openen middels een 
sleutel die in een groen sleutelkastje han-
gen langs de AED.
De AED is altijd bereikbaar.  Ook al bent 
U geen hulpverlener men kan altijd een 
beroep op U doen om de AED op te halen.
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Beste mede wijkbewoners,

Wij, de bestuursleden van Stg 
Dierdonkdagen, hebben de 
draad weer opgepakt en zijn 

begonnen met de voorbereidingen voor 
het 14de Dierdonkweekend.
Het Dierdonkweekend zal plaatsvinden 
op 10-11-12 september en zoals gebrui-
kelijk op de velden aan de Kromme Geer

Het weekend zal beginnen met een disco-
avond voor de jeugd op vrijdagavond.
Hier heeft echter een verandering plaats 
gevonden.

Deze avond bestaat voortaan uit 2 delen. 
Voor de leeftijdsgroep t/m groep 8 basis-
school van 19.00 uur tot 21.30 uur en voor 
de leeftijdsgroep vanaf de eerste klas van 
het voortgezet onderwijs van 21.30 uur tot 
24.00 uur.
Nadere bijzonderheden hierover volgen 
nog

De zaterdag blijft voor de kleintjes onver-
anderd met ’s-ochtends het alom bekende 
knutselen, ‘s-middags het minivoetbal-
toernooi en ‘s-avonds de feestavond met 
live muziek.
De invulling van de muziek tijdens de 
feestvond zal hetzelfde zijn als afgelopen 
jaar. Het geluidsniveau zal wederom zo-
danig zijn dat ook een gezellig gesprek 
met u mede wijkbewoners mogelijk is.

Het bestuur van de Dierdonkdagen heeft 
vanuit de wijk een idee aangereikt gekre-
gen wat volgens ons een gerede kans van 
slagen heeft.

We willen een streetgolf toernooi organi-
seren voor de wijkbewoners vanaf 18 jaar.
Dit toernooi zal op zaterdagmiddag 
plaats vinden.
Verdere uitleg hierover en de te hanteren 
spelregels volgen in een van de volgende 
uitgave van de Gazet.

Op zondag zal het jaarlijkse volleybal-
toernooi weer plaatsvinden.

Plaats deze data vast in uw agenda en kijk 
of u met een aantal buurtgenoten, vrien-
den of bekenden een volleybalteam kunt 
samenstellen waarmee u een sportieve en 
vooral gezellige zondag kunt vervullen.

In de volgende Gazet meer over het aan-
komende weekend van 10-11-12 septem-
ber.

Namens het bestuur Stg Dierdonkdagen.
Hans van Rijt
Secretaris

Ja, ik doe mee met de voortuinenwedstrijd.

Naam: …………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnr: ……………………………………………………………………………………………………

Mijn tuin is op zijn mooist in: ..………………………………………………………………………………..

Specialiteit/bijzonderheden: ………………………………………………………………………………….

Inleveradressen:   Vossenbergdreef 5,  Walenburgweide 16,  De Kromme Geer 26,  De Kromme Geer 23

We hebben het met z’n allen wel 
gehad; erg veel sneeuw,  stevi-
ge vrieskou en hier en daar wat 

overlast op straat. 
En nu merken we weer dat het voorjaar 
nadert: Iedereen opgewekt. 
De narcissen en tulpen steken hier en daar 
hun kop al boven de grond en in het gras 
zit voorzichtig al wat groei.
Voor de tuinliefhebber is er op termijn dus 
weer van alles te doen. Heeft u de plannen 
voor het nieuwe tuinseizoen al klaar?

Een aantal belangrijke dingen vragen 
weer aandacht.
Het gazon harken en kalken, oude bloei-
resten verwijderen, de vijver onderhanden 

nemen, het tuinmeubilair schoonmaken 
enzovoort.

De tuinenjury van de wijk Dierdonk no-
digt u ook dit jaar weer uit om mee te doen 
aan de voortuinen-wedstrijd.
Indien u zich daarvoor aanmeldt wordt uw 
voortuin door ons kritisch onder de loep 
genomen.
We  bekijken uw tuin in de loop van het 
seizoen tenminste drie keer.
Daarbij wordt gelet op de aanleg, grond-
bewerking, de soorten van beplanting, 
kleur-effecten, logica en dergelijke.
U hoeft tijdens een jury-bezoek beslist 
niet thuis te zijn; alles is geheel vrijblij-
vend.

Aan het einde van het seizoen ontvangen 
de deelnemers tijdens een gezellige bij-
eenkomst een keurig jury-rapport. Daarin 
worden de bevindingen van de jury ver-
woord en  suggesties gedaan voor verbe-
teringen en/of veranderingen.
De prijswinnaars ontvangen een keurige 
beker en een kleine attentie.

Heeft u zin om mee te doen?
U kunt zich tot 5 mei a.s. opgeven middels 
de bijgevoegde bon.
Deze kunt u inleveren op  de vermelde  
adressen.

Graag tot ziens.
De tuinenjury

Wij nodigen u uit……………
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Krantenwisseltrofee terug in Helmond

Afgelopen zaterdag 6 maart is in Hotel 
Nuland tijdens een gezellige avond in 
carnavaleske sfeer, het zogenaamde 
boekenbal voor carnavalskranten, voor 
de 36e keer de Krantenwisseltrofee 
uitgereikt voor het beste Brabantse 
Carnavalsperiodiek en wai waren dur 
bai .

De Rampetampers waren met 
een flinke delegatie, met Prins 
Paul d’n Urste in hun midden, 

aanwezig om onder het genot van 
verschillende optredens van kapellekes 
en dansmariekes de eventuele prijzen in 
de categorie “Bloaike” in ontvangst te 
kunnen nemen. Zowel de deelnemers zelf 
(publieksjury) als een vakjury beoordelen 
de carnavalsperiodieken in de categorieën 
‘Krant’, ‘Buukske’ en ‘Blaoike’. 

Na in 2008 als beste te zijn beoordeeld 
door de vakjury haalden we in 2009 de 
3e plaats. De uitdaging was dit jaar dus 
groot om weer als beste uit de bus te 

komen. Toen rond de klok van 22.00 uur 
de genomineerde voor de 1e drie plaatsen 
van de publieksjury op het podium werden 
geroepen waren “wai dur bai” en werd het 
geen 3e , geen 2e plaats maar met slechts 
12 punten verschil, de 1e plaats. Een heel 
mooi resultaat. 

Een half uur later was het woord aan de 
vakjury en ook hier waren “wai dur wêr 
bai”. Toen 3e en 2e plaats bekend werd 

gemaakt had dit even iets onwerkelijks, 
want wij waren het niet, dus ook door de 
vakjury werden we als beste beoordeeld. 
Dus nog een eerste prijs. Bijna een 
heel jaar zullen de 2 wisseltrofeeën in 
Helmond staan om op 2 maart 2011 te 
worden ingeleverd voor de strijd om het 
beste Bloaike 2011. 

Tweemaal de éérste plaats, een mooie 
kroon op het werk van de makers en 
medewerkers van onze boekjescommissie. 

De jury had natuurlijk nog wat kleine 
aanbevelingen in hun juryrapport, aan 
de hand waarvan wij trachten ons boekje 
(Bloaike) volgend jaar op een nog hoger 
peil te brengen zodat het nog leuker word 
om ons boekje “De Rampetamper”, dat 
jaarlijks gratis in Dierdonk en wachtkamers 

van doktoren en tandartsen verspreid 
wordt, te lezen. De prijzen werden 
uitgereikt door de Prins Erik d’n Uurste 
van C.O. Nuland. en Locoburgemeester 
Rini van Nuland. Prins Eric zei in zij 
welkomstwoord met een kwinkslag naar 
de gemeenteraadsverkiezingen dat hij als 
prins na carnaval slechts één stem had 
verloren maar de Loco-burgemeester in 
één keer “honderden stemmen”.

De organisatie van deze wedstrijd 
ligt in handen van de Stichting 
krantenwisseltrofee Noord-Brabant. 
Voor alle uitslagen zie:

www.krantenwisseltrofee.nl
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Carnaval voor derden.
In de vorige Gazet hebben wij Dier-
donk verlaten voor de optocht en de 
Fitste Prins, op de vorige pagina kunt 
u ons uitstapje naar Nuland lezen maar 
u heeft nog niets gezien van carnaval 
voor derden.

Al sinds de Rampetampers bestaan 
besteden zij aandacht aan de 
zieke, minder valide en oudere  

medemensen. Hiervoor worden in samen-
werking met de diverse instanties   aan-
gepaste programma’s opgemaakt en sa-
mengesteld. Deze avonden worden buiten 
onze residentie gehouden, in een andere 
zaal of in het betreffende tehuis/onderko-
men. 

Deze zogenaamde vooravonden beginnen 
bij Keyserinnedael waar het programma 
grotendeels wordt ingevuld door eigen 
personeel meestal enkele weken voor 
carnaval, gevolgd door een avond voor 
de reumapatiëntenvereniging, vervolgens 
komen de bewoners van de Ameideflat  
aan de beurt en we sluiten de vooravonden 
af met een avond voor huize de Eeuwsels.
Op deze pagina een korte impressie van 
Keyserinnedael, de Ameide en de Eeuw-
sels. Van de reumapatiëntenvereniging 
zijn nog geen foto’s beschikbaar maar 
voor een impressie verwijs ik u naar de 
website www.rpvhelmond nl waar u een 
filmpje kunt bekijken.

Hoe deze avonden gewaardeerd worden 
blijkt uit onderstaande tekst in het gasten-
boek op onze website 
www.rampetampers nl. Bij het uitkomen 
van deze Gazet kunt u daar ook meerdere 
foto’s vinden van deze avonden.

Reuma ver Helmond eo 
Beste Rampetampers,
Ik wil, ook namens al onze leden, jullie 
hartelijk bedanken voor de fantastische 
carnavalsavond op 9 febr. j.l.
Het is voor onze leden ieder jaar weer een 
feest om naar de carnavalsavond te kun-
nen gaan. Jullie doen dit al heel veel jaren 
voor onze vereniging en ik ben ieder jaar 
weer aangenaam verrast met de kwaliteit 
van het programma.
Ik wil ook met name Wilma, Sidney en 
Hans bedanken, zij zetten met z’n drieën 
het programma in elkaar.
In het slotwoord zei vorst Peter “tot vol-
gend jaar”. Wij houden hem natuurlijk 
graag aan die belofte!!!

Martin Peters
voorzitter reumapatientenvereniging 
Helmond e.o”

Keyserinnedael

Ameideflat

de Eeuwsels
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Afvallen + strakker in je vel zitten = afslanken

Dat is de formule van de Bailine-
studio in Helmond van eigena-
resse Jolanda van Gennep. Al-

weer twee jaar geleden is zij deze studio 
als franchisenemer van de oorspronkelijk 
Noorse keten begonnen in Helmond. De 
studio ziet er smaakvol ingericht uit: ze-
ven cabines waarin klanten aan het zicht 
onttrokken rustig een half uurtje aan hun 
spierontwikkeling kunnen werken zonder 
een vin te verroeren. Dat doet namelijk 
de computer voor je. Terwijl je heerlijk 
ontspannen ligt (uit de boxen klinkt mu-
ziek waar je meteen rustig van wordt), 
trillen op je lichaam aangebrachte schij-
ven je spieren tot ontwikkeling. En dat 
is het geheim van de smid: je hoeft niet 
zelf moe te worden om actief te zijn. 

Computergestuurd
Alles in de studio gaat computerge-
stuurd. De klant krijgt brede elastieke 
banden om de lichaamsdelen die aan-
gepakt moeten worden. Daaronder 
wordt een soort grote elektroden aan-
gebracht en als de computer aangaat, 
trillen die de activiteit in de spieren los. 

NASA-technieken
De Bailinetechniek is al 40 jaar oud, is 
ontwikkeld door de Noor Kurt Bai. Hij 
ontwikkelde in eerste instantie voor de 
NASA deze techniek voor teruggekeerde 
astronauten die door de gewichtloos-
heid tijdens hun verblijf in de ruimte hun 
spiermassa voor een belangrijk deel kwijt 
waren. Door de techniek met elektroden 
bouwden zij die spieren weer in hoog 
tempo op. Deze methode bleek behalve 
voor astronauten ook goed bruikbaar voor 
zeelieden die op onderzeeërs voeren. In 
een later stadium bracht de familie Bai het 

concept op de commerciële markt. Met 
name voor vrouwen is deze aanpak van li-
chaamszones met relatief veel vet aantrek-
kelijk. Het is een techniek die weinig tijd 
en inspanning kost en vrouwen van tegen-
woordig hebben het vaak druk met moe-
der, werknemer en echtgenote zijn. Voor 
sporten op de sportschool hebben ze vaak 
geen tijd of ze gunnen zichzelf de tijd niet. 

Sprookje
Op mijn vraag hoe zich een behandeling 
van Bailine verhoudt tot een bezoek aan 
de sportschool, antwoordt Jolanda dat een 
half uur in haar studio gelijk staat aan an-
derhalf uur intensief sporten in de sport-
school. Het klinkt haast te mooi om waar 
te zijn. Het is dan ook geen sprookje: als 
je blijvend gewicht en/of omvang wilt ver-
liezen, moet je je actief bezig houden met 
het programma dat Bailine je biedt. Daar 
hoort ook het opvolgen van voedingsad-
viezen bij, het bewust bezig zijn met wat 
je eet en wat dat doet met je lichaam.  

Afvallen is wat anders dan af-
slanken
“Het gaat niet per se om tientallen kilo’s 
kwijtraken, vaak is het belangrijker om 
beter in je vel te zitten en dat kan ook 
door je lichaam wat strakker te maken” 
zegt Jolanda. En voor dat doel is Bailine 
zeer geschikt. De elektroden activeren je 
spieren als in een warming up op een in-
tensieve manier. Wat je bereikt (een strak-
ker lijf en/of gewichtsverlies) moet wel 
onderhouden worden. Dat kan door steeds 
weer in de studio te komen voor een be-
handeling, maar ook door daarna te gaan 
sporten in de sportschool. Je kunt de be-
handelingen dan zien als een snelle start. 
 
Jolanda is met de studio twee jaar gele-
den begonnen, nadat ze zelf getobd had 
met haar gewicht, eetgewoonten en spier-
klachten. Een ervaring met een soortge-
lijk instituut bracht haar op het idee ook 
in die branche aan het werk te gaan. Ze 
kon goed met mensen omgaan, genoot 

ervan om mensen blij te maken met een 
behandeling die resultaat opleverde. Zo 
werd ze franchisenemer van Bailine. 
Daartoe betaalt ze een entreerecht en 
verder maandelijks de huur van de pro-
gramma’s en apparatuur. Verder is de 
franchisenemer vrij in zijn beleid, al doet 
het bedrijf aan redelijk strenge kwaliteits-
controle: Jolanda moet haar resultaten 
geregeld in een back-up naar Noorwegen 
sturen. Tot nu toe is men zeer tevreden 
over haar: ze is door de organisatie ge-
nomineerd voor de titel franchisenemer 
van het jaar. Haar bedrijf is ze gestart 
met proefklanten die ze gratis behandel-
de, waarna de reclame vanzelf ontstond. 
 
Jolanda is bijzonder klantgericht: ‘de klant 
staat op 1, dat is voor mij helemaal duide-
lijk’. In haar klantenkring is de gemiddel-
de leeftijd midden veertig, maar er komen 
heel veel verschillende mensen langs. Wat 
ze gemeen hebben: het zijn allemaal vrou-
wen. ‘Mannen gunnen zichzelf de tijd in 
de sportschool, vrouwen niet, die hebben 
het daar vaak veel te druk voor. Boven-
dien hebben vrouwen die wat ouder wor-
den last van vet dat ook niet verdwijnt met 
intensief sporten. De groep eind veertig, 
begin vijftig komt om die reden meer voor 
in het klantenbestand. Maar ook vrouwen 
van in de zeventig of zestig komen hier’. 
 
Ook bij deze relatief ontspannen manier 
van spierstimulatie, moet gewerkt wor-
den. De eerste behandelingen gaan verge-
zeld van opdrachten die de klant haar voe-
dingspatroon onder de loupe laten nemen, 
om zo te leren bewuster met voeding om 
te gaan. De vergelijking met een diëtiste 
gaat niet op: ‘die zit toch meer in de medi-
sche hoek en daar zit Bailine niet’. Bailine 
kent een reeks verschillende behandelin-
gen, variërend van spieractivering tot een 
natuurlijke facelift. De basis is steeds: 
beter in je vel zitten, waardoor je je ook 
beter voelt. De sfeer in de studio ademt 
dat helemaal uit en ook de toewijding 
van Jolanda helpt daar zeker aan mee. 
 
Irma van Nieuwenhuijsen
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Op 22 april is het tien jaar geleden 
dat Toon Hermans overleed. Samen 
met Wim Kan en Wim Sonneveld 
vormde hij ‘de grote drie’. 
Het jaar 2010 is door de gemeente 
Sittard, de geboorteplaats van Toon, 
uitgeroepen tot Toonjaar. Heel 2010 
staat in Sittard in het teken van 
Toon Hermans. Ook is een website 
ontwikkeld: www.toon2010.nl.

Vlak na het overlijden van Toon 
Hermans op paaszaterdag 2000 
maakte ik, toen nog niet schrijvend 
voor de Gazet, een in memoriam. 
Deze tekst vormt een eerbetoon aan 
hem, die nog steeds velen weet te 
boeien door zijn liedjes, conferences 
en gedichten.
 
Mien, waar is mijn feestneus? 
Vader gaat op stap. Een hoedje van 
stro, mevrouw. Uitschuiftafeldame. 

Sien laat eens sien. De doif ist tod. 
De clown is niet meer.
 
Heeft hij te lang in het zwarte doosje 
van het aardse bestaan gezeten? Nee, 
om de dooie dood niet. Toon heeft 
ons vele jaren licht gegeven in dat 
doosje van het bestaan. Hij maakte 
de wanden doorzichtig. Hij verstond 
de kunst het leven van de zonnige 
kant te zien. Keer op keer kreeg hij 
het voor elkaar ons daar deelgenoot 
van te maken. Een avond met Toon in 
het theater was een avond lang weg 
van de dagelijkse zorgen, weg van het 
moeten, weg van de branie, de waan 
van elke dag. Hij hield ons een spiegel 
voor, waarin we aandacht kregen 
voor de kleine dingen die we zo licht 
vergeten. Kleine dingen die groteske 
vormen konden aannemen door de 
woorden die Toon door zijn mond liet 
spoelen. Met het zeggen van niets 
wist hij ons te boeien. Alleen al de 
twinkeling in zijn ogen deed je koude 
hart smelten, de glimlach doorbreken 
op je lippen. Je voelde het sap langs 
je kin druppelen als hij zijn perzik 
stond te eten.
 
De man van in de tachtig die van 
zichzelf zei: “Ik weet niet hoe oud ik 
ben, tweeënveertig, drieënveertig? 
Zo voel ik me althans. Ik ga ook nooit 
dood.” Hij had gelijk. Hij heeft gelijk. 
Zijn waterval van woorden met de 
timing van de stilte klettert door. 
Iemand die de Goede Vrijdag voorbij 
laat gaan om zelf op stille zaterdag 
heen te gaan, laat zien dat hij de 
timing perfect beheerst. Zo iemand 
verdient het te verrijzen. En het 
gebeurde. Drie dagen later verrees 
Toon. Iedereen sprak over hem. Op 
radio en televisie was hij te horen en 

te zien. Ik heb het leven lief klonk 
doordringender dan ooit tevoren. 
De Toon van de liefde was gezet. De 
liefde voor de mensen, de dieren en 
de dingen. Een geweldloos verzet 
tegen het geweld in onze samenleving 
die geweldig kan zijn, zoals Toon 
ons telkens opnieuw voorhoudt. De 
meeste mensen zingen een toontje 
lager als ze dood zijn. Zo niet Toon. 
Hij zingt een Toon hoger, en blijft 
daardoor voortleven in het zwarte 
doosje, dat hij voor ons van binnen 
licht maakt. De vredesduif Toon 
die rozen brengt, moet fladderen, 
meneer.
De doif ist tod. Leve de doif! Bij 
elke roos die hij brengt, denk 
ik er nog drieëntwintig bij… 
 
Dorus van Wegen

Wrikken en Wegen

Toon

Noot van de redactie: Vorige maand is per ongeluk een verkeerde column geplaatst. Dorus laat weten dat de gemiste column te vinden 
is op zijn website: www.wrikkenenwegen.tk
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In het groen

Kruiden

Eindelijk, eindelijk is het gedaan 
met de intrede van koning winter.

 
Vanaf medio december tot begin maart 
heeft ons landje wederom een strenge 
winter mogen beleven. Evenals vorig jaar 
werden temperaturen van dik 10 graden 
onder nul gehaald. Toch mocht ook deze 
winter de tocht der tochten geen doorgang 
vinden. Dit had alles te maken met de gro-
te hoeveelheden sneeuw die ons land ge-
durende de winter betoverden in een schil-
derachtig landschap. Wanneer deze niet in 
zulke hoeveelheden was neergestreken 
dan was deze ultieme tocht zeker doorge-
gaan. Maar goed, de winter is voorbij en 
we kunnen ons dus weer gaan opmaken 
voor de komende lente. Iedereen kijkt al 
weken reikhalzend uit naar de warmte van 
het zonnetje. We hebben lang genoeg bin-
nen kunnen zitten en willen dus weer gaan 
genieten van de gezonde buitenlucht. We 
kunnen weer gaan bijkleuren, evenals het 
landschap dat na een lange winterslaap 
ontwaakt en het weer langzaam omtovert 
tot een kleurrijk geheel.
 
Het begin van de lente wordt meestal in-
geluid door de opkomst van de talloze 
voorjaarsbollen zoals de narcis, de kro-
kus, de tulp, het blauwe druifje de hyacint 
en ga zo maar door. Ook de bloeiende pri-
mula’s en violen duiden de start van het 
voorjaar aan.
 
Wat we vaak vergeten zijn de diverse krui-
den die ook,  nu  het voorjaar weer van 
start is gegaan, weer talrijk verkrijgbaar 
zijn. Deze planten allen met hun eigen 
kenmerkende geur en smaak verdienen 
deze week een plaatsje in uw Gazet.

 

Allium 
een zeer bekend kruid dat voor verschil-
lende doeleinden gebruikt kan worden. 
Deze bolgewassen, beter bekend onder de 
naam “ui”, zijn onder te verdelen in twee 
groepen namelijk de sierui en de bruik-
bare ui. Zowel de bloem, het blad als de 
bol zijn bruikbaar als toevoeging in het 
culinaire circuit. De bloem wordt veelal 
gebruikt als toevoeging op salades. Ook 
het blad kan gebruikt worden in salades, 
de soep of als garnering. De bol kan ge-
bruikt worden als smaakverbeteraar maar 
wordt minder vaak toegepast.

Lavendel
Wellicht het bekendste kruid onder de 
Nederlandse bevolking. Vooral bekend 
om zijn unieke geur die rust doet weder-
komen. Lavendel dankt zijn naam aan 
het Latijnse Lavare dat wassen betekent. 
Vooral de Grieken en Romeinen gebruikte 
de lavendel bij het  baden vandaar dus 
ook de afleiding van de naam. Lavendel 
is een populair kruid vooral vanwege zijn 
insectenbestrijdende capaciteiten alsmede 
vanwege de frisse geur die lang aanblijft. 
Ook wordt lavendelolie veel gebruikt. 
Vroeger werd deze olie veelal gebruikt 
om leren kleding een geurtje te geven. 
Bovendien raakten deze leerverwerkers 
niet of nauwelijks besmet met de pest 
waardoor mensen steeds vaker lavendel 
met zich mee gingen dragen om zich zo 

ook  te vrijwaren van de pest. De bloem 
van de lavendel wordt voor veel doelein-
den gebruikt. Buiten de aromatische geur 
wordt de bloem ook gebruikt om insecten 
te verjagen, in de cosmetica om celgroei 
van de huid te versnellen waardoor ver-
oudering van de huid wordt tegengegaan, 
in de thee om hoofdpijn te verlichten en 
stress te voorkomen en om spieren te mas-
seren.

Dragon
De dragon (artemisia dracunculus) dankt 
zijn naam aan het Latijnse dracunculus, 
wat kleine draak betekent. De koppeling 
aan de draak heeft de plant te danken aan 

de vurige smaak en aan zijn wortels die 
enige vergelijking met slangen vertonen. 
Vroeger werd dit kruid veel gebruikt wan-
neer men gebeten was door giftige dieren 
omdat men dacht dat dit kruid deze beten 
kon genezen. Tegenwoordig wordt dit 
kruid veelal gebruikt op culinair gebied. 
Het blad wordt veel gebruikt omdat ze rijk 
is aan jodium, mineraalzouten, vitamine 
A en C. Een aftreksel wordt veel gebruikt 
om de eetlust op te wekken. De wortels 
van deze plant kunnen gebruikt worden 
ter genezing van tandpijn.

Munt
In de Griekse mythologie was Minthe 
een nymf die door Pluto werd bemind 
en  later  werd getransformeerd in het 
geurende kruid na radicaal ingrijpen van 
zijn jaloerse echtgenoot. Munt werd vroe-
ger als symbool voor gastvrijheid toe-
gepast. Dienbladen werden ingesmeerd 
met een olie van munt voordat de gasten 
bediend werden. De Romeinen brachten 
dun wijn op smaak met munt. Het blad 
van de munt wordt toegepast voor tal 
van doeleinden. Zo wordt munt veel ge-
bruikt voor culinaire doeleinden, werd 
het vroeger veel gestrooid rondom etens-
waren om muizen en ratten op afstand 
te houden, werd het in kasten gestrooid 
om mieren en vlooien te verdrijven en 
weren, werd er thee van getrokken om 
verkoudheid te verlichten om griep te 
bestrijden en wordt het gebruikt in de ge-
neeskunde in de vorm van olie om spier-
pijn en reumatische pijnen te verlichten. 
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Origanum
Origano, bij sommigen beter bekend on-
der de naam Marjolein, werd vroeger 
vooral bejubeld vanwege de zoet-pittige 
geur. Volgens zeggen werd deze geur ge-
creëerd door Aphrodite als symbool voor 
geluk. Bruidsparen werden dan ook ge-
kroond met slingers van dit kruid en op

grafplaatsen werden planten geplaatst om 
de rondwarende geesten rust te gunnen. 
Het waren echter de Egyptenaren die ont-
dekten dat dit kruid ook kan genezen, des-
infecteren en voedsel kon serveren. Het 
blad van de plant wordt veel gebruikt in 
de keuken. Als olie wordt het toegevoegd 
aan het badwater voor ontspanning. 

De bloesem wordt veel gebruikt als 
theeextract bij kou, hoofdpijn, maag-
darmkwalen en zenuwstoornissen. 
Als olie wordt het ook gebruikt bij 
spierpijn en reumatische klachten. 
De hierboven omschreven kruiden zijn 
een select groepje uit een gigantisch aan-
bod. Volgende maand daarom een vervolg 
met andere kruiden zoals tijm en melisse.
 
Voor nu alvast een zonovergoten len-
testart.

 
 
Uw tuinman, Jos Sillekens

Peuterspeelzaal Hummeldonk

De peuterspeelzaal is één van de eerste 
stappen buiten de eigen wereld van uw 
peuter. Hier spelen kinderen van 2 en 3 
jaar wekelijks, onder deskundige bege-
leiding, enkele dagdelen met leeftijdsge-
nootjes. Op de peuterspeelzaal leert de 
peuter een aantal belangrijke vaardighe-
den, zoals spelen met andere kinderen, 
op je beurt wachten en samen delen. Bo-
vendien wordt het makkelijker om kleine 
opdrachtjes uit te voeren en zich spelen-
derwijs te ontwikkelen. Vaardigheden die 
de overgang naar de basisschool straks 
aanzienlijk soepeler laten verlopen. De 
peuterspeelzalen van Spring hebben ver-
schillende soorten spel- en ontwikkelings-
materiaal tot hun beschikking, om spelen-
derwijs de ervaringswereld van peuters uit 
te breiden.

Even voorstellen de 3+ 
groepen!
Op dondermiddag en vrijdagochtend bie-
den wij een extra dagdeel voor 3-jarige 
peuters die een extra leuke en gezellige 
middag of ochtend bij de leidsters Anita, 
Carola en Mireille willen komen spelen. 
In deze groepen doen we net even andere 
dingen dan die uw peuter is gewend in 
zijn of haar reguliere groep. Zo kunnen 
we meer inspelen op de fijne motoriek en 
hiervoor fijner spelmateriaal aanbieden. 
De kinderen kunnen zich al langer con-
centreren en hebben al geleerd wat langer 
op hun beurt te wachten. Er worden vaker 
gezelschapsspelletjes gespeeld zoals me-
morie en lotto. Kinderen van deze leeftijd 
kunnen ook kleine opdrachtjes uitvoeren 
en er vinden gezellige groepsgesprekjes 
plaats. Ook worden er meer drama acti-
viteiten met ze gedaan, zoals peuterdans 
en imiteren we dieren en zingen we al 
wat moeilijkere liedjes. We zijn ook op 
de basisschool gaan kijken bij juf Toos 
die de instroomgroep op de basisschool 
Dierdonk heeft. Hier zagen we een aantal 
vriendjes terug die al naar school gaan.
 

U kunt uw kind aanmelden als uw zoon/
dochter 1 jaar en 6 maanden is. Dit kunt 
u doen door middel van het invullen en 
opsturen van het inschrijfformulier. Dit 
formulier kunt u opvragen bij de leidsters 
van de peuterspeelzaal ( loop gerust even 
binnen op Nijendaldreef 5) en onze klan-
tenservice (tel: 088-2088208). Ook op 
onze website (www.spring-kinderopvang.
nl – kopje Peuterspeelzalen) kunt u een 
inschrijfformulier invullen. Hier kunt u 
ook meer informatie vinden over Spring.
 
Namens Spring
Kinderopvang met een voorsprong
Trudy van Geel
Manager kindcentrum
( 06-51165161
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Kruiswoordraadsel maart.

Bij het maken van het kruis
woordraadsel van de maand 
maart waren we van het element 

spoken tocht uitgegaan. Jammer genoeg is 
deze niet doorgegaan waardoor de puzzel 
misschien moeilijker is geworden. 
Hieronder de oplossing.

Raadseltjes
1. Wat is het verschil tussen een zwarte 

kip en een witte kip?  

2. Het is onzichtbaar en ruikt naar wor
tels.

3. Waarom legt een kip eieren?

Mopje
Meester:
Jantje, als ik 2 eieren op tafel leg en jij legt 
er 3 bij, hoeveel eieren heb ik dan?
Jantje:
Nog steeds 2, meester. want ik kan hele
maal geen eieren leggen.

Puzzel april
Al de woorden hiernaast kun je vinden in 
het grote ei. Zoek horizontaal, verticaal en 
diagonaal.

eieren  haas  Pasen  mandje  lente  
narcis  geel groen  chocolade  kuiken 
 klok  zondag  zon  lammetjes  feest 
tulp  vakantie  snoepjes  gras  plezier

Vertikaal:
1. bang
2. bloem
3. school
4. lopen
6. geluid
8. parkzicht
9. sneeuw
12. vuur

15. zaklamp 
16. ketting
18. ijsbaan
19. zwembad
20. fles

Horizontaal: 
5. soep
7. spokentocht

10. lezen
11. vuurkorf
13. klok
14. geest
17. limonade
20. fluit
21. boom
22. albertheijn

1. Een zwarte kip kan wel witte eieren leggen, maar een witte 
kip geen zwarte. 2. Een konijnenscheet. 3.Als hij ze gooit gaan 
ze kapotDe oplossingen van de raadseltjes

Zoek de 12 verschillen Volg de rode pijltjes
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Deze keer twee verhalen over het 
zoeken naar paaseieren, om zelf te 
lezen of om te laten voorlezen.

Tom en Fleur zoeken eieren.

Het is Pasen. Papa, mama, Tom en 
Floor zitten gezellig aan tafel te 
eten.  Na het eten zegt mama:” 

Ik heb vanmorgen de paashaas in de 
tuin gezien. Hij heeft eitjes verstopt in 
de tuin. Gaan jullie mee naar buiten om 
ze te zoeken?” Gauw gaan de kinderen 
naar de gang waar papa al klaar staat 
met de jassen. Als ze de jassen en de 
schoenen aan hebben, rennen de kinderen 
naar buiten. In de tuin ziet Tom al gauw 
het eerste chocolade eitje liggen.” Mag 
ik hem opeten?” vraagt hij. Maar dat 
vindt mama niet goed. Ze geeft hem een 
mandje en daar wordt het eitje voorzichtig 
ingelegd. Ook Floor vindt een paasei 
en legt hem in het mandje. Overal in de 
tuin liggen de eitjes verstopt. Tom en 
Floor juichen elke keer als ze weer een 
eitje hebben gevonden. Na een tijdje is 
het mandje vol en kunnen ze geen eitjes 
meer vinden. Floor vraagt:” Mogen we 
een eitje eten?” Mama zegt:”we gaan naar 
binnen en dan mogen jullie een paaseitje 
eten.” Snel gaan de kinderen naar binnen. 
Papa schenkt limonade in en de kinderen 
mogen een eitje eten. Papa en mama 
drinken een kopje thee.Het is erg gezellig 
in de kamer. Mama zet het mandje met 
eitjes op de kast, zodat iedereen er naar 
kan kijken. ”Mogen we nog een eitje?” 
vraagt Tom. Maar dat mag niet. “Morgen 
mogen jullie weer een eitje”, belooft 
mama. Mama loopt naar de kast en haalt 
er twee kleurplaten uit. Op de kleurplaten 
staat een paashaas met een mandje met 
eieren. “Ga maar kleuren”, zegt mama en 
dat vinden Tom en Floor een goed idee. 
Ze gaan aan tafel zitten en beginnen te 
kleuren. Als de kleurplaten klaar zijn, 
hangt mama ze op in de kamer en de 
kinderen gaan spelen. Af en toe kijken 
ze naar het mandje met eitjes. Mama ziet 
het en zegt lachend:”Willen jullie nog een 
eitje?”“Ja”, roepen de kinderen. Mama 
geeft ze nog een eitje en als de eitjes op 
zijn gaan Tom en Floor weer verder met 
spelen.

Geschreven door Truus Klein-Huisman.

Paaseieren zoeken.

Wouter en Mieke rennen van de 
ene struik naar de andere. Mieke 
ziet als eerste een ei liggen.

Het ligt verstopt onder een paar blaadjes. 
Het is een pappa-ei. Dan vindt ze een rood 
ei en een ei met strepen. Bij de zandbak 
ligt een groot chocolade-ei. ‘Kijk eens’, 
roept ze naar haar vader en moeder, die bij 
de keukendeur staan, ‘de paashaas heeft 
ook nog andere eieren verstopt!’ Wouter 
staat nu midden in de tuin. ‘Ik zie niks,’ 
roept hij ‘Kijk eens bij de schuur,’ zegt 
mama. Wouter loopt erheen, maar Mieke 
is hem voor. ‘Ja!,’ roept ze en haalt een ei 
achter de vuilnisbak vandaan. Het is een 
blauw ei met gele stippen. ‘Dat is mijn ei,’ 
zegt Wouter boos. ‘Geef hier!’ ‘Ik heb het 
gevonden,’ zegt Mieke en ze legt het gauw 
in haar mandje. ‘Dat heb ik geverveld,’ 
roept Wouter. Mieke zoekt alweer verder. 
Ze vindt nog een ei en nog één. Wouter 
kijkt achter de vuilnisbak, maar er ligt 
niks meer. Hij begint te huilen. ‘Ik wil 
ook een ei,’ snikt hij. Mamma neemt hem 
bij de hand. ‘Kom,’ zegt ze, ‘dan zoeken 
we samen.’ Mieke gaat nu achter in de 
tuin zoeken en mamma en Wouter voor in 
de tuin. Mamma duwt een plantje opzij. 
‘Misschien ligt hier wel wat.’ ‘Jaaa ....’ 
juicht Wouter. Onder het plantje ligt een 
chocolade-ei. ‘Misschien moet we ook 
omhoog kijken,’ zegt mamma. Wouter 
kijkt naar boven. In de boom hangen 
wel drie eieren aan een lintje. ‘Dat is een 
grote palmpaas,’ roept hij. Pappa pakt een 
ladder uit de schuur en haalt de eieren 
voor Wouter uit de boom. Mieke heeft 
ondertussen haar mandje al bijna vol. Ze 
heeft ook een Wouter-ei gevonden en geeft 
dat aan hem. ‘Ik denk dat er bij de dikke 
boom achter de schuur ook nog wel een 
paar eieren liggen,’ zegt mamma. Mieke 
wil er naar toe rennen, maar pappa zegt: 
‘Even wachten. Laat Wouter maar eerst 
kijken.’ Wouter rent al weg. ‘Ik wil ook,’ 
zegt Mieke kwaad. Mamma trekt Mieke 
naar zich toe en fluistert in haar oor: ‘Laat 
Wouter maar even. Die is nog zo klein. 
Jij hebt je mandje al vol, omdat jij heel 
goed kunt zoeken. Wouter kan dat nog 
niet.’ Mieke knikt: dat snapt ze wel, maar 
ze vindt het niet echt leuk. ‘Kom eens,’ 
roept Wouter vanachter de schuur. ‘Ik heb 
een kuikel gevonden.’ ‘Dat kan niet,’ zegt 
pappa. Ze lopen naar Wouter toe. Onder 
de dikke boom ligt een piepklein vogeltje 
in het gras. Het zit helemaal in elkaar 
gedoken en beweegt niet meer. Alleen doet 
het heel even zijn oogjes open. ‘Ooooo,’ 
zegt Mieke, ‘dat is zielig.’ Ineens horen ze 
boven zich een hoop lawaai. In de boom 
zitten twee dikke koolmezen. Ze piepen 

en kwetteren angstig en fladderen heen en 
weer. ‘Dat zijn de vader en moeder,’ zegt 
mamma. Pappa knikt. ‘Dat kleine vogeltje 
is uit het nest gevallen, daar zullen we 
eens gauw iets aan doen.’ Pappa haalt 
de ladder en zet die tegen de boom. Dan 
pakt hij een paar blaadjes van de grond en 
legt die op zijn hand. Voorzichtig zet hij 
het kleine vogeltje daarop en klimt naar 
boven. De vader- en moedervogel vliegen 
luid tjilpend naar een andere boom. ‘Stil 
maar, jullie krijgen je baby’tje terug,’ 
roept Mieke. Pappa gaat voorzichtig met 
een voet op een dikke tak staan. Hij rekt 
zich helemaal uit en kan met zijn hand net 
bij het nest komen. Daar zitten nog twee 
andere baby-vogeltjes in. voorzichtig zet 
hij het zielige vogeltje in het nest en klimt 
weer naar beneden. Pas als de ladder weg 
is en ze uit de buurt van de boom zijn, 
komen de vader- en moedervogel weer 
terug. ‘Alles is goed afgelopen,’ zegt 
Mieke. ‘Nou weer zoeken.’ Ze vinden 
nog een paar eieren. Rode eieren, gele, 
blauwe en eieren met stippen en strepen. 
En natuurlijk ook Mieke-eieren, Wouter-
eieren en mamma-eieren en pappa-eieren. 
Als ze helemaal niets meer kunnen 
vinden, zegt pappa: ‘Komen, ik heb de 
tafel al gedekt. We gaan eieren eten.’ Trots 
lopen Wouter en Mieke met hun mandje 
vol eieren naar binnen. Bij de keukendeur 
draaien ze zich nog even om en roepen 
heel hard: ‘Dank je wel, paashaas!’

Uit: Nog één nachtje slapen van Jacques 
Vriens en Dagmar Stam 

Uitgeverij Van Holkema & Warendorf
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Hoeveel is uw dier u waard?

Het is een feit dat een huisdier geld 
kost: de aanschaf, verzorging, 
mand, kluiven en riem, het voer 

en ook de dierenarts. Alles kost geld!. Wij 
worden dagelijks geconfronteerd met ei-
genaren die bereid zijn die kosten en ver-
antwoordelijkheid te dragen, maar ook 
met eigenaren die daar niet op voorbereid 
waren.
 
Nog steeds worden pups en kittens in een 
opwelling gekocht. Een bezoek aan een 
nestje of het asiel leidt vaak tot aanschaf. 
Onze ervaring is dan ook dat als een dier 
eenmaal in huis is deze meestal niet meer 
wordt weggedaan vanwege gezondheids-
klachten of gebreken; men is namelijk al 
helemaal verknocht.
 
Wij als kliniek zien vaak ver van te-
voren de problemen die een nieuwe 
harige huisgenoot in de toekomst 
gaat krijgen en de mogelijke on-
kosten die dat met zich meebrengt. 
De tijd van de dierenarts die op een af-
stand (of via de telefoon) kon zien 
wat er met uw dier aan de hand was 
en voor een paar tientjes een “thera-
pie” voor u klaar had liggen is voorbij. 
Diergeneeskundige mogelijkheden brei-
den elk jaar weer uit en volgen de ont-
wikkelingen in de mensengeneeskunde 
op de voet. Wij merken ook op dat veel 
eigenaren het doodnormaal vinden dat er 
MRI en CT-scans worden aangeboden als 
diagnostiekmogelijkheid maar dan het be-
drag ervoor wel erg hoog vinden. De ap-
paratuur kost net zoveel als een flink huis 
en moet ook betaald worden. Hoge kwali-
teit gezondheidszorg voor dieren kost ook 
veel geld doordat er steeds geïnvesteerd 
moet worden in modernere en betere the-
rapiemogelijkheden.
 
Wij begrijpen als eenieder dat in eco-
nomisch moeilijke tijden extra en on-

verwachte hoge kosten een groot pro-
bleem kunnen zijn. Het is dan ook 
daarom dat wij enkele tips willen ge-
ven om de kosten voor uw (toekom-
stige) huisdier in de hand te houden. 
Ten eerste; “bezint eer ge begint”. Infor-
meer uzelf over alle aspecten van een dier. 
Er is genoeg informatie te vinden over be-
kende rasproblemen, kosten en aanschaf 
van huisdieren op het internet.
 
Ten tweede willen wij mensen die een 
jong dier aanschaffen op het hart drukken 
om dezelfde dag nog bij uw eigen dieren-
arts langs te gaan om de gezondheid van 
de nieuwe aanwinst te laten checken. Dit 
voorkomt nare verrassingen en bij erge 
gebreken kan het dier nog teruggebracht 
worden omdat u er minder binding mee 
hebt.
 
Ten derde adviseren wij uw dier te verze-
keren. Bent u zelf in staat plotseling hoge 
zorgkosten op te vangen dan is dit minder 
noodzakelijk. Ook het maandelijks opzij 
zetten van een bepaald bedrag is een slim-
me zet. Laat u goed informeren over de 
soorten en typen verzekeringen. Op onze 
website (www.dierenkliniek.com) staat 
meer informatie.
 
Bedenk trouwens ook dat bij onze 
kliniek via Fa-med betalen op reke-
ning en/of in termijnen een mogelijk-
heid is (let wel: Geld lenen kost geld!). 
Ten vierde: Een duidelijk standpunt over 
welk type gezondheidszorg u wilt afne-
men en “hoe ver u met uw dier wilt gaan” 
is handig voor u en voor ons als zorgaan-
bieders om kosten en zorg op uw wensen 
af te kunnen stemmen.

 
Voor de één is 150 euro uitgeven voor een 
behandeling van hun konijn de natuurlijk-
ste zaak van de wereld voor de ander is 
dat bedrag 10 nieuwe konijnen. Tussen 
deze extremen bewegen wij ons, wat niet 
altijd makkelijk is.
 
Wij hopen u met bovenstaand verhaal en-
kele handvatten te geven om tot een ver-
antwoorde aanschaf over te gaan van een 
huisdier.
 
Tot ziens in dierenkliniek “Brouwhuis” 
 
Bernard Valkenburg
Dierenarts
 
Wilt u meer weten over Dierenkliniek 
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op: www.
dierenkliniek.com
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Programma april 2010 Filmhuis Helmond

Un Prophete
Donderdag 1 april om 20.00 uur Vrijdag 2 april om 14.00 uur 
en 18.30 uur Zaterdag 3 april om 20.15 uur Zondag 4 april om 
19.30 uur Maandag 5 april om 20.00 uur Dinsdag 6 april om 
14.00 uur en 20.00 uur
Fenomenaal gevangenisdrama vertelt het verhaal van de 
19-jarige analfabeet Malik El Djebena die veroordeeld is tot 
zes jaar gevangenis. De fragiele Malik wordt al snel in het 
nauw gedreven door de leider van de Corsicaanse maffiabende, 
die de gevangenis beheerst, en moet een aantal vieze klussen 
opknappen. Wanneer hij daarin slaagt komt hij iets hoger in de 
pikorde van de gevangenis, hoewel hij afhankelijk blijft van het 
goeddunken van de bende. Maar Malik is sluw en maakt in het 
geheim zijn eigen plannen.... 
Regie:Jacques Audiar

Latcho Drom
Donderdag 8 april om 19.15 uur Vrijdag 9 april om 14.00 uur 
Zaterdag 10 april om 19.15 uur Zondag 11 april om 21.00 uur 
Maandag 12 april om 19.15 uur Dinsdag 13 april om 21.30 uur
Latcho Drom is een film zonder cast of dialoog. In muziek 
en dans vertelt Tony Gatlif het verhaal van zigeuners en hoe 
zij zich hebben verspreid vanuit India over het vasteland van 
Europa. Tegen de decors van adembenemende landschappen 
toont Latcho Drom (‘goede reis’) hun marginale en vaak zware 
bestaan: want waar zigeuners ook neerstrijken, ze worden met 
minachting en haat onthaald door de bevolking. Maar hoe 
treurig en uitzichtloos dat bestaan zich ook voordoet, wat hen 
over de breedtegraad van het continent bindt is hun muziek die 
van generatie op generatie is doorgegeven. 
Regie: Tony Gatlif

The Imaginarium of Doctor Parnassus
Donderdag 8 april om 21.30 uur Vrijdag 9 april om 19.00 uur 
Zaterdag 10 april om 21.30 uur Zondag 11 april om 18.30 uur 
Maandag 12 april om 21.30 uur Dinsdag 13 april om 14.00 uur
Fantasie film van Terry Gilliam, na jaren weer in topvorm 
met een visueel hoogstandje. Dr. Parnassus reist met zijn 
theatergezelschap stad en land af om het publiek nog nooit 
vertoond vertier voor te schotelen. Zijn gave maakt het zijn 
publiek mogelijk om via een magische spiegel aan de realiteit 
van alledag te ontsnappen. Maar er rust ook een vloek op 
hem. Al eeuwen lang sluit hij namelijk weddenschappen af 
met de duivel, Mr. Nick, waaraan hij o m. zijn exclusieve 
onsterfelijkheid te danken heeft. Diezelfde Mr. Nick keert nu 
terug om een prijs voor hemzelf op te eisen.
Regie: Terry Gilliam

Le Concert
Donderdag 22 april om 19.15 uur Vrijdag 23 april om 14.00 uur 
Zaterdag 24 april om 19.15 uur Zondag 25 april om 20.45 uur 
Maandag 26 april om 19.15 uur Dinsdag 27 april om 21.30 uur
Muzikale satire die het verhaal vertelt van de beroemde 
Russische dirigent Andreï Filipov. Nadat hij weigert om zijn 
vriend Sacha en andere joodse muzikanten uit zijn befaamde 

Bolchoï Orkest te zetten, wordt hij op het toppunt van zijn 
carrière ontslagen. Dertig jaar later werkt hij nog steeds voor 
het Bolchoï Orkest maar wel in de kuisploeg... Dan onderschept 
hij een fax uit Parijs met de uitnodiging een concert te komen 
geven in het beroemde Théatre du Châtelet en ziet hij zijn kans 
schoon zich te wreken op de autoriteiten voor de gebeurtenissen 
uit het verleden.
De zeer mooi vormgegeven film eindigt met een prachtige 
uitvoering van het romantische vioolconcert van Tsjaikovski
Regie: Radi Mihaileanu

Up in the Air
Donderdag 22 april om 21.45 uur Vrijdag 23 april om 19.30 
uur Zaterdag 24 april om 21.45 uur Zondag 25 april om 18.30 
uur Maandag 26 april om 21.45 uur Dinsdag 27 april om 14.00 
uur en 19.15 uur
Komisch drama van de regisseur-schrijver van de film Juno, 
met George Clooney die als rondreizende crisismanager 
voor z’n baan moet vechten als er bezuinigd wordt op het 
reiskostenbudget. Hij wordt verplicht meer tijd thuis door te 
brengen net als hij op het punt staat tien miljoen frequent-flyer-
miles te bemachtigen. Tegelijkertijd heeft hij net de perfecte 
vrouw ontmoet, die even reislustig is als hij.
Waar te beginnen met het beschrijven van de genialiteit van 
Up in the Air? Bij het griezelig actuele tijdsbeeld dat de film 
schetst? Bij het scherpe scenario van Jason Reitman? Eén ding 
is zeker: Up in the Air is een van de beste Amerikaanse films in 
tijden en een bewijs dat uit Hollywood nog steeds fantastische 
films kunnen komen. Genomineerd voor de Oscar voor beste 
film. 
Regie: Jason Reitman

The Limits of Control
Donderdag 29 april om 19.00 uur Zaterdag 1 mei om 21.30 
uur Zondag 2 mei om 18.30 uur Maandag 3 mei om 21.30 uur 
Dinsdag 4 mei om 14.00 uur en 19.00 uur
Abstracte misdaad Thriller van Jim Jarmush. The Limits of 
Control vertelt het verhaal van een naamloze vreemdeling, 
wiens activiteiten zorgvuldig buiten de wet blijven. Hij is bezig 
met een klus en vertrouwt niemand in zijn omgeving. Hij laat 
zich niet afleiden door alcohol of seks en wantrouwt zowel 
pistolen als mobiele telefoons. Het doel van zijn reis blijft lange 
tijd onbekend. Zijn reis neemt hem niet alleen mee door Spanje, 
maar ook door zijn eigen bewustzijn. 
Regie: Jim Jarmush

Up in the air
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A Single Man
Donderdag 29 april om 21.30 uur  Vrijdag 30 april om 16.00 
uur en 21.30 uur Zaterdag 1 mei om 19.15 uur Zondag 2 mei 
om 21.00 uur Maandag 3 mei om 19.15 uur Dinsdag 4 mei om 
21.30 uur
A Single Man is de verfilming van een roman van Christopher 
Isherwood en is het regiedebuut van mode icoon Tom Ford. 
Een romantisch verhaal over liefde, eenzaamheid en het belang 
van de kleine momenten in het leven. In het Los Angeles van 
1962 heeft George, een Britse professor van 52 jaar, moeite zijn 
leven weer op de rails te krijgen na de dood van zijn partner 
. George leeft in het verleden zonder oog te hebben voor de 
toekomst. Bijgestaan door zijn beste vriendin Charley  probeert 
hij zich staande te houden Zoals verwacht kon worden van 
Tom Ford, een man die zich jarenlang heeft toegelegd op stijl 
en uiterlijk, streelt de film het oog van de eerste tot de laatste 
scène, ook de acteerprestaties van de hoofdpersonen zijn van 
uitzonderlijk hoog niveau.
Regie: Enrique Rivero

Old Boy (Klassieker)
Vrijdag 30 april om 19.00 uur Zondag 2 mei om 15.00 uur
Op een dag wordt Oh Dae-su, een doodgewone man, ontvoerd 
voor zijn huis en in een geïmproviseerde gevangenis gestopt. 
Ondertussen verdenkt de politie hem van de moord op zijn 
vrouw. Vijftien jaar lang verblijft Dae-su in zijn cel, zonder te 
weten waarom. Hij raakt gewend aan dit nieuwe leven, maar 
dan wordt hij plotseling vrijgelaten. Met behulp van de jonge 
vrouw Mi-do vindt hij na lang zoeken zijn gevangenis terug en 
ook zijn ontvoerder. Deze stelt hem een spel voor: als Dae-su 
binnen vijf dagen weet te achterhalen waarom hij is ontvoerd, 
zal de kidnapper zelfmoord plegen. Ontdekt Dae-su dat niet, 
dan wordt Mi-do vermoord. Vijf dagen resten Dae-su om het 
mysterie van vijftien jaar gevangenschap te ontrafelen...
Regie: Chan-wook Park

Buena Vista Social Club (Muziekfilm)
Vrijdag 23 april om 21.45 uur Zondag 25 april om 15.00 uur.
Buena Vista Social Club’ is een documentaire over een groep 
bejaarde Cubaanse muzikanten die door Ry Cooder uit de 
vergetelheid zijn gehaald en nu de wereld veroveren. De 
muzikanten vertellen over hun leven tijdens hun successen 
van vroeger en nu en over hun teleurstellingen. Over de 
moeilijkheden die ze door de jaren heen zijn tegengekomen 
en hoe ze nooit de moed hebben opgegeven. In 1998 zorgde 
Ry Cooder er samen met een twaalftal Cubaanse muzikanten 
voor dat het weer cool was om bejaard te zijn. Met de cd Buena 
Vista Social Club bewezen zij dat een tachtigjarige leeftijd geen 
reden is om niet te swingen. 
Regie: Wim Wenders

Rocco E I Suoi Fratelli (Klassieker)
Vrijdag 2 april om 21.30 uur Zondag 4 april om 15.00 uur
Onstuimig melodrama van Luchino Visconti. Met een jonge 
Alain Delon die schittert in deze sage over een Zuid-Italiaanse 
familie die een nieuw leven wil beginnen in de industriestad 
Milaan. Ze zijn arm maar ze zijn met z’n allen 
en op weg naar geluk, denken ze. In vijf hoofdstukken, elk 
genoemd naar een broer, verbeeldt Visconti hoe het boerengezin 
zijn weg vindt. Weg schuiven ze, de vreemde stad in. De 
buitenwijken van Milaan zijn nieuw en haveloos. 
Regie: Luchino Visconti.

Mama Moe en de Kraai 
Zondag 25 april om 10.30 uur (ontbijtfilm) woensdag 28 april 
om 14.00 uur, zondag 2 mei om 12.00 uur, woensdag 5 mei  om 
14.00 uur
Voor een nieuwsgierige koe zijn er in de wereld zoveel dingen 
te ontdekken en avonturen te beleven. Mama Moe wil alles 
leren: in bomen klimmen, fietsen, schommelen, een boomhut 
bouwen,... Haar beste vriend Kraai begrijpt het niet: waarom 
beseft Mama Moe niet dat ze een koe is? En koeien moeten 
niet fietsen; ze moeten gras eten en dwaas in de wei voor zich 
uit staren! Maar Mama Moe luistert niet. Ook al heeft Kraai 
nog nooit zo’n eigenwijs beest ontmoet, toch moet hij toegeven 
dat je met deze gekke koe een hoop lol kunt maken. Familie, 
Animatiefilm, Nederlands gesproken. 
Regie: Igor Veichtaguin

De Grote Vriendelijke Reus
Woensdag 21 april om 14.00 uur
Regie: Brian Cosgrove

In het kader van 25 jarig bestaan Filmhuis Helmond van 
15 t/m 21 april worden 5 films vertoont gekozen door 
bezoekers van het Filmhuis Helmond. Zie onze web-pagina    

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

Programma Kinderfilm

 Mama Moe en de Kraai
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Mediation

Als partijen bij een conflict niet tot 
een oplossing komen kunnen ze 
er voor kiezen naar de rechter te 

gaan en deze een oplossing te laten bepa-
len. Bij deze manier van oplossen staat de 
rechter als neutrale derde boven de par-
tijen: de partijen hebben de oplossing in 
handen van een derde gelegd. Een andere 
manier om te komen tot een oplossing is 
mediation. Mediation is het met behulp 
van een mediator komen tot een oplos-
sing van het conflict. In dit artikel wordt 
een beknopte voorlichting over mediation 
gegeven. Het is niet de bedoeling om me-
diation in zijn volle omvang weer te ge-
ven maar wel dat u na lezing ervan kunt 
overwegen bij een conflict wel of niet met 
behulp van mediation het conflict op te 
lossen. Indien u meer informatie wenst of 
een mediator wilt inschakelen kunt u zich 
richten tot onderstaande kantoor.

Wanneer mediation: 
in Nederland wordt mediation meer en 
meer toegepast. Bij het voorleggen van 
een conflict aan de rechter wordt door de 
rechtbank altijd gewezen op de mogelijk-
heid de kwestie met mediation op te los-
sen als alternatief voor de juridische pro-
cedure. Toch zijn er ook situaties waarbij 
mediation niet wordt toegepast: als een 
van de partijen koste wat het kost gelijk 
wil hebben heeft mediation geen zin. Ook 
heeft mediation geen zin als een van de 
partijen een juridische uitspraak wil. Als 
sprake is van een strafbaar feit wordt 
mediation ook niet toegepast. Veel voor-
komende situaties waarin mediation wél 
wordt toegepast, zijn: bij arbeidsrelaties, 
huwelijkse problemen (zoals bij omgang, 
alimentatie, scheiding), geschillen met de 
(centrale of lokale) overheid en buurtcon-
flicten.
Bij mediation is er geen derde die beslist, 
maar zijn het de conflictpartijen zelf die 
bijgestaan door de mediator gezamenlijk 
proberen te komen tot een oplossing. De 
mediator staat dan ook niet bóven de par-
tijen maar tússen de partijen. Daarin ver-
schilt de mediator met de advocaat. Een 
mediator is neutraal en zal streven naar 
een voor beide partijen acceptabele oplos-
sing. Een advocaat verdedigt de belangen 
van zijn klant en zal streven naar zoveel 
mogelijk genoegdoening voor deze klant.

Bij mediation gaat het niet om de vraag 
wie gelijk heeft. Mediation doet recht aan 
beide partijen: geen winnaar, geen ver-
liezer, maar het samen oplossen van een 
conflict met de hulp van een neutrale con-
flictbemiddelaar. De kern is daarbij om 

standpunten en gebeurtenissen uit het ver-
leden te vertalen in belangen van partijen 
en een toekomstige situatie. Partijen bren-
gen zelf een oplossing tot stand. Een ge-
slaagde mediation wordt in het algemeen 
afgesloten met een overeenkomst waarin 
de afspraken tussen partijen worden vast-
gelegd. 

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid 

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten 
bij mediation: 

• Vrijwilligheid: partijen moeten bereid 
zijn om samen het probleem op te los-
sen, ze kunnen niet worden gedwon-
gen aan het mediation-proces mee te 
doen. 

• Vertrouwelijkheid: iedereen die bij de 
mediation aanwezig is, verplicht zich 
tot geheimhouding.

De mediator analyseert met partijen het 
probleem, helpt hoofd- en bijzaken te on-
derscheiden en betrokkenen te stimuleren 
naar oplossingen te zoeken die voor ieder 
acceptabel, haalbaar en “houdbaar” zijn. 

Mediation is daarom een actief proces. 
Als betrokkene moet u zelf actief aan een 

oplossing meewerken. De mediator is 
onpartijdig en onafhankelijk en zorgt dat 
ieder gelijkwaardig aan bod komt en dat 
de door u gevonden oplossingen worden 
vastgelegd in een overeenkomst.

Voordelen van mediation 

Het oplossen van een conflict via medi-
ation heeft belangrijke voordelen voor 
partijen: 

• Het voorkomt een verdere beschadi-
ging van de relatie tussen hen. In de 
praktijk blijkt dat de relatie tussen 
mensen vaak verbetert door media-
tion. 

• Het laat mensen ruimte om zelf een 
creatieve oplossing voor hun geschil 
te vinden, die recht doet aan alle par-
tijen. 

• In vergelijking met een rechtbank-
procedure werkt mediation kosten-
besparend en is het een stuk minder 
tijdrovend. 

Werkwijze en aanpak 

Een mediation start met een intake-ge-
sprek al dan niet met partijen afzonderlijk, 
om te kunnen bekijken of het conflict zich 
leent voor mediation. Vervolgens vindt 
een aantal sessies plaats met beide partij-
en, afhankelijk van de tijd die nodig is om 
tot een oplossing te komen. De mediation 
eindigt met een overeenkomst waarin de 
afspraken tussen partijen worden vastge-
legd. 

Kosten 

• De kosten van een mediation zijn het 
honorarium van de mediator(s) en de 
door hen gemaakte kosten. Dit hono-
rarium is op basis van een uurtarief, 
en is niet afhankelijk van het bereiken 
van een oplossing. Meestal betalen de 
partijen gezamenlijk de kosten. 

Contact en nadere informatie: 

De Rijk Van de Westerlo Advocaten 
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Hockeyen in Bakel
Beste Lezers,

Vanaf deze maand zal Food For 
Fun u maandelijks via de Gazet 
gaan voorzien van een recept van 

de maand. De recepten zullen thema- of 
seizoensgebonden zijn. En niet alleen de 
culinaire hoogstandjes die alleen een top-
kok kan bereiden! Uitgangspunt is dat u 
het gemakkelijk thuis zelf kunt bereiden. 
En komt u er ondanks het recept toch niet 
uit? Dan belt u gewoon ons, voor het no-
dige advies!

Een Culinaire Groet,
Team Food For Fun

RECEPT VAN DE MAAND – PASEN 
Lamsboutlapjes met zoet-kruidige 
sinaasappelsaus (4 personen)
Een lekker recept voor de paasdagen. 

Benodigdheden:
• 3 sinaasappels
• 4 lamsboutlapjes zonder been
• 1 theel. gemalen koriander (ketoem-

bar)
• ½ theel. gemalen komijn (djinten
• ¼ theel. kaneelpoeder
• peper
• zout
• 3 eetl. olijfolie traditioneel
• 1 ½ dl. rundvleesbouillon
• 2 eetl. vloeibare honing
• 2 eetl. blanke rozijnen

Bereiding:
Pers 1 sinaasappel uit. Schil de andere si-
naasappels, vang het uitlekkende sap op 
en snijd de sinaasappels in plakken van 
1 cm dik. Wrijf de lamsboutlapjes in met 
de koriander, de komijn, het kaneelpoe-
der en peper en zout naar smaak. Verhit 
de olie in een ruime koekenpan en bak 
de lamsboutlapjes op halfhoog vuur in 
8-10 minuten aan beide kanten bruin en 
van binnen rosé. Neem ze uit de pan en 
houd ze warm. Voeg het sinaasappelsap, 
de bouillon, de honing en de rozijnen aan 
het bakvet toe en breng alles aan de kook. 
Laat het vocht op een hoog vuur iets inko-
ken. Leg de lamsboutlapjes en de sinaas-
appelplakken in het vocht en verwarm 1 
minuut. Serveer de lamsboutlapjes met de 
saus en leg de sinaasappelplakken op het 
vlees. Lekker met couscous en gerooster-
de wortel met uien uit de oven.

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

Competitie is leuk en spannend
Natuurlijk stroomt er ontzettend veel 
jeugd in bij onze club, die nog steeds 
groeiende is. In maart zijn er daarom weer 
twee extra teams toegevoegd. Het is een 
meisjes F-team en een jongens F-team. Zij 
spelen nu hun eerste wedstrijdjes, meestal 
met volop supporters langs de lijn, en dat 
is heel leuk. In het veld is het superspan-
nend.
Het jongens E-team is de competitie ook 
goed begonnen. Daarom zetten we hier-
onder het verslagje van de wedstrijd tegen 
HOD uit Valkenswaard:
Ik val maar meteen met de deur in huis. 
Het is 9-0 geworden! Nou zeggen de 
mensen die ons een beetje volgen vast : “ 
Nou, dat is niet  zo erg, dat is wel eens va-
ker voorgekomen, volgende keer beter “, 
maar deze keer is het 9 voor ons en 0 voor 
HOD.  De eerste overwinning in lange tijd 
en wat voor een! Na een lange winterstop 
stonden de mannen te trappelen van on-
geduld tot ze weer de wei in mochten. De 
wei lag deze keer in Valkenswaard. Met-
een vanaf de eerste minuut werd duidelijk 
dat Bakel overwicht had. Er werd goed 
overgespeeld, vrije slagen werden scherp 
genomen en in de duels  bleken de jongens 

van Bakel iedere keer weer de sterkste. 
Met Thomas in de goal en Tom als laatste 
man zat het achter potdicht, waardoor de 
voorhoede alle kans kreeg te scoren. Onze 
twee nieuwe talenten Norbert en Michael 
hebben geweldig hun best gedaan en zijn 
een echte aanwinst voor het team.  
Toen het eindsignaal klonk was de stand 
9-0 en de blijdschap was dan ook groot. 
Met na de wedstrijd nog een lekkere trak-
tatie van de jarige Thijn en Tijn was het 
feest compleet. Als we de volgende keren 
weer zo spelen, ook al is de tegenstander 
een tikje sterker dan HOD, liggen er vast 
nog meer overwinningen in het verschiet!

Hockeyclub Bakel ook bij Bruisend Dier-
donk
Vind je het ook leuk om te gaan hockeyen 
in Bakel? Kom dan kijken op de Bruisend 
Dierdonk-dag op zaterdag 29 mei a.s. In 
de loop van de middag zullen we daar een 
clinic/proeftraining houden voor de jeugd, 
die graag een keertje wil kennis maken 
met het hockeyen. Zet deze dag dus maar 
alvast in uw agenda. Natuurlijk kunnen 
we dan ook info geven over het hockeyen. 
Meer informatie over het hockeyen in Ba-
kel staat op de website www hockeyclub-
bakel.nl. 
Tot ziens bij Hockeyclub Bakel!

Recept....
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Buurtvereniging De Parkweiden wint prijs in 
Grootste Optocht Van Het Zuiden.

Met haar 15 jarig bestaan mo-
gen wij onze buurtvereniging 
De Parkweiden (Velhorstwei-

de, Leusveldweide en Horstlandenpark) 
met recht de oudste buurtvereniging van 
Dierdonk noemen. En dat we nog steeds 
erg actief zijn bewijzen we dit jaar weer. 
Naast ons straatfeest en diverse andere 
(kinder)activiteiten doen we sinds 2008 
ook als vereniging mee aan de Grootste 
Optocht Van Het Zuiden, de optocht van

de Keiebijters in Helmond.
 
Na twee jaar oefenen en vooral leren heb-
ben we dit jaar flink uitgepakt met “Wai 
zin d’r bai, op het Wee Kaa in Zuid Afri-
ka”. Met een grote groep oranje uitgedos-
te voetballers liepen we mee. Maar niet 
alleen de voetballers waren “erbai” Ook 
de toeschouwers langs de route konden 
erbij zijn. Daarvoor zorgde onze zwarte 
markt(kraam) verkopers die zwarte kaart-

jes uitdeelde aan de kijkers. Zij hadden 
zelfs al kaartjes voor de “Grauwte Fi-
nale”, Nederland – Duitsland! Maar ook 
de bobo’s ontbraken niet. Adje de Indi-
aan, Yolanthe, Sylvie en zelfs WimLex en 
Maxima waren van de partij.
 
Wederom blijkt dat drie maal scheeps-
recht is want de  jury wist onze inspan-
ningen en aandacht voor detail duidelijk 
te waarderen en beloonde ons dit jaar met 
de 4e prijs bij de Grote Groepen. Een be-
tere opsteker en aansporing voor volgende 
jaren hadden we niet kunnen krijgen.
 
Houd ons volgend jaar in de gaten want 
dan zullen wij met nog meer inspanning 
en enthousiasme de eer van onze vereni-
ging maar ook van heel Dierdonk verde-
digen in de optocht van Helmond.
 
Bart Cox
 
Werkgroep carnavalsoptocht van de Park-
weiden!

In de Parochie H. Antonius:
De Schabbert:
Zaterdagavond     Heilige Mis  18:00 uur
Donderdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur  Heilige Mis  09:00 uur
Pauluskerk:
Zondagochtend     Heilige Mis  10:00 uur
Woensdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur  Heilige Mis  09:00 uur
Vrijdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur  Heilige Mis  09:00 uur
Dinsdagochtend in de Pannehoeve Eucharistieviering om   11:00 uur

Iedere heilige mis in de Pauluskerk is in de Pannehoeve via de TV te volgen.

Bereikbaarheid:
Spreekuur Pater Daan Balk, Paulus Potterlaan 1: 17:30 - 18:30 uur, bereikbaar onder 0492-523421
Het administratief centrum aan de Paulus Potterlaan 2 is geopend:
Dinsdag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur. 0492-529654, fax 0492-529826
Email: bestuur@antoniusvanpaduahelmond.nl. Zie ook: www.antoniusvanpaduahelmond.nl.

Koster en beherder van de Pauluskerk: Ruder Daal, Joh. Vermeerlaan 63, 0492-544244
Koster De Schabbert: Sjef Snijders, Harmoniestraat 104,   0492-544180
Administratie en Inlichtingen Begraafplaats Leonardus aan de Wethouder Ebbelaan:
Dhr. J Aarts: 0492-525566 of Mw. v. Creij: 0492-542934
Gezinsbijdrage/Kerkbalans: 
Uw bijdrage kunt u overmaken op: Postgiro 11.94.001 of ABN-Amro 47.45.69.861 t n.v. H. Antoniusparochie.

Eucharistievieringen
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Parochie H. Antonius 
Pauluskerk – De Schabbert 
Paulus Potterlaan 2.

Goede Week en Pasen  in de  
Pauluskerk.                       
•	 Zo	28	maart	Palmzondag.
10.00	 u.	 Eucharistieviering.	 Tijdens	
de	viering	uitreiking	van	palmtakjes.	
Er	 is	 ook	 eigen	 inbreng	 van	 kinde-
ren,	liefst	met	een	palmpasen	bij	zich.	
M.m.v.	Schabbertkoor

•	 Wo	31	maart	19.00	u.	Boeteviering
als	voorbereiding	voor	Pasen.

•	 Do	1	april	Witte Donderdag.
19.00	 u.	 Eucharistieviering.	 We	 ge-
denken	 het	 Laatste	 Avondmaal	 van		
Jezus	en	zijn	leerlingen,	op	plechtige	
wijze	herhaald	in	woord	en	gebaar.	In	
navolging	van	wat	Jezus	deed,	zal	de	
priester	de	voeten	wassen	van	12	aan-
wezigen.	Gregoriaans	koor.

•	 Vr	2	april	Goede Vrijdag.	
15.00	 u.	 Kruisweg.	 We	 overwegen	
het	lijden	en	de	dood	van	Jezus	aan	de	
hand	van	kruiswegstaties	die	zijn	ge-
schilderd	door	de	Duitse	zuster	Maria	
Charis	Schmitt.		Schabbertkoor

•	 Za	3	april	Paaszaterdag.
19.00	 u.	 In	 de	 plechtige	 Eucharistie	
van	de	Paaswake	vieren	we	Jezus	op-
gestaan	uit	de	dood.	Schabbertkoor.

•	 Zo	4	april	Paaszondag.
10.00	 u.	 Eucharistieviering.	 Schola	
Cantorum.	Celebrant:	p.	Jan	van	Ber-
kel.

•	 Ma	5	april	Tweede Paasdag.
10.00	u.	Eucharistieviering.	Volkszang.	

Goede Week en Pasen in de 
Schabbert.
•	 Za	28	maart		Palmzaterdag.
18.00	u.	Eucharistieviering.	Tijdens	de	
viering	uitreiking	van	de	palmtakjes.	
Schabbertkoor

•	 Zo	4	april	Paaszondag
10.30	u.	Eucharistieviering.		

Feest in de Pauluskerk. 
In	overleg	met	het	bisdom	heeft	het	kerk-
bestuur	 besloten	 om	 de	 huidige	 ramen	
in	de	“koepel”	van	de	kerk	te	vervangen	
door	eenvoudige	glas-in-lood	ramen.	Een-
voudig,	dus	geen	kermisachtige	overdaad	
aan	 kleuren	 en	 figuren	 maar	 verticale	
strakgelijnde	 raampjes	die	één	vloeiende	
beweging	 vormen	 met	 het	 interieur	 van	
het	 gebouw.	 Aan	 de	 oostzijde,	 dus	 zeg	
maar	boven	het	altaar,	worden	drie	chris-
telijke	 symbolen	 aangebracht:	 een	 kruis,	
een	kelk	en	een	duif.	En	verder	worden	in	
het	totaal	van	de	ronding	van	de	“koepel”	
de	 kleuren	 van	 de	 regenboog	 verwerkt.	
Met	deze	nieuwe	ramen	zal	het	sacrale	ka-
rakter	van	het	gebouw	duidelijk	aan	kwa-
liteit	winnen,	de	kerk	wordt	veel	mooier	
en	nodigt	meer	uit	tot	gebed.

Op	zondag	23	mei,	Pinksteren,		zitten	de	
nieuwe	ramen	erin	en	dat	willen	we	fees-
telijk	 vieren	 onder	 de	 Eucharistieviering	
van	10.00	u.	In	diezelfde	feestweek	is	er	
op	 woensdag	 26	 mei	 een	 kindermiddag	
in	de	zaal	van	de	kerk	waarbij	een	chris-
telijke	goochelaar	op	zal	 treden.	En	er	is	
een	dankavond	voor	vrijwilligers	op	vrij-
dag	 28	 mei.	 Inderdaad,	 een	 dankavond.	
We	zijn	heel	dankbaar	voor	de	vele	men-
sen,	jong	en	oud,	die	zich	met	hart	en	ziel	
inzetten	 voor	 de	 parochiegemeenschap	
en	 ook	 dat	 willen	 we	 feestelijk	 vieren.		
Verdere	 informatie	 over	 de	 feestweek	
volgt	in	de	komende	nummer	van	dit	blad.
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De Bethlehemkerk vindt u aan de Sper-
werstraat 2 te Helmond. Daar is ook ‘t 
Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het ker-
kelijke bureau is hier gevestigd. Het tele-
foonnummer is 539470. 

Elke zondag om 10.00 uur heeft u gele-
genheid om in de kerk andere gemeente-
leden te ontmoeten. Voor kinderen van 0 
– 4 jaar is er een oppasdienst, terwijl er 
voor de basis-schoolleeftijd een kinderne-
vendienst is.
 
In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activitei-
ten. Voor Dierdonk bestaat het wijkteam 
uit:

• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
Lavendelheide 14
( 513076

• Pieter Assies, diaken
Twickeldreef 23
( 559586

• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81
( 510804

• Derk Aalbers, ouderling,
Vliehorstweide 10
( 516935

• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372

• Marga Pieters
Dwergvlasbeek 10
( 560169

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

Super Sociaal.
Door: Jan Schrijver, namens het College 
van Diaken, met dank aan ds. P. Ver-
schoor.
 
Er zijn steeds meer mensen, die om wat 
voor reden de eindjes niet aan elkaar kun-
nen knopen en die in ieder geval tijdelijk 
hulp nodig hebben. Voorbeelden daarvan 
zijn mensen die diep in de schulden zitten 
en echtscheidingen die slecht of helemaal 
niet geregeld zijn. Ook zijn er mensen die 
heel lang op het minimum geleefd hebben 
en geen vet meer op de botten hebben als 
ze dringend iets nodig hebben. Ze kunnen 
een beroep doen op landelijke en locale 
voorzieningen waaronder de sociale super 
markt “Super Sociaal” aan de Nieuwe ln-
dustrieweg 7 in Helmond.

 
Met een aantal diakenen en belangstel-
lende gemeenteleden hebben we een be-
zoek gebracht aan “Super Sociaal”. Het 
lijkt op de Voedselbank, maar wel op een 
andere leest geschoeid. Mensen krijgen 
eerst een gesprek, een soort van toetsing 
of zij wel in aanmerking komen om hier 
voedsel te mogen kopen. Ze krijgen, als 
ze tot de doelgroep behoren, een pasje met 
hun foto erop. Ze kunnen dan tegen een 
gereduceerd tarief hun inkopen doen. Alle 
artikelen zijn geprijsd en afhankelijk van 
hun situatie kunnen ze voor € 75,00 per 
maand (alleenstaande) of voor € 175,00 
(gezin met 2 kinderen) dan gratis inkopen 
doen, of voor 90 of 80% gereduceerd ta-
rief. Het pasje is een half jaar geldig. In 
die periode wordt met de cliënten ook ge-
keken, hoe zij uit de schulden kunnen ko-
men en zo op een normale manier hun be-
staan (weer) ter hand kunnen nemen. Zelf 
moeten de cliënten daar ook duidelijk hun 
medewerking aan verlenen. Als dat niet 
het geval is, kan dat een reden zijn om 
geen verlenging te krijgen. Het is dus niet 
de bedoeling, dat mensen blijvend hun 
inkopen hier doen. De meest noodzake-
lijke levensmiddelen zijn er, zoals brood, 
melk, beleg, koffie, thee, groenten, vlees 
e.d. Vergeleken met een normale super-
markt is het aanbod echter beperkt. Super 
Sociaal krijgt het voedsel van sponsors en 

ook koopt men zelf in. Er werken enkele 
betaalde krachten en een aantal vrijwilli-
gers. De burgerlijke gemeenten Helmond 
en Gemert - Bakel, Stichting Villanova 
zijn de grootste subsidiegevers en alleen 
mensen uit deze gemeenten kunnen hier 
hun inkopen doen. Daarnaast zijn er ook 
andere geldgevers, zoals onze Diaconie. 
Het voorziet in een duidelijke behoefte. 
Elke week op donderdag en vrijdag ko-
men circa 250 huishoudens boodschappen 
doen. Dat komt overeen met ongeveer 620 
personen. Er is een koffiehoek, waar men-
sen op verhaal kunnen komen.

 
Als Diaconie zijn we blij dat Super So-
ciaal bestaat en via dit artikel willen we 
bekendheid geven aan deze instelling. 
Wellicht komt u ook mensen tegen, die 
financieel echt in de problemen zitten. U 
kunt hen dan wijzen op deze mogelijk-
heid. In bredere zin kun je stellen, dat het 
mede gebaseerd is op het christelijke uit-
gangspunt van barmhartigheid. De bijbel 
is realistisch, als er gesteld wordt, dat er 
altijd armen onder u zullen zijn. Dat is 
geen vrijbrief om mensen aan hun lot over 
te laten, maar een werkelijkheid, welke je 
niet kunt verdoezelen.
 
Zoals er ook de werkelijkheid is van bij-
voorbeeld zieke, gehandicapte mensen. 
Ze zijn ons dan tot zorg om waar mogelijk 
met hen een traject aan te gaan, waardoor 
ze zoveel mogelijk toch op eigen kracht 
kunnen gaan leven. “Super Sociaal” is 
zo’n traject om mensen op te vangen en 
met hen de weg naar zelfstandigheid te 
gaan.
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