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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

 Scouting Paulus Helmond-oost /  
 Dierdonk
 Blokhut: Bakelsedijk 208, 5703JH, 
Helmond - Informatie: P. Sanders, Wethouder 
Hamacherplein 14, 5701 CW Helmond
(542730
OPHALEN	OUD	PAPIER:
Ma. 5 + 19 jul. en 2, 16 en 30 aug.  ten 
westen van de Dierdonklaan en wo. 7 + 
21 jul. en 4 + 18 aug. ten oosten van de 
Dierdonklaan 
GFT: Ma. 5, 19 jul. en ma. 2, 16, 30 aug.
RESTAFVAL: Ma. 12, 26 jul. en ma. 9, 
23 aug. 
PLASTIC: Ma. 19 jul, 16 aug.

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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Als u deze Gazet leest, is 
de strijd tussen Uruguay 
en Duitsland net achter de 

rug en bereidt u zich samen met de 
hele buurt voor op de grote wed-
strijd van morgenavond: Neder-
land-Spanje, eindelijk revanche 
voor de oneerlijke strijd in 1978. 
Toen mochten we niet winnen, 
hoewel Rensenbrink het toch bijna 
flikte.
 
Zal het Nederland lukken de ploeg 
van de kleine Maradonna te ver-
slaan?  Of verzin ik dit allemaal 
maar? Toen ik aan dit voorwoord 
begon, moesten we nog even van 
Brazilie winnen. Bij het afmaken 
zat deze wedstrijd erop maar of 
Argentinie doorgaat is nu nog niet 
bekend. Hier is misschien de wens 
de vader van de gedachte.
 
Het oranjegevoel lijkt in Dierdonk 
maar matig aanwezig. Of is dit al-
leen maar uiterlijke schijn? In Hel-
mond Noord is het aantal oranje 
attributen vele malen groter dan in 
Dierdonk maar ik vraag me af of 
dit betekent dat wij minder enthou-
siast zijn. Ik heb in ieder geval een 
vrije middag genomen om deze 
historische wedstrijd met een aan-
tal wijkgenoten (gezinsleden) niet 
te hoeven missen.
 
Het wijkgevoel lijkt toch ook in 
Dierdonk aanwezig, hoewel ik ver-
moed dat dit wel op een lager pitje 
staat dan bv in Helmond Noord. 
Tijdens het onlangs gehouden 
Bruisend Dierdonk, waarover in 
deze Gazet veel te lezen is, kwa-
men vele mensen een kijkje nemen 
of zelfs meedoen met een van de 
vele activiteiten. 
 
Wat er te doen is in Dierdonk, leest 
u elke maand weer in deze Gazet, 
maar sinds alweer een tijdje ook 
op de steeds beter gevulde web-
site www.dierdonk.eu. Mocht u 

ondanks deze overvloed aan infor-
matie toch nog zaken missen, is er 
sinds een aantal dagen niet meer 
aan te ontkomen. De gemeente 
heeft namelijk, zoals in meerdere 
wijken in Helmond, informatie-
borden geplaatst aan de drie be-
langrijkste toegangspunten van de 
wijk. Nu worden onze jongens in 
Zuid-Afrika nog succes gewenst 
maar de komende maanden kunt u 
hier steeds de wijkactiviteiten afle-
zen. Het zou mij niet verbazen als 
de Dierdonkdagen binnenkort ver-
meld worden want zodra we alle-
maal terug zijn van vakantie staan 
deze al weer voor de deur, ditmaal 
zelfs met een bijzonder golftoer-
nooi.
 
Wat er verder allemaal voor de 
deur staat of juist voorbij is, kunt 
u maandag, als u bijgekomen bent 
van de festiviteiten van morgen-
avond, op uw gemak in deze Gazet 
lezen. U kunt het echt langzaam 
aan doen want  zoals gebruikelijk, 
komt de volgende Gazet pas over 
twee maanden in de bus.
 
Veel leesplezier en een fijne vakan-
tie gewenst van de redactie van de 
Dierdonk Gazet.
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2 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata con-
tainers en oud papier

Voorwoord door Rob Kraaijeveld 3
7 Politiek met bijdragen van: Ellen Niessen, Mirjam 

van der Pijl en Gaby van den Waardenburg

Website: www.dierdonk.eu 9
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Verslagen van Bruisend Dierdonk 13
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Programma filmhuis 40
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C O L O F O N   G A Z E T

10e jaargang nr. 7 – Juli/Augustus 2010
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

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

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

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

Bezorging:
M. van Balkom  (518655)

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

Druk: Vane Druk  v.o f.

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

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

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

De redactie behoudt zich het recht voor de 
aangeboden kopij, indien nodig, te corri-
geren en/of in te korten. Opname van ko-
pij betekent niet dat de redactie het met 
de strekking eens is. Anonieme brieven/
berichten worden nimmer geplaatst.
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De Grootste!

De VVD mag zich 
voor het eerst in 
de geschiedenis 

de grootste partij noe-
men. Een fantastische 
prestatie waarbij Mark 
Rutte een groot deel van 
de eer op mag strijken.
Geflankeerd door promi-
nenten als Fred Teeven, 
Ivo Opstelten en Uri

Rosenthal heeft Rutte op heldere wijze de 
keuze aan de kiezers voorgelegd: orde op 
zaken stellen of  voor je uit blijven schui-
ven. Dit geldt niet alleen op financieel eco-
nomisch gebied, maar ook voor veiligheid, 
immigratie en integratie. Werk moet weer 
lonen en vandalen moeten maar eens beta-
len. Het etiket dat de VVD in het verleden 

nog wel eens opgeplakt werd als partij voor 
rijke mensen is hiermee tevens komen te 
vervallen.
In Helmond is de VVD echter de tweede 
partij geworden. De PVV van Geert Wilders 
kwam in onze stad als winnaar uit de bus. 
Een kwart van de traditionele achterban van 
het CDA kiezers verkoos de PVV boven de 
eigen partij. Voor de VVD geldt dat voor 
12%. In wijken als Dierdonk en Brandevoort 
werd de PVV de tweede partij. De overige 
stemmers kwamen van de linkervleugel. De 
stelling dat de PVV een partij voor ontevre-
denen en mensen uit de oude wijken zou zijn 
kan na deze uitslag eveneens overboord.
Wel moet nu nog blijken of deze twee par-
tijen op programmaniveau met elkaar uit de 
voeten kunnen. Een zaak  die door de in-
formateur de komende weken bekeken zal 

worden.  En  last but not least is er de rol 
die het CDA hierin gaat spelen. De veron-
derstelling dat de katholieke aanhang nog 
langer als vanzelfsprekend voor het Chris-
ten Democratisch Appèl kiest behoort in 
ieder geval na 9 juni ook tot het verleden. 
Het CDA  zal een keuze moeten maken tus-
sen de oppositiebanken of meeregeren. Met 
de Provinciale Statenverkiezingen in het 
vooruitzicht een niet vrijblijvende keuze. 
Het niet mee regeren zou een verdere terug-
loop van het aantal kiezers kunnen beteke-
nen en daarmee zou het zuidelijke politieke 
landschap wellicht nog meer veranderen. 

Ellen Niessen, fractievoorzitter VVD
Email: ellenniessen@me.com
( 516531

Verdeeld, verenigd
Op 10 juni 

bleek ons 
land sterk 

verdeeld. De verkie-
zingsuitslag was niet 
te vergelijken met 
enige eerdere uit-
slag. Ongeveer een 
kwart van de stem-
gerechtigden had he-
lemaal niet eens

de gang naar de stembus gemaakt. Was het 
voor hen te ingewikkeld een keuze te ma-
ken? Het lijkt er wel op.
Van de 75% die wel ging stemmen vielen de 
partijen van hun voorkeur ver uiteen. Nooit 
eerder kwam het voor dat de grootste partij 
slechts 20% van de stemmen kreeg. Dat de 
VVD de grootste werd was ook al een unie-
ke gebeurtenis. Hier in Dierdonk zelfs ver-
uit de grootste, een niet zo heel vreemd ver-
schijnsel overigens. De ruime huizen ver-
raden een beter gesitueerde bevolking dan 
gemiddeld. Daarvan is bekend dat zij een 
voorkeur hebben voor de VVD. Gemiddeld 
genomen dan, zelf pas ik niet in dat plaatje. 
Ik woon ruim dat geef ik toe, maar mijn 

voorkeur ligt toch echt bij de solidariteit met 
de zwakkeren in de samenleving, het eer-
lijk delen en het creëren van gelijkwaardige 
kansen voor allen die van goede wil zijn. De 
kiezers die  hebben gekozen voor de partij 
die daarbij het best aansluit, de PvdA, be-
haalde nog geen 1 procent minder stemmen 
dan de VVD. En maar 5% procent daaron-
der eindigde de PVV.  De keuze werd extre-
mer. Het midden kon de kiezer  veel minder 
bekoren dan vroeger; het CDA kelderde in 
de uitslag naar een ongekend laagtepunt. 
Op het moment van schrijven van dit stukje 
is het nog lang geen 1 juli maar de wens 
van Mark Rutte om voor die datum een ka-
binet te kunnen presenteren lijkt schier on-
mogelijk. Daarvoor zijn partijen nodig die 
eigenlijk niet met elkaar willen gaan rege-
ren of er zijn partijstandpunten die radicaal 
overboord moeten of er zijn zo veel partijen 
nodig dat de samenwerking vanaf het begin 
onder druk zal staan. En dat terwijl de poli-
tiek voor een enorme opgave staat: verbeter 
de economische situatie, hervorm de over-
heidsfinanciën, doe in ’s hemelsnaam iets 
aan het dreigende klimaatprobleem en bo-
venal: bewaar de eenheid in dit land!

Eenheid?
Was dat nou niet net waar het aan schort? 
Wat een zegen was de eenheid die er in dit 
land leek te bestaan toen de WK voetbal van 
start ging.
Hele straten die oranje kleurden, mensen 
die elkaar opzochten en samen naar de wed-
strijden van “onze jongens” keken. Jong, 
oud, links, rechts, man, vrouw, vermogend, 
uitkeringsgerechtigde, geboren Helmon-
der, import Helmonder; onder alle groepen 
waren er velen, zeer velen die zich op de 
speeldagen van het Nederlands elftal in het 
oranje kleedden. En je merkte het overal; het 
verbroederd, het schept een band! Spontane 
gesprekken werden met vreemden aange-
knoopt. Bij het hond uitlaten, bij AH, bij het 
onderhoud van de voortuin enz. Hopelijk 
houden we het oranjegevoel, winst of geen 
winst, nog heel lang vast. Dan is ons land 
tenminste ergens in verenigd!

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

‘De Verkiezingen’ van 2010
Toen eind februari 

het kabinet viel, 
hadden we onze 

vakantie naar Marokko 
al geboekt, niet wetende 
dat de Tweede Kamer-
verkiezingen van 9 juni 
2010 midden in deze va-
kantie zou vallen. 

Uiteraard heb ik mijn stem niet verloren la-
ten gaan en een ander gemachtigd. Helaas 
mocht ook mijn stem het CDA niet redden. 
Tijdens mijn vakantie ben ik op de hoogte 
gehouden van de spannende strijd tussen het 

PVDA en de VVD. De afstand tussen Ne-
derland en mijn vakantiebestemming zorgde 
er echter wel voor dat ik de verkiezingen heb 
weten te relativeren. Reizende door het land 
wordt je geconfronteerd met de armoede die 
het land en vele van haar burgers kennen. 
Ondanks dat de regering van Marokko het 
aantal inwoners dat in armoede leeft van 5 
naar 3,5 miljoen heeft weten terug te bren-
gen, is het aantal nog steeds omvangrijk. Ik 
stond maar weer eens stil bij het feit dat we 
het in Nederland nog niet zo slecht hebben. 
De verkiezingsuitslag voor het CDA viel 
met een verlies van 20 zetels ons natuur-
lijk rouw op het dak, maar was niet geheel 

onverwacht. Vele peilingen voorspelde een 
dergelijke uitslag. Het is nu nog de vraag of 
we aan een coalitie mogen deelnemen of we 
toch een aantal jaren aan de zijlijn moeten 
zitten als oppositiepartij. De komende da-
gen zullen we vanuit Den Haag nog de no-
dige nieuwsberichten krijgen. Zelf zit ik er 
nuchter in, houd ik het nieuws in de gaten en 
wacht het resultaat af…

Gaby van den Waardenburg
Burgercommissielid CDA-Helmond
Email: 
gaby.vd.waardenburg@cdahelmond.nl
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Website www.dierdonk.eu is vernieuwd

In eerdere Gazets hebben we aandacht gevraagd voor de 
website www.dierdonk.eu, die tracht een zo compleet 
mogelijk beeld van onze mooie wijk te geven.

De wijkvereniging en de wijkraad beheren de website en 
laten maandelijks (rond de 19e) door HD Computerbeheer 
een update verzorgen. 
Deze website is nu geheel vernieuwd met als grote voor-
deel dat de wijkraad en de wijkvereniging de site zelf snel 
kunnen actualiseren. Hierdoor moet het lukken om een nog 
actueler beeld van de wijk te geven. Kortom, surf eens naar 
de vernieuwde website www.dierdonk.eu 

De homepage geeft een opsomming van Nieuws. Via de 
linkerzijde kunt u doorklikken naar bijvoorbeeld de wijkraad 
(voor de faciliteiten in de wijk) en de wijkvereniging (voor 
de activiteiten in de wijk). Bij de wijkvereniging ziet 
u het bestuur, hoe u lid kunt worden en is een overzicht 
van activiteiten opgenomen. Surf eens langs toneelgroep 
Maskerade, zangkoor Didoko, ouderengroep Moet Niks, 
fotoclub Fotodier, dartteam Parkzicht ’07 en nog enkele 
andere groepen. Ook vindt u links naar het wijkcentrum 
Parkzicht en andere actieve groepen in Dierdonk zoals de 
tennisvereniging TV Dierdonk en de carnavalsvereniging 
De Rampetampers.
Heeft u (ideeën voor) aanvullingen,
laat het ons dan weten via
contact@dierdonk.eu.
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Met dit formulier kunt u lid wor-
den van de wijkvereniging.
Waarom zou u het doen?

Verschillende mensen hebben verschil-
lende redenen.

Het kan zijn dat het u voordeel oplevert 
bij een van onze activiteiten zoals kook-
club, koor, toneel of andere.

Het kan ook zijn dat uw kinderen gebruik 
maken van een van onze activiteiten zo-
als onder andere Sinterklaas, knutselclub, 
kinderdisco.

Het kan ook zijn dat u het zo waardeert 
dat u de Gazet elke maand gratis in de bus 
krijgt.

Het kan ook zijn dat u vindt dat de wijk-
vereniging goed bezig is en u dat wilt on-
dersteunen.

Kortom, er zijn genoeg redenen om nu lid 
te worden.

Deze maand ontvangt u weer de accept-
giro voor de betaling van de jaarlijkse 
contributie. We hopen dat u de bijdrage 
vóór 31 augustus voldoet bij onze pen-
ningmeester Jeroen Schoonen.
Onze wijkvereniging telt nu 437 leden.

Waarom zou u lid worden 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 
aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende verenigingsjaar. 
Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.       
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.

Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9    5709PM Helmond
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Moet Niks Mededelingen

Ook dit jaar zijn er weer enkele ge-
zellige zomerse aktiviteiten voor 
onze deelnemers.

We hopen op veel bekende gezichten, 
maar nieuwe deelnemers zijn zeer wel-
kom.

Woensdag 14 juli Jeu de Boules 
toernooi met barbecue. 
We beginnen om 13:30 uur met het inde-
len van de teams, en genieten ondertussen 
van koffie met gebak. Het tournooi wordt 
rond 17:00 uur afgesloten met de prijsuit-
reiking en een lekkere barbecue. Het is 
ook mogelijk alleen aan de barbecue deel 
te nemen.
De kosten van dit super gebeuren bedra-
gen € 10,00. De aanmelding is verlengd 
tot 5 juli.
Opgeven en gelijktijdig betalen bij Jeanne 
de Jong (512516).

De overige woensdagen in juli en 
augustus is het gewoon Jeu de 
Boulen van 10:00 tot 12:00 uur.

Dinsdag 27 juli dagfietstocht: 
Trappen en happen.
Zoals al verschillende jaren hebben we 
weer een mooie dagfietstocht uitgezet.
Vertrek om 10:00 uur vanaf de parkeer-
plaats bij Albert Heijn.
Deze keer gaan we via een gevarieerde 
route naar de Strabrechtse Heide.
We kunnen daar genieten van het mooie 
landschap en komen er wellicht ook scha-
pen tegen die daar vrij rondlopen. Er is 
ruimte te over om te picknicken, zelf 
koffie/thee en boterhammen meenemen. 
Langs een andere route en een tussenstop 
gaan we weer richting Dierdonk, maar 
eerst gaan we in het centrum van Hel-
mond bij “Toff” heerlijk dineren. ( We 
kunnen daar onze fietsen in een speciale 
ruimte stallen)  De weg naar huis, met een 
gevuld buikje, is dan nog maar kort. De 
lengte van de tocht is  ± 50 kilometer.
Voor deze fietstocht moet U zich vóór 
10 juli aanmelden bij Jeanne de Jong 
(512516).
Kosten deelname voor leden van de Wijk-
vereniging € 15,00 en voor niet leden € 
18,50. 
Dit bedrag bij aanmelding voldoen. 
Ook hier is het mogelijk alleen aan het di-
ner deel te nemen.

Dinsdag 17 augustus fietsen in 
de omgeving van Dierdonk.
Vertrek om 10:00 uur vanaf de parkeer-
plaats bij Albert Heijn. We onderbreken 
de fietstocht voor een kopje koffie. Tegen 
13:00 uur zijn we terug in Dierdonk.
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Dit was Bruisend Dierdonk
Op 28 en 29 mei was het wijk-
feest Bruisend Dierdonk, 
naast een terugblik vindt u 
hier uitslagen en prijswin-
naars

Bruisend Dierdonk geslaagd

Dit is in elk geval de mening van de 
organisatie. Gebruik makend van 
elementen die vorig jaar bij D-

day goed bevallen waren aangevuld met 
nieuwe activiteiten bruiste het in Dier-
donk op vrijdag en zaterdag enorm. Een 
programma met voor jong en oud wel wat 
te beleven. Vrijdag avond werd het festijn 
geopend door wethouder Frans Stienen, 
waarna de muzikale klanken begonnen 
van Amicitia, met in de pauze enkele fan-
tastisch gezongen liedjes vertolkt door 
Ries en Fer Spaan. Om 22.00 uur  besteeg 
het koor Viva La Musica het podium met 
diverse opera en musical stukken waarvan 
de afsluiting stukken uit “de Phantom of 
the Opera”. De jonge kinderen vermaak-
ten zich deze avond prima in de draaimo-
len, springkussen en genoten van een lek-
kere suikerspin. Op zaterdag hadden we 
natuurlijk prachtig weer en werd heel het 
Dierdonkpark ingenomen door attracties 
en activiteiten.  ‘S morgens werd begon-
nen met de opbouw van de diverse attrac-
ties   en activiteiten zodat om 13.00 uur 
alles paraat stond. Voor de jongste was er 
weer de draaimolen, springkussens, knut-
selen, hardlopen, waveboarden , kruiwa-
genrace, verkeersplein etc. De jongeren 
konden aan de slag met graffiti, klimtoren, 
survivalbaan, levend tafelvoetbal en su-
moworstelen. Ook de Rabobank was pre-
sent met ballonnenraden. Verder natuur-
lijk voor iedereen het open podium, met 
optredens van jongeren, zoals de bands 
Crazey Monkeys, So What, The Issues, en 
de Square Circle Band, die streden om de 
door de OSD beschikbaar gestelde prijs 
van € 150,00. Ook het opleidingsorkest 
van het Helmonds Muziek Corps zette 
haar beste beentje voort. Bij hen kon je 
ook de langste noot proberen te blazen en 
zo een prijs te verdienen. Ook volleybal- 
en hockeysport waren aanwezig. Ook was 
het St. Catharina Schutsgilde aanwezig 
die een jeugdkoning van Dierdonk heb-
ben uitgeschoten in een eerlijke schiet-
wedstrijd.  Publiekstrekker was zeker de 
politiehondendemonstratie, die op grote 
belangstelling mocht verheugen. Bij het 
begin van het avondprogramma, de disco-
muziek, begon het helaas te regenen waar-
door dit niet meer uit de verf kwam. Al 
bij al een zeer geslaagd weekend, waarbij 

van het huidig team, in elk geval Trudy 
van Geel, Mickey van de Kerkhof, Bart 
Hoes, Peter Beniers en Frank Smits heb-
ben aangegeven ook volgend jaar weer 
een “Bruisend Dierdonk” met de wijkver-
eniging te willen organiseren.  Wil je hier 
ook  bij zijn of over meedenken, meld je 
dan aan bij de wijkvereniging wijkfeest@
dierdonk.eu  

Op deze en volgende pagina’s vindt u ver-
der uitslagen, foto’s en een bedankje naar 
de sponsoren en organisaties die hebben 
meegewerkt. Ook zonder maatschappelij-
ke stagiaires  was Bruisend Dierdonk niet 
mogelijk geweest.

Emiel Baselmans wint Rabo 
TopKidRekening met 50 euro! 
256 inzendingen bij Bruisend Dierdonk

Op 28 en 29 mei vond het evene-
ment Bruisend Dierdonk plaats. 
Naast financiële sponsoring voor 

de draaimolen, heeft Rabobank Helmond 
ook een prijsvraag uitgeschreven. Er was 
een Rabobankauto aanwezig, vol met bal
lonnen. Iedereen kon raden hoeveel bal-
lonnen er in de auto zaten. Bij de stand 
van Rabobank Helmond werd druk gespe-

culeerd en alle antwoorden op een kaart 
samen met NAW-gegevens geschreven. 
Uit alle 256 inzendingen is een winnaar 
gekomen. De 7-jarige Emiel Baselmans 
ontving de prijs uit handen van Annema-
rie Hesemans, assistent-adviseur Hypo-
theken bij Rabobank Helmond en inwoner 
van Dierdonk.

Emiel had nog geen doeleinden voor het 
geld voor ogen. Hij zou de 50 euro echter 
even op de rekening laten staan en goed 
nadenken wat hij ermee wil doen.

Rabobank Helmond wenst Emiel veel ple-
zier met de prijs!

Rabo TopKidRekening
Rabobank heeft een wonderlijk idee: de 
Rabo TopKid Rekening! Hiermee wordt 
sparen en leren over geld hartstikke leuk 
want je doet het samen met de Sprookjes-
bosbewoners uit de Efteling. Je krijgt bij 
deze rekening het Sprookjesboom pak-
ket met een spaarpot van de Sprookjes-
boom en een doeboek vol leuke en leer-
zame spelletjes. Zo spaar je voor je eigen 
sprookje. Meer weten? Kijk snel op www.
rabobank nl/helmond.

Uitslagen Voetbalpool

Door Helmond Sport zijn via hun 
mascotte Louwie the Cat tijdens 
Bruisend Dierdonk een aantal te-

goedbonnen voor de 1e thuiswedstrijd van 
Helmond Sport beschikbaar gesteld. Wij 
hebben er op zaterdag een pooltje voor 
de 1e drie WK wedstrijden van Nederland 
van gemaakt. Onderstaande personen heb-
ben inmiddels 2 tegoedbonnen ontvangen. 

Naam  Punten

• Stefan Willems 12
• Jan Snijders  11
• Rowin van Dijk 10
• Paul Hendrikx 10
• Lonneke Swinkels 10
• Xander Swinkels 10
• Anne van de Berg 10
• Rick Romero  10
• Geert Geurts  10
• Ousama Elidrissi 10
• Jan Hendrikx  9
• Jan van Hees  9
• Wessel Leurs  9
• Martijn ?  9
• Marciano Koutstaal 9
• Tim Raaijmakers 9
• Jayson Damen 9
• C. van Vuuren 9
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Waveboarden 6 t/m 8 jaar:      
•	 1	Elyse	Lammers																														
•	 2	Max	de	Leeuw
•	 3	Fenno

Waveboarden 9 t/m 12 jaar:   
•	 1	Rowin	van	Dijk
•	 2	Loek	van	de	Rijt
•	 3	Tim	van	Hoof

kruiwagen race:
•	 1	Danny	en	Jacky	
•	 2	Paul	en	Rowin	

Hardlopen t/m 8 jaar
•	 winnaar	Mark	Hendrikx

Hardlopen 9 t/m 12 jaar
•	 winnaar	Geert	Huisman

Jeugdkoningschieten
•	 Jeugdkoning	van	Dierdonk	

Max	de	Leeuw

Kleurplatenwedstrijd
•	 zie	pag	14

....Dit was Bruisend Dierdonk

De Dierdonkse Jeugdkoning met de huidige
Koning  van het St. Catharinagilde Frans Grinwis



Tijdens Bruisend Dierdonk kon 
je de kleurplaat inleveren uit de 
Gazet van de maand Mei. Een 
deskundige jury heeft ze beke-
ken en 3 prijswinaars gekozen .

Prijsuitreiking
Op vrijdag 18 juni heeft de prijsuitreiking 
van de kleurwedstrijd plaats gevonden op 
BSO het Zilverkasteel van Spring kinder-
opvang.

• 1e prijs Britt van Asten 8 jaar
• 2e prijs Tim Verbakel 5 jaar
• 3e prijs Lukas vd Boogart 7 jaar

Van harte gefeliciteerd!

1e

p
r
ij
s
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Prijswinnaars kleurplaten Bruisend Dierdonk

2e

p
r
ij
s

3e

p
r
ij
s
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....Dit was Bruisend Dierdonk
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s Konings Voor Verf
Geysendorfferstraat 29

5703 GA Helmond

Tel: (0492) 53 76 93
verf - behang

Helmond  T 0492 549055  
E helmond@woonplezier.nl
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DE ENIGE ÉCHTE HELMONDSE KRANT!  
MET HART VOOR DE REGIO! 
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De Wijkvereniging Dierdonk bedankt de 
sponsoren en organisaties die Bruisend Dierdonk 
op 28 en 29 mei mede mogelijk hebben gemaakt.

Verder alle medewerkers, vrijwilligers, 
bezoekers en allen die we misschien 

vergeten te bedanken.
Het was een mooi wijkfeest 2010. 

www.dierdonk.eu                              wijkfeest@dierdonk.eu

Kermis Exploitatie 
Circus Fun       van Hout
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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).

De afgelopen maand was voor Fo-
todier een hele drukke. Allereerst 
hebben we uiteraard foto’s ge-

maakt van ons wijkfeest “Bruisend Dier-
donk”. Het viel niet mee om tussen alle 
krioelende kinderen (en enkele volwas-
senen) leuke plaatjes te schieten maar ik 
denk dat ons dit toch aardig is gelukt. 

Hiernaast zijn we dit jaar gevraagd om 
ook voor Artimond te gaan fotograferen, 
een gelegenheid die we uiteraard niet 
voorbij lieten gaan. Met vijf personen 
hebben we foto’s gemaakt verdeeld over 
de vrijdagavond en zaterdagmiddag. Ook 
dit was een uitdaging op zich om de kun-
stenaars en straatartiesten goed in beeld te 
zetten tussen al die mensenmassa’s door. 
Gelukkig werden we door de organisatie 
voorzien van badges waaraan we te her-
kennen waren als “lid van” de organisatie. 
Veel kunstenaars stellen het vaak niet op 
prijs als zomaar hun werken op de gevoe-
lige plaat worden gezet. Niet alleen de 
plaat is dan gevoelig maar hun ook. Een 
keer zwaaien met de badge en de kunste-
naar was weer helemaal tevreden.
Ons Artimond fotografie avontuur had 

ook nog een bijzonder tintje. Voor een 
deel werd deze gesponsord door Take-
It, de enige speciaalzaak op fototoestel 
gebied in Helmond. Zij hadden ons ge-
sponsord met enkele mooie bodywarmers 
voorzien van het logo van Take-It (uiter-
aard) en (nog mooier) met het logo van 
Fotodier. Vanaf nu zijn wij op evenemen-
ten waar wij fotograferen dus nog duide-
lijker te herkennen.

Tot slot hebben wij deze maand voor de 
1e keer in ons bestaan een clubfeestje ge-
organiseerd. Niet een feestje zoals je zou 
verwachten - in een zaal met muziek of 
wat dan ook - maar een fotografie uitje 
(zwaar) gesponsord uit de clubkas. We 
zijn deze keer naar ‘s Hertogenbosch 
geweest. Aldaar aangekomen hebben 
we eerst genoten van een echte Bossche 
Bol met koffie en thee. Hierna zijn we de 
Binnendiezen op geweest, zeg maar, het 
grachtenstelsel van ‘s Hertogenbosch. Als 
een stel dwaze toeristen, hevig “klikkend” 
zaten we in de boot.

Deze rondvaart was heel interessant maar 
ook fotogeniek. Want, ondanks dat het 
feest was hadden we natuurlijk onze ca-
mera’s meegenomen. Na de rondvaart 
zijn we de St Jan ingegaan. Kathedralen 
en kerken zijn altijd fotogeniek, deze was 
niet minder. Helaas konden we de toren 
niet in daarom hebben we ons maar op 
de begane grond “vermaakt”. Vlak daar-
na troffen we het wel omdat die dag de 
kunstparade werd gehouden. Zeg maar, 
een soort Artimond maar dan drijvend 
op het water over de Binnendiezen van 
‘s Hertogenbosch. Een erg uiteenlopende 
en bonte verzameling van kunstuitingen 
kwam er voorbij. Uiteindelijk hebben we 
de dag met een terrasbezoek en een heer-
lijk diner in restaurant “In den Zevenden 
Hemel” afgesloten. We konden het niet 
laten en hebben al teruglopend en uitbui-
kend nog een lekker ijsje gehaald waarna 
we voldaan huiswaarts keerden. 

Net als vele anderen zullen we als club 
van onze vakantie gaan genieten. De va-
kantieopdracht van dit jaar heeft te maken 
met de 4 elementen: water, vuur, aarde en 
lucht. Ik ben benieuwd welke foto’s dit 
oplevert aan het einde van de vakantie.
Zoals bij vele verenigingen zijn er aan het 
einde van het seizoen altijd mensen die 
afscheid nemen, zo ook bij ons. Daardoor 
zijn er wat lege plekken ontstaan die ruim-
te bieden voor nieuwe aanwas. Mocht u 
interesse hebben om lid te worden van 
een leuke, gezellige fotoclub. Laat het me  
weten en kom eens op een clubavond om 
te kijken of het iets voor je is.

Tot volgende maand.
voorzitter fotodier@gmail.com
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Nieuws van Didoko

Wij kijken graag met u naar de rest van 
het jaar, waar we onderstaande uitvoerin-
gen voor u in petto hebben.

Op zondag 31 oktober geven we een 
concert in de Fonkel, met medewerking 
van het Pabo- juniorkoor, het gemengde 
koor Uno-sono en een Djembee band. 
Dit concert begint om 14:00 uur en de 
toegang is € 2.- , kinderen tot 12 jaar zijn 
gratis.
 
Dinsdag 14 december geven we een kerst-
concert in het  W. Z. C. Rivierenhof en op 
dinsdag 21 december ons jaarlijks kerst-
concert Parkzicht. 
 
U hoort hier uiteraard tzt meer van.  
Het koor gaat van een welverdiende va-
kantie genieten. We komen u weer tegen, 

bijv tijdens de Dierdonkdagen, waar wij 
ons van onze sportiefste kant laten zien.

Zangeres  
(M/V) 

 
( 2 uur per week )

 
Wie zijn wij ?
Leuk gemengd koor. Het koor bestaat ruim 5 jaar en is gesitueerd in Helmond, Dierdonk. We repeteren in wijkcentrum Parkzicht 
op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur. Het repertoire is zeer divers voor elk wat wils.  

Wat bieden wij:
• In principe zijn we op zoek naar iemand voor 2 uur per week. Dit is uit te breiden door in te stappen in diverse 

commissies.
• Na de repetitie is het mogelijk om gezellig te borrelen aan de bar.
• We geven diverse uitvoeringen o.a. Carat en Parkzicht 

Neem vrijblijvend contact op met : 
Hanny van Rijt (0492- 513763) of kijk op  Didoko nl
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Dit zou wel eens de titel van een nieu-
we rubriek in de Gazet kunnen zijn. 
Vooralsnog is het de titel van een 

artikel naar aanleiding van een Automo-
tive congres dat onlangs in Helmond heeft 
plaatsgevonden. Hier kwamen sprekers 
(vaak Nederlanders die een belangrijke 
positie bekleden bij een buitenlandse au-
tofabrikant) uit de autoindustrie om de 
verzamelde Nederlandse vertegenwoordi-
gers uit de autoindustrie, toeleveranciers 
en aanverwante instanties en bedrijven toe 
te spreken.

Het is ook de plaats waar Automotive 
Brabant (oftewel Nederland) de mogelijk-
heid heeft elkaar te ontmoeten. Toen ik als 
eindredacteur van de Gazet een uitnodi-
ging ontving, was ik dan ook mede door 
mijn verleden in de Nederlandse autoin-
dustrie, snel over de streep om hieraan 
gevolg te geven. 

Het congres vond plaats op de High Tech 
Automotive Campus, een historische 
plaats in automotive Nederland (voor-
malig Volvo, Nedcar, PDE), maar ook de 
plaats vanwaar uit Helmond/Eindhoven 
het centrum voor automotive in Neder-
land aan het worden is.

Ik heb op de eerste dag een aantal voor-
drachten gevolgd, waarvan de eerste werd 

verzorgd door Franciscus van Meel, Bra-
bander maar ook Sr. Vice President bij 
Audi AG, verantwoordelijk voor elec-
trische voertuigen. Hij gaf een duidelijk 
beeld van de richting die Audi ingaat om 
de CO2 problemen aan te pakken. Hoewel 
electrische auto’s volop in ontwikkeling 
zijn en een deel van het probleem oplos-
sen (zodra we geen olie meer verbranden 
om stroom te maken) blijkt de acceptatie 
bij het grote publiek nog ver te zoeken. 
De klanten van morgen verwachten van 
een electrische auto:
•  350 km reikwijdte
•  Makkelijk toegankelijke en snelle la-

ding voor de accu’s
•  Vergelijkbare prijs als traditionele auto
•  Dezelfde functionaliteiten en comfort 

als traditionele auto
•  14% van de mogelijke klanten is be-

reid tot 2500 Euro extra te betalen

Een andere, ook voor Helmond interessante 
voordracht was die van Prof. Maarten 
Steinbuch die schetste welke organisaties 
in de Regio Helmond/Eindhoven een 
rol spelen alsmede een beschrijving van 
die rol en de samenhang tussen partijen. 
Vooral op het gebied van opleidingen 
was het goed om te horen dat naast de 
Automotive opleiding op de TU/e, er ook 
een Automotive HBO opleiding is opgezet 
en een MBO opleiding, in samenwerking 
met het ROC in voorbereiding is.

Omdat het nogal technisch weer was, 
werd ook de ride&drive druk bezocht. 
Hier stonden veel innovatieve auto’s uit-
gestald, die vaak ook gereden mochten 
worden. Ik had mijn oog laten vallen op 
een leuke sportwagen maar heb me uit-
eindelijk laten overhalen voor een proefrit 
met een bestelauto van de firma AllGreen-
Vehicles, die zoals de naam doet vermoe-
den ook in Brabant gevestigd is.

Hoewel het maar een kort ritje was, was ik 
behoorlijk onder de indruk van het stille, 
rustige rijgedrag. Het kwam mij over als 
een serieuze ontwikkeling, iets wat men 
vandaag de dag niet kan zeggen van alle 
modellen die op de markt komen.
De vele bekende en onbekende mensen 

die ik gesproken heb spraken, net als de 
organisatie, van een groot succes en ge-
zien het weer toegenomen aantal bezoe-
kers lijkt dit congres van een goede toe-
komst verzekerd, ook nu, naar het zich 
laat aanzien, die organiserende instanties  
ATC en HTAS hebben aangegeven een 
nauwere samenwerking na te streven.

Wil deze rubriek een kans maken om ook 
in toekomstige Gazets opgenomen te wor-
den, hoor ik graag wat onze lezers op deze 
bladzijde zouden willen lezen. Ikzelf had 
gedacht aan nieuwtjes uit de Automotive 

wereld binnen en buiten Nederland (bij-
voorbeeld de overname van beroemde de-
signhuis van Giugiaro door de VW groep) 
maar ook op het gebied van nieuwe tech-
nieken en verwachte auto’s. Voor het vol-
gende nummer ben ik bezig met het ver-
haal van de volgende Nederlandse auto, 
de SAAB 92, de auto die Victor Muller 
in gedachten heeft als antwoord op de 
Audi A1 en andere kleine premium brand 
auto’s.

Uw automotive redacteur
Rob Kraaijeveld
auto@dierdonk.org 

Dierdonk Automotive
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Hebt u zin in een gezellig avondje? 
Hebt u zin in een nieuwe hobby? 
Bent u creatief zijn met bloemen 

en blad? Houdt u ook zo van de wisseling 
van de seizoenen?
Kom dan een bloemschikcursus volgen 
bij Groei en Bloei Helmond e.o.

Diverse dames uit Dierdonk gingen u 
reeds voor.
Er starten vanaf oktober weer nieuwe 
bloemschikcursussen. Één keer per maand 
bij Parkzicht in Dierdonk.
Wij geven de cursus op maandagavond 
van 20.00 uur tot 22.00 uur, 1 x per maand.

De cursus bestaat uit 8 lessen en gaat mee 
met de seizoenen vanaf de herfst tot en 
met de lente. 
Van oktober 2010 tot mei 2011.

U leert verschillende bloemschiktechnie-
ken, u krijgt kennis van de verschillende 
bloemen en planten, en u leert diverse 
vormen van werkstukken zoals de bieder-
meier, driehoeksschikking, vegetatieve 
schikking, en het korenschoof boeket.
Verder maken wij ook een krans voor de 
kerst en voor pasen een mooie tafelversie-
ring.
De cursus kost  € 79,95 voor niet leden 
van Groei en Bloei.
De cursus kost  € 64,95 voor leden van 
Groei en Bloei.
De cursus kost  € 69,95 voor leden van de 
wijkvereniging  van Dierdonk.
U dient zelf de materialen, bloemen en de 
schaaltjes, of potjes mee te nemen.
De docentes nemen een voorbeeld mee 
voor de les van de volgende keer.
U ontvangt een schriftelijke cursusinhoud.

Voor meer informatie of opgave kunt u 
telefonisch contact opnemen met
Susan van der Gaast  ( 0492-559694,
bij geen gehoor
Harma de Bie  ( 0492-517150 
Coördinator bloemschikken Groei en 
Bloei Helmond e.o.

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging ?
Kom dan helpen bij het overblijven op de 
dynamische plek in uw wijk.
Wij willen graag verdere invulling geven 
aan onze activiteiten voor de kinderen 
tijdens het overblijven en zijn daarom op 
zoek naar vrijwilligers die hieraan een 
steentje willen bijdragen.

Heeft u tijd tussen de middag en vindt u 
het leuk om op school onze kinderen te 
helpen bij de lunch?
Wilt u niet vast/stil zitten, maar wel af en 
toe helpen,
ook dan bent u van harte welkom.

Maandag, dinsdag en donderdag 
van 11.45 tot 13.00 uur

U ontvangt dankbare kindergezichtjes.
Leuke collega´s.
Een vrijwilligersvergoeding van € 8,00 
per keer.
Meld u aan bij het overblijfteam.

Coördinatrice
Susan van der Gaast   ( 06 45258659

Gevraagd:

 

Gevraagd: actieve, sportieve en creatieve vrijwilligers.
Voor de tussenschoolse opvang op de Dierdonkschool in uw wijk.
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Wij vinden het belangrijk om u 
periodiek te informeren over 
het reilen en zeilen binnen onze 

wijk. Onderstaand weer eens een greep 
uit de zaken die spelen. Uiteraard zijn wij 
voor de medebewoners altijd bereikbaar 
voor andere zaken die misschien niet di
rect zo groot zijn of in de picture spelen. 
Neem dan vooral contact met ons op via 
onze site, via een link kunt u ons dan di
rect mailen.

Publicatieborden
Binnenkort, medio juni, zullen voort
aan op de entreewegen Dierdonk in Pu
blicatieborden geplaatst worden. Op die 
borden kunnen wij als Wijkraad en de 
overige verenigingen binnen onze wijk 
evenementen aankondigen. Het heeft 
enige tijd geduurd voordat we als wijken 
Brandevoort, Stiphout en Dierdonk eruit 
waren met de gemeente. Echter toen de 
handen als wijken ineens geslagen werden 
konden we gelukkig de gemeente over de 
welbekende streep trekken. 

Overlaging N 279
Natuurlijk heeft u al gemerkt dat er 
rondom onze wijk wegwerkzaamheden 
plaatsvinden, wij als wijkraad hebben ons 
samen met 3 andere wijken sterk gemaakt 
voor het geluidsoverlast dat wij hadden 
als wijkbewoners van de N 279. 
Gelukkig kunnen we na een periode van 
bijna 7 jaar daadwerkelijk zien dat de 
werkzaamheden in volle gang zijn en nu 
reeds vaststellen dat we minder geluids
overlast van deze weg ondervinden.

Wijkenoverleg
Al regelmatig heeft u in de pers kunnen 
lezen dat de klankbordgroepvergaderin
gen vervallen zijn, al wijken zijn wij wel 
betrokken in dit wijzigingsproces. Echter 
delen wij de mening van de gemeente niet 
geheel. Met name omtrent het besloten 
karakter welke de vergaderingen krijgen 
alsmede de frequentie van vergaderingen 
delen wij de mening van de gemeente niet.  

In de vorige Gazet hebben wij u gemeld 
dat de klankbordgroepvergadering op 
27 mei jl zou worden gehouden, echter 
is deze bijeenkomst door de gemeente 
gecanceld met het oog op de nieuwe opzet. 
Dit tegen de afspraken die eerder gemaakt 
zijn in.  Na de zomer zal de nieuwe opzet 
zijn intrede gaan doen.

Hondenbeleid
Na overleg met de gemeente, willen 
wij in Dierdonk een hondenwerkgroep 
oprichtten, hiervoor zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers. 

De activiteiten houden in;
Het onderhouden van contact tussen de 
wijkbewoners en de gemeente, klachten 
in ontvangst nemen, deze klachten in 
kaart brengen en  oplossingen aandragen. 
Hiernaast onderzoeken waar we voor 
onze kwispelende 4beners en hun baasjes, 
de situatie kunnen verbeteren.  
Belangstellenden; 
Mail naar n.tuip@chello.nl

Buurtbus
Een van de eerste projecten die via de 
nieuwe opzet vanuit onze zijde zal wor
den aangepakt is het project “buurtbus”. 
Al geruime tijd hebben wij van de ge
meente alsmede van het busbedrijf en 
NRE geen enkele reactie meer mogen 
ontvangen. Na de zomer zullen wij mid
dels een wijkwerkoverleg dit onderwerp 
aan gaan pakken. Wordt dus als het aan 
ons ligt zeker nog vervolgd.
Nu zo tegen de vakantie wordt voor ons 
tijd om weer eens een tijdje uit te rusten 
na weer een jaar van keihard werken voor 
onze mooie wijk. Als u nou na de vakantie 
denkt van hier wil ik ook aan mee gaan 
werken, dan schroom niet, u bent van 
harte welkom om de sfeer eens te proeven 
tijdens  onze maandelijkse vergaderingen. 
Neem dan rustig eens contact op, dan kun
nen we nader kennismaken.
Rest ons niets dan u een heel prettige 
vakantie toe te wensen en let op sluit 
ramen en deuren goed af als u op vakantie 
gaat, geef indien gewenst u afwezig
heid door aan de politie en dan vooral 
………………lekker doen wat u zelf wilt.

Tot ziens binnen onze wijk,

Wijkraad Dierdonk 

De  publicatieborden op 30 juni geplaatst.
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Programma Dierdonk Dagen 10-11-12 september  2010
Vrijdag:
	 Discoavond	voor	de	jeugd	tot	en	met	groep	8	basisschool	van	19.00	uur	tot	21.30	uur
	 Voor	de	jeugd	vanaf	de	eerste	klas	middelbaar	onderwijs		van	21.30	uur	tot	24.00	uur.
Zaterdag:
	 Knutselen	voor	de	kleintjes	van	10.00	uur	tot	12.00	uur
	 Minivoetbaltournooi		voor	de	jeugd	van	7	t/m	12	jaar	van	14.00	uur	tot	17.00	uur
	 Urban	Street	Golftournooi		vanaf	14.00	uur	tot	17.00	uur
	 Feestavond	m m.v.	de	coverband	No-Exit		aanvang	21.00	uur
Zondag:
	 Volleybaltournooi	voor	jong	en	oud	aanvang	11.00	uur
	 Judodemonstratie	aanvang		12.00	uur
	 Optreden	clown	Rinaldo	aanvang	15.00	uur

MIDDELBARE SCHOLIEREN
OPGELET

De	stichting	 Dierdonkdagen	 biedt	
jullie,	 in	 samenwerking	 met	 de	
vrijwilligerscentrale	Helmond,	de	

mogelijkheid	 om	 tijdens	 het	 aankomend	
Dierdonk	 weekend	 jullie	 maatschap-
pelijke	 stage	 geheel	 of	 gedeeltelijk	 in	 te	
vullen	 door	 ons	 te	 assisteren	 bij	 de	 vele	
activiteiten	die	wij	tijdens	dit	weekend	or-
ganiseren.
Een	aantal	voorbeelden	hiervan	zijn:
De	 knutselactiviteit	 voor	 de	 kleintjes	 op	
zaterdagmorgen,	het	minivoetbaltoernooi	
op	 zaterdagmiddag	 voor	 de	 jeugd,	 het	
volleybaltoernooi	op	de	zondag,	 toezicht	
houden	 bij	 een	 springkussen,	 helpen	
met	 de	 voorbereidingen	 voor	 de	 diverse	
optredens	en	nog	diverse	andere	zaken.
Lijkt	 het	 je	 leuk	om	 je	 stage	 in	 je	 eigen	
wijk	in	te	vullen	meldt	je	dan	aan	via	de	
vacaturebank	bij	jullie	op	school	of	neem	
contact	op	met	John	Vincent	0492-510136	
of	Hans	van	Rijt	0492-559897	
Graag	bellen	na	18.00	uur

Namens	het	bestuur	Stg	Dierdonkdagen.
Hans	van	Rijt
Secretaris

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 

MINIVOETBALTOERNOOI

Dit	jaar	zijn	we	al	weer	toe	aan	de	derde	
editie	 van	 het	 Dierdonkdagen	 minivoet-
baltoernooi.	Na	2	jaar	met	een	nagenoeg	
gelijk	 aantal	 teams	 te	 hebben	 gespeeld,	
hebben	wij	de	regels	wederom	een	beetje	
aangepast	om	nog	meer	teams	aan	de	af-
trap	te	mogen	verwelkomen	op	zaterdag-
middag	11	september	a.s.
Wij,	als	bestuur,	zullen	voor	scheidsrechters	
zorgen	zodat	een	begeleider	per	team	niet	
meer	noodzakelijk	is.	(je	mag	natuurlijk	je	
eigen	coach	meebrengen)
Dus	 als	 je	graag	voetbalt,	 zoek	een	paar	
vrienden	 bij	 elkaar,	 verzin	 een	 stoere	
naam	voor	jullie	team	en	meld	je	aan	bij	
een	van	de	2	adressen	op	pagina	27.

Door	deze	wijziging	hopen	we	de	drempel	
om	mee	te	doen	verlaagd	te	hebben.
Wel	graag	tijdig	van	te	voren	aanmelden	
zodat	we	 het	wedstrijdschema	 op	 tijd	 in	
elkaar	kunnen	zetten.
Ook	 willen	 we	 dit	 jaar	 extra	 publiciteit	
aan	 dit	 toernooi	 geven	 om	 een	 zo	 groot	
mogelijk	aantal	teams	bij	elkaar	te	krijgen,	
vandaar	dit	stukje	al	in	Mei	geplaatst.
We	houden	vast	 aan	de	 twee	 leeftijdsca-
tegorieën	die	we	vorig	ingevoerd	hebben,	
namelijk	die	van	de	7,	8	en	9	 jarigen	en	
die	van	de	10,	11	en	12	jarigen.
In	 beide	 categorieën	 word	 om	 een	 wis-
selbeker	gestreden	en	we	hebben	ook	dit	
jaar	weer	voor	iedere	deelnemer	(ster)	een	
kleine	attentie.
De	 spelregels	 blijven	 hetzelfde	 als	 in	 de	
voorgaande	jaren	en	de	teams	bestaan	we-
derom	uit	3	veldspelers	en	2	wisselspelers.
De	wedstrijden	worden	gespeeld	op	vel-
den	van	9	bij	18	meter	voorzien	van	kleine	
doelen.
De	wedstrijden	beginnen	om	14.00	uur	en	
de	finales	staan	om	17.00	uur	gepland.
Ook	kunnen	alle	spelers	weer	deelnemen	
aan	het	doel	schieten	waarbij	voor	de	win-
naar	een	splinternieuwe	voetbal	klaar	ligt.
Inschrijfformulier	zie	pagina	27

	

ZATERDAGAVOND
11  SEPTEMBER

AANVANG  21.00 UUR
ENTREE  GRATIS

FEESTAVOND
M.M.V. DE COVERBAND

NO  EXIT
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Voor hen die de vorige Gazet gemist heb-
ben en omdat dit een geheel nieuw evene-
ment van de Stichting Dierdonkdagen is 
willen we dit stukje nogmaals onder uw 
aandacht brengen.
De eerste inschrijvingen hebben we al 
mogen ontvangen dus de verwachtingen 
aangaande dit golftoernooi zijn hoogge-
spannen.

Op zaterdag 11 september, in het weekend 
van de Dierdonkdagen, vindt het eerste 
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 
ervaring is niet vereist en iedereen kan het 
spelen.
De regels zijn uitermate eenvoudig. U be-
gint op de afslagplaats en u probeert in zo 
min mogelijk slagen uit te holen. 
Zie hiervoor ook het bijgevoegde regle-
ment.

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 pagina 27

Eerste Dierdonk Urban Street Golf Toernooi Spelregels Urban Street Golf
1.Veiligheid eerst, altijd en voor iedereen. 
Respecteer bezittingen en de privacy van 
anderen. Vandalisme, wild getier en overig 
wangedrag horen niet thuis in deze sport.

2.Sla de bal met een golfstok (club) om beur-
ten naar het doelwit (hole, target, goal). Je 
mag gedurende het hele parcours het afslag-
matje (shag) gebruiken.
 
3.Na afslag door alle spelers zijn de personen 
van wie de bal het verst van het doelwit ligt, 
als eersten aan de beurt. Deze volgregel blijft 
geldig naargelang de hole vordert. Bij een 
shoot-out wordt de bal enkel en steeds van het 
afslagpunt naar het doelwit geslagen.

4.Grote doelwitten* moet je met je bal raken. 
* B.v. een speeltoestel , boom, zitbank.

5.Kleinere of smallere doelwitten* moet je 
met je bal raken of je bal moet op maximaal 1 
meter (de lengte van een golfclub) ervan stil 
komen te liggen. 
* O.a. een vuilnisbak, verkeersbord.
 
6.Elke slag is 1 punt. Je bal moet minimaal 
1 meter ver geslagen worden om als punt te 
tellen. Een bal die minder dan 1 meter ver is 
gegaan, leg je terug. Het maximaal toegelaten 
aantal slagen en mogelijk forfait per hole, is 6. 
Wie op het einde van het parcours het laagste 
puntenaantal heeft, is de winnaar. 
 
7.Je mag je bal maximaal 1 meter of clubleng-
te verplaatsen, in om het even welke richting, 
om zo een gunstigere slagpositie te krijgen. 
Als je bal op minder dan 3 meter van het 
doelwit ligt, dan mag je je bal enkel zijwaarts 
of achteruit verplaatsen, niet naar het doelwit 
toe. Kleine hinderende voorwerpen* mag je 
verwijderen. 
* O.a. een tak, blad, steen, aarde, gras, een 
fles, blikje.
 
8.Als je bal op een onspeelbare plaats* ligt of 
als je je bal hebt verloren, dan leg je je nieuwe 
bal op maximaal 1 meter van de plaats waar je 
vorige bal het laatst is gezien of onspeelbaar is 
geworden. Hiervoor krijg je 1 strafpunt. Naar 
een verloren bal mag je maximaal 3 minuten 
zoeken. Regel 7 heeft voorrang op regel 8. 
* O.a. op een dak, in een boom, in een gracht.
 
9.Als je bal op een plaats* ligt waardoor er 
schade of een ongeval kan ontstaan of op een 
plaats° ligt die gevaarlijk is, dan moet je je bal 
minimaal 3 meter zijwaarts of achteruit ver-
leggen. Regel 9 hoort onlosmakelijk bij regel 
1. 
* O.a. bij een auto, bij een raam. 
° O.a. op een drukke straat.
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Volleybaltoernooi.
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.
Zaterdag 11 september
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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Martens Schoenen

Schoenen voor mensen die niet of 
slecht kunnen lopen, maar vooral 
ook heel veel mooie confectie-
schoenen.

Familiebedrijf

Bovenstaande typeert Martens 
Schoenen het best. Het bedrijf van 
Johan en Francoise van den Berg 

bestaat al zo’n 80 jaar en is opgericht door 
de grootvader van Francoise (zij is van 
geboorte een Martens). Dit familiebedrijf 
is ooit gestart als een kwaliteitsschoenen-
zaak in Bakel, voortgezet in Helmond en 
nu alweer 50 jaar gevestigd in de Hei-
straat. Het kan zijn dat u er de laatste tijd 
niet langsgekomen bent, want zoals be-
kend ligt de Heistraat al geruime tijd open 
omdat stukje voor stukje alle leidingen die 
onder de grond liggen vervangen moeten 
worden. “We zitten al maanden met een 
zandbak voor de deur” zegt Francoise 
opgewekt. Op mijn vraag of de gemeente 
aan compensatie doet in dit soort situaties 
is het antwoord: “Nee, maar gelukkig is 
het niet van negatieve invloed op de om-
zet geweest, al is zoiets altijd spannend. 
De andere kant is dat er al 25 jaar niets 
aan de leidingen vervangen is en de Hei-
straat (weer) een hele mooie straat wordt 
als straks alles klaar is”. Dat de omzet 
niet  gedaald is ten gevolge van de werk-
zaamheden heeft wellicht ook te maken 
met de orthopedische schoenmakerij die 
een belangrijk deel uitmaakt van Martens 
schoenen. De vader van Francoise is daar 
in de jaren 70 van de vorige eeuw mee be-
gonnen uit interesse. Het klantenbestand 
bestaat sindsdien voor 75 procent uit or-
thopedische klanten. Dat doet wat met het 
imago van je bedrijf: je zou bijna verge-
ten dat Martens ook prachtige confectie-
schoenen verkoopt met deskundig advies. 

Liefde en vakmanschap
Uit het hele gesprek blijkt de liefde voor 
het vak die synoniem is met de liefde voor 
de klant. Voor klanten die orthopedisch 
schoeisel komen laten aanmeten wordt 
veel tijd uitgetrokken en omdat Martens 
een middelgroot bedrijf is, is er geen spra-
ke van ketenproductie: een schoen wordt 
van A tot Z in het bedrijf zelf gemaakt 
in dezelfde werkplaats door dezelfde 

schoenmaker(s). Mensen komen binnen 
met een verwijzing van de behandelend 
specialist en binnen de regelingen van de 
zorgverzekeraar wordt een paar schoenen 
gefabriceerd. “Vergelijk het proces met 
de oogarts die je naar de opticien stuurt. 
Alleen is het uiterlijk hier nog belangrij-
ker. Mensen hebben vaak geen beeld van 
wat er allemaal kan. Ze denken dat ortho-
pedisch schoeisel per definitie zwart of 
bruin, maar in ieder geval saai en lelijk is. 
Daarom is het ook mooi dat we ook con-
fectie in de zaak hebben. Dan kunnen we 
mensen voorbeelden geven en zo samen 
toewerken naar een paar orthopedische 
schoenen die er prachtig uitzien”. 

Kennis en kunde
Het produceren van een gemiddeld paar 
aangemeten schoenen kost 20 à 25 klok-
uren. Er wordt met de beschrijving van de 
specialist een leest gemaakt en daarmee 
wordt een optimaal paar schoenen ge-
maakt. “We hebben een klant die hier al 
jaren komt vanuit Zeeland en die door zijn 
aandoening zonder onze schoenen niet 
zou kunnen lopen. Dat is het mooie van 
dit vak”, zegt Johan. Hij is van oorsprong 
beroepsmilitair en heeft zich in het leger 
bekwaamd in autotechniek, de handigheid 
was er dus al. Het leger werd voor hem 
minder aantrekkelijk toen Nederland zijn 
soldaten op missies naar het buitenland 
begon te sturen. Na kennismaking met het 
vak van Francoises vader is Johan gestart 
met de opleiding tot orthopedisch schoen-
maker. Die opleiding is niet gering: zeven 
jaar moet aan alle facetten van het vak 
gewerkt worden in een leer-werktraject: 
vier dagen in een gecertificeerd bedrijf, 
een dag naar school. Francoise heeft zich 
bekwaamd in de medische kant van het 
bedrijf: voor het aanmeten van schoei-
sel maar ook bijvoorbeeld steunkousen 
is veel fysiologische kennis nodig. Van 
kind af aan heeft ze in de winkel van haar 
ouders gestaan en nu Johan en Francoise 
het bedrijf hebben overgenomen is het 
andersom: haar ouders werken nog twee 
dagen bij hen in de zaak. 

Martens schoenen is een gecertifi-
ceerd bedrijf en wordt dan ook 
jaarlijks geïnspecteerd door een 

branchegerelateerde inspectie. Daar zitten 
twee kanten aan: “je bedrijf verbetert er-
door, maar waarom elk jaar de handboe-
ken vervangen moeten worden  is minder 
duidelijk”. Naast deze inspecties zit het 
bedrijf ook vast aan de regels van zorgver-
zekeraars. Dat brengt veel administratieve 
rompslomp met zich mee die veel tijd 
kost. Maar ook hier geldt: het is ook goed 
voor de organisatie van je bedrijf.

Niet alleen moeilijke voeten, 
ook mooie schoenen
Het is een misvatting om te denken dat 
het bij Martens alleen om moeilijke voe-
ten draait. Dat is beslist niet zo: de col-
lectie confectieschoenen is uitgebreid. 
Ook bij de aanschaf van confectieschoe-
nen kan de klant rekenen op een deskun-
dig advies. Vooral voor jonge kinderen is 
goed schoeisel heel belangrijk, maar ook 
volwassenen kunnen bij Martens niet al-
leen mooie, maar vooral goed zittende 
schoenen vinden. Pasvormschoenen is bij 
Martens een begrip. Bij een goed zittende 
schoen gaat het niet alleen om de lengte-
maat, maar bijvoorbeeld ook om de breed-
te. Alle voeten worden opgemeten en er 
wordt met een deskundig en onafhankelijk 
oog advies gegeven. “Soms komen ouders 
hier met kinderen met een steunzoolrecept 
binnen en gaan ze weg met een gewoon 
paar, goed zittende pasvormschoenen. 
Die steunzolen voegen lang niet altijd 
wat toe.” En die pasvormschoenen zijn 
gewone, vlotte, maar wel goed zittende 
schoenen. Dat orthopedie een specialiteit 
van het bedrijf is, voegt dus ook wat toe 
aan de verkoop van ‘gewone’ schoenen: 
kennis van zaken en vakmanschap. 
 
 
Irma van Nieuwenhuijsen
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Dierdonkey op vakantie!
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Zomerpret

Horizontaal
1. Mensen, die gooien – 6. Mensen, die dammen – 11. Staat aan de hemel – 12  
Iemand die bedelt is b…laar – 13. In de .. staan – 14. ….jongen is groot – 15. Een 
graaf is een ….man – 16. Een auto in de ga..ge – 18. Hierbij leer je lezen – 21  
Kleine plaats – 24. Vier min vier – 25. De post…. brengt brieven – 27. Water 
in een ….. halen – 29. … zeg je? – 30 Op een ….. rijden – 31. Ik moet me nog 
aankl…. – 34. Het water is ..kendheet – 35. een som afm…. – 36. Dit wordt een 
vlinder 39. ..leboog –  41. Iets kopen bij een winke…. – 44. Iemand die weeft 
–  46. Er geen … in hebben –  48. Deel van een trap – 50. Je huid insm…. – 52  
Iets in de …. steken – 54. Een ring is een ….aad – 55. Delen van een woord – 58  
Niet ver is dicht… – 59. Een reep cho….de – 60. Hier kampeer je in – 61. Een 
auto in de gara.. – 63. Een tas dra… - 64. Hij was ziek, maar is nu g…zen – 66  
Tien keer honderd – 67. Mensen die stelen.

Op het eerste gezicht zien de plaatjes er hetzelfde uit. 
Er zijn echter 8 verschillen. Wie vindt ze allemaal?

Jantje is in de duinen ver-
dwaald. Wie helpt hem terug 
naar zijn vader op het strand?

Verticaal
1. Ik heb het goed ……. – 2. Hij zit .. school – 3. Zo dom als een …. – 4. Soort 
bloemen – 5. ……ballen gooien – 6. Ik….snoep uit – 7. Een slang – 8. een 
burge…ter – 9. Hij deed het niet ..pres – 10. Mensen, die staken – 17. Geen rijke 
– 19. Een dier met een huisje op zijn rug –  20. Een ….graaf maakt foto’s – 22. 
Ik vraag ..eten –  23. Trappers van je fiets –  25. Vechters –  26. .., re, mi – 28. Hij 
kan buiks...ken –  32. Vis vangen met een schep… –  33. Iets wegschieten met 
een kata…t –  37. Zit in een appel – 38. Zwemmen in het ……. – 39. Je moet het 
weer inl….en –  40. Met de …. omhooggaan – 42. Wij gaan op school…. –  43. 
Mensen die op schapen passen –  45. .. was eens –  47. Niet welles –  49. Ik ben .. 
klos –  51. Iets door twee ….. –  53. Gedroogde druif –  55. Ik kijk op mijn hor…. 
–  56. Hier bijt je mee –  57. Een …. brood –  62. Ond..delijk – 65. Zegt een geit.

Zoekplaatje

Rapport 
zonder tien
Ferry’s vader be-
kijkt het rapport 
van zijn zoon. 
Vader: “Ik mis 
de tien.” Ferry: 
“Welke tien?” Va-
der: “De tien voor 
de moed om dit 
rapport aan mij te 
laten zien!” 

Zeeziek
Mijnheer de Vries 
moet voor zijn 
werk een boot-

tocht maken. Om 
niet misselijk te 
worden gaat hij 
naar zijn huisarts 
om een middel-
tje te halen. Deze 
adviseert hem om 
vlak voor vertrek 
een liter dikke 
tomatensoep te 
eten. “Helpt dat 
dan tegen zee-
ziekte?”, vraagt 
de Vries verbaasd. 
“Nee, dat niet, 
maar het kleurt 
wel erg mooi in 
het blauwe wa-
ter”. 

Donald
De papa van 
Jantje heeft drie 
zoontjes: Kwik, 
Kwek en … - Jan-
tje!

ZOMERKRUISWOORDRAADSEL EXTRA GROOT Doolhof
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Vakantie
Het is nog een paar nachtjes slapen en 
dan zomervakantie. Hier een verhaal hoe 
zo een vakantie kan verlopen, om zelf te 
lezen of om voor te (laten) lezen.

De gewonnen vakantie

Het is zomervakantie! Bij de fa-
milie Veerman is de hele familie 
blij, behalve Marleen. Ze weet nu 

al dat ze zich de hele vakantie gaat ver-
velen. Haar twee broertjes, Bart en Mark, 
gaan morgen op vakantie naar opa en 
oma. Zij mocht niet mee, omdat het an-
ders te druk wordt. Haar zus Anne gaat 
met een paar vriendinnen op fietsvakantie, 
maar daar is zij natuurlijk nog veel te jong 
voor. Nu moet ze zich nog zes weken gaan 
vervelen, want haar vriendin Paula komt 
pas met twee weken terug van vakantie uit 
Frankrijk! Moeder ziet haar boze gezicht. 
“Marleen, ik heb nog wel een puzzel voor 
je”. Haar gezicht klaart op, want Marleen 
is gek op puzzels ! “Als je goed je best 
doet kun je een prijs winnen, maar dan 
moet je hem uiterlijk morgen opsturen! 
De eerste prijs is een week naar Duitsland 
met nog meer kinderen die een prijs ge-
wonnen hebben.” Marleen zegt: “Dan ga 
ik extra goed mijn best doen! Wat zijn ei-
genlijk de tweede en de derde prijs?” “De 
tweede prijs is een weekend in Limburg 
verblijven en de derde prijs is een kaartje 
voor een pretpark naar keuze.” “Als ik 
zou winnen dan verveel ik me tenminste 
niet meer!” “Moeder glimlacht en zegt: 
“Doe maar goed je best!” Nou dat doet 
ze zeker! Die puzzel valt niet mee! Ze is 
er de hele middag mee bezig en gelukkig 
heeft ze hem toch af. Vlak voor het eten 
vraagt ze aan moeder: “Kan ik de puzzel 
nog snel even opsturen voordat we eten?” 
“Ja hoor, ga maar vlug en binnen tien mi-
nuten thuis zijn!”

De dagen daarna denkt Marleen helemaal 
niet meer aan de puzzel, want haar ver-
veelbui is al weer over. Na een week kijkt 
Marleen in de brievenbus of haar vriendin 
Paula al een kaart heeft gestuurd. Jam-
mer genoeg nog niet! Plots ziet ze wél 
een andere brief liggen, waar háár naam 
op staat! Vlug holt ze naar binnen, want 
zo vaak krijgt ze geen brief. Ze scheurt 
hem open en haar ogen worden groot van 
verbazing. Ze holt de trap op om te kijken 
waar moeder is. Moeder zegt: “Wat is er 
met jou aan de hand?” “Ik heb de eerste 
prijs gewonnen van die puzzel! Ik mag nu 
naar Duitsland. Het is volgende week al!” 
“Wat leuk! Dat is de eerste keer dat je op 
vakantie naar het buitenland gaat!” “Mag 
ik meteen mijn tas inpakken? Voor je het 

weet is er een week voorbij!”

Het is een week later. Marleen zit in de 
bus op weg naar Duitsland. Er zijn alle-
maal meisjes en jongens van haar leeftijd 
mee. Ze heeft er zo’n zin in! Ze gaan naar 
een gebied met veel bergen, waar ze twee 
dagen gaan fietsen en ook een dag naar 
het zwembad gaan. Verder komen er nog 
meer leuke dingen, maar dat bleef een 
verrassing zei de leiding.

De volgende dag wordt Marleen wakker. 
Ze kijkt verbaasd om zich heen. Maar dan 
weet ze het weer! Ze is in Duitsland! Bo-
ven haar, in het stapelbed, ligt Lisa. Naast 
haar heeft ze gisteren in de bus gezeten. 
Dat was heel gezellig. Dat zal het vandaag 
ook wel weer worden, want ze gaan 50 
kilometer door de bossen fietsen op een 
mountainbike! Plotseling hoort ze iemand 
van de leiding die roept dat ze gaan ontbij-
ten. Ze springt het bed uit en kleedt zich 
aan.

Na het ontbijt pakt iedereen een moun-
tainbike. Lisa vraagt: “Marleen, zal ik 
naast jou fietsen?” “Ja hoor, dat is goed!” 
Ze fietsen berg op, berg af en door mooie 
plekken bos. Na een tijdje fietsen, komen 
ze aan bij een meer. Bijna niemand kan 
wachten om er in te springen, want het 
is ook zo warm! “Eerst gaan we eten en 
daarna mogen jullie erin springen” zegt 
Marion van de leiding.
Marleen en Lisa hebben razendsnel hun 
brood op, want ze willen zo graag zwem-

men! Meteen springen ze erin met nog 
meer kinderen. Het wordt een leuke mid-
dag.

Als Marleen ’s avonds in bed ligt, ligt ze 
nog na te denken. Het was leuke middag! 
Ze heeft er nu al een vriendin bij, Lisa! 
Als ze thuis is zal ze zeker aan moeder 
vragen of ze bij elkaar mogen logeren. 

Het is zaterdag, de week is voorbij ge-
vlogen! Ze hebben gezwommen, gefietst, 
door de bergen gewandeld en gezeild. Het 
zeilen vond Marleen het leukst. Dat had 
ze ook nog nooit gedaan. Nu zit ze in de 
bus op weg naar huis. Lisa zegt: “Mag ik 
jouw adres? Dan kunnen we elkaar nog 
schrijven!” “Ja, dat is een goed plan”, 
antwoordt Marleen, “misschien kunnen 
we ook nog wel bij elkaar logeren! Zo ver 
wonen we niet van elkaar!” 

’s Avonds komt Marleen moe thuis. Moe-
der zegt: “Heb je een leuke week gehad?” 
Marleen vertelt haar alles, terwijl moeder 
een beker warme melk voor haar maakt. 
“Oja, ik heb er ook nog een vriendin bij, 
ze heet Lisa! Mag ze zo snel mogelijk ko-
men logeren?” “Ja hoor, dat is prima! Van 
mij mag ze in de herfstvakantie wel ko-
men. Daar is Marleen het direct mee eens. 

Als Marleen naar haar kamer loopt, moet 
ze er om grinniken dat ze zich eerst zo 
verveelde. Wie had gedacht dat ze nog een 
prijs zou winnen, om daarna op vakantie 
te gaan!
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Niet altijd carnaval!

Carnaval 2010 is voorbij, maar dat 
betekend niet het einde van activiteiten. 
Zo is een dansgroep alweer begonnen 
met de training voor het nieuwe seizoen,  
en hebben we traditioneel het oude 
seizoen afgesloten net een Barbeque.

Ook dit jaar vond de BBQ weer 
plaats bij onze prins in de ach-
tertuin. Waar vorig jaar deze ac-

tiviteit plaats vond in “Siberische” koude, 
werkte het weer deze keer goed mee. Deze 
keer geen aparte middag voor de jeugd, 
maar door om 17.00 uur reeds te begin-
nen, kon ook de jeugd lekker meedoen.

Het vermaak deze keer voor zowel jong 
als oud bestond uit de mogelijkheid van 
tafeltennis, of sjoelen. waar vooral bij het 
laatste ook de “ouderen” onder ons zich 
nog wel eens een potje mee wilden schui-
ven.

Aanvankelijk waren er enkel dames die 
vol goede moed het vlees aan de BBQ  
toevertrouwde, maar daar de meesten het 
de jus vinden om zelf een stukje vlees op 
de juiste bruinheidsgraad te krijgen heb-
ben ze dit maar snel opgegeven.

Ook dit jaar was het weer “vroeg” voordat 

de laatste de tuin van onze Prins verlaten 
hebben. We kunnen dan ook weer terug-
kijken op een geslaagde verenigingsacti-
viteit georganiseerd door de Werkgroep 
Overige Activiteiten of wel Werkgroep 
Ontspanning en Avontuur. 

Na een afsluiting van een seizoen, starten  
we natuurlijk ook weer met een nieuw sei-
zoen, en wel dit jaar gaan we in september 
met zijn allen naar Bobbejaanland in Bel-
gië. Ook jij kunt daar bij zijn! Meldt je dus 
snel aan als lid. Meer info op 
www rampetampers.nl of mail naar 
secretaris@rampetampers nl. 

Naast leden kennen wij ook jeugdleden 
die, die zich manifesteren bij een dans , in 
de jeugdraad of als men ouder is assisteert 
bij het opbouwen en in de garderobe.  

Vindt jij dansen leuk?
Zoals elk jaar zijn er ook wel weer (jeugd)
leden die om uiteenlopende reden zich als 
lid afmelden. Op dit moment hebben we 
een aantal vrije plaatsen bij de dansgarde. 
Om een leuke dans te laten zien zouden 
wij het fijn vinden om jouw bij de dans-
garde te mogen begroeten, en als jij je nu 

nog aanmeld kun je natuurlijk ook nog 
mee naar Bobbejaanland.

GOED IDEE !!!!! 
WAAROM????? 

OMDAT!!!!!
•Jeugdlid worden

• Het er supergezellig is. 
• Je met carnaval actief aan diverse 

evenementen deelneemt.
•  Zowel jongens als meisjes mee 

mogen doen bij de jeugdraad en de 
dansgroepen.

•  Je vanaf groep 4 in onze eigen jeugd-
raad “de Rammetjes” kunt zitten.

•  Je vanaf 6 jaar kunt meedansen met 
“de Narretjes”.

•  Je vanaf  9 jaar mag dansen bij de 
“Dansgarde”. 

•  Je vanaf 14 jaar welkom bent bij “de 
showgroep”.

•  Wanneer je tussen de 12 en 18 jaar 
bent, je bij de groep “RamMembers” 
mag.

•  We ook activiteiten buiten het carna-
val om organiseren.

•  Je ook zomaar jeugdlid kunt worden.
•  De contributie slechts  €12.00 per 

jaar is.
• Voor informatie altijd contact op 

kunt nemen met de werkgroep-
leider Jeugdraad: Angela van 
den Heuvel (  0492-510805                       
Email: rammetjes@rampetampers.nl                                                             
of met het secretariaat                                          
Email: secretaris@rampetampers.nl.

• We ook op internet te bekijken zijn:
www rampetampers nl

• REAGEER SNEL 
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Noah Jongen gemengddubbelkampioen van Nederland 

In het weekend van 22 en 23 mei wer-
den in de Topsporthal van Almere de 
Nederlandse jeugdkampioenschappen 

Badminton georganiseerd. Jelte Schlat-
mann en Noah Jongen uit Dierdonk be-
hoorden tot de deelnemers.
In de klasse onder 13 was Noah Jongen 
met Renske Kwakkenbos (Amersfoort) 
als derde geplaatst. Na 2 makkelijke over-

winningen in de voorronden moesten ze 
in de halve finale aantreden tegen Feng 
Groothuijse/Leroy de Calonne die als 
tweede geplaatst stonden. Het werd een 
duidelijke overwinning voor Noah met 
zijn partner Renske 21-16 en 21-15. De 
finale werd een thriller. In de derde en dus 
beslissende set tegen Tamara van der Hoe-
ven/Joran Kweekel was het verschil uit-
eindelijk slechts 2 punten 21-17,   12-21 
en 23-21, maar wel voor Noah en Renske, 
waardoor ze zich Nederlands Kampioen 
mogen noemen.
In het enkelspel bereikte Noah de kwartfi-
nale, waarin hij maar net de mindere was 
van de latere finalist Leroy de Calonne 
10-21, 23-21 en 15-21. In het dubbelspel 
had Noah pech, omdat zijn sterke partner 
Luuk van Renswouw zich terug moest 

trekken met een blessure. Ze waren zeker 
kansrijk geweest. Met een invalpartner 
was de kwartfinale het eindstation. Deze 
prestaties zijn extra knap, omdat het pas 
zijn eerste jaar is in deze leeftijdscatego-
rie.
Voor Jelte Schlatmann was het toernooi 
na de eerste dag reeds afgelopen, hij wist 
zich niet te plaatsen voor de halve finales. 
In het enkelspel verloor hij in de eerste 
ronde eervol van de sterke Ruben Jille. 
In het gemengdubbel met Sheraga Bounin 
(Tilburg) had Jelte de pech dat hij reeds 
in de tweede ronde tegenover de latere 
kampioenen Denise Hall/Mark Caljouw 
kwam te staan.
 
Igo Jongen

Helmondse Hondenschool bij Dierdonk.

De Helmondse Hondensport Vereni-
ging (HHS) was gevestigd  op een 
veld bij Stipdonk. De hondenclub 

moet op deze locatie wijken ivm bestem-
mingsplan wijziging. Vanaf 20 juni starten 

we op een privé terrein aan scheepstal 4. 
De HHS bestaat volledig uit vrijwilligers 
die graag met honden werken en al jaren 
ervaring hebben met het trainen daarvan. 
Dit jaar bestaat de HHS 10 jaar.
We geven cursussen in gehoorzaam-
heid; Puppy cursus, Basis cursus, 
Elementaire gehoorzaamheid, Voort-
gezette elementaire gehoorzaam-
heid, Gedrag en gehoorzaamheid 
en natuurlijk behendigheid.
  
De lessen zijn altijd onder begeleiding 
van een hondengedragsdeskundige. 
Een hondenschool voor jong en oud, voor 

bijna alle rassen vanaf 9 weken.
  
Onze cursussen zijn op zondag en beginnen 
om; ·9.00 uur, 10.00 uur en om 11.00 uur.  
Behendigheid begint om 9.00 uur en 
10.00 uur. 
  
 Heb je vragen over de cursussen, dan 
kan je ons altijd mailen of bellen naar:  
0492-510532 (na 19.00 uur)
info@helmondse-hondensport.nl
 
Alle verdere informatie staat op:
 www.helmondse-hondensport nl

Kom gezellig badmintonnen bij Phoenix

Voor diegenen 
die nog niet 
weten wie 

wij zijn, wij zijn een 
badmintonvereni-
ging waar op de

donderdagavonden gezellig maar zeker 
ook fanatiek tegen het shuttletje gemept 
kan worden. We sporten al sinds jaar en 
dag in de Veka sporthal aan de Deltaweg 
in Helmond (nabij station Brouwhuis). 
De jeugd kan terecht vanaf 18:30 uur tot 
20:00 uur, de oudere jeugd kan nog door-
spelen tot 20:30 uur en de volwassenen 
schuiven aan om 20:00 uur tot max. 23:00 
uur. Naast recreatief badminton organi-
seren we regelmatig interne toernooitjes 
met leuke prijzen, zowel voor de jeugd 
als voor de volwassenen. Ook competitie 
spelen is mogelijk, in combinatie met het 
volgen van training. Na het spelen kan de 

“3e helft” volop worden benut in onze ge-
zellige kantine waar Hein altijd zorgt voor 
een natje en een droogje. 

Badminton is allang geen campingbezig-
heid meer, het is een intensieve sport goed 
voor lijf en leden. Mocht je dit aanspreken 
of heb je simpelweg het idee dat badmin-
ton je wel een leuke sport lijkt, kom dan 
vooral eens aan op de donderdagavond. 
Het is altijd mogelijk om eens vrijblijvend 
mee te spelen om te kijken of je het inder-

daad leuk vindt. Schuif naderhand gezel-
lig aan voor een drankje aan de bar en laat 
je door een van onze bestuursleden verder 
informeren over alle mogelijkheden. Niet 
denken dat het bijna vakantie is, probeer 
het gewoon een keer om te proeven aan de 
badmintonsport en meld je dan alvast aan 
als lid zodat je na de vakantie meteen kan 
beginnen. Aarzel niet … tot donderdag!

Van 26 juli tot 3 september hebben we zo-
merstop. Voor meer informatie kijk eens 
op www.hbcphoenix.nl.
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “ Brouwhuis” 

Zomertijd

De eerste écht warme dagen van het 
jaar zijn een feit, barbecues  wor-
den ontstoken en zwembaden ge-

vuld. Dieren worden actiever, vrolijker, net 
als de baasjes. Wij op de kliniek zijn daar 
geen uitzondering in. We hopen dan ook 
op een lange warme zomer. Toch denken 
we ook weer aan de bekende “zomerpati-
enten” die we elk jaar weer behandelen. 
We vinden het dan ook slim om een over-
zichtje te geven met de risico’s die uw dier 
kan lopen tijdens de zomer. 

Zomers weer
Regelmatig behandelen wij in de zomer 
honden met brandwonden aan de voetzo-
len, het wegdek en met name asfalt wordt 
erg heet op warme dagen en binnen 10 mi-
nuten heeft uw dier pijnlijke poten. Blijft 
dus in de schaduw lopen op deze dagen. 
Ook zien we oververhitte honden die te ac-
tief zijn geweest bij hoge temperaturen. In 
ernstige gevallen kan dit dodelijk zijn. Be-

perk de activiteit op het heetst van de dag 
; laat uw hond in de middag kort en in de 
ochtend en avond lang uit, dan is het koeler. 
Verbranding van dun behaarde lichaamsde-
len komt voor, smeer deze bijvoorbeeld in 
met een sun-block voor kinderen.

Zomerse activiteiten
Elk jaar krijgen wij te maken met de bar-
becue-slachtoffers. Met als stip op num-
mer 1 de stalen of houten satéprikker die 
uit een hondemaag gehaald moet worden. 
Daarnaast doen grote hoeveelheden spare-
ribs het ook goed als maag/darm verstop-
pers. Zorg ervoor dat uw hond of kat geen 
toegang heeft tot deze stukken vlees, ook 
nadat de resten in de vuilnis verdwijnen. 
Een koele duik in een beekje of plas heeft 
vorig jaar menig hond op het spreekuur 
doen verschijnen. Ook dit jaar is er kans op 
blauwalgvergiftiging. Kijk voor blauwalg-
meldingen op www.zwemwater nl . Dode 
watervogels die fijn geapporteerd kunnen 
worden, kunnen het vergif bevatten van 
de bacterie Clostridium Botulinum en zo 
Botulisme, een ernstige vergiftiging ver-
oorzaken. Ons advies is om u goed te la-
ten informeren over de waterkwaliteit van 
stroompjes en plassen en te voorkomen dat 
uw dier in stilstaand water zwemt. Laat 
uw dier ook niet aan dode vogels komen. 
Te snel stromend water (bezoek aan zee of 
rivier) kan net als bij de mens het gevaar 
voor verdrinking geven. Er zijn zwemves-
ten voor honden te koop, misschien een 
idee?

Groei en bloei
De dierenwereld is zeer actief in de zomer, 
net als het plantenrijk. Er zijn veel ste-

kende insecten en planten die bij sommige 
dieren ernstige overgevoeligheidsreac-
ties kunnen veroorzaken, waaronder rode 
vochtige ontstekingsplekken (“Hotspots”). 
Regelmatig zien we dat (met name bij ko-
nijnen en langharige honden) vliegen hun 
eitjes leggen in natte vacht, hier komen 
dan maden uit die veel schade kunnen 
veroorzaken in een heel korte tijd. Dage-
lijkse controle van de vacht en eventueel 
verwijderen van eitjes kan deze proble-
men voorkomen. De eitjes worden vaak 
aangezien als fijn zaagsel in het haar. 
Processierupsen die in eiken leven hebben 
haartjes die ernstige irritatie kunnen veroor-
zaken van huid en luchtwegen. Het mijden 
van besmette plekken is dan ook het advies. 
Neem ook nog een keer de vlooien-, teken- 
en wormenbestrijding onder de loep. Een 
goede preventieve behandeling nu zal pro-
blemen later in het jaar kunnen voorkomen.
 
Het is dus niet alleen maar lol in de zomer 
voor onze dieren. Echter, bijna alle “geva-
ren” zijn te omzeilen door verstandig met 
de risico’s om te gaan.
 
Wij wensen u en uw huisdier dan ook een 
heel fijne en gezonde zomer toe!
 
Tot ZIENS bij dierenkliniek “Brouwhuis”
 
Bernard Valkenburg
Dierenarts
 
Wilt u meer weten over Dierenkliniek 
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op: 
www.dierenkliniek.com
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Nog niet zo lang geleden kwam ik 
het volgende citaat van Albert 
Einstein weer eens tegen: “Twee 
dingen zijn oneindig: het heelal 
en de menselijke domheid. Van 
het heelal weet ik het alleen nog 
niet zeker.”
 
Zo’n uitspraak blijft de eerste 
weken in mijn hoofd rondzinde-
ren, zeker als de waarheid ervan 
elke dag opnieuw door de feiten 
wordt bewezen. Daarmee doel ik 
nog niet eens op de Algehele On-
nozelheid bij het Wereldkampi-
oenschap voetbal, want ik gun 
ieder zijn verzetje. Met oranje 
pruik in een oranje mini-jurkje, 
rood-wit-blauw op de koontjes, 
oranje neusfluitje in, oranje 
das om, oranje sokken in oranje 
schoenen met oranje veters, zit-
tend op een oranje opblaasbank, 
blazend op een oranje toeter, 
voor het tv-scherm de oranje-
hemden in het verre Zuid-Afri-
ka aanmoedigend en er dan van-
uit gaan dat ze dat ook horen en 
gaan scoren? Daar is toch niets 
mis mee? Dat ziet er toch niet 
dom uit?
 
Nee, ik denk dan aan meer se-
rieuze zaken, zoals de ver-
hoging van de AOW-leeftijd. 
Zeker nu de coalitieonder-
handelingen in volle gang zijn, 
zal er uitgebreid gesteggeld 
worden over hoe de AOW en 
het pensioen in de toekomst 
eruit moeten komen te zien. 
Het probleem waarmee Neder-
land worstelt, is het feit dat 
we met zijn allen te oud wor-
den. Dat pleegt een financiële 
aanslag op de oudedagsvoorzie-
ningen. De steeds kleiner wor-
dende groep werkenden moet 
een steeds groter wordende 

groep niet-meer-werkenden on-
derhouden via het omslagstelsel 
van de AOW. De pensioenfond-
sen komen in de toekomst geld 
tekort door te risicovolle beleg-
gingen uit het verleden en het 
feit dat de ouderen door hun 
toegenomen levensverwachting 
steeds langer gebruikmaken 
van het toegekende pensioen. 
De betaalbaarheid van de AOW 
is een zaak van de overheid. En 
aangezien de overheid bestaat 
uit mensen, kun je ― om met Al-
bert Einstein te spreken ― ook 
zeggen dat de betaalbaarheid 
van de AOW een zaak van de 
domheid is. Leg dat maar eens 
uit. Ik zal dat met mijn eigen 
domheid (ik ben tenslotte ook 
maar een mens) proberen te 
verklaren.
 
Al zeer geruime tijd wordt de 
burgers door de overheid voor-
gehouden zo gezond mogelijk 
te leven. Weg met het slag-
roomgebakje, de roomboter, 
het vette vlees, en alle verza-
digde vetzuren, hoe lekker dat 
alles ook kan zijn. Roken mag 
alleen nog maar in de zin van 
‘We roken een frisse bosgeur 
tijdens het dagelijkse rondje 
hardlopen’. Eenieder wordt er-
toe aangezet meer te bewe-
gen. Dit alles met als doel ons 
zo lang mogelijk te laten leven. 
Wij dienen de portemonnee te 
trekken om (fiscaal aftrekbaar!) 
gul te geven aan de hersenstich-
ting, de nierstichting, de hart-
stichting, de miltstichting, de 
darmstichting, de maagstich-
ting, de longstichting, de kanker-
stichting, de huidstichting, en ik 
zal er ongetwijfeld nog heel wat 
vergeten zijn. Al die instellingen 
zijn ook druk bezig ons zo gezond 

en zo lang mogelijk te laten leven. 
Via radio en televisie horen we 
waaraan we zouden kunnen lij-
den, en wat we ertegen kunnen 
of zelfs moeten doen. De over-
heid heeft ons de afgelopen ja-
ren tot hypochonders gemaakt. 
Elk pijntje, elk vlekje, elke boer 
en elke scheet die ons dwarszit, 
dient onverwijld bestreden. Ook 
hier is het doel mensen zo lang 
mogelijk te laten leven, of ze nu 
willen of niet. Euthanasie staat 
nog maar in de kinderschoenen 
(i.p.v. in het bejaardenschoeisel 
― voor een goed verstaander).
 
De overheid (met dus de onein-
dige domheid) heeft de maat-
schappij opgezadeld met een 
betaalbaarheidsprobleem. Door 
mensen juist zo lang mogelijk 
in leven te houden, uiteindelijk 
soms volgestopt met dure me-
dicijnen, soms aangesloten aan 
allerlei slangetjes, is een on-
natuurlijke situatie gecreëerd. 
Het leven wordt te lang gerekt. 
Burgers die hieraan niet wil-
len meewerken en al rokend, 
drinkend en veel etend te wei-
nig bewegen, worden als aso-
ciaal bestempeld, hoezeer zij 
ook van hun levenswijze kunnen 
genieten. Het zijn wel degenen 
die op een onorthodoxe wijze de 
vergrijzing tegengaan. Asociaal? 
Is bij hen nu sprake van een 
oneindige menselijke domheid? 
Of moet ik die juist bij mezelf 
zoeken? Een hele zomervakantie 
voor de boeg om daar eens uit-
gebreid over na te denken.
 
Dorus van Wegen

Wrikken en Wegen

AOW
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Programma juni 2010 Filmhuis Helmond

Vincere
Donderdag 1 juli om 19.00 uur vrijdag 2 juli om 14.00 uur vrij-
dag 2 juli om 21.15 uur zaterdag 3 juli om 19.00 uur maandag 5 
juli om 21.15 uur dinsdag 6 juli om 19.00 uur
Boekverfilming van het boek “La moglie di Mussolini” van Mar-
co Zeni. Het leven van Mussolini herbergt een geheim: een onge-
wenste vrouw en een zoon, die weggemoffeld werden en uitein-
delijk onder verdachte omstandigheden om het leven kwamen. 
Wanneer de mondaine Ida de jonge Benito Mussolini ontmoet, is 
zij op slag verliefd. Om zijn noodlijdende krant Il popolo d’Italia 
te kunnen financieren, verkoopt zij haar hele hebben en houden. 
De twee worden geliefden en Ida baart een zoon. Maar wanneer 
de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, verdwijnt Mussolini uit Ida’s 
leven. Zij vindt hem terug in een militair hospitaal, waar hij als 
oorlogsheld verzorgd wordt door Rachele, zijn kersverse bruid. 
Een woedende Ida eist haar rechten op als zijn ‘eerste vrouw’, 
maar hij verklaart haar voor fantast: ze zouden nooit getrouwd 
zijn en het kind is niet van hem. 
Regie: Marco Bellocchio

Soul Kitchen
Donderdag 1 juli om 21.45 uur vrijdag 2 juli om 19.00 uur zater-
dag 3 juli om 21.45 uur zondag 4 juli om 20.30 uur maandag 5 
juli om 19.00 uur dinsdag 6 juli om 21.45 uur
Swingende komedie, waarin Zinos, baas van een nogal bijzon-
der restaurant, “Soul Kitchen”, z’n geluksdagen niet heeft : zijn 
vriendin is verhuisd naar Shangaï, zijn klanten komen niet meer 
opdagen sinds hij een nieuwe chef heeft en bovendien heeft hij 
rugpijn. Wanneer een hip publiek toch aangetrokken lijkt door 
het nieuwe culinaire concept, voelt hij zich wat beter. Maar toch 
biedt het nieuwe succes van zijn restaurant de nodige troost niet 
voor zijn gebroken hart.
Fatih Akin was al de swingendste regisseur van Duitsland, dank-
zij bikkelharde, koortsachtige films als Gegen die Wand en Auf 
der Anderen Seite. Met Soul Kitchen verlicht de Turkse Duitser 
zijn toon, pompt een flinke groove in zijn werk en maakt een 
komedie die in het rond knalt als een op hol geslagen stuk vuur-
werk.
Regie: Fatih Akin 

Joy
Donderdag 8 juli om 20.15 uur vrijdag 9 juli om 14.00 uur vrij-
dag 9 juli om 21.30 uur zaterdag 10 juli om 19.30 uur zondag 11 
juli om 18.30 uur dinsdag 13 juli om 21.15 uur
Drama van Mijke de Jong,  na Bluebird en Het zusje van Katia 
de laatste van haar trilogie over meisjes op weg naar volwassen-
heid. Joy (18) werd als baby te vondeling gelegd. Ze weet niets 
van haar afkomst en groeit op in tehuizen met het onwrikbare 
geloof dat er ooit een glorieuze hereniging met haar moeder zal 
plaatsvinden. Op zoek naar houvast en geluk gaat ze vastberaden 
de zoektocht naar haar biologische moeder aan. Via een slink-
se truc komt ze op het spoor van haar mogelijke moeder. Deze 
vrouw heeft inmiddels haar eigen leventje opgebouwd. Geleide-
lijk probeert Joy het leven van haar mogelijke moeder binnen te 
dringen. Als haar beste vriendin Denise hoogzwanger is van haar 

eerste kind, wordt deze zoektocht een obsessie.
Hoofdrolspeelster Samira Maas maakt haar debuut in Joy en le-
vert meteen een ijzersterke, door de pers hoog geprezen prestatie.
Regie: Mijke de Jong

The Shock Doctrine
Vrijdag 9 juli om 19.30 uur zaterdag 10 juli om 21.30 uur zondag 
11 juli om 15.00 uur zondag 11 juli om 20.30 uur maandag 12 
juli om 20.15 uur dinsdag 13 juli om 19.15 uur
Documentaire, verfilming van het nieuwste gelijknamige boek 
van de Canadese journaliste en activiste Naomi Klein, waarin 
zij betoogt dat de opkomst van het kapitalisme in diverse lan-
den steeds valt terug te voeren op een ramp, revolutie of oorlog, 
vergelijkbaar met de shocktherapie die psychiatrisch patiënten 
moesten ondergaan in de jaren zestig. Michael Winterbottom en 
Mat Whitecross, die samen ook The Road to Guantánamo regis-
seerden, combineren beelden van enkele van haar redevoeringen 
met archiefmateriaal over de voorbeelden die ze aanhaalt. 
Het onderwerp is zo uitdagend én overtuigend uitgewerkt dat je 
er nog dagenlang over zal zitten nadenken. 
Regie: Michael Winterbottom 

 Le Père de mes Enfants
Donderdag 15 juli om 20.00 uur vrijdag 16 juli om 14.00 uur 
vrijdag 16 juli om 21.45 uur zaterdag 17 juli om 19.00 uur zon-
dag 18 juli om 18.30 uur dinsdag 20 juli om 21.30 uur
Door de internationale pers veelgeprezen drama, losjes geba-
seerd op het tragische levensverhaal van de bekende Franse film-
producent Humbert Balsan.
Grégoire Canvel heeft alles wat hij maar wil : succes, charisma, 
een vrouw die van hem houdt, drie geweldige kinderen en een 
job die hem mateloos begeestert. Als filmproducent maakt hij 
films die overeenkomen met zijn idee van goede cinema. Hij is 
een vat vol energie en geeft zich helemaal voor deze job. Met 
zijn uitzonderlijk charisma en nooit aflatende levenslust dwingt 
Grégoire overal bewondering af. Maar zijn filmbedrijf wankelt: 
te veel films geproduceerd, te veel risico’s genomen. Grégoire 
is blind voor negatieve signalen en gaat koppig door, maar op 
een dag volgt het onvermijdelijke fiasco. En daarna een alomvat-
tende levensmoeheid, die weldra de vorm van

The Shock Doctrine
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wanhoop aanneemt. De film won o.a. de Un Certain Regard 
prijs van de jury in Cannes 2009
Regie: Mia Hansen-Løve

Les Barons
Vrijdag 16 juli om 19.15 uur zaterdag 17 juli om 21.30 uur zon-
dag 18 juli om15.00 uur zondag 18 juli om 21.00 uur maandag 
19 juli om 20.00 uur dinsdag 20 juli om 19.00 uur
Multiculti-Grotestadskomedie van Belgische bodem.
Drie Marokkaanse vrienden in Molenbeek, Hassan, Aziz en 
Mounir, brengen hun dagen door met zo veel, zo lang en zo 
goed mogelijk nietsdoen. Het maakt namelijk deel uit van hun 
levensfilosofie, die van ‘de baronnen’ en die zegt dat ieder mens 
een beperkt stappenkrediet heeft. Vooral niet teveel doen dus, 
want elke stap is er één dichter bij je dood. En toch: Hassan 
droomt stiekem van een carrière als stand-upcomedian. Maar 
een ‘ambitieuze baron’, dat staat niet in het woordenboek van 
zijn vrienden en ook zijn vader heeft andere plannen voor hem. 
Hij wil dat Hassan buschauffeur wordt, net als hij..
Regie: Nabil Ben Yadir

Nowhere Boy
Vrijdag 23 juli om 14.00 uur vrijdag 23 juli om 21.45 uur zater-
dag 24 juli om 19.00 uur zondag 25 juli om 18.30 uur maandag 
26 juli om 20.00 uur
BioPic over de jeugd van John Lennon.
Het langspeelfilmdebuut van de Britse fotografe en conceptuele 
kunstenares Sam Taylor-Wood mijdt de periode van de Fab 
Four-explosie en concentreert zich scherpzinnig op de moeilijke 
jeugd van Lennon in Liverpool toen hij opgevoed werd door 
zijn strenge tante Mimi en hij ontdekt dat zijn echte moeder 
op nog geen anderhalve kilometer woont. Liverpool, 1955. 
Lennon is een intelligente maar gevoelige tiener die gevangen 
zit tussen zijn tante en zijn moeder. Hij probeert te ontsnappen 
aan de geheimen van zijn familie, in rock ‘n roll vindt hij de 
ideale ontsnappingsmogelijkheid en in ene Paul McCartney een 
onvoorwaardelijke vriend.
Regie: Sam Taylor Wood

Mr. Nobody
Donderdag 22 juli om 20.00 uur vrijdag 23 juli om 19.00 uur za-
terdag 24 juli om 21.15 uur zondag 25 juli om 15.00 uur zondag 
25 juli om 20.45 uur 
Visueel uitbundig Fantasy/Science fiction drama, de eerste film 
sinds 14 jaar van regisseur Jaco van Dormael (Toto les Héros) 
Het jaar 2092 - De 117-jarige Nemo Nobody is de oudste man 
op aarde en de laatste sterfelijke persoon in een wereld waar 
iedereen eeuwig leeft. In het zicht van de dood vraagt een 
journalist hem terug te blikken op zijn leven. Omdat Nemo’s 
geheugen is vervaagd, noemt hij levens die hij mogelijk heeft 
geleid. Ze hangen af van toevallige beslissingen: ging hij bij 
de scheiding van zijn ouders met zijn moeder mee of met zijn 
vader? En welke van de drie vrouwen die hij in zijn leven 
ontmoette, trouwde hij?
“...een feestelijk spel met de chaostheorie, het toeval, 
futuristische fantasieën en het menselijk onvermogen om de 
wereld te begrijpen” (PAROOL)
Regie: Jaco Van Dormael

Samson & Delilah
Donderdag 29 juli om 20.00 uur vrijdag 30 juli om 19.15 uur 
zaterdag 31 juli om 21.30 uur zondag 1 augustus om 15.00 uur 
zondag 1 augustus om 20.45 uur 
Samson en Delilah leven in een afgelegen gemeenschap van 
Aboriginals in de woestijn in het midden van Australië. Het 
leven is er een eeuwige herhaling: de dagen gaan voorbij 
zonder dat er iets verandert en niemand lijkt zich daar druk over 
te maken. Wanneer ze door onheil worden getroffen, besluiten 
ze te vluchten. Het begin van een ware overlevingstocht. De 
twee jongeren ontdekken dat het leven buiten de gemeenschap 
wreed kan zijn. De uitgehongerde en verstoten Samson en 
Delilah worden echter verliefd op elkaar. Het is alles wat ze 
hebben, hun enige realiteit. Verloren, alleen en ongewenst 
ontdekken ze dat het leven niet altijd rechtvaardig is, maar dat 
liefde nooit oordeelt.. 
Regie: Warwick Thornton 

Mères et Filles
Vrijdag 30 juli om 14.00 uur vrijdag 30 juli om 21.30 uur za-
terdag 31 juli om 19.15 uur zondag 1 augustus  om 18.30 uur 
maandag 2 augustus om 20.00 uur.
Ingetogen portret van drie generaties vrouwen, die worstelen 
met de balans tussen werk, relaties en het moederschap. In 
de jaren vijfig laat Louise haar gezin in de steek terwijl haar 
kinderen nog jong zijn. Sindsdien liet ze nooit meer van zich 
horen. Haar dochter Martine bleef in het dorpje wonen en werd 
er dokter. Nu is Audrey, de dochter van Martine en ondertussen 
de dertig al voorbij, op bezoek bij haar ouders. Per toeval stuit 
ze op een soort dagboek dat ooit van haar grootmoeder was 

en misschien wel kan verklaren waarom die zo plots vertrok 
.Prachtig acteerwerk van drie geweldige actrices die drie 
generaties vrouwen vertolken.
Regie: Julie Lopez-Curval

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

Mères et Filles
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Scouting Paulus Helmond-Oost / 
Dierdonk zit nog volop in haar 60 
jarig jubileumjaar.

Op 5 juni hebben we samen met 170 le-
den en familie een geweldig jubileumfeest 
bij onze blokhut mogen vieren. We had-
den ook zeer goed weer, wat de gezellig-
heid zeker ten goede kwam. En scouting 
zou scouting niet zijn als we deze dag ook 
niet zouden gebruiken om enkele typische 
scouting technieken te laten zien en proe-
ven. Zo konden onze leden en ouders naast 
de grote BBQ,  ook appels of aardappels 
poffen. Ook werd door velen boven de hete 
as een lekkere chocobanaan gemaakt of 
stokbroodjes gebakken. 

Een ander hoogtepunt op deze avond was 

het bezoek van wethouder Margreet de 
Leeuw. Zij kwam speciaal naar ons toe om 
twee belangrijke zaken uit te voeren. Ten 
eerste werd er symbolisch een financiële 
bijdrage van de gemeente Helmond aan 
scouting Paulus overhandigd. Deze bijdra-
ge zal gebruikt worden ter realisering van 
ons jubileumkamp dat gaat plaatsvinden 
van 24 juli tot 31 juli in Wiltz Luxemburg. 
Ten tweede kwam de wethouder ook onze 
nieuwe houtkachel in gebruik nemen door 
deze aan te steken. Dit laatste wilde eerst 
niet zo lukken maar met hulp van onze 
scoutingleiding brandde er niet veel later 
toch een mooi vuurtje.

 

We kijken nu heel erg uit naar ons al eerder 
genoemde gezamenlijke jubileumkamp in 
Wiltz, Luxemburg. Op 24 juli om 9.00 uur 
’s morgens zullen 120 leden en leiding van 
onze groep in o.a. een grote touringcar en 
vijf busjes stappen om naar 

Luxemburg te vertrekken. Daar zullen we 
zeven dagen lang een geweldig zomer-
kamp gaan beleven, waarvan wij hopen, 
moe maar vooral voldaan, op 31 juli om 
ongeveer 15.30 uur weer terug te keren. 
Omdat we bij vertrek uitgezwaaid zullen 
worden door de ouders van onze leden, kan 
het wel eens even erg druk worden in de 
omgeving  van onze blokhut. We zullen 
alles in het werk stellen om overlast voor 
de buurt zoveel mogelijk te voorkomen. 
www.scoutingpaulus.com
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KSH Phileutonia organiseert muzie-
klessen speciaal voor kinderen uit 
groep 4 en 5

In september 2010 start de Koninklijke 
Stadsharmonie Phileutonia een AMV cur-
sus speciaal voor kinderen uit groep 4 en 5!
Informatie is verkrijgbaar in het vereni-
gingsgebouw van Phileutonia aan de 
Kanaal dijk NW 27b, telefoon nummer 
0492-549961.

AMV staat voor Algemene Muzikale Vor-
ming. De cursus is een geweldige manier 
om kennis te maken met muziek, maar ook 

met verschillende muziekinstrumenten. Op 
de cursus leren kinde-ren noten lezen en 
blokfluit spelen, maar vooral hoe leuk het 
is om samen muziek te maken. Phileutonia 
zorgt voor een leenblokfluit en lesboek. 
De cursus wordt afgesloten met een 
gezamenlijk optreden met het pieporkest 
van KSH Phileu-tonia.

Natuurlijk hoopt men bij Phileutonia dat 
de kinderen na deze cursus op muziekles 
komen bij de harmonie en daarna ook in 
een van de orkesten van de vereniging 
willen meespelen.
Inschrijven is mogelijk in het Phileutonia 
verenigingsgebouw aan de Kanaaldijk 
NW 27b. Sjef Warmerdam en Joke van 
Sas kunnen alle informatie over de AMV 
cursus geven. Inschrijven kan tot 1 Juli. 
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Haring met appelcompote, sjalotten-
zalf, rucola olie en een bladerdeeg-
stengel met maanzaad
Bereiding :
 7 st Haringen
Appelcompote:
 2 st Granny Smith appels
 3½ dl Ongezoet helder appelsap (goudappeltje)
 175g Suiker, 1 zak Taartina (helder)
Sjalottenzalf:
 400 g Sjalotten, 3½ dl Kippenbouillon, 
 1 el Chardonnay-azijn, Peper en zout
Rucola olie:
 100 g Rucola, 3 dl Olijfolie extra virgine, 

Zout
Bladerdeegstengel:
 3 plak Bladerdeeg, 15 g Maanzaad,
 1 st Losgeklopt eigeel
Bereidingswijze :
1. Halveer de haringfilets in de lengte en 

bewaar in de koeling.
2. Appelcompote. Kook het appelsap met de 

suiker tot deze is opgelost. Maak de taartina 
aan met een beetje water en voeg dit bij het 
appelsap zodat het gaat binden. Schil de 
appels en snijd deze in kleine blokjes en 
voeg ze bij de appelgelei.

3. Sjalottenzalf. Snijd de schoongemaakte 
sjalotten in fijne ringen. Kook ze met de 
kippenbouillon en chardonnay-azijn in ca. 15 
minuten gaar en breng op smaak met peper, 
zout. Pureer met behulp van de kleinste 
molen van de keukenmachine tot een gladde 
massa en passeer het daarna door een fijne 
zeef. Houd het overgebleven vocht apart. 
Wrijf vervolgens de massa door een grove 
zeef zodat er een zalf ontstaat. Indien de zalf 
te dik is, voeg dan wat van het overgebleven 
vocht toe.

4. Rucola olie. Pluk en was de rucola, droog 
hem in een slacentrifuge en draai er met de 
olie een coulis van in de keukenmachine. 
Passer door een zeef en breng op smaak met 
zout.

5. Bladerdeegstengel. Snijd uit elk plakje 
bladerdeeg vijf repen, smeer deze in met 
losgeklopt ei en bestrooi ze met maanzaad. 
Leg ze op de bakplaat op een bakmatje, plak 
de uiteinden vast en bak af in de oven op 
200°C in ca. 8 minuten. 

Presentatie:
1. Leg op een bord de haringfilets om en om.
2. Daartussen een streep rucola olie en de 

appelcompote eroverheen.
3. Tenslotte een streep sjalottenzalf erboven 

en eronder spuiten.
4. De bladerdeegstengel er schuin over leggen.

Smakelijk!
Een Culinaire Groet,
Team Food For Fun

Recept....

In september starten wij weer met een nieu-
we EHBO cursus.

De cursus zal  worden gegeven op
donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Locatie: wijkhuis “de Brem”
Rijpelplein 1 te Helmond.

Indien u interesse heeft om een EHBO 
cursus te volgen,
kunt u informatie inwinnen op onze 
website, via onderstaand telefoonnummer 
of e-mailadres.

Ook kunt u zich hier aanmelden.

Willy van Stiphout 
Secretariaat E.H.B.O. vereniging Brouw-
huis
Jan de Withof 8
5709 AJ Helmond
Tel: 0492-514096
E-mail secretariaat@ehbobrouwhuis.nl 
Website www.ehbobrouwhuis nl

EHBO cursus.

KSH Phileutonia
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Nieuws van de politie

(gedeelte uit de nieuwsbrief ook interes-
sant voor Dierdonk)Nieuwsbrief Politie 
Helmond Oost - juni 2010

In deze nieuwsbrief vragen we u om 
extra aandacht voor woninginbraken 
in Helmond Oost. De vorige keer 

schreven we al dat het aantal in 2010 nu al 
aanzienlijk hoger ligt dan in de eerste vijf 
maanden van het vorige jaar. In de Rij-
pelberg bijvoorbeeld werden tot eind mei 
al 25 inbraken, waaronder ook een aantal 
pogingen gepleegd. In heel 2009 was dat 
aantal 36.

Werkwijze
Opvallend is dat de inbrekers in de Rijpel-
berg vaak dezelfde werkwijze gebruiken. 
Het gaat hierbij om het zogenoemde ‘hen-
gelen’. Daarbij probeert de inbreker door 
de brievenbus de klink aan de binnenkant 
van de deur naar beneden te halen of de 
sleutel die in het zicht ligt te bemachtigen. 
Dit is eenvoudig tegen te gaan door de 
deur op het (nacht)slot te draaien.

Preventietips
• Doe altijd de extra knip aan de bin-

nenkant van de deur dicht. 
• Sluit altijd de achterdeur af, ook als 

u alleen ‘maar even naar boven gaat’. 
• Laat geen ramen openstaan als u weg 

gaat. 
Het zijn simpele maatregelen die u zelf kunt 
nemen en die groot leed kunnen voorko-
men. U moet er alleen wel even aan denken. 
Voor meer tips: www.politiekeurmerk.nl 
De politie doet ook het dringende verzoek 
om alert te zijn op verdachte zaken en die 
altijd bij ons te melden. Doe ook altijd 
aangifte als u zelf slachtoffer wordt van 
een woninginbraak.

Dierdonk
Buurtbrigadier Hein Albers heeft informa-
tie uit de wijk ontvangen dat er mogelijk 
iemand in de wijk katten mishandelt. Zo 
is er een melding binnen gekomen dat een 
kat beschoten zou zijn met een luchtbuks. 
De kat heeft er dusdanige verwondingen 
aan over gehouden dat de eigenaren het 
beestje uiteindelijk hebben laten inslapen. 
Een ander kat in de wijk zou mishandeld 
zijn met een stok. Beide incidenten kun-
nen natuurlijk op zich staan, maar het lijkt 
de politie zinvol om kattenbezitters pre-
ventief te waarschuwen. Als u verdachte 
situaties ziet kunt u die altijd melden bij 
buurtbrigadier Hein Albers. 

Dierdonk
Dierennieuws uit Dierdonk. Op de 
Scheepswal zijn twee herdershonden in 
beslag genomen door de politie. Na eer-
dere incidenten was besloten dat de hon-
den in beslag konden worden genomen als 
er zich nog iets voordeed. Op 9 juni werd 

een 41-jarige fietsster door één van de 
honden gebeten en zij viel daardoor van 
de fiets. Ze raakte licht gewond. De politie 
heeft de honden in beslag genomen
Ander hondennieuws: regelmatig berei-
ken buurtbrigadier Hein Albers geluiden 
over overlast van honden. We hebben het 
dan over loslopende honden en het poe-
pen door honden op plaatsen waar dat niet 
mag. Deze meldingen zijn in principe niet 
voor de politie, maar voor de stadswach-
ten. De politie geeft dit soort meldingen 
ook aan hen door. In Dierdonkpark wer-
den op maandagavond 7 juni  drie perso-
nen uit Geldrop gecontroleerd die zonder 
vergunning aan het vissen waren. Tegen 
alle drie is een proces-verbaal opgemaakt. 
In Helmond is het vissen aan regels ge-
bonden. Zoals u weet moet u te allen tijde 
in het bezit zijn van een zogenaamde “vis-
pas”.  In Helmond heeft de jeugd tot 14 
jaar daarnaast nog de mogelijkheid om in 
de eigen buurt te vissen. Hiervoor is een 
ingevulde toestemming nodig, waarop 
precies staat aangegeven op welke loca-
ties gevist mag worden. Als je 14 jaar of 
ouder bent mag je op deze locaties niet 
meer vissen. In Helmond Oost gaat het 
om de vijver bij wijkpark Brouwhuis en 
de vijver bij wijkpark Dierdonk.

Als u meer wilt weten over het beleid van 
de gemeente Helmond betreffende (huis)
dieren en/of uitgebreide informatie over 
vissen in de gemeente dan kunt u dat vin-
den op www.helmond nl.

Nieuws van Jongerenwerk Helmond (SWH)
Zumba dansen in het Tiener-
huis 
Het zumba dansen gaat een zo-
merstop in. Na de zomervakan-
tie maken we een nieuwe start. 
Houd hiervoor dit wijkkrantje in de 
gaten! Als je op de hoogte gehou-
den wilt worden wanneer we weer 
van start gaan, stuur dan een mailtje 
en geef je e-mail adres door aan Meta. 
Zij stuurt je dan een mailtje als we weer 
van start gaan!
Inloop:
Kom gezellig binnen om te poolen, dar-
ten, tafelvoetballen, waar je zin in hebt. 
Of gewoon om te kletsen met je vrienden 
en vriendinnen. Je mag binnen als je uit 
Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk komt 
en als je tussen de 10 en 17 jaar oud bent. 
Op woensdag en donderdagavond wordt er 
naast de inloop ook een cursusaanbod ont-
wikkeld op vraag van de jongeren. Dus als 
jij samen met je vrienden een goed idee hebt 
voor een cursus, laat het ons dan weten!!  
Op vrijdagavond is er een inloopavond 

speciaal voor jongeren van 14 t/m 17 jaar!
Diverse cursussen:
Laat ons weten wat jullie leuk vinden om 
te doen. Verzamel een groep vrienden of 
vriendinnen om bijvoorbeeld een cursus 
streetdance of kickboksen te volgen in het 
Tienerhuis. De jongerenwerker kijkt sa-
men met jullie naar de mogelijkheden en 
vaak voor een kleine eigen bijdrage heb je 
een super leuke cursus! Dus kom een keer 
binnenlopen en spreek ons aan!

Buitenprogramma: 
ZOMERPERIODE!!!!
Je kunt elke dag komen skaten, want we gaan 
de zomerperiode weer in (april-oktober)! 
Van maandag t/m zondag van 12.00 tot 
21.00 uur. Vrijwilligers houden de skate-
baan voor jullie open. Als zij er niet zijn 
of als het regent, dan is de skatebaan ge-
sloten. Je kunt er skates, skateborden en 
beschermers lenen met je pasje! 

Ook de nieuwste rage Wave-
boarden kun je bij ons uitpro-

beren door een waveboard te 
lenen!
Mocht je zelf leuke ideeën hebben voor 
activiteiten, binnen of buiten, laat het ons 
dat weten. Kom een keertje langs in het 
Tienerhuis en dan kunnen we kijken wat 
we samen kunnen doen!

Vervolg op pagina 
47 ...
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Nog meer hockeykampioenen in Bakel

... Vervolg van pa-
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Activiteiten Rijpelberg
Wijkcentrum De Brem en O.J.C. Plein 1 in 
Rijpelberg!
‘’Activiteiten in eigen hand!’’

 
Programmering O.J.C Plein 1 
Maandagmiddag
Tussen 15.00 en 17.00 uur is er ruimte voor 
eigen ideeen. Als je bijvoorbeeld met een 
groepje wilt voetballen of wilt computeren, 
laat het dan weten aan Saskia!
 
Maandagavond Kickboxen
Van 19.00 —20.30 uur in de gymzaal van 
de Straap, Twentehof 200 in Rijpelberg. 
Kosten: €1,00 per les 
Voor iedereen van 10 tot 17 jaar uit 
Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk. 
Nu ook speciaal voor meiden!!!! Meer 
info? Saskia.

 
Woensdagmiddag Jongensclub in O.J.C. 
Plein 1
Voor alle jongens van 11 t/m 14 jaar uit 
Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk. 
Van 15.00 tot 17.00 uur in OJC Plein 1. 
Rijpelrock 2010!!!!
Ja mensen het is bijna zo ver! Rij-
pelrock 2010 staat voor de deur! 
Op zaterdag 17 juli wordt dit festival voor 
de tweede keer georganiseerd door een 
groepje jongeren i.s.m. het project ‘’Geef 
mij dat Geld’’ van de gemeente Helmond, 
Wijkvereniging Rijpelberg, Muziekcafé en 
het jongerenwerk van SWH. Het doel van 
Rijpelrock is om zoveel mogelijk begin-
nende bands de kans te geven zich te laten 
zien aan een groot publiek en om podium-
ervaring op te doen. Ook zullen er enkele 
bekendere bands optreden!
 
De kaartverkoop zal binnenkort starten. 
Een kaartje kost € 5,00 in de voorverkoop  
en € 7,50 aan de deur. Kaartjes zijn ver-
krijgbaar in wijkcentrum De Brem in Rij-

pelberg of bij het Muziekcafé. Iedereen 
die van muziek houdt is van harte welkom 
vanaf 15.00 uur in- en om wijkcentrum De 
Brem. Let wel op! Er zijn maar een beperkt 
aantal kaartjes beschikbaar, dus ben er snel 
bij! Check de Rijpelrock Hyves voor meer 
info en de laatste nieuwtjes!

www rijpelrock.hyves.nl
 
Gegevens kinder- en jongerenwerkers 
SWH team Oost, Rijpelberg en Brouwhuis:
Jongerenwerk: Vragen, aanmelden en/of 
info? 
 
Bart, Meta of Saskia Jonge-
renwerk SWH Team Oost 
Brem tel: 0492-510690 of Tienerhuis tel: 
0492-556957
 
e-mail:
bart.hoes@swhhelmond nl 
meta.gortemuller@swhhelmond nl
saskia.silverenberg@swhhelmond.nl
website Plein 1:  www.plein1.nl
website Tienerhuis: www.tienerhuis.nl
hyves jongerenwerk: www.jwhelmon-
doost.hyves.nl

Hockey is een leuke sport voor jongens en 
meisjes en voor jong en oud. Nederland is 
dan ook echt een hockeyland. Hockey is 
een leuke en sociale teamsport, waar je sa-
men 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, waar plezier en prestaties 
hand in hand gaan.

Vijf juniorenteams eindigen 
bovenaan
Het gaat goed met de Bakelse hockeyers. 
Het Dames 2-team was al vroeg in het sei-
zoen kampioen. Daar zijn nu nog vijf kam-
pioensteams bij de junioren bij gekomen. 
Dat zijn de B1-meiden, die op de laatste wed-
strijddag de nummer 2 Geldrop in een recht-
streeks duel wisten te verslaan. Heel knap. 
Ook de jongens C1 behaalden het kampi-
oenschap en dat hebben ze flink gevierd 
met een echte VIP-bus, die het team en de 
hele supportersschare tijdens de laatste uit-
wedstrijd meenam. De meiden van D1 wa-
ren in de winter al kampioen geworden en 
zijn toen gepromoveerd naar de 2e klasse. 
Het was even wennen, maar daarna ging al-
les goed lopen. Op het einde van de rit zat 
er weer een nummer 1-notering in en dat 
is echt super. Twee keer kampioen in één 
jaar!
 

Dierdonkse hockeyers gaan 
voor kampioenschap
De meiden van F2 wisten alle wedstrijden 
met ruime winstcijfers af te sluiten. Ook 
het afsluitende Jongste Jeugddag-toernooi 
werd succesvel afgesloten. Ze zien er echt 
naar uit om volgend seizoen op een ho-
ger 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 combina-
ties. Dus ze zijn er klaar voor om volgend 
jaar naar een achttal door te groeien. 

 

De meiden van MF2 gingen elke wedstrijd 
voor de winst en gaan volgend jaar in een 
zestal spelen.
 

De jongens van JE1 bereikten zonder een 
wedstrijd te verliezen de eindstreep van de 
competitie. Ze zijn nu klaar voor de over-
stap in het volgende seizoen naar een acht-
tal. Heb je zin om je aan te sluiten bij dit 
Dreamteam? Geef je dan op als lid.
 
Volgend seizoen ook hockey-
en?
Heb je zin om volgend seizoen ook te gaan 
hockeyen? Heb je eerder al gehockeyed en 
wil je weer beginnen? Meldt je dan nu aan 
bij Hockeyclub Bakel. Dan kunnen we daar 
rekening mee houden. Op de website www.
hockeyclubbakel nl staat alle informatie die 
je nodig hebt en kun je je als (proef)lid aan-
melden via de knop Club>Nieuwe leden. 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en 
zien u graag eind augustus weer terug op 
het Bakelse hockeyveld. Tot ziens bij Hoc-
keyclub Bakel!
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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 scho-
len maar via de parochie. In de komende 
maand september liggen er inschrijffor-
mulieren in de hal van de Pauluskerk en 
van de Schabbert. Alleen kinderen die in 
september 2010 in groep 4 van de basis-
school zitten, worden toegelaten voor de 
Eerste H. Communie. De Pauluskerk is 
open elke dinsdag en vrijdag van 10.00 – 
12.00 u. behalve tijdens de schoolvakan-
tie. 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 september. 
Daarna worden geen kinderen meer toe-
gelaten.

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. De voorbereiding 
en de lessen voor het H. Vormsel vinden 
plaats in de zaal van de Pauluskerk maar 
de Vormselviering zelf is in de St. Jozef-
kerk in maart 2011 samen met kinderen 
uit andere parochies in Helmond. 
 
Voorbereidingsavond doop-
ouders.
De voorbereidingsavond in de maand 
juli vervalt en de eerstvolgende is op 
donderdag 19 augustus om 20.00 u. Op 
deze avond die plaats vindt in de zaal 
van Pauluskerk wordt het ritueel van de 
doop uitgelegd, soms aan de hand van wat 
sprekende dia’s. Aan het einde worden de 
formulieren ingevuld en de doopdatums 
vastgelegd. Dopen gebeurt in de Paulus-
kerk en in de Schabbert, op de tweede en 
vierde zondag van de maand. Er worden 
nooit meer dan 2 kinderen tegelijk gedoopt 
maar je treft ook vaak dat het er maar één 
is. Wil je aan deze doopavond deelnemen, 
dan graag even van tevoren aanmelden bij 
het parochiekantoor tel. 523421 op dins-
dagmorgen van 10.00 – 12.00 u. 

 

Eucharistieviering met gebed 
voor genezing van de zieken.
Deze vindt plaats in Pauluskerk elke der-
de dinsdag van de maand, ook in de maan-
den juli en augustus en begint om 19.30 
u. Aan het einde van de viering gaat de 
priester de kerk in om met het Allerhei-
ligste Sacrament, uitgesteld in de mon-
strans, iedereen te zegenen en te bidden 
voor geestelijke en lichamelijke genezing. 
Naast het uitstekende werk van dokters en 
ziekenhuizen, heeft ook Jezus gezegd dat 
Hij gekomen is om de zieken beter te ma-
ken. Met open handen staat Hij klaar om 
elk van ons te helpen in welke nood wij 
ons ook bevinden.
 
Boekje over Medjugorje.
In de hal van de Pauluskerk ligt nu een 
zeer leesbaar boekje, in de vorm van een 
magazine, over de verschijningen in Med-
jugorje,  een dorpje in het huidige Bosnië.  
Deze verschijningen begonnen op 24 juni 
1981 en gaan nog elke dag door. Het zijn 
de langstdurende Maria-verschijningen 
ooit. Het is een handzaam boekje met veel 
foto’s en het geeft een compleet beeld van 
wat er in dat dorp nu gebeurt. Je kunt het 
gratis meenemen. De verschijningen zijn 
nog niet erkend door Rome – want de re-
gel is dat Rome de echtheid ervan pas gaat 
onderzoeken als ze geëindigd zijn. Maar 
omdat de verschijningen zo lang duren, is 
er nu al sinds enige maanden een Romein-
se commissie bezig alles nauwkeurig te 
onderzoeken. Intussen is Medjugorje uit-
gegroeid tot het derde bedevaartsoord van 
Europa (ná Lourdes en Fatima) en elke 
jaar komen er méér mensen op bedevaart. 
Het boekje heeft als titel: “Medjugorje – 
waar de hemel de aarde raakt”.  Iedereen 
die er geweest is, kan dat beamen.

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
 
Infra
Wij zitten in de trein naar Den Haag. Het 
is de sneltrein, maar ineens rijdt hij zo 
langzaam. Wat zou er aan de hand zijn? 
Vroeger zou die vraag voor altijd onbe-
antwoord zijn gebleven. Maar vandaag 
de dag niet meer. Daar klinkt de stem van 
de conducteur of machinist al door de in-
tercom: Goedemorgen, we rijden op dit 
moment langzaam, omdat de infra een 
hogere snelheid niet aankan.’ Goed dat 

weet je dan weer. Maar wat weet je nou ei-
genlijk? Wat betekent dat mystificerende 
woord: intra? Zijn de rails versleten? Staat 
de bovenleiding op knappen? In hoeverre 
is deze mededeling een geruststelling. 
Misschien hebben ze wel een bom uit de 
tweede wereldoorlog gevonden onder de 
rails van mijn trein. Opnieuw klinkt daar 
die stem: ‘We kunnen niet sneller rijden 
omdat het perron van station Gilze-Rijen 
in slechte conditie verkeert.’ Kijk, nou 
weet je tenminste wat er echt aan de hand 
is. Maar dan nog. In mijn fantasie zie ik 
een afbrokkelend perron de rails vóór ons 
versperren. Maar gelukkig, de trein begint 
alweer vaart te maken. Al met al heeft het 
ons nog geen minuut vertraging opgele-
verd. Daar zal niemand zijn af spraak door 
gemist hebben. Gebeurtenis en verklaring 
zijn te triviaal voor woorden.

 
Waarom moet ik van iedere minuut ver-
traging verantwoording krijgen? Wat zegt 
dat over mij en mijn medereizigers? Kun-
nen we niet meer accepteren dat dingen 
soms anders gaan dan we plannen? Dat 
het leven niet volledig te beheersen is? 
Voeden we zo onze illusie overal greep 
op te hebben? Als we precies weten wat 
er mis is, is het dan minder erg? Kunnen 
moderne mensen alleen nog met tegen-
slag overweg als die tegenslag onmid-
dellijk geduid, verklaard wordt? Waar 
komt dat vermeende recht op informatie 
vandaan? En wat hebben we er aan? Als 
alle conducteurs verantwoording afleggen 
voor iedere halve minuut vertraging, wie 
zal nog naar hen luisteren? Of is dat mis-
schien juist de bedoeling: mensen murw 
verklaren en zo dociel maken. Een volle-
dig geduid bestaan lijkt een veilig bestaan. 
Maar is het ook geen oersaai bestaan? 
Maakt het je niet passief? Wat heeft die 
mededeling over een afbrokkelend perron 
aan mijn reiservaring toegevoegd? En aan 
mijn vertrouwen in de NS en Prorail?
 
Ik acht het een belangrijke waarschuwing 
tegen de uitleggerige kerk. Natuurlijk 
moet er goede informatie zijn. Mensen 
moeten weten waar ze aan toe zijn, ook in 

de gemeente van Jezus Christus. De juiste 
woorden op de juiste tijd zijn goud waard. 
In het bijzonder als er iets mis dreigt te 
gaan. Maar geloof en kerk als een onon-
derbroken verklarend commentaar bij het 
voortkabbelende bestaan, nee daar geloof 
ik niet in. Dan luistert er ten slotte nie-
mand meer. Of we worden met ons allen 
murw en dociel, doof voor de woorden die 
er echt toe doen. Blind voor onze kansen 
en verantwoordelijkheden. Vermoeide rei-
zigers op de achterbank van ons eigen be-
staan. Wat dan wel? Een zorgvuldig geko-
zen woord dat je hart raakt. Dat niet alleen 
informeert, maar vooral motiveert. Om er 
iets aan te doen.
 
Ik hoop in ieder geval dat de infra de vol-
gende keer in orde is. Met name in Gilze-
Rijen.
 
Kerk in Actie — Werelddiaco-
naat: zij maakt het verschil
Esther Mpungi Lugemba woont in Nselo, 
West-Congo. De dorpen in haar buurt 
zijn arm en de lokale overheid functi-
oneert nauwelijks. Er is veel te weinig 
eten en er zijn geen sanitaire voorzie-
ningen. Esthers hulp als verloskundige 
en gezondheidswerkster is daarom hard 
nodig. Elke dag helpt ze behoeftige vrou-
wen en chronisch ondervoede kinderen. 
Ze geeft hen eten en medicijnen en leert 
hen over hygiëne, landbouw, gezond eten 
en drinken, hiv/aids en vrouwenrech-
ten. De organisatie AEPH steunt Esther 
en nog 350 andere gezondheidswerkers, 
die elk tien tot vijftien huishoudens hel-
pen aan een gezondere leefomgeving. 
Esther maakt het verschil. Voorbeelden: 
Latrines voor bijvoorbeeld een school van 
300 leerlingen of een markt waar 150 be-
zoekers per dag komen. Kosten: 400 euro.  
Watertappunten voor elk 200 tot 
350 personen. Kosten: 300 euro.  
Zaaigoed voor 100 tot 150 huishoudens. 
Een kilo zaaigoed (pinda, soja, maïs, cas-
save) is voldoende om een huishouden 
van 3 tot 6 personen te voeden. Kosten: 
5 euro.
 
Het werelddiaconale werk van Kerk in 
Actie, steunt hulpverleners als Esther.
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