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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
      www.spekzullekes.nl
secretariaat@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. 7 en 21 juni ten westen van de 
Dierdonklaan en wo. 9 en 23 juni ten 
oosten van de Dierdonklaan

GFT: Ma. 7 en ma. 21 juni.

RESTAFVAL: Ma. 14 en ma 28 juni.

PLASTIC: Ma. 21 juni.

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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rdEen bruisende Gazet

Het zou mooi zijn als op het 
moment dat deze Gazet in 
uw bus rolt, de zomer echt 

begonnen is. Gelukkig draaide het 
weer in de tweede helft van mei 
weer bij, dat is mooi. Bruisend 
Dierdonk wordt nog bruisender 
met een zonnetje. Op 28 en 29 mei 
is het weer zover: dan vind ons 
jaarlijkse wijkfeest weer plaats. 
Met op 28 mei in de avond een 
concert in de open lucht en op 29 
mei allerhande activiteiten die ze-
ker voor jong, maar ook voor oud 
de moeite waard zijn. we hopen op 
zonovergoten dagen in een gezel-
lige sfeer met veel activiteiten en 
nog meer muziek. Voor alle de-
tails: zie de speciale kleine Gazet 
die speciaal voor dit evenement bij 
u in de bus rolt en vooral: heel veel 
plezier!

Sinds de gemeenteraadsverkiezin-
gen is de politieke pagina weer he-
lemaal gevuld: zowel VVD, CDA 
als PvdA verzorgen alle drie een 
column waarin de keuzes en di-
lemma’s uit de gemeentepolitiek 
aan de orde komen. Wij hopen op 
een pagina waar inhoudelijk de 
vonken vanaf zullen spatten, dat is 
goed voor de politiek en ook voor 
de Gazet. We proberen al enige tijd 
wat meer discussie in ons blad te 
krijgen en politiek gaat over het 
leven van iedereen: mooier kan 
het niet. De verkiezingen voor de 
Tweede Kamer staan voor de deur, 
het moment om politiek een aparte 
plek te geven in ieders aandacht. 
En dat ook hier de vrouwen de 
macht overnemen, ach, dat is een 
leuk detail. Zet em op dames!

We proberen de Gazet wat leven-
diger te maken, dat moet u opge-
vallen zijn. In de lay-out zijn we 
zoekende naar een aansprekende 
vorm, maar ook inhoudelijk willen 
we wat minder zenden en meer tot 
interactie met lezers komen of in 
ieder geval beantwoorden aan ver-
wachtingen die lezers mogelijker-
wijs van ons blad hebben. Daarom 
gaan we een enquete houden onder 
de lezers waarvan we hopen dat die 
door zoveel mogelijk lezers wordt 
ingevuld: pas dan krijgen we een 
goed beeld van onze lezers. Bin-
nenkort krijgt u de gelegenheid om 
uw mening over de Gazet op deze 
manier kenbaar te maken. Om het 

invullen van de enquete te stimu-
leren verloten we een prijs tijdens 
Bruisend Dierdonk onder de inzen-
dingen. Dus: invullen die enquete, 
u krijgt er een beter blad voor te-
rug.

We zouden het bijna vergeten: in 
juni is het vaderdag en wel op de 
derde zondag in die maand. Op de 
Dierdonkschool (en op alle andere 
scholen trouwens ook) wordt wat 
afgeknutseld in deze tijden, er wor-
den liedjes ingestudeerd en versjes 
gerepeteerd. En dat alles om papa 
een onvergetelijke zondag te be-
zorgen. De Gazet doet mee aan de 
(voor)pret. Met een speciaal ver-
haal en daarnaast weer veel leuke 
puzzels om de zondag door te ko-
men. Misschien leuk voor papa 
om als dank met zijn kinderen te 
maken. Of, als papa echt met rust 
gelaten wil worden: voor mama. 

Het kunstfestival Dierdonk, in de 
vorige editie met een mooi logo ten 
doop gehouden, heeft een datum: 
10-10-10. In woorden: op 10 ok-
tober 2010 wordt in Dierdonk een 
kunstkijkroute georganiseerd. De 
voorbereidingen zijn in volle gang, 
het is de bedoeling dat in ongeveer 
10 tuinen kunstenaars hun werk in 
Dierdonkse tuinen exposeren. Ik 
herhaal bij deze de oproep uit de 
vorige Gazet: als u iemand kent 
die in uw tuin mag exposeren, geef 
u dan op en stuur een mail naar 
f.lier@telfort.nl en geef u op als 
deelnemer. Weer een mooi Dier-
donks initiatief, dat het verdient 
om helemaal tot bloei te komen.

En verder alle rubrieken die u van 
ons gewend bent: Moet niks, het 
Filmhuisnieuws, de hockeyclub 
Bakel laat weer van zich horen, 
de parochie, Bewust Gezond: we 
wensen u veel leesplezier.
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Helaas geen aansluiting Helmond op Nachtnet

De Provincie wil 
de driejarige 
proef met de 

nachttrein in Brabant 
voortzetten in afge-
slankte vorm. Door te-
genvallende reizigers-
aantallen zal Helmond 
echter helaas niet wor-

den toegevoegd aan het tracé.

De treinen  zullen de komende twee jaar 
vanuit Rotterdam naar Eindhoven en van 
Utrecht naar Eindhoven blijven rijden. 
Weliswaar met goedkoper materieel en 
nog enkel in het weekend om de kosten 

te drukken. Reden waarom Helmond drie 
jaar geleden al niet werd aangesloten lag 
in het feit dat wij hier geen rangeermoge-
lijkheden hebben en dat onze rustfacitiei-
ten voor het treinpersoneel niet toereikend 
zijn. Het voorstel om de trein dan bijvoor-
beeld tot Venlo te laten doorrijden heeft 
het niet gehaald.

Dat we nu bij verlenging van de pilot we-
derom niet worden aangesloten op het tra-
cé is natuurlijk een tegenvaller. Helmond 
heeft de ambitie om meer jongeren naar 
de stad toe te trekken. Het nachtnet biedt 
de jongeren maar ook ouderen de moge-
lijkheid om op een makkelijke manier 

met het openbaar vervoer ook ‘s avonds 
nog de stad uit te gaan èn terug te komen. 
Een goede bereikbaarheid is voor het 
vestigingsklimaat van een stad van groot 
belang en daarom is het jammer dat we 
niet worden aangesloten. Het inzetten van 
nachtbussen zou een alternatief kunnen 
zijn. Echter door het geringe aantal reizi-
gers zou ook deze optie veel te kostbaar 
en dus onverantwoord zijn. Eind 2012 zal 
de proef opnieuw geëvalueerd worden 
en wie weet maken we dan meer kans. 

Ellen Niessen, fractieleidster VVD
Email: ellenniessen@vvdhelmond.nl
( 516531

Klankbordgroepen

Het nieuwe college heeft al kort na 
aantreden besloten dat de klank-
bordgroepen opgeheven zouden 

moeten worden. Ik heb vernomen dat dit 
voornemen bij een aantal partijen al voor 
de verkiezingen genomen was.
De klankbordgroepen zijn jarenlang de 
platforms geweest waarop gemeentebe-
stuur en wijkbewoners op een heel directe 
manier met elkaar in gesprek konden gaan 
over problemen en wensen in de wijk. De 

resultaten waren per wijk verschillend. 
Toegegeven; niet overal werkte dit sys-
teem optimaal, niet overal was de inbreng 
van wijkbewoners zoals gewenst en niet 
zeker overal waren de verwachtingen van 
de wijkbewoners te vervullen. Dat laatste 
deed soms het idee bij wijkbewoners ont-
staan dat het allemaal geen zin had.
Toch was het een prachtig middel om u 
als inwoner van onze stad bij het beleid 
van uw gemeentebestuur te betrekken en 
een prachtig middel voor de gemeente-
bestuurders om directe voeling te blijven 
houden met de Helmonders en hun bele-
ving van de stad.
Vooruitlopend op een discussie in de ge-
meenteraad heeft het college besloten 
alle nog geplande klankbordgroepbijeen-
komsten te cancellen. De beslissing over 
de toekomst van de klankbordgroepen 
moet door die raad genomen worden, zij 

is ook het hoogste bestuursorgaan van de 
gemeente. Gezegd wordt dat is gesproken 
met de voorzitters van de wijkraden maar 
hebben deze ook de kans gekregen hun 
achterban te raadplegen? 
Het getuigd niet echt van een democra-
tisch besef op deze manier met een over-
legplatform met inwoners om te gaan. In 
de verkiezingstijd werd door veel partijen 
beloofd naar u te luisteren, het samen te 
doen…. Helaas, al na een maand wordt 
daaraan voorbij gegaan.
Ik hoop u binnenkort ergens in onze wijk 
tegen te komen, de 26ste mei heb ik u mo-
ten missen….

Mirjam van der Pijl, Ockenburghpark 3 
Email: mirjamvanderpijl@chello.nl
( 770129

Geluidswal geliefd?
Wat heeft er 

deze maand 
op de poli-

tieke agenda gestaan? 
Zoals u waarschijnlijk 
ook in het Eindhovens 
Dagblad heeft mogen 
lezen, is de gemeente 
Helmond voornemens 

langs het spoor een geluidswal te plaat-
sen. Zo moet bij de Slegersstraat, Deken 
van der Hagenstraat, Houtse Parallelweg 
en de Rooseindsetraat een “groene” wand 
verrijzen, die het geluid van het spoor zal 
tegenhouden. Om aan de wettelijke eisen 
van geluidsreductie te voldoen, moeten 
de schermen in combinatie met raildem-
pers worden geplaatst. De geluidsoverlast 
voor de nabijgelegen woningen, veroor-
zaakt door de voorbijrazende treinen, 

zal op deze manier afnemen. Dat echter 
niet alle bewoners zich in deze plannen 
kunnen vinden, hebben de 81 bewoners 
van de Houtse Parallelweg en omgeving 
bewezen. Onlangs hebben zij een door 
hen ondertekende petitie aan het college 
van Burgemeester en Wethouders aan-
geboden. De bewoners zijn bang voor 
het “tunnelbak –effect”, dat kan ontstaan 
door het terugkaatsende geluid van pas-
serende auto’s. Daarnaast zullen volgens 
de bewoners de schermen het mooie en 
door hen zo geliefde uitzicht belemmeren. 
Door het nemen van geluidsbeperkende 
maatregelen bij de bron, waarbij kan wor-
den gedacht aan geluidsdempers en het 
akoestisch slijpen van de spoorrails, zal 
de overlast eveneens verminderd kunnen 
moeten worden. Er zijn echter ook omwo-
nenden die het plaatsen van de geluidswal 

wel zien zitten. Juist doordat de laatste 
tientallen jaren het treinverkeer door de 
gemeente is toegenomen, zijn maatrege-
len gewenst. Door het plaatsen van ge-
luidsschermen zal niet alleen de geluids-
overlast beperkt worden, maar zal tevens 
de van het spoor afkomstige fijnstof ver-
minderen. Op locaties waar geen geluids-
wal wordt geplaatst, denk aan het gebied 
rondom het station, geven bewoners bo-
vendien aan juist graag in aanmerking te 
willen komen voor deze wal. Vraag is dan 
ook of de geluidswal geliefd is, of het uit-
zicht misschien toch nog geliefder.

Gaby van den Waardenburg
Burgercommissielid CDA-Helmond
Email: 
gaby.vd.waardenburg@cdahelmond.nl
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Kunst in Dierdonk op 10 oktober 2010 (10-10-10)

Uit de eerste vergadering is een 
datum naar voren gekomen voor 
het evenement: schrijf alvast in 

uw agenda 10-10-10. Tijdstip van 14.00 
uur tot 17.00 uur.  Een mooiere startdatum 
kunnen we ons niet wensen. Vooralsnog 
doen de volgende mensen mee: Hans van 
Heck (Sculpturen en oude werktuigen), 
Bert Valentijn (Mineralen + schilderijen 
van Evert Slegers + Bronzen beelden van 
Arno Oberendorff ), Marion Jochems 
(glaskunst), Petry Claassen (beeldhou-
wen), Jos van der Donk (Bronzen beelden 
), Anne Lier (Schilderkunst) en Marlies 
van Bergen van Groenendael (schilderijen 
in gemengde technieken).

Op 29 mei staan we ’s middags met een 
marktkraampje op het Dierdonkfestival. 
Sommige brengen al wat voorwerpen mee 
om te tonen. Het kraampje is puur voor 

promotionele doeleinden. Mochten er nog mensen zijn die kunst van 
henzelf (of anderen) willen tonen, mail 
dan naar f.lier@telfort nl.

Amateur-wielrenners opgelet!!!!

We hebben onlangs een mail ge-
had van de heer Alex van Er-
ning, een van onze leden om 

eens te kijken of er in de wijk een soort 
tourfietsclubje zou kunnen worden geor-
ganiseerd. Dat lijkt ons een goed idee. Er 
zijn waarschijnlijk ook in Dierdonk een 
aantal mensen die regelmatig op eigen 
gelegenheid op de racefiets de wekelijkse 
calorieën wegwerken. En misschien vin-
den zij het ook wel gezellig om met een 
groepje te fietsen. Via deze oproep wil-
len wij de animo hiervoor graag testen. 
Als voldoende mensen interesse hebben 
kunnen we van start. Wij stellen ons voor 
om op kleine schaal te starten door eens 
in de week op een vast tijdstip vanaf een 
bepaald punt een rondje te maken. Afhan-
kelijk van de omvang van de groep en de 
wensen kunnen we verder zien. Alex heeft 
aangegeven daarbij voorlopig als coördi-
nator te willen fungeren. 

Als u interesse hebt mail dan naar:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
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Zondag 25 april was een stralende 
dag. De voorjaarswandeling had 
niet beter gepland kunnen zijn. 

Met twintig wandelaars hebben we geno-
ten van de zon, het bos en de mooie om-
geving van ’t Hurkske.  Na de wandeling 
hebben we nog kunnen nagenieten in ’t 
Mirakel (Boerdonk), waar de waardin ons 
al op stond te wachten met koffie, eigen 
gebakken appeltaart en Brabantse gezel-
ligheid. Het was voor iedereen Genieten 
met een hoofdletter.

Dinsdag 25 mei is de eerste fietstocht ± 25 
km. Vertrek A.H. 10.00 uur.

Woensdag 14 juli Jeu de Boules Toernooi 
aanvang 13.30 uur, met aansluitend Bar-
becue aanvang 17.00 uur. De kosten:  € 
10.00 per persoon. Aanmelden en betalen 
tot 1 juli telnr. 512516 (Rhulenhofweide 
10). Het gaat alleen door bij minimaal 20 
deelnemers.

Dinsdag 27 juli Dagfietstocht. Bestem-
ming en vertrektijd staan in de volgende 
Gazet, aanmelden voor 10 juli.

Elke woensdagochtend 10.00 uur Jeu de 
Boules op de banen Promenade Parkzicht.

Moet Niks Mededelingen
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Geslaagde bustocht naar Diest
Voor een geslaagd uitstapje zijn 
drie dingen noodzakelijk:

1. Een leuke groep mensen

2. Een goed plan

3. Prima weer

En op 18 mei werd overal aan vol-
daan. Zelfs het weer liet zich van 
de goede kant zien. Dat was in de 

afgelopen tijd wel eens anders!

Iedereen was op tijd bij het parkeerter-
rein van Albert Heijn en we waren zelfs 
eerder op weg dan in de planning stond. 
Deze tijdwinst was al snel verdwenen. 
Om in België te komen moet je nu een-
maal langs Eindhoven. Meestal zijn we 
rond de ochtendspits nog thuis en horen 
we, al hoofdschuddend, de fileberichten 
op Radio Brabant. Nu konden we weer 

aan den lijve ondervinden wat dit fileleed 
betekent. Gelukkig dat we er niet elke dag 
mee te maken hebben.
Toen de hindernis Eindhoven eenmaal ge-
nomen hadden ging het spoorslags rich-
ting Diest.

Diest is een oud stadje, in het noordooste-
lijke puntje van het Hoofdstedelijke Ge-
west Brussel. Het heeft nauwe banden met 
het geslacht van Oranje-Nassau. Onze ko-
ningin draagt dan ook de titel Dame van 
Diest. Het hoort bij de Oranjesteden en is 
de laatste rustplaats van de oudste zoon 
van Willem de Zwijger.
Als een stadje oud is weet je twee dingen 
bijna zeker: Er zijn mooie historische ge-
bouwen te bewonderen én de straten zijn 
er heel erg nauw. Een paardenkoets zal er 
ongetwijfeld goed passen, maar een mo-
derne bus met 50 personen vraagt dan de 
nodige stuurkunst.
TomTom-Miep zal ongetwijfeld de meest efficiënte weg uitgezocht hebben, maar 

onze chauffeur had het zweet in de han-
den. Om ons extra te laten genieten kroop 
hij twee keer door allerlei smalle straatjes. 
Met een flinke vertraging bereikten we de 
kazerne van de Belgische paratroopers, 
alwaar wij in de kantine genoten van een 
prima tas koffie en een lekkere koek.
Daarna bekeken we de Citadel van Diest. 
Een indrukwekkend bouwwerk uit 1830 – 
1839 dat gebouwd werd om de stad tegen 
de Hollanders te verdedigen.
Aansluitend werden we in het museum 
van de Paratroopers geïnformeerd over 
alle acties waarbij zij betrokken waren.
Na een voor sommige MoetNiksers zware 
afdaling kwamen we weer uit op de Markt 
van Diest. Een plaats waar het goed eten 
en toeven was.
De middag werd besteed aan een door 
twee gidsen uitstekend begeleide wande-
ling door het oude stadsdeel van Diest. Op 
een betrekkelijke kleine oppervlakte staat 
een schat aan historische gebouwen, ieder 
met zijn eigen geschiedenis.
De rondleiding werd afgesloten met een 
wandeling door het Begijnenhof en een 
bezoek aan de St. Catharinakerk, de kerk 
die het centrum vormt van dit unieke com-
plex. Er zijn in de Lage Landen verschei-
dene Begijnenhoven, maar die van Diest 
steekt er qua grootte met kop en schouder 
boven uit.
Daarna bracht de bus ons naar Casteren, 
waar het restaurant Kruidenlucht is geves-
tigd.
We hebben daar werkelijk genoten van 
een meer dan goed verzorgd diner.
Rond kwart over negen kwamen we, heel 
tevreden, weer in Dierdonk aan.
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Didoko-nieuws

De Wijkvereniging Dierdonk en 
Parkzicht hebben samen besloten 
tot de aanschaf van een nieuwe 

piano.
Wij als koor “Didoko” hebben vanaf de 
oprichting van het koor met veel plezier 
gebruik gemaakt van de piano die in het 
gebouw aanwezig was. Helaas was deze 
inmiddels een beetje aan het einde van 
zijn bestaan waardoor besloten is tot de 
aanschaf van een nieuwe piano in het ge-
bouw.

Wij als Didoko hebben hierin mee mo-
gen denken wat we erg op prijs hebben 
gesteld! We kunnen de komende jaren 
zeker weer vooruit met dit geweldige in-
strument.

Bij deze willen alle leden van Didoko dan 
ook zowel de Wijkvereniging Dierdonk 
als Parkzicht heel erg bedanken voor jul-
lie medewerking hieraan!

Jeugddisco

Op vrijdag 25 juni komt er de laat-
ste disco voor dit schooljaar aan!
Het is de disco voor groep 4/5 en 

6. 
Omdat dit de laatste disco is dit jaar willen 
wij wederom afsluiten met 
zomerse Beach Party. 

Wij zorgen voor een mooie aangeklede 
ruimte. Je krijgt een gratis
welkomsdrankje en we draaien tropische 
muziek.

Voor diegene die het mooist tropisch is 
gekleed is er een prijs.

Dus kom en vier met ons een echte zo-
merse beach party!
De entree is zoals altijd € 1,00.
Aanvang: 19:00 uur tot 21:00 uur.

Cyndi  en Helga

Nieuwsbrief Politie Helmond Oost

Op 8 maart van dit jaar werd er 
door de politie in Helmond Oost 
een bijeenkomst voor burgers ge-

organiseerd op het bureau aan de Delta-
weg. Het doel van die avond was om het 
contact tussen burgers en de politie een 
andere invulling te geven en een aantal 
concrete afspraken te maken. 

Een van de meest concrete wensen vanuit 
de burgers was dat er een nieuwsbrief zou 
komen. Daarin zouden de incidenten in 
de wijk, ontwikkelingen binnen de politie 
en algemene informatie voor de burgers 
moeten staan. Omdat wij vinden dat een 
belofte nou eenmaal schuld maakt, leest 
u op dit moment de eerste nieuwsbrief 
van de Politie Helmond Oost. (Hier in de 
Gazet leest u een verkorte versie van deze 
nieuwsbrief)

Terugmelden
Uit de zaal klonk regelmatig het geluid 
dat de politie niet altijd even zorgvuldig 
is met terugmelden na een aangifte of een 
melding vanuit de buurt. U wilt weten wat 
er door de politie mee gedaan is, ook als 
er niet direct resultaat te melden valt. Ook 
deze handschoen is door ons opgepakt. In

middels is intern geregeld dat alle melders 
in Helmond Oost die bellen met het al-
gemene nummer 0900-8844 teruggebeld 
worden als hun vraag of opmerking niet 
direct telefonisch verholpen is.

Buurtbrigadiers
Voor het directe contact met de burgers 
zijn ook onze buurtbrigadiers erg belang-
rijk. Zij zijn degenen die dagelijks zicht-
baar in de wijk aanwezig zijn. In Helmond 
Oost zijn de afgelopen tijd een paar wijzi-
gingen geweest. 
- Richard van de Vijver (Oud Brouwhuis, 
gebied buiten Rivierensingel en industrie-
terrein Brabant Zuid-Oost) is ander werk 
gaan doen binnen de politie. Gelukkig is 
er een goede vervanger gevonden. Axel 
Strous was hoofdagent in Deurne, Asten 
en Someren en is inmiddels aan de slag 
op onze afdeling als buurtbrigadier voor 
het gebied buiten de Rivierensingel en het 
industrieterrein. 
- Ronald Pennekamp en Hein Albers heb-
ben van werkgebied geruild. Hein Albers 
is voortaan verantwoordelijk voor Dier-
donk, Ronald Pennekamp houdt zich be-
zig met de Rivierensingel en de Deltaweg. 

Voor een uitgebreid overzicht van onze 
buurtbrigadiers en andere informatie over 
de politie Helmond Oost  kunt u altijd kij-
ken op onze website: www.politiehelmon-
doost nl. 

Woninginbraken Dierdonk
Een ontwikkeling die de politie enige 
zorgen baart in alle wijken van Helmond 
Oost, maar met name in Dierdonk is het 
aantal woninginbraken of pogingen daar-
toe. Dat ligt nu al aanzienlijk hoger dan 
het aantal in de eerste vier maanden van 
het vorige jaar. In Dierdonk bijvoorbeeld 
zijn tot nu toe al 5 (pogingen tot) inbraken 
gepleegd. In heel 2009 was dat aantal 9. 
We willen u daar graag op attent maken en 
ook het dringende verzoek doen om alert 
te zijn op verdachte zaken en die altijd bij 
de politie te melden. Doe ook altijd aan-
gifte als u zelf slachtoffer wordt van een 
woninginbraak. Handige preventietips 
vindt u op de website www.politiekeur-
merk.nl. 

Aanmelden nieuwsbrief
Wij hopen dat we u met onze nieuwsbrief 
op een goede manier hebben kunnen in-
formeren over de werkzaamheden van de 
politie in Helmond Oost. Heeft u tips of 
opmerkingen of wilt u zich aanmelden om 
deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, 
dan kunt u dat laten weten via: 
burgerparticipatieHOO@brabant-zo.poli-
tie nl.
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Bruisend Dierdonk
Als deze Gazet bij u op de mat valt 
is Bruisend Dierdonk in volle gang. 
U bent natuurlijk allen reeds geïn-
formeerd door middel van de “Ex-
tra editie mei 2010” van de Gazet. 

Opening

Als het programmaboekje wordt 
samengesteld zit je met een dead
line. Nadat deze bij de drukker 

was afgegeven voor het drukken werdt 
bekend dat de opening van Bruisend Dier-
donk op 28 mei door Wethouder Frans 
Stienen zal gebeuren.

Vergeten activiteit
Niet in het programmaboekje maar wel 
aanwezig, en wat natuurlijk met het WK 
in het vooruitzicht erg populair zal zijn: 
“Levend Tafelvoetbal”. 

Hieronder volgt de omschrijving.
Wedstrijd met minimaal 2 teams (bestaan-
de uit 6 spelers) Het team dat als eerst 
5 goals scoort heeft gewonnen. Schiet 
iemand de bal, via iemand anders, of di-
rect uit de ‘bak’ dan zal diegene 1 minuut 
straftijd krijgen. Hij/zij wordt dan uit de 
bak gehaald waardoor men met 1 speler 
minder speelt. Spelers moeten de stangen 
vast blijven houden en mogen er niet op 
hangen. Stel je team samen en geef je op.  

Als je zelf geen team samen kan stlellen 
dan geef je toch op, bij 5 induviduele op-
gave is dan toch weer een team compleet!
Opgeven vooraf e-mail: wijkfeest@dier-
donk.eu

Vergeten deelnemer
Geen vermeilding maar wel aanwezig zijn 
de fotografen van onze Dierdonkse Foto-
club “Fotodier” Zij zullen diegene zijn die 
dit evenement op de gevoelige chip gaan 
vastleggen.beginnen. 

Vergeten Sponsor
Dan komen de boekjes van de drukker 
en in je overpeinzingen bij het bezorgen 
aan de sponsoren, schiet het ineens in je 
hoofd. Smits&Smits was een van de eer-
ste sponsor voor Bruisend Dierdonk en 
we zijn hem vergeten te vermelden. Maar 
met een klein goed gesprek en de belofte 
om in deze Gazet, naast zijn advertentie, 
een extra vermelding te maken, komt alles 
weer goed.

De Fontein waar het idee Brui-
send Dierdonk mee begon
Bij de deadline van deze Gazet was hij 
nog niet in werking, maar ons is verzekerd 
dat de fontein tijdens Bruisend Dierdonk 
weer zal “bruisen”  Zoals reeds aangege-

Het weer
Het welslagen van “Bruisend 
Dierdonk”hangt nauw samen met 2 facto
ren waarvan u als Dierdonker er een van 
in de hand heeft. Namelijk zonder bezoe-
kers is er  geen evenement, en daar kunt u 
wat aan doen. De ander factor is het weer,  
dit heeft zowel u als de organisatie niet in 
de hand maar de lange termijn voorspel-
ling van zondag 23 mei geeft aan dat het 
redelijk tot goed is.
  

geven was het oorspronkelijke idee om concer-
ten te gaan geven voor de fontein, een reden 
dat deze  natuurlijk tijdens het evenement wel  
aan hoort te staan.

* Harmonie Amicitia en Viva la Musica
* Kinderattracties

* Knutselen, Draaimolen, Suikerspin
* Hardloop- Waveboardwedstrijd
* Springkussens, Klimtoren
* Sumoworstelen, street-art
* Opleidingsorkest Helmonds Muziek Corps
* OSD- Open podium met optredens, 
   bandjes en DJ BassController
* en vele andere activiteiten

Info: WWW.DIERDONK.EU

Lokatie: Dierdonkpark

Vrijdag 20.00 uur: Concert

Zaterdag 13.00 uur: Varia
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In een nieuwe wijk moet de sociale struc-
tuur helemaal op gang komen. Het is niet 
eenvoudig om mensen die van alle hoeken 
van het land komen tot elkaar te brengen. 
De enige verbindende factor is het wonen 
in de wijk. 
10 jaar geleden is met de start van de wijk 
het initiatief ontstaan om een wijkvereni-
ging op te richten. Centrale doelstelling 
van de wijkvereniging is voor de wijk 
meer dingen te organiseren die ook in an-
dere wijken plaatsvinden. Clubs, cursus-
sen, feestelijke activiteiten etc. 
Zoals ook in de statuten van de wijkver-
eniging staat heeft de vereniging tot doel 
allerlei activiteiten te organiseren die voor 
de bewoners het wonen en leven in de 
wijk aangenamer maken.

Dat is de wijkvereniging Dierdonk zonder 
meer gelukt.

Het lidmaatschap kost € 13,50,- per gezin 
per jaar. Het verenigingsjaar loopt van juli 
tot juli. 
U kunt lid worden door u aan te melden 
bij de ledenadministratie. Dit kan d.m.v. 
bijgevoegd formulier.

De contributie moet worden overgemaakt 
door middel van een acceptgiro die alle 
leden weer hebben ontvangen.
We hopen dat u de vereniging en haar vrij-
willigers een warm hart blijft toedragen.

Word lid van de wijkvereniging!
 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)

 
 Datum:   ................................    Handtekening:  .........................................................
De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende per jaar. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie wordt bij aanmel-
ding per 3 maanden berekend naar rato resterende verenigingsjaar. 
Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.       
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.

Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9    5709PM Helmond
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Nieuws van Fotodier

Sinds enige tijd heeft Dierdonk een 
echte fotoclub. Een club van men-
sen die enthousiast zijn over foto-
grafie en beeldbewerking. Mensen 
die het leuk vinden om mooie beel-
den vast te leggen of om ze nog 
mooier te maken d.m.v. nabewer-
king. De club komt ongeveer eens 
in de vier weken bij elkaar in Park-
zicht. Op deze pagina vindt u een 
verslag van de laatste activiteiten 
van deze club. Meer informatie kunt 
u vinden op www.fotodier.nl (voor-
zitter.fotodier@gmail.com).

Een wijs man vertelde ooit “een 
planning is er om aangepast te 
worden”. En precies zo ging het 

bij ons foto-uitje in april. De originele 
planning was dat we naar de Bollenstreek 
zouden vertrekken om daar de kleuren-
pracht vast te gaan leggen. Echter, helaas 
was het door de wat strengere winter nog 
net te vroeg waardoor het vertrek naar de 
Bollenstreek niet zoveel zin had. Ok, het 
bloemencorso zouden we nog wel vast 
kunnen leggen maar daar zochten we nu 
juist niet de fotografische uitdaging in. 
Enfin, de planning werd dus omgegooid 
en een van de eerstvolgende ideeën die 
de revue passeerde was het fotograferen 
van een wedstrijd synchroonspringen van 
de duikplank in het wedstrijdbad in Eind-
hoven. Op de bewuste dag was het echter 
zo’n mooi weer dat we het binnenzitten 
niet zo zagen zitten. De groep was deze 
keer lekker compact dus een keuze ma-
ken om iets anders te gaan doen was zo 
gemaakt. En zo gebeurde het. We trokken 
de stoute schoenen aan en vertrokken naar 
het Philips terrein, complex Zwaanstraat 
om aldaar onze urbex fotografiekunsten te 
gaan oefenen. 

Voor diegenen die niet weten wat urbex 
fotografie is: urbex staat voor “Urban 
Exploring”, oftewel het rondstruinen in 

oude gebouwen, fabrieken, bedrijventer-
reinen of huizen/wijken in enige of verre 
staat van ontbinding. Urbex is simpelweg 
de afkorting hiervan en urbex fotografie 
staat dus voor het fotograferen van (vaak) 
troosteloze en dramatische situaties die 
zijn ontstaan door het slopen of verval-
len van deze gebouwen. Het oude Philips 
complex was daarvoor een mooie lokatie 
en gelukkig niet zo ver weg want dit soort 
locaties zijn vaak dun gezaaid.

Het complex was goed beveiligd en we 
dachten al dat we alleen van de buitenkant 
de locatie konden fotograferen. We had-
den tactisch de auto geparkeerd en liepen 
sneaky langs het hek en hoopten toch ook 
op een gat in de omheining zodat we stie-
kem naar binnen konden. De bewaking 
had ons echter wel in de gaten en alsof we 
een pot honing hadden, zo zoemden de 
bewakingsbijen om ons heen. Een brutale 
mens heeft de halve wereld hadden we 
ooit gehoord dus knoopten we maar een 
gesprek aan met een van de bewakers. Na 
wat vakkundige overredingskracht kregen 
we het zelfs voor elkaar om naar binnen 
te mogen. Erg ongebruikelijk want op een 
sloopterrein is het natuurlijk best gevaar-
lijk. Als jonge kinderen in een snoepwin-
kel gingen we het terrein op en het mitrail-
leurvuur van foto-kliks ging van start. Er 
waren zoveel mooie fotogenieke situaties 
dat de tijd al snel tekort bleek. Maar goed, 
een gegeven paard mag je natuurlijk niet 
in de bek kijken. Een erg leuke en leer-
volle ervaring die we met zijn allen niet 
hadden willen missen.

Na deze mooie ervaring zijn we naar 
Eindhoven Airport geweest en vervolgens 
de nabij gelegen kartbaan om het mee-
trekken te oefenen. 

Dit is de techniek om bewegende objecten 
te fotograferen waarbij het object zelf (de 
auto, de persoon, het vliegtuig, de cart, 
etc.) scherp en (bij voorkeur) stil op de 
foto staat en de omgeving onscherp zodat 
je de beweging herkenbaar ziet. Dit blijft 
een uitdaging omdat als je bijvoorbeeld 
wielen met een hoge sluitertijd gaat fo-
tograferen dan lijken ze stil te staan, erg 
mooi maar dan zie je niet dat hij rijdt (je 
kan dan net zo goed een stilstaande auto 
fotograferen).
Al met al weer een leuke dag. Volgende 
maand staat Artimond en Bruisend Dier-
donk op de planning, ook weer een uitda-
ging op zich.

Tot volgende maand.
voorzitter fotodier@gmail.com
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DIERDONKWEEKEND  10-11-12 SEPTEMBER
Beste mede wijkbewoners,

Zoals beloofd zullen wij dit keer 
onze  allernieuwste activiteit, het 
streetgolf toernooi, onder uw aan-

dacht brengen. Na overleg gehad te heb-
ben met de man die het idee bij ons in-
troduceerde dhr. Mark van de Westerlo, 
O.S.D. lid en fervent golfer, hebben wij 
het een en ander op papier gezet. 
Ook plaatsen wij alvast de inschrijfformu-
lieren voor het volleybaltoernooi en het 
mini voetbaltoernooi zodat u er weer aan 
herinnerd word om  deel te nemen aan een 
of beide evenementen.
In de volgende Gazet meer informatie 
over het aankomende Dierdonkweekend.

Ook voor de jeugdige voetbal liefhebbers 
onder ons geld dat ze nu reeds in kunnen 
schrijven via het inschrijfformulier en 
onthoud de datum zaterdag 11 september.

Plaats in ieder geval 12 september vast 
in uw agenda en kijk of u met een aantal 
buurtgenoten, vrienden of bekenden een 
volleybalteam kunt samenstellen waar-
mee u een sportieve en vooral gezellige 
zondag kunt vervullen.

Namens het bestuur Stg Dierdonkdagen.
Hans van Rijt
Secretaris

Op zaterdag 11 september, in het week-
end van de Dierdonkdagen, vindt het eer-
ste Dierdonk Urban Street golf toernooi 
plaats. Deelneming staat open voor de 
bewoners van onze wijk.
Urban Street golf is zoals de naam al zegt, 
golf in een stad of stadsdeel.
Het wordt gespeeld met gewone golfclubs 
en met een speciaal urbangolfballetje. 
Dit balletje heeft een gewicht van 
maar 1/3 van een origineel golfballetje 
zodat het noch schade aan omstanders 
noch schade aan materiële zaken kan 
aanrichten. 
Het balletje mag ten allen tijde opgeteed  
worden of er wordt geslagen vanaf een 
stukje kunstgras teneinde de clubs niet 
te beschadigen. Iedere hole is een nader 
aan te duiden object in onze wijk. Golf er-
varing is niet vereist en iedereen kan het 
spelen. 

De regels zijn uitermate eenvoudig. U 
begint op de afslagplaats en u probeert in 
zo min mogelijk slagen uit te holen. Heel 
veel meer regels zijn er niet.

In beginsel heeft u maar een golfclub 
nodig om mee te kunnen spelen, welke 
maakt niet zo veel uit, maar een ijzer 
5,7 of 9 voldoet prima. Voor de balletjes 
wordt gezorgd.
Wilt u meedoen maar u heeft geen golf-
club geef dit dan even aan.

Gezien het feit dat het aantal deelnemers 
gelimiteerd is, geldt de gouden regel wie 
het eerst komt, wie het eerst maalt.

Aanmelden kan bij voorkeur per e-mail 
via: 
John Vincent e-mailadres  
 jevincent71@hotmail.com

Of per inschrijfstrook, zie blz 17.

Eerste Dierdonk Urban Street Golf Toernooi
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Zondag 12 SEPTEMBER 2010

Het bestuur van de Stichting Dier-
donk Dagen is weer begonnen 
met de organisatie van dit gezelli-

ge volleybaltoernooi voor zowel de jeugd 
als voor de volwassenen. Voor een goede 
organisatie willen wij graag zo snel mo-
gelijk weten hoeveel teams er deelnemen 
aan dit volleybaltoernooi. 
Ingeschreven kan worden in drie klassen 
t.w.: jeugd, fun en prestige.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 voor de 
fun- en prestige-klasse 
en € 15,00 voor de jeugd. Inschrijven kan 
per team maar ook individueel. 
De kosten individueel bedragen dan € 
5,00 p.p. 

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2010
Om te voorkomen dat er teams na aanmel-
ding niet op komen dagen, en dus anderen 
benadelen, willen wij een borgsom van € 
5,00 per team vragen, die na afloop van 

het toernooi weer opgehaald kan worden 
bij het wedstrijdsecretariaat.

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

MINIVOETBALTOERNOOI

Inschrijfformulier Minivoetbaltoernooi 
Naam van het team: 
………………………………………….

Leeftijdsgroep O   7 t/m 9 jaar
  O 10 t/m 12 jaar
Naam contactpersoon/begeleider: …………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………
E-mail: ……………………………………….

Dit formulier, samen met de borgsom (€ 5,00), inleveren bij:
Roland van Woerkom, Velhorstweide 29 ( 514896
E-mail: r.woerkom5@chello.nl
Hans van Rijt, Leeuwenborchweide 58 ( 559897
E-mail: h-wvanrijt@hetnet nl 

 

Inschrijfformulier Volleybaltoernooi.

Naam team: .....………………………………………...
Naam contactpersoon: …………………………………
Telefoonnummer: …………………………………….
E-mail: ………………………………………………..

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

Inschrijfformulier Urban Street Golftournooi.
Ik wil deelnemen aan het eerste 
Dierdonk Urban Street Golftournooi.

Naam: .......................................................................
Adres: .......................................................................
Telefoon: .........................................................
E-mailadres: .........................................................

Ik ben wel / niet in het bezit van een golfclub.

Dit formulier kunt u inleveren bij:
John Vincent,  Kromme Geer 59,  5709 ME Helmond
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Beste mensen,

De afgelopen tijd zijn er helaas 
weer enkele berichten opgedoken 
in de media met betrekking tot 

een alternatief tracé voor het in de toe-
komst verbreden van de N279.
Dat er iemand op de gedachte komt om 
zo een nieuwe variant te verzinnen, is ei-
genlijk te gek voor woorden.  Op papier is 
alles mogelijk, maar dit kan geen realiteit 
worden. Dit nieuwe traject zou zelfs door 
de Bakelse Beemden gaan vanaf de roton-
de Dierdonk-Bakel richting Aarle-Rixtel.

Enige jaren geleden (2005) is het project 
“Waterberging Bakelse Beemden” opge-
start in samenwerking met de gemeente, 
wethouder Jan van den Heuvel deed de 
kick-off, om juist dit natuurgebied op te 
waarderen en te behouden. Jammer ge-
noeg zijn alle benodigde procedures nog 
niet allemaal afgerond om tot realisatie 

van dit uitgewerkte plan over te kunnen 
gaan. 
Met mij zijn er naar mijn mening zeer veel 
bewoners trots op dit stukje mooie natuur 
vlak bij huis. 
Dagelijks worden er vele wandelingen ge-
maakt door allerlei mensen. 
Lekker eventjes relaxen in de natuur, sa-
men, alleen of met de hond, groepjes van 
de Dierdonk school en het kinderdagver-
blijf de Bereboot.  Iedereen geniet van dit 
mooie stukje natuur, dit wil ik en mijn 
gezinnetje en ik hoop ook u, kost wat het 
kost niet verloren laten gaan. We hebben 
al zo weinig natuur rond Helmond en dit 
gebied heeft juist een buffer functie voor 
de wijk.

Weer een nieuw stuk asfalt aanleggen 
vlak bij de reeds bestaande N279/
Wolfsputterbaan !
Wat is de meerwaarde ten opzichte van 

het verbreden van de N279 om Dierdonk ?
Dit zijn vragen die de komende tijd be-
sproken worden en standpunten over wor-
den ingenomen.
Om te zorgen dat de Bakelse Beemden 
behouden blijft voor de wijk zullen de be-
woners dit zeer duidelijk kenbaar moeten 
maken.  
Vandaar deze oproep om op het forum van 
de wijk Dierdonk uw mening kenbaar te 
maken. Met de steun van alle bewoners 
om het gebied te behouden staan we (en 
de wijkraad) sterker om dit alternatieve 
tracé af te wijzen. 

Via onderstaande link kunt u uw mening 
kenbaar maken.
http://www.dierdonk.eu/forum/viewtopic.
php?f=16&t=110

Richard van Gaalen
Een trotse Dierdonker.

Wij zijn een groep 55+ tennissers, 
die van 10.00 - 12.15 uur op dinsdag en 
vrijdag op TV Dierdonk tennissen. 
Door “natuurlijk verloop” is onze groep 
eigenlijk wat te klein geworden. Wij 
zoeken daarom nog enkele 55+ tennissers, 
die al wel een aardig balletje kunnen slaan, 
om onze groep te komen versterken.
We spelen twee maal een half uur, dan een 
kwartier pauze en dan nog twee maal een 
half uur. (Dubbel)

Hebt U interesse,bel dan één van onder-
staande nrs.

Mia Verhoeven - ( 526887
Hans van Hoof - ( 06.10452632
Wim Schaars - ( 518265
Of kom dinsdag- of vrijdag-ochtend even 
kijken.
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Na het overlijden van een docente 
Frans in november 2008 op het 
Dr.-Knippenbergcollege  hebben 

2 collega’s besloten zich in te gaan zet-
ten voor de kankerbestrijding. Zij heb-
ben zich aangesloten bij Alpe d’HuZes 
en zoeken sponsoren voor hun 6-voudige 
beklimming van de Alpe d’Huez op 3 juni 
a.s. In dit artikel ga ik in op het doel, hun 
Kick-Off op school en de bijdrage van u 
allemaal. 

DOEL
In de strijd tegen kanker ervaren 
zowel patiënten als hun dierbaren 
een groot gevoel van onmacht. 
Kanker is alomtegenwoordig. Er-
tegen vechten lijkt zinloos. Eén op 
de drie Nederlanders krijgt kanker. 
Iedereen maakt van dichtbij mee 
hoe levens drastisch beïnvloed en 
verwoest worden.
 
Alpe d’HuZes is opgericht met als doel 
de onmacht die door kanker ontstaat, om 
te zetten in kracht. Dit doen we door met 
zoveel mogelijk mensen steeds weer de 
grenzen van het mogelijke te verleggen. 
Alpe d’HuZes is gegrondvest op de abso-
lute overtuiging dat je de grootst moge-
lijke voldoening bereikt als je je met hart 
en ziel inzet voor een ander.

Ter nagedachtenis aan de mensen die te 
vroeg aan kanker zijn overleden, ter inspi-
ratie van de mensen die aan het strijden 
zijn. 

Onder het motto “Opgeven is geen optie” 
accepteren we geen beperkingen in wat we 
kunnen en zullen bereiken. Onze droom 
is dat kanker van een dodelijke naar een 
chronische ziekte evolueert. We willen 
kankerpatiënten optimaal ondersteunen 
om hun de mogelijkheid te geven goed, 
gelukkig en gezond te leven met kanker.
 
Daarnaast kan iedereen het ultieme geluk 
ervaren, dat ontstaat door het beste van je-
zelf te geven voor anderen. Iedereen die 
betrokken is geweest bij Alpe d’HuZes-
evenementen heeft dit geluk aan den lijve 
ondervonden. De kracht die daar vrijkomt 
is de brandstof voor het verwezenlijken 
van alle dromen die we koesteren.

We hebben een missie: 

Anderen faciliteren en inspireren 
om Goed, Gelukkig en Gezond te 
leven met kanker.

KICK-OFF op de KNIP
Op de BLOG van Huub Metzemaekers is 
het volgende te lezen:
Afgelopen weken hebben Jan Joosten en 
ik de Kick-off gehouden voor alle 2006 
leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege. 
Aan de hand van de trainingsvideo van de 
Alpe d’Huez, een powerpointpresentatie 
en de actuele stand van onze site hebben 
we geprobeerd om iedereen over de streep 
te trekken. 
Op 2 juni aanstaande zal de hele “Knip” 
in het teken staan van prestaties leveren 
voor het goede doel. Uiteraard moeten 
deze prestaties geld opleveren. Dat onze 
actie is overgekomen, blijkt uit de vele 
reacties en solo-acties. Spontane giften 
van leerlingen en ouders waren daar het 
bewijs van. 
Voor ons was dit een ware “Kick-on”. 
“KnippenBERGcollege in actie voor kan-
kerbestrijding” gaat een succes worden, 
let maar op!
Bron: http://deelnemers.alpe-dhuzes nl/
acties/huubmetz

UW BIJDRAGE
Kortom, u kunt de komende week op 
vele manieren in aanraking komen met de 
actie dag van de KNIP.
Leerlingen proberen op uiteenlopende 
manieren geld in te zamelen.  Denk hier-
bij aan gesponsord hardlopen, Rondje 
Helmond fietsen, spinning, zwemmen en 
mountainbiken. Andere activiteiten zijn 
de WK-voetbal op school, auto’s wassen, 
armbandjes en pennen verkopen, straat-
toneel en straatmuziek. Hopelijk staat u 
open voor de vragen van de leerlingen en 
doneert / sponsort ook u. 
Leerlingen die aan de deur komen, kun-
nen zich legitimeren met een KNIP-spon-
sorkaart en hun schoolpas. We streven 
naar een totaalbedrag van € 30.000,00 ! 
We gaan ervoor want ook voor de KNIP 
geldt ‘Opgeven is geen optie’.  Voor na-
dere informatie verwijzen wij u naar de 
website www.opgevenisgeenoptie nl
en naar school (0492-597587). 

Gerard Bosmans  
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Paella met kip en zeevruchten

Nu de avonden weer wat langer zijn 
en de temperatuur erg aangenaam 
is om lekker buiten te eten hebben 

we een lekker zomers gerecht. Een gerecht 
wat de vakantiesfeer alvast wat aanwak-
kert, namelijk Paella! 
Paella (uitspraak: pa el ja) is een oorspron-
kelijk Valenciaans en tegenwoordig typisch 
Spaans gerecht en bevat, afhankelijk van 
de regio, als hoofdingrediënten: rijst, zee-
vruchten als vis en schaaldieren, stukjes 
kip, konijn, tomatenbasis (tomato frito), 
garrafo (speciaal soort witte bonen uit Va-
lencia), snijbonen en saffraan. Belangrijk 
onderdeel van de bereiding is dat de rijst 
gekookt wordt in de bouillon van de vis- 
en schaaldieren of kip en konijn, het liefst 
buiten op een houtskool verhitte paella-pan 
(paellera). Ook in Zuid-Frankrijk wordt dit 
gerecht vaak gegeten. Paella kan op heel 
veel verschillende manieren worden klaar-
gemaakt.  Er zijn 101 varianten en dit re-
cept is er een van.
Voor 4 personen

4 à 6 kippenbouten
Olijfolie
1 teentje knoflook (fijngehakt)
1 sjalot (fijn gesnipperd)
2 tomaten (in stukjes gesneden)
Saffraan
700 gram paella rijst (of risottorijst)
1 ltr kippenbouillon (warm)
4 à 6 grote garnalen (met schalen)
1 scheutje droge witte wijn
Gemengde zeevruchten naar keuze (inkt-
visringen, scampi, etc)
250 gram mosselen (gewassen)
1 kopje diepvrieserwtjes
Peper,  Zout  &  1 citroen 

Bak de kippenboutjes aan alle kanten bruin 
in een beetje olie (ca 6 minuten). Haal ze 
uit de pan en leg ze opzij. Doe de knoflook, 
sjalot en de tomaten in de pan en bak enkele 
minuten.  Voeg de rijst, wijn en saffraan toe 
en bak zachtjes verder tot de rijst transpa-
rant is. Doe de kippenbouten en de erwtjes 
bij de rijst. Overgiet het geheel met bouillon 
en zorg ervoor dat alles onder staat.  Dek de 
pan af met aluminiumfolie en laat de paella 
op een zacht vuurtje koken tot de rijst bijna 
gaar is. Voeg dan de garnalen en mosselen 
toe en eventueel nog een beetje bouillon en 
kook nog 3 minuten, voeg uiteindelijk de 
inktvisringen toe en laat nog even verder 
koken tot die gaar zijn. Neem de paella van 
het vuur en laat hem even rusten alvorens 
op te dienen. Serveer met partjes citroen.

Smakelijk!
Een Culinaire Groet,
Team Food For Fun

Water drinken II
Schoon drinkwater is bij ons in het Wes-
ten de gewoonste zaak van de wereld, toch 
vraag ik me af of we ons bewust zijn van 
het belang van water voor ons lichaam.

Zuurstof en water zijn de belangrijkste 
stoffen om te overleven. Ons lichaam be-
staat voor 70% uit water. Dit water dient 
elke dag aangevuld te worden door schoon 
puur drinkwater. 1 liter water per 30 kilo 
lichaamsgewicht. Je kunt je afvragen of dit 
belangrijk is om elke dag een gewoonte van 
te maken. Ik schets je graag hoe de samen-
stelling in ons lichaam is opgedeeld en dan 
kun je zelf een keuze maken of je water 
drinken belangrijk genoeg vindt. Ons bloed 
bestaat voor 90% uit water, onze hersen-
cellen voor 82%, onze inwendige organen 
voor 80%, onze spieren voor 75% en onze 
botten bestaan voor 55% uit water. Water 
zit voor 62% in de cellen zelf en voor 30% 
tussen de cellen in. De overige 8% dient 
als stootkussen en smeer¬middel voor in-
gewanden, ogen, oren, bind¬weefsel en 
beenmerg.

 

Stel je eens voor dat je 1 liter schoon water 
in een emmer hebt. In deze emmer gooi je 
een hele dag al het voedsel dat je eet. Hoe 
denk je dat deze emmer er uitziet als daar 
geen schoon drinkwater bij zit? Dit moet 
je eens visualiseren aan de binnenkant van 
jouw lichaam. 

Of je voldoende vocht op¬neemt, kun je 
kijken naar de kleur van je urine. Indien 
deze donkergeel is, is het een signaal dat je 
te weinig water drinkt. Als je dorstig bent is 
dit ook al een teken dat je te weinig gedron-
ken hebt. Probeer voldoende te drinken 
voor je dorst krijgt.  In onze prak-
tijk zie ik dat het dorst¬signaal bij een 
hele hoop mensen niet meer functioneert. 
Blijkbaar stopt het lichaam geen energie 
meer in het afgeven van een dorstsignaal 
als degene al jarenlang niet voldoende wa-
ter consumeert. We krijgen dan  hoofdpijn 
maar leggen geen verband met vochttekort. 
Pas als degene langzaam begint met het op-
bouwen van puur water drinken, gaat het 
dorst¬signaal weer functioneren.

Een matige chronische uitdroging kun je 
voorkomen door te letten op de volgende 

symptomen: weinig of helemaal nooit zwe-
ten, humeurig zijn, je moe voelen, moeite 
hebben om je te concentreren, voortdu-
rende obstipatie, een matte droge huid en 
haren of nierstenen. 

Nippend aan mijn eigen glas water, vraag 
ik me af waarom ik de energie stop in het 
schijven van een tweede colomn over water 
drinken. Dit komt denk ik doordat ikzelf ja-
renlang amper water heb gedronken. Ik was 
me niet bewust van het belang hiervan. Pas 
toen ik gecoacht ben op het voldoende wa-
ter drinken, heb ik aan mijn eigen lichaam 
ervaren wat een voordelen dat dit kost-
bare vocht heeft. Dit gevoel gun ik vanuit 
mijn hart werkelijk iedere bewoner van 
Dierdonk. Vandaar deze energie die ik we-
derom stop ik het schrijven van een kleine 
watercampagne.  Water vormt niet alleen 
een levensnoodzakelijk oplosmiddel voor 
hormonen en antilichamen maar is ook het 
transportmiddel bij uitstek voor zuurstof en 
voedingsstoffen naar de cellen en de weef-
sels. In feite regelt het alle lichaamsfuncties 
en er is geen enkele biochemische reactie 
mogelijk zonder water. 

De 100 biljoen lichaamscellen die we 
hebben, hangen af van water om al hun 
complexe levensverrichtingen te kun-
nen uitvoeren. Elke cel fungeert als een 
vochtige batterij. Water geeft ons lichaam 
soepelheid en functioneert als een warm-
teregelaar. Als het lichaam te warm wordt, 
gaan we zweten, waardoor water door de 
huid naar buiten wordt geperst en ver-
dampt, zodat het lichaam terug afkoelt. 
Daar¬naast beschermt water de weefsels, 
hersenen, ogen, ruggenmerg en niet te 
vergeten de foetus in de baarmoeder. Het 
functioneert als schok¬demper voor de 
tussen¬wervelschijven en het kraak¬been 
in de gewrichten.

Het gaat er niet om wát je tot nu toe hebt 
gedronken. Het gaat erom dát je vanaf nu 
voldoende water gaat drinken als je ge-
zondheid je lief is.

Judith Guns
www.welzijnspraktijkhelmond nl

Recept....
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De ontvangst is een visitekaartje: 
ons gesprek vindt plaats in de tot in 
de puntjes geschilderde, behangen 

en gedecoreerde woonkamer in een niet op-
vallende wijk in Mierlo-Hout. Het buiten-
werk zag er al keurig afgewerkt uit (daar ga 
je dan toch op letten als je een schilder gaat 
interviewen) , binnen is het een plaatje. Hier 
zijn vaklui aan het werk geweest. Arjan van 
Bree en Thomas Haseke vormen samen de 
directie van schildersbedrijf VB&H Schil-
derwerken. Dat betekent in hun geval dat 
de kern van hun werk het schildersvak is, 
administratie en aquisitie komt er bij. Ze 
zien zichzelf als schilder, niet als directeur. 
Ze hebben twee mensen in dienst, waarmee 
twee aan twee de klussen geklaard wor-
den. In 2002 zijn ze met VB&H begonnen. 
Beide mannen kennen elkaar uit de buurt 
waar ze opgroeiden: Helmond Noord. Ar-
jan brak zijn studie MTS-electrotechniek af 
en kwam door Thomas op het idee om het 
schildersvak in te gaan. Dat  betekende vier 
dagen in dienst van een bedrijf de praktijk 
en een dag theorie op school. Op de vraag 
hoe je nu een goede schilder wordt, is het 
antwoord eensluidend: “In de praktijk”. “Ik 
leer iedere dag”, zegt Arjan. “in de praktijk 
merk je pas wat wel en niet werkt. Op de 
opleiding leer je theorie, en de werkelijk-
heid is vaak anders”. 

Drie markten
Na de opleiding zijn beiden onafhankelijk 
van elkaar in dienst geweest van één of 
meerdere bazen, waarna het duo  VB&H 
Schilderwerken opzette. De markt voor 
schildersbedrijven valt grofweg uiteen in 
drie delen: de nieuwbouwmarkt, de on-
derhoudsmarkt  en de particuliere markt. 
VB&H doet niets in de nieuwbouwmarkt. 
Dat is een bewuste keuze. “De nieuwbouw-
markt is meters maken. In een bepaalde 

hoeveelheid tijd moet bij een aantal hui-
zen hetzelfde gebeuren”. Voor de mannen 
van VB&H is dat niet het mooiste van het 
schildersvak. Zij hebben liever de opdrach-
ten met een opdrachtgever die zijn wensen 
op tafel legt, waar zij dan vervolgens mee 
aan de slag gaan. Het leeuwendeel van hun 
werkzaamheden speelt zich dan ook af op 
de particuliere markt. 10% van de opdrach-
ten vallen onder zakelijke opdrachtgevers’. 
Dat zijn bedrijven die een contract met 
VB&H hebben voor het onderhoud van 
hun vastgoed. 

AF-gecertificeerd
Zoals gezegd: de particuliere markt, is 
voor VB&H het belangrijkst. En dat type 
opdrachtgevers past ook het beste bij hun 
bedrijfsfilosofie.Die luidt: netjes werken, 
doen wat we beloven, een goed contact met 
de klant onderhouden en goed werk afle-
veren. Het lijken open deuren, maar het is 
een bewuste keuze om zo te werken. Het 
gaat bij VB&H om goed werk, waar ze op 
aan gesproken mogen worden. Zo zijn ze 
ook AF-gecertificeerd. AF is een keurmerk 
zoals de Bovag, maar dan voor schilders- 
en afwerkingsbedrijven. En certificatie 
moet een bedrijf verdienen. Zo moeten 
de schilders die er in dienst zijn ter dege 
zijn opgeleid, men moet vakbekwaam zijn 
en  wordt het bedrijf  doorgelicht op de be-
drijfsvoering. Ter controle worden er elke 
drie jaar referenties nagetrokken bij ver-
vulde opdrachten. “Dat betekent, dat de 
AF steekproefsgewijs een aantal klussen 
van je naloopt, vanaf de offertefase tot het 
uiteindelijke resultaat. Zo moet je je certifi-
cering steeds weer verdienen” zegt Thomas 
Haseke. “Voor de klant betekent het extra 
zekerheid”, vult Arjan aan, “als een AF-ge-
certificeerd bedrijf onverhoopt failliet gaat, 
staat AF garant voor een goede afwerking 
van de opdracht en nazorg”. Lang niet alle 
schildersbedrijven zijn AF-gecertificeerd: 
van de ruim 456 bedrijven in de regio  Hel-
mond, Eindhoven zijn dat er maar ca. 23. 
En dat is dus ook niet voor niets. In heel 
Nederland zijn ca. 1500 AF-gecertificeerde 
bedrijven . Voor meer info kijk op www.
af-erkend nl

Netjes
VB&H heeft hoge kwaliteitsnormen, en 
niet alleen op het resultaat. Netjes werken 
betekent voor hen ook: de zaak netjes ach-
terlaten en je rommel opruimen. En ook: 
mocht de klant niet tevreden zijn, daarover 
in gesprek gaan en een oplossing bieden. 
“Als de buitenboel geschilderd is en er gaat 
net in de laatste fase van het drogen een 
buitje over heen, dan zijn wij nog steeds 
verantwoordelijk voor een goed eindre-

sultaat.” Met deze manier van werken kan 
VB&H niet altijd de goedkoopste zijn. 
Zo staat het ook op hun website: “VB&H 
Schilderwerken is geen prijsstunter”. Ook 
dat past niet bij het kwaliteitsimago dat het 
bedrijf heeft en graag wil houden. Dat laat 
onverlet, dat VB&H zeker concurrerend 
offreert, met een glasheldere offerte  zon-
der concessie aan de kwaliteit.
De klant is met een AF-erkend bedrijf per 
saldo zelfs voordeliger uit , omdat het AF-
erkende bedrijf staat voor een duurzamer 
resultaat. 

Regels
VB&H is met zijn beperkte omvang van 
vier vaste medewerkers een volwaardig 
bedrijf dat aan alle ARBO- en andere wet-
gevingen moet voldoen. De Europese Unie 
heeft zich in de afgelopen jaren flink bezig-
gehouden met veiligheids- en gezondheids-
risico’s van de mensen die in de schilders-
wereld werken. Vrijwel al het hoogzittend 
schilderwerk dient op steigers plaats te 
vinden, een ladder is nog slechts een trans-
portmiddel. Ook op het gebied van produc-
ten waar mee gewerkt mag worden zijn de 
eisen strenger geworden. Het is iets waar 
men allang aan gewend is en de eisen heb-
ben ook voordelen: “Vroeger smaakte je 
avondeten door de dampen overdag vaker 
naar terpentine dan tegenwoordig. Verf op 
waterbasis verplicht voor binnen en voor 
buitenverf zijn er speciale eisen.

Het werkgebied van VB&H bestrijkt een 
wijde kring in Nederland en ook zelfs Bel-
gië, maar de meeste opdrachten komen na-
tuurlijk uit de regio Eindhoven-Helmond. 
Opvallend is de spreiding in Helmond: 
veel Brandevoort, Stiphout en Oranjebuurt, 
maar erg weinig Dierdonk. Daar ligt dus 
nog een uitdaging.

Voor meer informatie over VB&H Schil-
derwerken: www.vbh-schilderwerken.nl

Irma van Nieuwenhuijsen
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  m i a u w e n p p r   

 ij s b a a n e l k r e e  

n o o t j e k u i e r t j e 

e o k b a d h r u g n s j s 

g i o t e d ij z r e e k e o 

ij n z r o d e t e l o r l g 

r z ij o m b t m l b d e e k 

k e n e r a e ij t a m w e n 

 t e e a g n r d l ij l j  

  n e t t o v a r v e   

adem
adres
almelo
altijd
armoe
bedtijd
bokje
gemeente
ijsbaan
inzet
keerzijde
kegelbal
kozijnen
krijgen

kuiertje
miauwen
noodhulp
noorman
nootje
oktober
ravotten
reuze
rijweg
tenzij
vlek
weigeren
werkster

Woordzoeker
De woorden hieronder zijn in alle mogelijke rich-
tingen in het diagram verborgen. De letters mogen 
meer dan eenmaal gebruikt worden. De overge-
bleven letters vormen, horizontaal, regel voor regel 
van boven naar beneden gelezen een trefwoord.

Doolhof

Wie helpt het draakje terug naar 
het kasteel Drakenstijn?

Zoekplaatje  Op het eerste gezicht zien de plaatjes er hetzelfde uit. Er zijn echter 7 verschillen. Wie vindt ze allemaal?

Twee spoken lopen door 
het kasteel. De een zegt 
tegen de ander, “stil 
eens, ik geloof dat ik 
iemand hoor!” Zegt de 
andere, “bangerik, je 
gelooft toch zeker niet 
meer in mensen?”

Een man zit in de trein, 
en laat zijn kaartje zien 
aan de conducteur. 
“Maar mijnheer, dit is 
een kinderkaartje”, zegt 
de conducteur. Waarop 
de man zegt: “Nou, dan 
kunt u wel nagaan hoe 
lang ik hier op de trein 
heb staan wachten!”
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Vaderdag
Deze maand is het vaderdag, en 
ook beginnen de wereldkampio-
enschap voetbal in Zuid-Afrika. 
Omdat er niet zoveel vaderdagver-
halen in omloop zijn combineren 
wij het verhaaltje met een WM knut-
sel voor vaderdag.

De verlegde vaderdag
Het is nog een paar nachtjes slapen en dan 
is het vaderdag. Mama is papa al een paar 
dagen aan het plagen of hij eigenlijk wel 
iets van de kinderen zal krijgen. Je krijgt 
immers alleen maar een cadeau als je lief 
bent geweest. En is papa wel elke dag 
lief? Olivier en Martijn zijn ervan over-
tuigd dat papa ook wel is een keertje boos 
is. Soms is hij boos op Olivier en Martijn 
of hij is boos op zijn werk. Maar dat geeft 
niet iedereen is wel een keertje boos en 
daarom kan je nog wel een cadeau verdie-
nen. En op vaderdag hoort er gewoon een 
cadeau bij, net als mama op moederdag 
ook cadeaus heeft gekregen. Papa komt 
net de kamer binnen lopen als mama en 
Martijn samen met Tess iets aan het ma-
ken zijn. “Niet binnen komen”, roept 
mama. Papa doet vlug de deurdicht en 
gaat het kantoortje in. In het kantoortje zit 
Olivier. “Wat ben jij nou aan het doen?’, 
vraagt papa. “Ik ben aan het schrijven”, 
zegt Olivier. “Voor school moet ik een 
verhaaltje schrijven over iets wat ik heel 
leuk vind”. Papa kijkt op het blaadje van 
Olivier en ziet dat Olivier aan het schrij-
ven is over dokter zijn. Papa is ook dok-
ter en Olivier zal daarom wel een verhaal 
over ‘dokter worden’ schrijven. “Papa, 
je mag nu wel de kamer in”, gilt Martijn 
door het huis. “Papa!!”. “Ja ja, ik hoor je 
wel”, roept papa terug. Olivier gaat ook 
mee met papa naar de kamer. Mama zit 
met Martijn en Tess voor de televisie. 
“Het is bijna vaderdag”, zegt Martijn te-
gen papa. “Ja, dat klopt. En ik wil jullie 
nog zeggen dat ik dan niet thuis kan zijn”, 
zegt papa. Mama kijkt papa aan en vraagt: 
”Waarom dan niet? Heb je dienst in het 
ziekenhuis?”. “Ja. Een collega is ziek en 
niemand kan de dienst overnemen en als 
er dan niemand anders is ben ik degene 
die het over neemt”, zegt papa. Olivier 
kijkt naar mama, zo van dit is niet leuk, 
maar ja papa kan er ook niets aan doen. 
“En de cadeautjes nu? Krijg je die dan ook 
niet?”, vraagt Martijn. “Die kunnen we 
papa wel geven, alleen niet zondag als het 
Vaderdag is”, zegt mama. “Wanneer doen 
we het dan?’, vraagt Olivier. “We kunnen 
de cadeautjes zaterdagavond geven. Dan 
mogen jullie later naar bed toe. Het is dan 
al bijna zondag”, zegt mama. “Maar als 

papa er ‘s morgens niet is kan hij geen 
broodjes op bed krijgen “, zegt Olivier. 
“Nee, dat kunnen we dan niet brengen, 
dat zullen we dan een ander keertje doen”, 
antwoord mama. Ze vinden het heel jam-
mer dat papa moet werken maar de zieke 
mensen willen beter worden en daar heb-
ben ze papa voor nodig. Zaterdagavond is 
het heel gezellig in de kamer. Op de grond 
onder een doek liggen een paar cadeau-
tjes. Op tafel staan koekjes, zelfgemaakt 
door mama en Olivier, en koffie, yogo en 
warme chocolademelk. Het lijkt nu net 
of er iemand jarig is. Als eerste mag Tess 
haar cadeau geven. Het cadeau is eigenlijk 
van Tess en mama samen. Net als het ca-
deau van mama voor moederdag die had 
papa gekocht namens hemzelf en Tess. 
Papa krijgt een nieuwe koffer om mee te 
nemen naar het ziekenhuis. Papa had wel 
een koffer maar die was te klein gewor-
den. Papa is er heel erg blij mee. Meteen 
krijgen mama en Tess een dikke kus. Het 
volgende cadeau is van Martijn. Martijn 
heeft een muismat gemaakt. Die kan papa 
onder de muis leggen van de computer. 
Op een papier heeft hij tekeningen ge-
maakt met boven in een foto van hem. Het 
is een heel fleurige muismat en papa is 
er heel erg blij mee. Als laatste is Olivier 
aan de beurt. Olivier heeft op school een 
kijkdoos gemaakt. In de kijkdoos zitten 
allemaal dingen die papa in het ziekhuis 
gebruikt. Aan het plafond van de kijkdoos 
hangt een lampje, daarmee kan hij goed 
naar de mensen kijken en verder staat 
er een tafel, een kast en allemaal andere 
dingen in. Papa is er heel erg blij mee en 
verteld dat hij het mee gaat nemen naar 
het ziekenhuis. Op kantoor is er nog wel 
een plaatsje waar de kijkdoos kan staan en 
zo kan iedereen het mooie cadeau zien. Je 
kunt wel zien dat papa heel erg verwend 
is. Met zijn allen drinken ze nog iets en 
nemen ze een eigen gemaakt koekje voor-
dat er tanden worden gepoetst en de kin-

deren naar bed gaan. En zo komt er een 
einde aan de voor Vaderdag.

Maak voor je vader een spul-
lenhouder
Verzamel een aantal rollen van verschil-
lend formaat. Lange, dikke, kleine, platte, 
hoe verschillend, hoe leuker! Eventueel 
kun je ook doosjes gebruiken.
Wanneer je vader van voetbal houdt, ver-
sier je de rollen (en doosjes) in de kleuren 
van je vaders favoriet, in ons geval NE-
DERLAND! De kleuren rood, wit, blauw 
en oranje kun je dan gebruiken. Wij heb-
ben op school een aantal rollen papier ge-
kregen (kassarollen) en gebruiken dit als 
extra.
 

Plak de versierde rollen aan elkaar en plak 
het geheel op een stevig stuk karton, bv. 
van een doos. (idee: maak van dat karton 
een bal) De kassarol komt over een ste-
vig stokje of paaltje (bv. een plastic rol-
letje van een fotofilmpje) welke we ook 
op het karton bevestigen. Stop er wat pot-
loden (denk aan de kleuren van je vaders 
favoriet) in, een gummetje, een penseeltje 
en potjes verf (denk aan de kleuren van je 
vaders favoriet) en maak er een leuk pakje 
van. Nu kan je vader alle standen bij hou-
den, een pool opzetten en zich beschilde-
ren met de kleuren van zijn favoriete land 
(en hopelijk is dat net als bij ons NEDER-
LAND). 
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Eerste Hockeykampioenen in Bakel
Hockey is een leuke sport voor jon-
gens en meisjes en voor jong en oud.

Nederland is dan ook echt een hoc-
keyland. Hockey is een leuke en 
sociale teamsport, waar je samen 

kunt winnen en verliezen. Daarnaast is het 
heel erg gezellig bij Hockeyclub Bakel. 
Veel bewoners van Dierdonk weten dit in-
tussen ook en hebben de weg al gevonden 
naar de kleinschalige club in het dichtbij 
gelegen Bakel. 

Eerste Bakelse team kampioen

Op het moment van het schrijven van 
dit stukje is de competitie al weer een 
heel eind gevorderd. Het eerste Bakelse 
hockeyteam dat kampioen kon worden 
was Dames 2. Tot nu toe hadden ze alles 
gewonnen en een doelsaldo van gemiddeld 
10 doelpunten voor. De nummer drie van 
de poule Boxmeer kon ook geen potten 
breken tegen Bakel en stond met de rust 
al met 6-0 achter. De supporters waren 
in grote getalen op komen dagen, mede 
dankzij de vele familieleden en het mooie 

weer. Na de pauze wist het talentvolle 
team de stand gestaag op te voeren tot 
13-0. Dat betekende dat de kurken van de 
champagneflessen eraf konden knallen. 
Het bestuur en de familie zorgde voor 
de bloemen en natuurlijk wat lekkers. 
En daarna feesten bij Hein! Proficiat 
meiden…….en volgend jaar veel succes, 
want dit team zal volgend jaar in de 
standaardklasse gaan uitkomen.

Dierdonkse hockeyers gaan 
voor kampioenschap
Er zijn nog meer Bakelse hockeyteams 
en dus ook Dierdonkse hockeyers in de 
race voor het kampioenschap. De meiden 
van F2 wisten alle wedstrijden met ruime 
winstcijfers af te sluiten. Ze zien er echt 
naar uit om volgend seizoen op een hoger 
niveau te acteren. Dat geldt ook voor de 
jongens E1. Deze knapen wisten tot voor 
vorig jaar nog niet veel wedstrijden in 
winst om te zetten, maar intussen zijn 
ze sterk gegroeid. Het team wist echt 
alle wedstrijden overtuigend te winnen 

en nog mooier, ook nog eens met fraaie 
combinaties. Dus ze zijn er klaar voor 
om volgend jaar naar een achttal door 
te groeien. De meiden van MD1 staan 
na de promotie van vorig jaar naar de 
tweede klasse opnieuw bovenaan. Dat is 
een superprestatie. Hopelijk kunnen zij 
ook het kampioenschap binnen halen. 
Dat geldt ook voor het jongens C1-team. 
Ook zij staan op plek nummer 1. Tot slot 
staan de meiden van B1 ook afgetekend 
bovenaan in hun poule. Deze meiden van 
rond de 14 jaar leggen een mooi potje 
hockey op de mat en gaan zeker voor het 
kampioenschap. Er zit volop vechtlust in. 
Wij wensen alle teams veel succes in de 
resterende superspannende wedstrijden 
en hopen begin juni meerdere kampioens-
teams te mogen huldigen. Daarover meer 
in de volgende Gazet.

Meer informatie over het hockeyen in 
Bakel staat op de website
www hockeyclubbakel nl. 

Tot ziens bij Hockeyclub Bakel!

Het talentvolle Dames 2-team werd in hun eerste seniorenjaar zonder puntenverlies 
kampioen en gaat het volgend jaar proberen bij de standaardteams.
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “ Brouwhuis” 

Eerste Hulp Bij Onverstandige 
Huisdieren
Tijdens het werk in de kliniek horen we het 
wel eens: ik wist niet of ik met spoed moest 
komen, maar hij heeft last van… En soms 
blijkt dat die spoed dan ook wel nodig is. 
Daarom zullen we in de komende afleve-
ringen enkele spoedgevallen behandelen 
waarbij snel ingrijpen van levensbelang is.

Oogproblemen
Het gebeurt nogal eens dat een hond of 
kat, maar ook andere dieren, last van hun 
ogen hebben. Meestal is er dan weinig aan 
de hand, een ontsteking of irritatie. Maar 
er zijn gevallen waarin oogklachten zelfs 
tot blindheid kunnen leiden. Als er nog een 
stukje van een stok in het oog zit is het dui-
delijk dat spoed geboden is. Maar een oog-
probleem is eigenlijk altijd spoed, je hebt 
er maar twee!

Een beschadiging van het oog is snel ge-
beurd. Een kattenkrab of een takje in het 
oog kan leiden tot een behoorlijke bescha-
diging. Ook ergens tegenaan lopen zorgt 
voor problemen. Vaak zie je dan dat het 
oog pijnlijk is. Het dier zal zijn oog dicht 
houden. Een beschadiging van het hoorn-
vlies zie je als een wit-blauwe waas over 
het oog. Er hoopt zich namelijk vocht in 
het hoornvlies op, net als in een blaar. Dat 
vocht zorgt voor de verkleuring. In de kli-
niek kunnen we de beschadiging aankleu-
ren. De gebruikte kleurstof (fluoresceïne) 
plakt alleen aan de beschadigde cellen en 
licht op met de UV lamp. Er kan dan een 
goede inschatting gemaakt worden van de 
beschadiging. Een beschadigd hoornvlies 
moet snel herstellen. Dit doen wij door het 
oog te zalven. De zalf zorgt voor vocht en 
vitamines en helpt bij de groei van nieuwe 
cellen. Meestal duurt het herstel twee we-
ken, waarin het oog regelmatig gecontro-
leerd moet worden.

Wanneer het oog zélf pijnlijk is knijpen de 
spieren van de iris samen. Wat je dan ziet 

is dat de pupillen in beide ogen niet meer 
even groot zijn. De pupil van het pijnlijke 
oog is veel kleiner. We hebben dan te ma-
ken met een uveïtis, een ontsteking van de 
uvea, waar de iris een onderdeel van is. 
Zo’n ontstekingsreactie leidt in veel geval-
len tot problemen. De iris kan zelfs ver-
kleven aan de lens, waardoor de pupil niet 
meer groter kan worden. Een uveïtis zien 
we vaak na een beschadiging van het oog 
en ook wanneer een dier tegen iets aange-
lopen is (zonder beschadiging). Het is be-
langrijk om zo snel mogelijk in te grijpen 
bij een uveïtis. Hoe sneller je erbij bent, 
hoe minder problemen er overblijven. Wij 
behandelen de uveïtis met een pijnstillende 
oogdruppel en vaak ook tabletten. Vaak is 
de uveïtis dan snel voorbij en kunnen we 
ons richten op andere problemen, zoals de 
beschadiging van het oog.

Zonder aanleiding kunnen er ook oogpro-
blemen ontstaan. Iets wat we vaker zien 
bij kleine honden, katten en konijnen is het 
glaucoom. Een glaucoom is een oog waarin 
de druk te hoog is. Het oog komt dan bol 
te staan en gaat uiteindelijk uitrekken. Een 
glaucoom ontstaat plotseling en zonder 
duidelijke aanleiding. De reden ligt ver-
scholen in het oog. In het oog wordt name-
lijk constant heldere vloeistof aangemaakt, 
waarmee de binnenkant van het oog van 
voeding wordt voorzien. De aangemaakte 
vloeistof moet ook weer opgezogen wor-
den. Als er teveel vloeistof aangemaakt 
wordt of als de afvoerkanaaltjes verstopt 
zitten komt er teveel vloeistof in het oog en 
neemt de druk toe. We spreken dan van een 
verhoogde oogdruk. Aan de buitenkant zie 
je dat het oog van honden blauwer wordt 
(er komt vocht onder het hoornvlies), bij 
katten en konijnen zie je dit bijna nooit. 
Wat bij alle diersoorten wel gebeurt is 
dat de pupil groter is en niet meer kleiner 
wordt als er licht inschijnt. Daarnaast zul-
len de bloedvaten aan de buitenkant

(in het oogwit) van het oog opzwellen. Als 
de verhoogde oogdruk langer aanhoudt 
wordt de oogbol groter. Dit is een pijnlijk 
proces. Door de hoge oogdruk kan een dier 
blind raken. In veel gevallen moeten we er 
zelfs voor kiezen het oog te verwijderen.

In de kliniek kunnen we de oogdruk meten. 
Is die te hoog dan gaan we met verschil-
lende medicijnen en druppels proberen de 
oogdruk te verlagen. Na meerdere contro-
les zien we of we effect hebben. Veel die-
ren hebben we zo al kunnen helpen. Zolang 
we er maar op tijd bij zijn.

Dus, oogproblemen zijn altijd spoed!

Tot ZIENS bij dierenkliniek “Brouwhuis”

Stijn Peters
Dierenarts

Wilt u meer weten over Dierenkliniek 
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op: www.
dierenkliniek.com
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Er was voor Frits Auters een 
moeilijke tijd aangebroken. Niet 
dat hij opeens last had gekregen 
van lichamelijke of geestelijke 
mankementen. Daar had hij al ja-
ren problemen mee, en was daar 
inmiddels aan gewend geraakt. 
Nee, binnenkort zou er weer een 
oproepkaart in de bus vallen met 
de uitnodiging zijn stem uit te 
brengen voor het kiezen van een 
nieuwe Tweede Kamer. En zodra 
Frits iets moest gaan kiezen, be-
gon hij enorm te twijfelen. ‘Van 
kiezen komt kniezen’ was zijn zelf 
bedachte spreekwoord. Altijd als 
hij uiteindelijk een keuze had ge-
maakt, sloeg bij hem de twijfel 
extra hard toe. Was het wel de 
juiste keuze geweest? Zeker als 
hij zijn beslissing niet meer kon 
herroepen. Dan bleef hij tobben 
en piekeren, en wilde dat hij nog 
niet had gekozen. Wat dat be-
treft, paste zijn sterrenbeeld 
weegschaal heel goed bij hem. Hij 
had dan ook nog nooit een door-
slaand succes behaald. Aan de 
andere kant had zijn voorzichtig-
heid hem ook behoed voor dave-
rende miskleunen.

De moeilijkste keuzes voor Frits 
waren toch elke keer weer die 
voor de politieke partijen; of het 
nu om plaatselijke, provinciale of 
landelijke politiek ging. Van tevo-
ren beloofden de partijen van al-
les, maar na de verkiezingen was 
er geen sprake meer van ‘belofte 
maakt schuld’, maar eerder van 
‘belofte maakt schuldig’: schuldig 
aan het niet nakomen van belof-
tes. Frits Auters moest daarbij 
sterk denken aan de slogan van 
het laatste kabinet: na het zuur 
komt het zoet. Hij had dat meer 
ervaren als ‘na het zuur komt het 
bitter’. Kon je politici nog wel ver-
trouwen? Op welke partij moest 

hij in hemelsnaam gaan stemmen? 
Welke kont draaide? Wie zou er 
een rechte rug hebben? Het ma-
ken van een juiste keuze was voor 
Frits een schier onmogelijke op-
gave.

Een maand vóór de verkiezin-
gen was het gekrakeel tussen de 
partijen al begonnen. Frits werd 
daardoor alleen maar in verwar-
ring gebracht. Wie kon hij gelo-
ven en wie niet?
Na een paar dagen stopten de 
verkiezingscampagnes plotse-
ling. Er was een vliegtuig neerge-
stort, waarbij vele Nederlanders 
omgekomen waren. Net zoveel 
ongeveer als het aantal Neder-
landse verkeersdoden elke maand 
opnieuw gedurende de afgelopen 
jaren, zo had Frits snel uitgere-
kend. Maar deze keer was sprake 
van een ramp, en daarom werden 
de verkiezingscampagnes stilge-
legd. Frits bleef zo enkele dagen 
verstoken van loze verkiezings-
beloftes, politieke achterklap en 
persoonlijke zwartmakerij. Hij 
beschouwde het als een geschenk 
dat zomaar uit de hemel kwam val-
len. Wat een weldadige rust aan 
het politieke front. Hij vroeg zich 
af of er nog ergens een blik ram-
pen opengetrokken kan worden om 
de periode tot aan de Tweede Ka-
merverkiezingen in alle politieke 
rust door te komen.

De korte onderbreking van de 
verkiezingscampagnes had Frits 
willen gebruiken om zich te rich-
ten op de stemwijzers, waarvan de 
opmars op internet niet te stuiten 
was. Maar in de krant had hij een 
foto zien staan van Balkenende, 
die met een moeilijk gezicht be-
zig was zo’n kieshulp in te vullen. 
Hij keek erbij alsof hij niet he-
lemaal – of helemaal niet – snap-

te wat hij moest doen. Maar dat 
kende Frits wel van hem. Naast 
Balkende zat Job Cohen naar het 
resultaat van zijn eigen kieshulp 
te kijken met een blik van ‘hoe 
kom ik in hemelsnaam bij het CDA 
terecht?’ Veel vertrouwen in de 
kieshulpen straalde dat allemaal 
niet uit. Daar kwam nog eens bij 
dat Frits het gevoel had eerst nog 
eens te moeten kiezen welk stem-
advies van internet hij nu moest 
opvolgen: Stemwijzer, Kieskom-
pas, Stemmentracker, Wiekie-
sjij, Groenekieswijzer, Stemtest, 
Stemadviseur, Welkepartijpast-
bijmij. Het duizelde hem allemaal. 
En wie kon garanderen dat er niet 
gemanipuleerd was met deze kies-
hulpen? Welke politieke spindoc-
tors hadden hun eigen partijweb 
geweven rondom de kieswijzers 
op het WereldWijde Web?

Nee, Frits moest zich bij zijn 
keuze niet het hoofd op hol laten 
brengen. Hij wilde een duidelijk 
signaal afgeven aan de politiek: 
Nederland moet weer eenheid 
uitstralen, net zoals bij belang-
rijke internationale voetbalwed-
strijden, zoals bij het WK. In het 
stemhokje zou hij op zijn stembil-
jet met zijn zojuist aangeschafte 
oranje voetbalkleurpotlood eigen-
handig lijst 0 toevoegen met een 
oranje stem voor Beatrix. Dat zal 
ze leren, dacht Frits.

Dorus van Wegen

Wrikken en Wegen

Kiezen
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Programma juni 2010 Filmhuis Helmond

Reykjavik-Rotterdam
Donderdag 3 juni om 19.30 uur zaterdag 5 juni om 21.45 zondag 
6 juni om 18.30 uur maandag 7 juni om 21.30 uur dinsdag 8 juni 
om 14.00 uur en dinsdag 8 juni om 19.00 uur
No-nonsense misdaadthriller met vaart verfilmd en vol absur-
distische zwarte humor. Bewakingsbeambte Kristofer heeft af-
scheid genomen van zijn half-criminele verleden, maar hij heeft 
grote moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Voor een laatste 
slag, de smokkelpartij van zijn leven, monstert hij aan op een 
containerschip dat tussen Reykjavik en Rotterdam vaart. Zijn 
vrouw en jonge kinderen blijven achter en worden beschermd 
door zijn oude maat en ex-vriend van zijn vrouw, Steingrimur. 
Eenmaal in Rotterdam krijgt hij te maken met de doorgedraaide 
Hoogland (Victor Löw). Ondertussen loopt de zaak in Reykjavik 
ook gigantisch uit de hand. Kristofer trotseert alle tegenslagen. 
Zijn liefde voor Iris overwint alles.
Regie: Óskar Jónasson

The Road
Donderdag 3 juni om 21.30 uur vrijdag 4 juni om 14.00 zaterdag 
5 juni om 19.15 uur zondag 6 juni om 20.30 uur maandag 7 juni 
om 19.00 uur dinsdag 8 juni om 21.00 uur 
Post-apocalyptische roadmovie naar het boek van Pullitzer prijs 
winnaar Cormac McCarthy. (No Country for Old Men)
Een man en zijn zoontje doorkruisen een verzengd Amerikaans 
landschap, bedekt met de as van een vergane wereld. De man 
kan zich de tijd ervoor nog herinneren, het jongetje kent alleen 
dit dode landschap. Het enige wat hun rest is te overleven, en 
zich vast te houden aan de kostbare brokstukken van hun eigen 
menselijkheid. Ze zijn alles voor elkaar. Een gruwelijk mooie en 
wanhopige film, die doortrokken is van tederheid en verbeten 
vertrouwen.
Regie: John Hillcoat 

Los Viajes del Viento (The Wind Journeys)
Vrijdag 11 juni om 14.00 uur en vrijdag 11 juni om 19.15 uur 
zondag 13 juni om 20.30 uur maandag 14 juni om 19.00 uur 
dinsdag 15 juni om 21.00 uur
Muzikaal en visueel spectaculair Columbiaans sprookje over een 
duivelse accordeon. Iedereen die op het betoverde instrument 
speelt, is gedoemd tot het leven van rondreizend muzikant; hij 
moet spelen, gokken en vrijen tot hij sterft. De huidige eigenaar, 
de verbitterde Ignacio, heeft onlangs zijn vrouw verloren, en on-
derneemt een lange reis om zich van het vervloekte instrument 
te ontdoen - het moet terug naar zijn legendarische leermeester. 
Maar dan duikt de tiener Fermin op, als ongewenste reisgenoot. 
Als het aan hem ligt, verbreekt Ignacio zijn belofte.

Het verhaal speelt zich nu eens niet af in de grote stad en de 
enige drugs die voorbijkomen zijn de opzwepende ritmes en 
hartverscheurende klanken van de Valletano, de lokale smartlap. 
Tegen de majestueuze landschappen - van kust en regenwoud tot 
moeras en hooggebergte - kan geen toeristenbrochure op. 
Regie: Ciro Guerra

Lebanon
Vrijdag 11 juni om 21.45 uur zondag 13 juni om 18.30 uur maan-
dag 14 juni om 21.30 uur dinsdag 15 juni om 14.00 uur en dins-
dag 15 juni om 19.00 uur
Claustrofobische, heftige (deels) autobiografische oorlogsfilm 
van regisseur Samuel Maoz.
Juni 1982, de Eerste Israëlische-Libanese Oorlog. Een eenzame 
tank krijgt de opdracht om terroristen in een vijandige stad op 
te sporen. In de tank zitten vier Israëlische soldaten: Shmuel, 
Assi, Herzl en Yigal, jongens van rond de twintig die nooit iets 
met geweld te maken hebben gehad. Gegrepen door angst en het 
fundamentele instinct om te overleven, proberen ze wanhopig 
om zichzelf niet te verliezen in de chaos van de oorlog. De hele 
film blijft de camera bij vier soldaten in een tank, de kijker ziet 
alleen wat zij waarnemen. 
Regie: Samuel Maoz

Invictus
Donderdag 17 juni om 19.00 uur vrijdag 18 juni om 14.00 uur 
zaterdag 19 juni om 19.15 uur zondag 20 juni om 21.00 uur 
maandag 21 juni om 18.45 uur dinsdag 22 juni om 21.30 uur
BioPic drama van Clint Eastwood over Nelson Mandela in zijn 
eerste ambtsperiode als president van Zuid-Afrika
Invictus vertelt het inspirerende waargebeurde verhaal over hoe 
Nelson Mandela de handen ineen slaat met de aanvoerder van 
het Zuid-Afrikaanse rugbyteam, Francois Pienaar, om hun land 
te verenigen. De net verkozen president Mandela weet dat zijn 
land raciaal en economisch verdeeld blijft na het afschaffen van 
de apartheid. Mandela is er heilig van overtuigd dat hij zijn volk 
kan verenigen door de universele taal van sport. Hij steunt het 
Zuid-Afrikaanse rugbyteam dat kansloos wordt geacht in hun 
onwaarschijnlijke pogingen het wereldkampioenschap te ver-
overen in 1995. 
Regie: Clint Eastwood

The road
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Crazy Heart
Donderdag 17 juni om 21.45 uur vrijdag 18 juni om 19.15 uur 
zaterdag 19 juni om 22.00 uur zondag 20 juni om 18.30 uur 
maandag 21 juni om 21.30 uur dinsdag 22 juni om 14.00 uur en 
dinsdag 22 juni om 19.00 uur
Ooit was hij één van de grootste performers en inspireerde hij 
generaties countryzangers, maar vandaag is Bad Blake slechts 
een schaduw van zichzelf. Zijn leven speelt zich af tussen con-
certzalen en goedkope motels en hij probeert, tevergeefs en zon-
der passie, zijn oude succes over te brengen aan de laatste fans 
die nog naar zijn optredens komen. Wanneer zijn pad dat van 
Jean, een jonge lokale journaliste, kruist, vindt Bad de smaak 
van het leven terug. Maar hij moet aanspraak doen op hetgeen 
hem het meest dierbaar is, zijn muziek, om te voorkomen dat hij 
ingehaald wordt door zijn oude demonen, alcohol en zelfvernie-
tiging.
Regie: Scott Cooper

Gainsbourg Vie Heroique
Donderdag 24 juni om  19.00 uur vrijdag 25 juni om 14.00 uur 
vrijdag 25 juni om 21.30 uur zaterdag 26 juni om 19.00 uur zon-
dag 27 juni om 20.45 uur maandag 28 juni om 18.45 uur dinsdag 
29 juni om 21.30 uur  
Biopic over de geliefde doch omstreden Franse chansonnier en 
componist Serge Gainsbourg, een zoon van Joods-Russische ou-
ders. De jonge Lucien Ginsburg paradeert in 1941 door het be-
zette Parijs met op zijn revers een gele ster die hij behendig heeft 
omgevormd tot een sheriffster. Nadat hij jaren later afstudeert 
aan de kunsthogeschool probeert de gedesillusioneerde kunste-
naar aan de kost te komen met optredens in plaatselijke bars en 
cabarets… en zo ontstaat de ster van het cabaret van de Swinging 
Sixties: Serge Gainsbourg. Hij ziet er misschien wat onconventi-
oneel uit, maar dat belet niet dat hij de mythische Brigitte Bardot 
in zijn bed weet te krijgen, dat hij Jane Birkin verleidt met een 
zwembroek in de Franse driekleur en stukken in de nacht walst 
met Juliette Greco. 
Regie: Joann Sfar

My Queen Karo
Donderdag 24 juni om  21.45 uur vrijdag 25 juni om 19.15 uur 
zaterdag 26 juni om 21.45 uur zondag 27 juni om 18.30 uur 
maandag 28 juni om 21.30 uur dinsdag 29 juni om 14.00 uur  en 
dinsdag 29 juni om 19.15 uur
Coming of Age drama dat zich afspeelt in de “hippie-scene” van 
Amsterdam begin jaren ‘70.
De 10-jarige Karo ziet haar verhuizing van Brussel naar de kra-
kershoofdstad als een groot avontuur. Haar vader Raven is een 
charismatische man die in vrijheid & blijheid gelooft, haar moe-
der houdt zich wat op de achtergrond. Als enig kind leidt Karo 

een zorgeloos leventje te midden van deze utopie voor volwas-
senen.Wanneer Raven, de vrije liefde predikend en praktiserend, 
zijn vriendin met haar twee kinderen in huis neemt, krijgt Karo 
het moeilijk. De mooie linkse idealen van haar vader wegen niet 
langer op tegen het verdriet van haar moeder. Ze zal de realiteit 
onder ogen moeten zien: sommige dingen kunnen niet onveran-
derd blijven 
Regie: Dorothée Van Den Berghe

Heksje Lilly (Kinderfilm)
Zondag 20 juni om 10.30 uur (ontbijtfilm) woensdag 23 juni om 
14.00 uur zondag 27 juni om 12.00 uur woensdag 30 juni om 
14.00 uur
Lilly is een normaal meisje van tien jaar oud. Totdat op een dag 
een magisch boek, samen met het kleine onhandige draakje Hec-
tor, in haar kamer opduikt. Surulunda, een geheime heks uit de 
magische wereld, heeft Lilly uitgekozen om haar opvolger te 
worden. Lilly moet echter eerst binnen 99 uur bewijzen dat ze 
deze taak aan kan en waard is. Het magische boek belooft span-
nende avonturen, maar deze gaan wel gepaard met gevaar in de 
persoon van de slechterik Hieronymus, die van plan is de wereld 
over te nemen. Lilly zal deze magiër onder ogen moeten komen 
en bewijzen dat ze alles in huis heeft om de nieuwe geheime 
heks te worden.  Nederlands nagesynchroniseerd

Ray (Muziekfilm)
Vrijdag 18 juni om 21.45 zondag 20 juni om 15.00 uur
Muzikale biografie over het dramatische maar uiteindelijk suc-
cesvolle leven van de blinde Amerikaanse legende Ray Charles 
Regie:Taylor Hackford

Peeping Tom (Klassieker) 
Zondag 6 juni om 15.00 uur
Notoire psycho-thriller waarin een camera-assistent vrouwen 
filmt op het moment dat hij ze vermoordt.
Peeping Tom toont het geheime leven van camera-assistent 
Mark Lewis. 
Regie: Michael Powell

Van Vrijdag 4 juni t/m zondag 13 juni
Filmvertoningen i.k.v. Pirandello Festival 2010
Zie: www.pirandello-nederland.nl 

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

Crazy Heart
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Lijkt het jou ook zo leuk 
om een muziekinstru-
ment te spelen en samen 
te spelen in een orkest?
Dan is Helmonds Muziek 
Corps iets voor jou!
Helmonds Muziek Corps 
is op zoek naar nieuwe 

leden vanaf 8 jaar die graag een muziekin-
strument willen leren spelen. 
Bij voorkeur zijn wij op zoek naar nieu-
we leden die klarinet willen spelen. Voor 
dit instrument geldt een voorrangsbeleid. 
Daarnaast zijn ook de volgende instrumen-
ten mogelijk: slagwerk, fluit, hobo, saxo-
foon, trompet, trombone, fagot en tuba.

Een gedegen muziekopleiding
Nieuwe leden krijgen een gedegen muzie-
kopleiding. Professionele docenten van het 
Kunstkwartier staan garant voor plezierige 
en educatieve muzieklessen. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar 
(september 2010) start het nieuwe seizoen. 
Om zeker te zijn van plaatsing is tijdige 
aanmelding noodzakelijk! Door lessen te 
volgen via HMC komt u eveneens in aan-
merking voor een aantrekkelijke korting 

op de lesgelden. Het instrument wordt in 
bruikleen verstrekt via de vereniging.

Na een half jaar speel je al mee in een orkest!
Zodra je een half jaar les hebt gehad mag je 
al meespelen in het Pieporkest of het Jeugd 
Ensemble Slagwerk (JES). Zo leer je al 
heel snel om samen met anderen muziek 
te maken. Dit is niet alleen leerzaam, maar 
ook heel gezellig! 

Helmonds Muziek Corps
Helmonds Muziek Corps is een grote en 
zeer actieve muziekvereniging waarbij de 
passie voor muziek centraal staat. Jaarlijks 
organiseert Helmonds Muziek Corps haar 
Grand Gala. Hierbij zijn al veel bekende 
Nederlanders te gast geweest, zoals Guus 

Meeuwis, Liesbeth List en Andre Rieu. 
In 2010 zullen Peter Koelewijn en Lenny 
Kuhr de muziek uit de jaren ’60 laten her-
leven.
Voor de jeugd worden verschillende con-
certen georganiseerd. Jaarlijks is er een 
jeugdkamp en vinden er andere leuke ac-
tiviteiten plaats. 

Eerst kijken en een instrument proberen?
Iedere dinsdagavond is het mogelijk om te 
kijken tijdens de repetities. Het opleidings-
orkest repeteert van 19.00 tot 19.45 uur. 
Na afloop van de repetitie kunnen wij alle 
vragen beantwoorden. 
Op zondag 6 juni is er in het HMC gebouw 
om 14.00 uur een concert van het Oplei-
dingsorkest en op zondag 13 juni is er in 
het HMC gebouw een voorspeelochtend 
om 11.00 uur. Het is dan mogelijk om vrij-
blijvend een instrument uit te proberen. 
Het HMC gebouw vindt u aan de Aza-
lealaan 42.. 

Aanmelden? Neem telefonisch contact op 
met mevrouw S. Broers, telefoon 51 33 20 
of vul het aanmeldingsformulier in op onze 
site www.helmondsmuziekcorps nl. 

 

Peuters uit Dierdonk naar 
Sesamstraat

Peuters van peuterspeelzaal Hummeldonk 
zijn op bezoek geweest bij Sesamstraat in 
het gemeentemuseum van Helmond.
Wie kent ze niet? Pino, Ieniemienie, Tom-
mie, Purk, Bert en Ernie, Sien en meneer 
Aart? Bekende figuren uit de beroemdste 
straat van de wereld: Sesamstraat. In het 
gemeentemuseum waande je je in de echte 
Sesamstraat: een groot deel van het decor 
is hier opgebouwd. 
De tentoonstelling bestaat uit vijf onder-

werpen: 
Welkom in Sesamstraat, De verhaaltjes 
van Sesamstraat, Hoe Sesamstraat be-
gon, Sesamstraat wereldwijd en Achter de 
schermen bij Sesamstraat. 
De kinderen hebben in kleine groepjes de 
hele tentoonstelling rond gelopen en aan 
veel activiteiten meegedaan. Favoriet wa-
ren het tekenen in de knutselhoek van Ie-
niemienie, aankleden van Ieniemienie, in 
de auto van Tommy zitten en in de toren 
van Buurman baasje met een verrekijker 
rondkijken. Het monster in de vuilnisbak 
was ook erg spannend.

Peuters en leidsters hebben erg genoten. 
Op de peuterspeelzaal zelf wordt deze pe-
riode ook gewerkt met het thema Sesam-
straat. Er zijn puzzels, boekjes, spelletjes, 
speelhuisje, kleurplaten, poppen enz van 
Sesamstraat, zodat de kinderen hier ook 
nog van Sesamstraat kunnen genieten.

Met vriendelijke groet
Namens Spring
Kinderopvang met een voorsprong
Trudy van Geel
06-51165161

JEUGDTHEATERSCHOOL
 ANNATHEATER 

Timmert Flink Aan De Weg
Vanaf 2006 volgen leerlingen toneelles-
sen bij Jeugdtheaterschool Annatheater. 
Aan het eind van elke cursusjaar wordt een 
presentatie gegeven waarbij de groepen op 

verschillende manieren uitpakken.
De ene groep kiest voor een zelfverzonnen 
verhaal of een aantal bijzondere scènes. 
De jongerengroep “Plankenkoorts” zet zo-
maar het gewaagde stuk “Als de tijd daar 
is” op de planken.

Op zaterdag 19 juni en zondag 20 juni zijn 
de presentaties van de acteertrainingen 
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar oud:
-“Hans en Grietje”, zoals je ze nog nooit 

zag, met een heks om bibberbang van te 
worden.

-“AWESOME tegen O.H.M.M.S.”, knal-
lende ruzie, maar dan op het podium.

Op vrijdag 25, zaterdag 26 juni en zondag 
27 juni:
-“Het monster van de Vuurtoren’’ door 

kinderen van 10 t/m/ 12 jaar. Wat moet 
een held in crisistijd beginnen als mon-
sters niet eens op hun eieren  kun-
nen passen?

-‘’Als de tijd daar is’’ door jongerengroep 
“Plankenkoorts”.

Als je wakker wordt terwijl je droomde 
dat je ging slapen, waar ben je dan? In ons 
geheimzinnige toneelstuk wil een reiziger 
van hier naar Ginderland. Hij weet niet 
meer wie en waar hij is. Allerlei vreemde  
personages wijzen hem de weg. Een filoso-
fisch toneelstuk!. Kinderen onder de 9 jaar 
zullen misschien niet alles begrijpen, mar 
wel leuk vinden.

Data: zaterdag 19 juni 19.00 uur
 zondag 20 juni 14.00 uur
 entree: € 3,00.
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Parochie H. Antonius 
Pauluskerk – De Schabbert 
Paulus Potterlaan 2
Tel. 0492-523421

Aanmelding Eerste H. Com-
munie 2010-2011.
Zoals bekend gaat de aanmelding voor 
de Eerste H.Communie niet meer via de 
scholen maar via de parochie. In de ko-
mende maand september liggen er in-
schijfformulieren in de hal van de Paulus-
kerk en van de Schabbert. Alleen kinde-
ren die in september 2010 in groep 4 van 
de basisschool zitten, worden toegelaten 
voor de Eerste H. Communie. De Pau-
luskerk is open elke dinsdag van 10.00 
– 12.00 u. behalve tijdens de schoolva-
kantie. Natuurlijk kun je er ook terecht 
rond de zondagse H. Mis van 10.00 u. In 
de Schabbert is de weekendmis zaterdag 
om 18.00 u. Opgave kan tot eind septem-
ber. Daarna worden geen kinderen meer 
toegelaten.

Aanmelding H. Vormsel 2010-
2011.
Ook hiervoor geldt dat de inschrijfformu-
lieren in de maand september liggen in de 
hal van de Pauluskerk en De Schabbert.  
Ieder kind van 12 jaar en ouder is welkom 
om gevormd te worden. 

Dankdienst.
Op zondag 30 mei  is er op de normale tijd 
van 10.00 u. een gezamenlijke Eucharis-
tie viering voor volwassenen en kinderen. 
Tijdens deze viering willen kinderen Je-
zus bedanken voor het geschenk van hun 
Eerste H. Communie. Het kado van de H. 
Hostie, de bron van ons levensgeluk, zal 
daarbij centraal staan. 

Vastenactie 2010
Namens de stichting “Mensen voor arme 
mensen” uit Sri Lanka willen we graag 
iedereen bedanken die heeft bijgedragen 
aan het welslagen van de Vastenactie van 
dit jaar. De teller staat op € 1.225,65  Dat 
is ruim € 500,00 meer dan vorig jaar en 
met dit resultaat zijn we heel blij. En we 
mogen gerust zijn: het geld wordt goed 
besteed. In dit kleinschalige project blijft 
er geen cent aan de strijkstok hangen. We 
hebben inmiddels  foto’s mogen ontvan-
gen die laten zien dat het werk aan de wa-
terput en de waterleiding gestaag vordert. 
Vergeet niet: helder, stromend water is een 
ongekende luxe. Verder wordt er ook geld 
gebruikt voor het verstrekken van medi-
cijnen en voor het opknappen van huisjes, 
met name het repareren van toiletten. En 
voedselpakketten vinden gretig aftrek. 
Via dit wijkblad houden we jullie op de 
hoogte van al het goede dat er gebeurt. 

Voorbereidingsavond voor 
ouders van dopelingen.
Als u uw kindje wilt laten dopen, wilt u 
dan contact opnemen met het parochie-
kantoor. Het kantoor is geopend dinsdags 
tussen 10.00-12.00 u. behalve tijdens de 
schoolvakantie. Tel. 523421. De eerstvol-
gende voorbereidingsavond is op donder-
dag 17 juni. Sinds 1 jan. 2009 gebeurt het 
dopen alleen nog in de Pauluskerk en de 
Schabbert en niet meer in de kapel van 
Binderen.  Om de eenvoudige reden dat 
de kapel van Binderen geen parochiekerk 
is. Het is een devotiekapel waar veel men-
sen steun en kracht vinden in moeilijke 
periodes van hun leven.

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

Bereikbaarheid:
Spreekuur Pater Daan Balk, Paulus Potterlaan 1: 17:30 - 18:30 uur, bereikbaar onder   (0492-523421
Email: bestuur@antoniusvanpaduahelmond.nl. Zie ook: www.antoniusvanpaduahelmond.nl.

Koster en beheerder van de Pauluskerk: Ruder Daal, Joh. Vermeerlaan 63,   (0492-544244
Koster De Schabbert: Sjef Snijders, Harmoniestraat 104,     (0492-544180
Begraafplaats Leonardus aan de Wethouder Ebbelaan: Dhr. J Aarts: (0492-525566 of Mw. v. Creij: (0492-542934
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Protestantse Gemeente Helmond

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 gelegenheid om in de 
kerk andere gemeenteleden te ontmoeten. 
Voor kinderen van 0 – 4 jaar is er een op-
pasdienst, terwijl er voor de basisschool-
leeftijd een kindernevendienst 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

• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk: 
www.bethlehemkerk-helmond.nl
 
Spaardoosjesactie voor rol-
stoel in Ghana.
Alle kinderen die ’s zondags naar de kin-
dernevendienst gaan, hebben een bouw-
plaatje van een spaardoosje meegekregen,
Het project waar dit geld naar toe gaat, is 
een weeshuis voor kinderen met een li-
chamelijke handicap. Het mooie aan dit 
project, Kings and Queens, is de zeer di-
recte betrokkenheid van de Stichting Ri-
sing Stars uit Nuenen,
De kinderen krijgen via scholing met hun 
nieuwe protheses weer een kans in de sa-
menleving. Het wordt geleid door lokale 
mensen die zeer gemotiveerd zijn.

Kerk in Actie – Opbrengst 
postzegels en kaarten ruim € 
30.000, =
Kerk in Actie heeft met haar inzamelings-
acties van postzegels en kaarten in 2009 
€ 30.240, = opgehaald. De postzegels en 
kaarten worden vooral ingezameld in de 
kerken. Dankzij de inzet van vele vrijwil-
ligers in Nederland zijn grote vrachten 
postzegels en kaarten zorgvuldig uitge-
zocht en is de beste manier gezocht om 
deze om te zetten in klinkende munt en 
met groot succes. Van de opbrengst was € 
20.120,- afkomstig van de inzameling van 
kaarten en € 10.120,- van postzegels.

Dus beste Dierdonkers, helpt U mee en 
bezorgt Uw kaarten en gebruikte postze-
gels bij de wijkteam medewerkers. 
Alles voor kleinschalige projecten in bin-
nen- en buitenland. 

Dank U wel.

Een moeder spreekt
Op 25 februari 2010 is onze zoon Emiel 
geboren. Omdat dominee Verschoor op 
meer kruispunten van ons leven heeft ge-
staan, vonden mijn man Ruud en ik het 
erg fijn, dat hij ook onze tweede zoon 
wilde dopen. Zondag 2 mei was het zover 
in de Bethlehemkerk.
Samen met een ander gezin liepen wij met 
onze jongens Jelmer en Emiel de kerk in. 
Deze was ondanks de meivakantie be-
hoorlijk gevuld. Na het welkomstwoord 
en het openingslied ontstak Ruud een ge-
dachteniskaars voor zijn vorig jaar overle-
den vader. De aanwezige kinderen werden 
bij het doopvont geroepen en de doop van 
het eerste kindje kon beginnen. Na het 
water en het aansteken van de doopkaars 
spraken een zus en een schoonzus per-
soonlijke woorden voor de dopeling.
De kinderen vonden het inmiddels veel 
interessanter om van de treetjes voorin de 
kerk af te springen…
Emiel echter sliep heerlijk in mijn armen 
toen wij naar voren mochten komen. Met 
trots luisterde ik naar de bekende woorden 
en keek ik naar Ruud en Jelmer die samen 
de doopkaars van Emiel aanstaken. Ver-
volgens heb ik een zelfgeschreven gedicht 
voorgelezen. Van de dominee kregen 
wij de felicitaties en de doopkaarten. De 
dienst ging verder met vele mooie woor-
den en liederen. Na de dienst feliciteerden 
alle kerkgangers ons bij de uitgang.
Wederom werd ik vervuld met blijdschap 
om bij deze Gemeente te horen!

Marion van Hoof-Apperlo
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