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Karat TV-dressoir 
met schuifdeur en 
draaideur. Leverbaar 
in meerdere breedte- 
en hoogtematen, 

vanaf 1.069,-
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En nog veel meer...

H E T  B I N N E N H U I S  H E L M O N D

Engelseweg 150, Helmond 
T (0492) 52 14 85  
www.hetbinnenhuishelmond.nl

Openingstijden 
dinsdag t/m donderdag 10.00 - 18.00 uur 
vrijdag 10.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.oo uur

Advies bij Het Binnenhuis Helmond 

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

H E T  B I N N E N H U I S  H E L M O N DH E T  B I N N E N H U I S  H E L M O N D

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

vanaf 2.069,-

Voorjaar 
in huis!
KOM KIJKEN NAAR DE NIEUWE COLLECTIE

Leolux eetkamertafel Kalia tafelblad in eiken of laminaat in meerdere 
kleuren, met frame van gelakt staal, in diverse afmetingen, vanaf 1.895,-
Leolux eetkamerfauteuil Freyr met of zonder armleuning, 
in leder Senso, nu tijdelijk 100,- korting!

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

Topform bank Mistral tweezitter in stof Wave van 1.199,- nu 999,-
Ook als 2½-, 3- en 3½-zitter leverbaar.

Leolux fauteuil Elixir
Meervoudig verstelbaar, 

vanaf 2.495,-

Draaifauteuil Editie Do
In stof of leder. Nu vanaf 933,-

            



Voorwoord 3

Onthullingen in Dierdonk
We zullen het eerst eens over het weer 
hebben .... het schijnt de koudste lente 
te zijn sinds 1909. Toch weerhoudt het 
de zwanen, ganzen en eenden in onze 
wijk niet om een toch een ei te leggen 
en ze ook uit te broeden. Het beeld op 
de voorpagina is daar getuige van. Als je 
langs de watertjes loopt of fietst in Dier-
donk, zie je ze overal broeden, ook in de 
weilanden achter de wijk. De lage tempe-
raturen weerhoudt wel sommige mensen 
om naar buiten te gaan en iets aan de tuin 
te doen - (inclusief ondergetekende) , ter-
wijl er weer gefotografeerd gaat worden 
voor de voortuinen wedstrijd, maar pas 
in augustus. Aan de slag dus! 

Naar aanleiding van onze vorige uitgave 
waarin melding gemaakt werd van info-
borden die er ineens stonden, heeft de 
initiatiefnemer ons een stukje gestuurd 
over hoe dat zo is gekomen dat ze er op-
eens stonden. Wij hebben dat stukje voor 
u geplaatst op pagina 26.

Verder uw speciale aandacht voor de ont-
hulling van het kunstwerk “de Overbrug-
ging” geschonken door Stichting Carat. 
Na dat wij iedere maand op de hoogte 
zijn gehouden door de kunstenaars over 
de voortgang van de wording van het 
kunstwerk, zal op 8 juni dit beeld officieel 
onthult worden door de burgemeester. 
Iedereen is hiervoor uitgenodigd. Hoe 
leuk zou het zijn als de mensen op de 
Dierdonklaan daarvoor de vlag zouden 
uithangen, zodat het geheel een extra 
feestelijk tintje krijgt. Wij hopen op uw 
medewerking en vooral op uw aanwezig-
heid!
Alle details over de feestelijke onthulling 
vindt u op pagina 16 en 17. 

Verder nog een feestelijk verslag van 
een koninklijke onderscheiding hier in 
Dierdonk; andere verslagen van gedane 
activiteiten, maar ook veel nieuwe initia-
tieven waar u actief aan kunt deelnemen.

Deze maand aandacht in de rubriek 
Uitgelicht voor de winkeliersvereniging 
Bakel, waar zich ook veel van onze ad-
verteerders bevinden. Zonder hen en alle 
andere adverteerders was deze Gazet niet 
mogelijk. 
Veel leesplezier.

            



Wijkinformatie4

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:
www.dierdonk.eu
Adres: Ockenburghpark 78
     5709ML Helmond, 
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:
www.dierdonk.eu
Secretariaat: 

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
 Parkzicht (gebouw)
 (556266 Fax: 556267

Secretariaat:  Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder: 
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl

GFT & PLASTIC: Ma. 3 en 17 juni
RESTAFVAL:  Ma. 10 en 24 juni
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 3 en 17 juni ten westen en  
wo. 5 en 19 juni ten oosten van 
de Dierdonklaan. 

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

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

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
Jannet v. d. Kolk
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl

Dierdonkdagen
Voorzitter: J.Vincent, (510136
Secretaris: H. v. Rijt,  (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Knutselclub
Secretariaat en inschrijving 
leden:
Heidi Swinkels (515221.

Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent Hein Albers via  (0900-8844

mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (klachten) (587690
Kruiswerk Peelland (0900-8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
  mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek (595555

Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16 (522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur 
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur 
worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken, (514121
M.H.W. Strijbos (558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl

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

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

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

Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal (558360
Mobiel (06-10767213

Peuterspeelzaal Hummeldonk (514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderopvang ZieJeZo 
Zwanebloemsingel 54 (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088-2088200

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down

         



Inhoud 5

3 Voorwoord door Sylvia Neve.

4 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud 
papier.

7 Politiek met bijdragen van: Mirjam van der Pijl en Joan 
Damen.

8
Verenigingsnieuws: Moet Niks mededelingen, Fotodier, 
Voortuinenwedstrijd, Badmintongroep, Kunst in Dierdonk en 
jeugddisco on the Beach.

17 Uitnodiging voor de onthulling van het kunstwerk de 
'Overbrugging'.

19 Dierdonk krijgt kunstwerk van stichting Carat. (5)

21 Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.

25 Column Dierdonk 3D: Bridgeclub One Down.

26 Opeens stond het daar.

27 Koninklijke Onderscheiding in Dierdonk.

29 17e Dierdonkweekend op 6 - 7 - 8 september 2013.

30 Annatheater en feest bij psz Hummeldonk.

31 Vervolg jeugdpagina’s, Puzzel met uitslag.

33 Ingezonden: Dierdonkschool en verslag IVN Wandeling “De 
Bakelse Beemden”.

35 Ingezonden: Scouting Paulus, Hockeyclub Bakel en 
Open tuinen dag zondag 9 juni.

38 Programma Filmhuis.

41
Ingezonden: Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”, 
Berichten van onze wijkagent, De Bereboot i.s.m. 
voetbalvereniging Mulo en King’s Factor in Bakel.

45 Uitgelicht: Winkeliersvereniging Bakel.

48 Juridisch advies: Nieuwe richtlijnen kinderalimentatie. 
Praktijkschool Helmond nieuwsflits.

49 Kerknieuws met bijdragen van: de Lambertus-parochie en de 
Bethlehemkerk.

De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

Redactionele kopij in MsWord, bij voor-
keur in platte tekst !!  en Afbeeldingen, 
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo 
hoog mogelijke kwaliteit !!

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  11 juni.

Volgende verschijningsdatum rond: 
 27 juni.

C O L O F O N   G A Z E T
13e jaargang nr. 6 – Editie Juni 2013
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

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

Foto’s: o.a.
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden

Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonk.org

Bezorging:
S. Neve tel. (515192)

Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210)
E-mail: redactie@dierdonk.org

Druk: Vane Druk  v.o.f.

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

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Heidi Swinkels
Bestuurslid: Gerard Bosmans  

(wnd.voorzitter)

         



Van Lieshout Stoffering
M b , A , Bo t, C r , R v d  St f r g

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

 p l t  l t

V    m t m  

b j   i em t

Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond

Tel. (0492) 38 61 00
06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk

Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...

www.josvanheugten.com

UW SPECIALIST IN:
VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Gespecialiseerd in CV-ketels 
en onderhoudsabonnementen 
vloerverwarming, badkamers, 

stadsverwarming, sanitair, 
verbouwing / renovatie, 

radiatoren decorradiatoren. 

ACTIE - ACTIE - ACTIE
GRATIS 12 jaar garantie bij aan-
koop van een NEFIT CV KETEL*

*Vraag naar de voorwaarden

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

Let op!  Wij zijn verhuisd

Konings
voor Verf en Behang

                   

Gevestigd in Dierdonk

Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

            



Politiek 7

In de maand mei maakte ik twee 
duidelijke voorbeelden mee hoe 
een debat in de politiek tot een 
meningsverandering kan leiden. 
Vaak zijn in de politiek de stand-
punten al ingenomen voordat iets 
tot stemming komt en verandert 
een debat daar weinig meer aan. 

Binnen de PvdA werd landelijk 
een heftig debat gevoerd over 
de wet die illegaal verblijf in ons 
land bij wet moet verbieden. 
In weliswaar meerdere rondes 

bleek Diederik Samsom de meeste PvdA-ers ervan overtuigt 
te hebben dat die wet dan wel niet wenselijk is maar dat zijn 
afspraak met de VVD hierover moet blijven bestaan. Op de 
details ga ik maar niet in, die hebben weinig met Dierdonk te 
maken tenslotte…

Een debat dat onlangs dichterbij werd gevoerd, in de 
Helmondse raadszaal, bleek ook te overtuigen. Een deel van 
de raad koos er na het wisselen van argumenten toch voor 
om het Speelhuisplein niet langer aan te wijzen als mogelijke 
locatie voor het nieuwe permanente theater. Een aanvankelijk 
verwacht groot aantal tegenstemmen werd daarmee een klein 
aantal tegenstemmen.

Ook op deze inhoud ga ik verder niet in. Als u meer wilt weten 
wil ik u wel graag persoonlijk bijpraten (telefonisch of per mail). 

U kunt ook binnenkort op de gemeentelijke website het verslag 
van de raadsvergadering vinden.

Als u deze Gazet zit te lezen is er nog maar kort geleden een 
heel bijzonder debat gevoerd in Helmond, 4 debatten om 
precies te zijn. Deze debatten werden gevoerd door twee 
teams die elk bestonden uit een mix van Helmondse politici en 
leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege. Onder hen, zowel 
bij politici als bij leerlingen, diverse Dierdonkers. Alle in de raad 
vertegenwoordigde partijen hadden raads- en commissieleden 
als deelnemer afgevaardigd. De deelnemende leerlingen van 
het Dr. Knippenbergcollege maken deel uit van het schoolteam 
dat al aan diverse debatwedstrijden heeft meegedaan.

Op dinsdag 28 mei debatteerden deze teams in de stijl van 
“Op Weg Naar Het Lagerhuis”, een landelijke debatwedstijd 
voor middelbare scholieren. Het gaat bij zo’n wedstrijd niet om 
de uitkomst van het debat maar om het debat zelf. Ook deze 
Helmondse debatten vormden een wedstrijd. Aan het eind van 
de avond is een winnaar aangewezen door een deskundige jury 
onder leiding van onze burgemeester Elly Blanksma. 

Op het moment van schrijven is het nog een vraag maar bij 
lezen van deze column al een weet: werd het een Dierdonkse 
winnaar?

Mirjam van der Pijl

Culturele ontwikkelingen
In april zijn een paar onderwerpen 
op cultureel vlak behandeld die 
van belang zijn voor Helmond. 
In voorgaande jaren was het 
de gewoonte een nota op te 
stellen die dan als leidraad voor 
een bepaalde periode gold. In 
de vorige raadsperiode liep de 
toen van kracht zijnde nota af en 
moest er een nieuwe nota komen. 
De Commissie Samenleving 
stelde toen een werkgroep in 
die een nieuwe definitie voor 
Cultuur moest uitwerken en er 

werd een poging gedaan het culturele veld te benaderen om 
mee te denken over een nieuwe nota. Dit was vrij nieuw in 
Helmond en gaandeweg het proces bleek dat dit nog te vroeg 
was. In een uitzending met stadsradio Helmond waarin dit 
onderwerp werd behandeld bleek al snel dat de daar aanwezige 
vertegenwoordigers van het culturele firmament eigenlijk 
verrast waren dat men mee mocht denken. Ondergetekende, 
toen voorzitter van de werkgroep, heeft hen toen aangespoord 
om uit alle geledingen van de culturele instellingen mensen te 

rekruteren om na te denken over de toekomst van cultuur in 
Helmond en als klankbord te gaan dienen voor de gemeente. 
Er zijn toen in de nieuwe raadsperiode door het culturele veld 
verschillende avonden verzorgd in de nieuwe bibliotheek 
waarbij er flink gediscussieerd werd over dit onderwerp. 
Uiteindelijk is er een nieuwe notitie gekomen, het Cultuur 
Kompas, waarbij diverse groeperingen uit de samenleving zijn 
geconsulteerd, kunstenaars, dichters, cabaretiers, culturele 
instellingen, raadsfracties en ambtenaren. Dit Kompas wordt 
dus van onder af gevoed en gedragen en geeft een richting aan 
waarlangs diverse stromingen zich kunnen ontwikkelen. Door 
een flexibele notitie op te stellen kan de koers naargelang de 
creatieve ontwikkelingen en wensen  bijgesteld worden. Dit is 
in wezen het grote verschil met vorige nota’s. 

Tenslotte heeft de gemeenteraad in de vergadering van mei 
bij grote meerderheid besloten het terrein van het voormalige 
Speelhuis niet meer te bestemmen voor een mogelijk nieuw 
theater. Gezien de ontwikkelingen m.b.t. het Centrumplan en 
eisen die men aan een nieuw theater stelt een niet meer dan 
logische keuze. Zou “in de brand”, dan toch “uit de brand”  
betekenen……..?

Joan Damen

In debat

In Debat

over Cultuur

         



MoetNiks mededelingen in de maand Juni.
Jeu de Boules:
Elke woensdag vanaf tien uur op de banen boven bij Parkzicht. 
We spelen tot twaalf uur en rond elf uur is er koffiepauze in 
Parkzicht.

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

Aanmelden en betalen vóór 10 juli (envelop met naam, 
telefoonnummer en geld) bij Jeanne, Rhulenhofweide 10, 
 512516.

Dagfietstocht “Eat and Bike”:
Dinsdag 25 juni fietsen we weer een mooie route van ruim 50 
kilometer. We vertrekken om half elf vanaf de parkeerplaats 
bij Albert Heijn en fietsen vanaf Dierdonk richting Deurnese 
Peel. Neem voor de eerste pauze zelf koffie en brood mee, in 
de volgende pauze is er een traktatie. Rond half zes gaan we 
lekker eten in de Bosparel. Daarna fietsen we gezamenlijk terug 
naar Dierdonk. De kosten bedragen € 20,00 voor leden van de 
wijkvereniging, voor niet leden € 24,00. 

Niet fietsers kunnen rond half zes aansluiten in de Bosparel 
en betalen daarvoor € 17,50. I.v.m. reservering vóór 19 juni 
opgeven en betalen bij Jeanne, Rhulenhofweide 10,  512516. 
(envelop met naam, telefoonnummer en geld)

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.

o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...................................
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Familienaam: .........................................................................
Adres:  .........................................................................
Postcode: ....................................................
Tel.: 0492 - ....................................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam 

Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)

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

De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende per 
jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie wordt bij 
aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende verenigingsjaar. 

Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9 - 5709PM Helmond

Verenigingsnieuws8

           



Zeer geslaagde bustocht naar Münster
Op 16 mei vertrok om acht uur een volle 
bus Dierdonkers naar de Universiteitsstad 
Münster in Westfalen (Duitsland).
De stemming was uitstekend en de 
verwachtingen waren hoog gespannen. 
Niet in het minst door de niet zo mooie 
weersverwachting. Gelukkig waren 
de weergoden ons goed gestemd: In 
tegenstelling tot Dierdonk was het in 
Münster de hele dag droog, bij een 
temperatuur van zo’n 19 graden.
Na een vlot verlopen reis kwamen we 
rond half elf aan bij het Mercure Hotel, 
alwaar de koffie met gebak ons goed 
deden smaken.
We hoefden alleen maar de straat over 
te steken om bij de halte van de Hop 
on – Hop off bus te komen. Ter ere van 
ons bezoek werd de toeristische uitleg 
in het Nederlands gegeven. Direct nadat 
verteld werd dat Münster de Krimi-stad 
van Duitsland was, er zijn twee krimi-
series op TV die daar opgenomen zijn, 
stopte de bus en werd de straat voor en 
achter ons afgesloten. Er bleek net een 
gewelddadige overval op de plaatselijke 
juwelier te hebben plaatsgevonden. Nu 
geen film, maar realiteit.

Ondanks dit incident kwamen we, 
nadat we de schitterende oude stad 
hadden bewonderd, aan bij het Slot met 
daarachter de grootste botanische tuin 
van Duitsland. Deze tuin alleen al, is een 
bezoek aan Münster waard.
Rond vijf uur verzamelden ons gezelschap 
zich weer in het Mercure Hotel om van 
het uitstekend verzorgde dinerbuffet te 
genieten.
Rond half tien waren we weer terug in 
Dierdonk, met een volle bus heel tevreden 
leden van de wijkvereniging. Uit de vele 
reacties bleek het hele programma een 
schot in de roos te zijn en voor herhaling 
vatbaar.

Verenigingsnieuws 9
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Wim van Berlo  studeert aan de School voor Fotografie te 
Breda. Wim is een gepassioneerd fotograaf met liefde voor het 
vak en alles wat erom heen hangt. Hierbij mag je denken aan 
kennis van de camera, oog en hart  voor het combineren van 
deze kennis met compositie, kleur, beweging en de omgeving  
waarin hij fotografeert. De dynamiek van het moment weet 
hij vast te leggen.  Dit geeft hem een kick. Het is fascinerend  
zoals hij situaties op foto verbeeldt en vormgeeft.

Waiting for a friend, Eindhoven station, zwart, wit met hoofd
accent in kleur. 
Deze stijl van fotograferen zou weleens het handschrift van Wim 
kunnen worden. “Is dit mijn stijl, kan ik mij hierin herkennen en 
vinden als professional?” zijn vragen die hij in de loop van zijn 
ontwikkelproces gaat beantwoorden.

Dierdonk, “ vroeger was het beter dan nu”  kan een opmerking 
zijn van ouderen onder ons? Wie weet zeggen de kinderen van 
nu straks hetzelfde?  Een modern moment van nu in een zacht, 
dromerig jasje van toen.

Evoluon Eindhoven, presentatie  Industrieel Erfgoed, thema 
urban exploring. Tijdens de presentatie maakt Wim foto’s die de 
lezing versterken.Sterk in deze presentatie is de afstemming van 
middelen en materialen, o.a. breakdance, foto’s die gerelateerd 
zijn aan het thema. Deze foto geeft een beeld van de presentatie, 
waarin beweging, dynamiek en samenhang zichtbaar worden 
gemaakt.

Fotografie en kunst raken elkaar, voeden elkaar. Wim heeft dit 
willen laten zien in deze foto. De rechter kant van de foto heeft 
hij getekend. Alles is gereduceerd tot 8 tinten grijs.

Wim van Berlo en zijn passie: fotografie
Wil je meer weten over onze club kijk dan op 
onze website www.fotodier.nl of mail naar 
voorzitter.fotodier@gmail.com
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Zelfportret. Opdracht van school, pure foto met kennis van 
techniek gemaakt (o.a. met witbalans) en afstandsbediening, 
geen PhotoShop gebruikt. Wim vertelt dat dit een moeilijke 
opdracht is en dat hij trots is dat deze resulteerde in een meer 
dan goed.

Red, Yellow and Blue, Rotterdam. Bij toeval kwam Wim deze 
kleuren bij deze kranen tegen en moest ze vastleggen. Hij wist 
het accent op deze kleuren te versterken door de kleuren 
te laten en de rest van de foto in zwart, wit te zetten en het 
stadsgezicht te bewaren.

 Zuid Afrika, Mooirivier. Wim heeft in zijn vroege jaren in Zuid 
Afrika gewoond en af en toe gaat hij zijn heimwee stillen. Hij 
maakt dan van dit soort foto’s. Je kunt de binding met dit land 
erin voelen. Medio juni 2014 wil hij terug met een groep van 
5 tot 7 mensen, om samen te fotograferen. Info Wim v. Berlo.

Olifant, Thailand/ Hond Zuid Afrika, Mooirivier.
Beelden vastleggen die gevoel, emotie, gedachten kunnen 
oproepen. De olifant roept een andere emotie, gedachte op 
dan de hond. Ervaar zelf maar.

Clublid Fotodier, Jose Luijten

Info: w.berlo3@upcmail.nl.

            



MB Advies ontlast ondernemers op fi nancieel en 
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en 
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle 
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en 
afwikkeling.

MB Advies kijkt op de achtergrond mee naar uw 
persoonlijke fi nanciële situatie. Wij kennen uw zakelijke 
positie en koppelen die aan uw privéomstandigheden.

• MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond •
• 0492-780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl •

Nieuw: Caresse boxsprings

Elektrisch 
verstelbaar

160x200  
compleet

nu  1695,=

Schoonheidssalon yentill

Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!

Cadeaubon vanaf € 10,00 i
  k

5 0

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

 
ch onheid

peci li e Aanbieding

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

bij inlevering van deze advertentie
 10% korting op een behandeling.

            



Voortuinenwedstrijd in Dierdonk

Badmintongroep actief in Dierdonk

Vorig jaar heeft de wijkvereniging 
Dierdonk haar bewoners de keuze 
gegeven om de mooiste voortuin te 
kiezen.

Dit jaar blijft de opzet ongewijzigd. Er 
worden 50 voortuinen gefotografeerd 
van tussenwoningen en 50 tuinen van 
hoek woningen of vrijstaande huizen. 
De foto’s zullen in de maand augustus 
ge maakt worden, zodat het actuele 
foto’s zijn. Tijdens de Dierdonkdagen, 
in het week end van 6 tot 8 september, 
zullen op zondagmiddag 8 september alle 
foto’s getoond worden van 14.00 uur tot 
16.00 uur.

De keuze is dan aan u. Uit beide groepen 
foto’s kiest u de leukste tuinfoto.

De uitslag van deze voortuinwedstrijd is 
op diezelfde middag om 17.00 uur, in de 
feesttent van de Dierdonkdagen.

Personen jonger dan 18 jaar kunnen niet 
aan de stemming deelnemen.

Mocht uw tuin gefotografeerd zijn, 
dan kunt u de foto van uw tuin gratis 
meenemen nadat de uitslag bekend is.

Heeft u er problemen mee dat uw tuin 
gefotografeerd wordt, meld dit dan op 
email tonvisschedijk@hotmail.com of 
gooi een briefje in de brievenbus bij 
Dierdonklaan 49.

Wij wensen iedereen een mooie zomer 
toe en veel tuinplezier

Sinds enkele weken is een groep wijkbe-
woners (circa 10) een badmintongroep 
begonnen. Op dinsdagavond van 20.15 
uur tot 21.45 uur wordt in de gymzaal 
fanatiek gesport. Het niveau is heel divers 
en de onderlinge wedstrijden zijn recrea-
tief. Tot aan de zomervakantie kan gratis 
worden deelgenomen om te ontdekken 
of een dergelijke groep ‘levensvatbaar’ is 
na de vakantie. 
Kortom, gewoon een leuke manier van 
sporten, dicht bij huis, met wijkgenoten. 
Wil je meedoen, kom dan op een 
dinsdagavond een keer meespelen.  

Zes badmintonners op 14 mei: ra, ra, wie is wie? Actie tijdens een dubbelpartij

Verenigingsnieuws 13

         



VOORJAARSACTIE
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Binnenzonwering

Buitenzonwering

Insectenwering

Vloerbedekking

ZO MOOI...

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nlwww.smitsensmits.nl

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

boor r
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Kijk op onze site voor meer informatie

Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

www.drukkerij-noten.nl

Hockey, de sport waar Nederland in uitblinkt! Mixed
hockeyclub Deurne is op zoek naar nieuwe talenten.
Een kleine, gezellige en sportieve club voor jongens en 
meisjes vanaf 5 jaar. Iedereen, jong en oud, is van harte 
welkom bij onze club. Kom eens kijken!!!

De hockeyklas is voor de jongste jeugd op woensdag-
middag (vanaf 17.00 uur). De trainingstijden voor de
jeugd en senioren staan op onze website
www.mhcdeurne.nl/trainingen. 
Wij hebben geen wachtlijst.

Wil jij kennis maken met de hockeysport en deelnemen
aan de proeftrainingen.
Bezoek onze website www.mhcdeurne.nl/contact of 
neem contact op met:

- jongste jeugd: Hetty Nibbelke of Jolanda Verbraak;
jongstejeugd@mhcdeurne.nl

-jeugd: Rob Zimmerman of Winonah Retera;
tc-dc@mhcdeurne.nl

-senioren: Leontien Sanders;
tc-senioren@mhcdeurne.nl

Hockey, een sportieve uitdaging voor iedereen

y  r f         

Voor uw caravan, camper, vouwwagen of boot

Officiële stalling met vergunning, goede service,
ruime plaatsen en lekker dichtbij

(± 15 minuten rijden, aan Deurneseweg)

Halen: even bellen wij zetten hem klaar
Brengen: even bellen wij zetten hem weg

Kom vrijblijvend kijken

Tel: 0478-583048

Caravanstalling Droesen

           

Alleen maar voetbal

Vrouw: 
“Jij als man zijnde denkt ook 
alleen maar aan voetbal, ik 
durf te wedden dat je de 
datum van ons huwelijk zelfs 
vergeten bent.” 

Man:
“Echt niet, dat was op de dag 
dat Feyenoord met 3-0 van
Ajax had gewonnen!”" 

mop 1 juni 1 . d    1   19-5-2013   1 :22 25

            



Kunst in Dierdonk op 6 oktober 2013

21 juni jeugddisco !

Op 6 oktober 2013 is het weer zover. 

KiD 2013. 
Dit is al weer het vierde jaar dat kunste
naars uit de wijk met heel veel enthou
siasme en passie hun kunst tonen aan 
medewijkbewoners en inmiddels ook aan 
mensen van buiten Dierdonk.

Dus ben jij nog die onbekende (begin
nende) kunstenaar die zich wil aanmel
den voor deze dag. Doe het dan snel 
via onderstaande mail. Het wordt een 
fantastische dag.

Mochten er nog mensen zijn die kunst 
van henzelf (of anderen) willen tonen, 
mail dan naar:  fja.lier@gmail.com  onder 
vermelding van KiD2013 je naam, tele
foonnummer, wat wil je tentoonstellen, 
etc.

De laatste disco van dit schooljaar heeft 
een BEACHthema.

Dus dos je lekker uit in dit thema en kom 
nog lekker dansen voordat de vakantie 
begint! 

Zoals altijd is de disco van 19.00 uur tot 
21.30 uur.
Je bent van harte welkom, mits je in 
groep 4 t/m 8 zit!

Oproep: als er nog papa’s en mama’s zijn 
die ons vrijwilligersteam willen komen 
versterken, graag!
Je wordt ongeveer 3 à 4x per schooljaar 
ingedeeld, afhankelijk van het aantal 
vrijwilligers.
Het is maar voor 2,5 uur per keer, het is 
leuk om te doen en gezellig.
Wil je eerst een keer proefdraaien, dat 
kan ook.
Mail even naar ingridvanloon@upcmail.nl 
als je interesse hebt.

Verenigingsnieuws 15

         



UITNODIGING 
VOOR DE ONTHULLING VAN HET KUNSTWERK 

      
“ OVERBRUGGING ”

OP ZATERDAG 8 JUNI 2013 WORDT OM 11.45 UUR IN DIERDONK  
AAN HET BEGIN VAN DE BAKELSEDIJK EN DE DIERDONKLAAN,

HET KUNSTWERK “ OVERBRUGGING ” GESCHONKEN DOOR DE STICHTING CARAT, 
IN HET BIJZIJN VAN BURGEMEESTER, WETHOUDERS EN VELE ANDERE 

GENODIGDEN FEESTELIJK ONTHULD.

         



Natuurlijke samenwerking leidt tot ‘Overbrugging’

HELMOND – Op zaterdag 8 juni 
wordt in de wijk Dierdonk een 
nieuw kunstwerk uit het project 

‘Carat houdt Helmond bij elkaar’, officieel 
onthuld. Bij de entree van de wijk, aan het 
begin van de Dierdonklaan, komt het zes 
meter hoge kunstwerk ‘Overbrugging’ te 
staan. 

Toen de kunstenaars Petry Claassen en 
Jos van der Donk, beiden woonachtig 
in Dierdonk, hoorden dat er in de wijk 
een kunstwerk geplaatst werd, zochten 
ze elkaar op. Nog nooit met elkaar 
samengewerkt, maar ja, een kunstwerk in 
de eigen wijk, dat was toch wel een mooie 
uitdaging. Ondertussen had de actieve 
wijkvereniging in het wijkblad De Gazet 
aangegeven op zoek te zijn naar ontwerpen 
van wijkbewoners.

De twee gingen aan de slag. Twee ontwerpen 
werden gemaakt en in oktober, tijdens de 
wijkmanifestatie ‘Kunst in Dierdonk’ werd 
een van die twee, Overbrugging, gekozen 
door de wijkbewoners. “Dat had trouwens 
ook onze voorkeur, hoor”, zegt Petry. “Het 
andere ontwerp dat het thema Vogelvlucht 
droeg, hebben we vooral gemaakt omdat 
er iets te kiezen moest zijn.”

Culturele meerwaarde
De werkwijze zoals die in Dierdonk 
gevolgd werd, past helemaal in de visie 
van Carat. De ondernemersvereniging 
wil in elf Helmondse wijken, samen 
met de wijkbewoners, projecten met 
een culturele meerwaarde realiseren. 
In dit kader werd eerder al De Schaar 
in Mierlo-Hout geplaatst en werd het 
Hortensiapark in Helmond Oost verrijkt 
met een natuurlijke ontmoetingsplaats. 
In 2011 werden projecten gerealiseerd 
in Brouwhuis en Helmond West, vorig 
jaar waren Brandevoort en Helmond 
Noord aan de beurt en voor volgend jaar 
staan de Binnenstad en Rijpelberg op 
de agenda. De eerste gesprekken met 
vertegenwoordigers uit die wijken lopen al.

Jan van der Velden is namens Carat 
coördinator van het project. Hij is blij 
met het enthousiasme en de uitstekende 
samenwerking in Dierdonk. “Dit project 
is wederom erg prettig verlopen”, zegt 
hij. “En het eindresultaat mag er zijn. Een 
kunstwerk van, voor en over Dierdonk.” 
Daar zijn de kunstenaars het mee eens. Jos: 
“Ik denk dat iedereen de symboliek er wel 
in zal herkennen. Het water, de brug naar 
de oude bouwstijl, de beweging die erin zit. 
Het is écht Dierdonk.”

Ook over de spontane samenwerking 
zijn de kunstenaars enthousiast. “Dit was 
voor ons de eerste keer”, zegt Petry. “Best 
spannend. Met tweeën aan een beeld 
werken, dat kan niet iedereen. Bij ons ging 
het op een natuurlijke manier. Dat was heel 
bijzonder.”

De formele onthulling vindt plaats op 8 
juni
Er zijn toespraken van Carat voorzitter Bob 
Grijpstra, wijkraadvoorzitter Nico Tuip en 
wethouder Frans Stienen. Jos van der Donk 
zal iets vertellen over het verhaal achter 
het kunstwerk en er wordt een gedicht 
opgedragen van Bert Kuijpers dat op een 
plaquette bij het kunstwerk komt. Kinderen 
van de basisschool zullen ballonnen 
oplaten.

Om kwart voor twaalf uur gaan bezoekers 
van de onthulling van gemeen schapshuis 
Parkzicht naar de kop van de Dierdonklaan. 
Daar vindt vanaf twaalf uur de onthulling 
plaats. Zangkoor Didoko en het Helmonds 
Muziek Corps zorgen voor een muzikale 
omlijsting. Als afsluiting vindt er een 
gezellig samenzijn plaats in het Cultureel 
Centrum Parkzicht.
Tot 8 juni.

Stichting Wijkraad Dierdonk

Programma
Werkbezoek College van Burgemeester en 
Wethouders aan de wijk Dierdonk op
Zaterdag 8 juni, van 10 tot 14 uur.

Agenda
Start Sociaal Cultureel Centrum Dierdonk, Parkzicht.
10.00 - 10.10 

Welkom door de voorzitter Stichting Wijkraad Dierdonk 
Welkom door Wethouder Jan van den Heuvel, namens het college.
Uitleg over de routes van collegeleden en de begeleiding

10.10 - 11.10
Uiteengaan per fiets naar de diverse locaties voor de werkbezoeken 
van collegeleden. Collegeleden gaan in drietallen er zijn twee routes. 

THEMA’S WIJKBEZOEK
- Allen Uitleg project Trimbaan (toelichting jongerenwijkraad)
- Weth. P. Tielemans Bezoek aan N-279 (toelichting wijkraad)
- Weth. Y van Mierlo Bezoek aan honden uitlaatterrein 
- Burg. Blanksma (toelichting hondenwerkgroep)
- Weth. F. Stienen Bezoek aan project De Bakelse Beemden
- Weth. M. de Leeuw  (toelichting Dhr. Van Rijt).
- Weth. J. v.d. Heuvel  Bezoek aan kinderdagverblijf ‘de Bereboot’.
11.00 – 11.10

Terugkeer van beide groepen naar de centrale locatie: Parkzicht.

11.10 – 11.30
Terugkoppeling door collegeleden van de werkbezoeken
Gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Formele afsluiting door weth. Jan van den Heuvel namens het college 
en voorzitter Nico Tuip namens de Stichting Wijkraad Dierdonk

CARAT – Programma 
Onthulling kunstwerk “Overbrugging”
11.30 – 11.50

Vertrek vanuit fossielen kunstwerk naar de locatie aan de Dierdon-
klaan, onder muzikale begeleiding van het Helmondse Muziek 
Corps en vele anderen.

11.50 – 12.40
Zangvereniging DIDOKO zingt enkele liederen. 
Toespraken namens Carat, Wijkraad en college.
Feestelijke handeling kinderen (start ballonnenwedstrijd)
Onthulling van het kunstwerk “Overbrugging”.
Gedicht Bert Kuipers

12.40 – 13.00
Terug naar Parkzicht onder muzikale begeleiding van het Helmondse 
Muziek Corps.

13.00 – 13.30
Informele nazit in Parkzicht met gelegenheid tot contact onder het 
genot van een hapje en een drankje.

14.00   Afsluiting.

}{
}{
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Rob Jacobs
t u i n a a n l e g

www.robjacobstuinaanleg.nl Tel.+31 (0)6 215 62 647 

Vragen over zorg? 
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 

(€ 0,01 per minuut) of kijk op 
www.zorgboog.nl

Zorg voor alle generaties!
Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, 
 ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed 
pakket aan diensten in wonen,  welzijn en zorg. Van zwanger
schaps be geleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot 
 gemaksdiensten,  cursussen en verpleging en verzorging. 

U vindt ons in onze woonzorgcentra en thuiszorgwinkels bij 
u in de buurt, of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd 
de beste zorg.

Bekijk ook ons digitale magazine Fijn! 
op www.zorgboogmagazine.nl

In de bar

In een klein barretje zit een 
zakkenroller. Hij haalt een 
modeblad tevoorschijn en 
bekijkt de foto's aandachtig. 
'Wat krijgen we nou?" vraagt 
een collega-zakkenroller. 
'Volg jij de mode?" 'Ja," zegt 
de zakkenroller, "ik moet 
toch weten waar volgend 
seizoen de zakken zitten!"

            www.123restaurants.eu

De chevelingse
in-Loop

Tapperij - restaurant
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Dierdonk krijgt kunstwerk van stichting Carat (5)

De datum van de onthulling op 8 juni 
komt steeds dichterbij. Nog een paar 
weken en dan is het zover. Zoals we in 
de vorige Gazet schreven is het beeld 
veilig bij de bronsgieter beland en de 
dame is inmiddels vereeuwigd in brons. 
Het beeld is eerst opgedeeld in stukken 
en hierop zijn mallen gemaakt. Daarna 
zijn de mallen volgens de ‘verloren was- 
methode’ gegoten in brons. Vervolgens 
is het beeld weer in elkaar gelast en zijn 
de naden allemaal netjes weggewerkt. 
Daarna krijgt het beeld zijn uiteindelijke 
kleur door het te patineren. 

We hebben kennis gemaakt met Bert 
Kuypers, de vorige stadsdichter van 
Helmond. Bert schrijft bij alle beelden 
die stichting  Carat aan Helmond 
schenkt een passend gedicht. Zo 
ook bij ons beeld ‘overbrugging’. We 
hebben ons verhaal gedaan en verteld 

waar we door geïnspireerd zijn om het 
beeld  ‘overbrugging‘ te maken. We 
zijn benieuwd wat er uit zijn pen zal 
verschijnen. 

Ondertussen hebben wij regelmatig 
contact met stichting Carat en de wijkraad 
die al druk bezig zijn met de activiteiten 
rondom de onthulling.
Wordt vervolgd,

Petry en Jos 
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FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

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

              

              
 

 FEEST(JE) TE VIEREN 
www.apverhuur.nl 

 

**  AANBIEDING / LAAGSTE PRIJS – GARANTIE:  ** 
 

           STAANTAFEL WIT, 85 CM.  €.    3,00 

       BARKRUK, INKLAPBAAR     €.    1,00 

        (PARTY-)TENTEN,  v.a.     €. 20,00 

      ABRAHAM, SARAH, v.a.      €. 35,00 

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

p   ye S g       1   00

            



Een supergezellige Vaderdag
Vandaag is het Vaderdag. Jasper heeft 
een cadeautje voor pappa gemaakt.  ‘We 
gaan pappa een lekker ontbijtje brengen 
op bed’, zegt mamma. ‘Mag ik dan mijn 
cadeautje geven?’ vraagt Jasper. Mamma 
knikt van ja. Samen lopen ze naar boven 
naar de slaapkamer. Mamma gaat als 
eerste naar binnen. Jasper loopt achter 
mamma aan. ‘Verrassing!’ roept mamma. 
Pappa ligt nog wat te doezelen en schiet 
overeind. Pappa kijkt verbaasd naar het 
dienblad met croissantjes, een beker 
koffie en een gekookt eitje. Mamma zet 
het dienblad op het nachtkastje.

‘Nou, dat wil ik elke dag wel’, zegt pappa.
‘Dat doen we alleen op Vaderdag’, zegt 
mamma.

‘Jammer’, zegt pappa en geeft Jasper 
een knipoog. Jasper staat naast het bed 
van pappa en geeft zijn cadeau. Pappa is 
verrast. ‘Wat is dat nou?’ vraagt hij. Pappa 
pakt het uit. Het is een groen gekleurd 
glazen potje. En daarop geverfd een grote 
rode bloem. Het is gevuld met aarde.
‘Dat is voor jouw tuin. Het zijn zaadjes’, 
zegt Jasper. ‘Wat voor zaadjes?’ vraagt 
pappa. ‘Zaadjes van bloemen’, zegt Jasper.
‘Daar ben ik heel blij mee. Hoe meer 
bloemen in de tuin, hoe beter. Weet je 
wat Jasper. We gaan vanmiddag in de 
tuin werken. Ik ga het gras maaien en jij 

mag de zaadjes zelf in de grond stoppen. 
Dat vind ik nou een leuke Vaderdag’, zegt 
pappa. Pappa pakt Jasper beet en trekt 
hem op bed. Hij geeft Jasper een dikke 
kus op zijn wang. Jasper slaat zijn armen 
om pappa’s nek en geeft hem ook een 
dikke kus. Mamma kijkt lachend toe.

Die middag gaan Jasper en pappa de tuin 
in. Het is prachtig weer. De zon schijnt 
volop. Mamma zit onder een grote 
parasol een tijdschrift te lezen. Pappa 
gaat het gras maaien. Jasper heeft een 
mooi plekje gevonden voor de zaadjes. 
Voorzichtig doet hij ze in de grond. En 
met zijn handen drukt hij de aarde weer 
plat. Pappa komt kijken. ‘Dat heb je goed 
gedaan. En nu maar wachten tot de 
zaadjes opkomen’, zegt pappa.

‘Ik ga wat te drinken voor ons halen’, 
zegt mamma. Mamma verdwijnt naar 
de keuken. Pappa en Jasper gaan even 
uitrusten aan de tuintafel. Pappa begint 

te vertellen over de seizoenen in de tuin. 
In het voorjaar doe je bollen in de grond 
en in de zomer zomerbloeiers. In de herfst 
moet je veel bladeren aanvegen en in de 
winter doe je niet veel. Jasper en pappa 
schrikken als mamma uitroept: ‘Jaag 
hem weg, jaag hem weg!’ Pappa kijkt 
verbaasd naar mamma en vraagt: ‘Wie 
moet ik wegjagen?’ ‘De kat van de buren. 
Hij graaft Jaspers bloemenzaadjes om’, 
roept mamma.

Jasper en pappa kijken verschrikt om. 
Jasper springt van zijn stoel af en rent 
naar de kat. Hij schreeuwt: ‘Ga weg jij!’ 
De kat blaast naar Jasper en vlucht weg 
door een gat in de schutting. Jasper kijkt 
verdrietig naar de plek waar hij de zaadjes 
in de grond heeft gedaan. De aarde is 
helemaal door elkaar gehaald. Pappa en 
mamma zijn ook komen aanlopen. Maar 
pappa zegt: ‘Er is niets aan de hand. De 
zaadjes zitten er nog steeds in. Maar je 
moet de aarde weer goed aandrukken. En 
weet je wat we doen. We maken er een 
schutting van gaas omheen. Dan kan de 
kat er niet meer bij’. Pappa gaat naar de 
schuur en haalt wat stokken en gaas. Na 
een halfuur is hij klaar. Jasper heeft nu in 
de tuin een eigen bloementuintje.

‘Nou, tuinmannen. Jullie hebben wel 
een groot glas frisdrank verdiend’, zegt 
mamma. Als ze gezellig met z’n drieën 
rond de tuintafel zitten zegt pappa: ‘Dit 
is een supergezellige Vaderdag’. Jasper 
glundert van trots

Kinderpagina 21

         



Kleurplaat

         



Oplossingen op pag 31. Kinderpagina 23

         



HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

       

*exclusief materialen

            Dé loodgieter van Dierdonk

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

 1e storing u betaalt € 35,00 
incl. voorrijdkosten en uurloon.

 2e storing u betaalt NIETS 
wij verhelpen deze storing kostenloos

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

Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT  Helmond

Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl

www.coolenloodgieter.nl

45,-

               

•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

 Levering van alle soorten zand, 
grond en grind. 
Alle grondwerken en transport 
voor bedrijf en particulier. 

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y
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Dierdonk 3D: Bridgeclub One Down

Dierdonk slaapwijk. Daar ben ik het totaal niet mee 
eens. Er wordt wel degelijk veel georganiseerd voor 
de wijkbewoners. Het is alleen niet zo bekend. Ik zie 
het als mijn opdracht om die bekendheid te vergroten 

en als DierDonkDetective ben ik continu op zoek naar 
de mensen achter al die activiteiten*. De hoogste tijd 
voor aandacht voor een groep wijkbewoners die elke 
week de grote zaal van Parkzicht vult; de bridgers 
van onze eigen bridgeclub One Down. 

Maandagavond is het stil in Parkzicht. Niet omdat er 
niets te doen is maar omdat er geconcentreerd gekaart 
wordt. Een groot aantal wat oudere Helmonders, 
gemiddeld 46 (spelers, niet jaren), spelen bridge. Het 
blijken de leden van Bridgeclub One Down te zijn, de 
oudste bridgeclub van Helmond. Op 11 januari 1951 is 
de club opgericht en na meerdere speellocaties, zijn ze 
neergestreken in Parkzicht. 

De club bestaat uit 50 leden die uit alle delen van 
Helmond komen. De oudste is 88 jaar en de jongste 
is 46 jaar. De verhouding man/vrouw is 48/52. Het 
bestuur bestaat uit voorzitter de heer M. van den Berg, 
secretaris mevrouw W. Nourredine en penningmeester 
de heer G. Boogaarts. Er zijn ook nog 7 belangrijke 
functionarissen voor onder andere administratie en 
website. Er is zelfs een technische commissie en een 
feest- en prijzencommissie! De wedstrijdleidster  is 
de Dierdonkse Ria Klaassen. Zij verricht erg veel werk 
voor de bridgeclub. 

De website (onder de site van de Nederlandse Bridge 
Bond) ziet er geweldig uit en bevat veel en actuele 
informatie.  http://www.nbbclubsites.nl/club/30014/  
Op de site zijn ook de spelregels en arbitrage te lezen. 
Het is mij al snel duidelijk dat bridge inderdaad een 
moeilijk kaartspel is. Ik weet niet hoe het met u is, 
maar bridge leek mij altijd te moeilijk. Toepen en rikken 
lukten nog wel maar bridge was altijd iets voor opa 
en oma. Na een avondje bridgen werd er nog dagen 
nagekaart. Zo fanatiek ging het er aan toe. Vooral omdat 
er met vaste partners wordt gespeeld, kan er voor- en 
nagekaart worden. Bij rikken wisselt de maat steeds 
zodat het nakaarten beperkt bleef tot de avond zelf. 
Van de secretaris heb ik inmiddels begrepen dat met 
name het bieden bij bridgen geleerd moet worden. Daar 
zijn circa 10 beginnerslessen voor nodig. Het afspelen 
komt redelijk overeen met rikken.

Enthousiast geraakt en mocht u ook willen gaan bridgen, 
dan kan dat. Clublid Ton Henken is gediplomeerd 
bridgeleraar en hij verzorgt regelmatig cursussen en 
er is geen sprake van een ledenstop.
 
Bent u, net als ik, enorm verrast door de professionaliteit 
van deze club? Gewoon in Parkzicht wordt op hoog 
niveau en zeer goed georganiseerd bridge gespeeld. Dat 
verdient waardering. Ook Bridgeclub One Down draagt 
bij aan een wijk met een groot aanbod aan activiteiten. 
Voor elk wat wils. Bestuur, en alle andere vrijwillige 
functionarissen, hartelijk dank voor jullie inzet.

geheim agent pd7 
Suggesties of vragen? Mail geheimagentpd7@gmail.com

            



Opeens stond het daar
Hoe komt er een informatiepaneel 
over onze mooie wijk “Dierdonk” er nu 
opeens te staan?

Een tijdje geleden heb ik de “Historische 
Atlas van Noord-Brabant “ aangeschaft.
Dit is een atlas met kaarten op schaal 
1:25000. De kaarten stammen uit de 
periode 1830 tot ca 1845 . Deze kaarten 
zijn de eerste zogenaamde topografische 
kaarten (stafkaarten) die er van onze 
provincie gemaakt zijn. Militair gezien 
was Noord Brabant, grenzend aan België, 
een belangrijke provincie.
In deze periode ontstond er namelijk een 
conflict tussen Nederland en België, wat 
uiteindelijk na de zogenaamde 10 daagse 
veldtocht, tot de afscheiding van België 
van Nederland heeft geleidt.
Als je zulke kaarten gaat bekijken dan 
zoek je op hoe het gebied wat nu onze 
wijk is, er pak hem beet, er in 1835 uit 
zag. Je probeert dan de plaats te vinden 
waar nu je huis staat. Hoe zag deze 
omgeving er toen uit ?
Door kaarten op dezelfde schaal als het 
ware over elkaar heen te leggen kun je 
duidelijk de verschillen zien.

Dit bracht mij op het idee om een infor-
matiepaneel te (laten) maken waarop je 
de ontwikkeling van de wijk door de jaren 
(haast eeuwen!) heen omgevormd is.
Je zou dan stapsgewijs de vorming van 
de wijk kunnen laten zien. Ook kun je dan 
een beeld krijgen over de mensen die er 
woonden en wat ze deden en eventueel 
wat ze nu doen. En wat is er verbouwd op 
de gronden na de ontginning?
Welke architectuur heeft men bij de opzet 
van de wijk gekozen en wat lag daaraan 
ten grondslag? en Hoe zijn bijvoorbeeld 
de straatnamen ontstaan?
Via de zogenaamde wijkambassadeurs 
van de RABO bank , kwam ik in contact 
met de wijkraad. Tijdens een gesprek 
bij de gemeente bleek dat men reeds 
plannen had om op het “Rondje Helmond” 
informatiepanelen te plaatsen. Mijn idee 
sloot daar eigenlijk naadloos op aan.

De gemeente heeft een budget vrij-
gemaakt om de borden te plaatsen. In 
maart jl. is dat gerealiseerd. Op mijn vraag 
om er ook een bankje en een afvalbak 
bij te plaatsen kreeg ik als antwoord dat 
daarvoor (nog) geen budget was.

Het “Rondje Helmond” kan in twee 
richtingen worden bereden. Het is dan 
ook jammer dat het bord maar één 
voorkant heeft. Daarnaast is zo’n witte 
achterkant niet erg fraai. 
Dit is een mooi aandachtspunt voor 
het overleg tussen de wijkraad en de 
gemeente.

Dierdonk, mei 2013
Henk Schimmel.

Ook bij het kapelletje van Binderen staat een bord. 
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Koninklijke Onderscheiding in Dierdonk

Vrijdagavond 26 april, stopt er een 
grote bus in Dierdonk. Daaruit stapt het 
Helmonds Muziek Korps die een serenade 
gaat brengen aan de Harrie Lammers 
uit Dierdonk. Harrie heeft s’ochtends 
de Koninklijke Onderscheiding Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau ontvangen. 
Hij kreeg deze onderscheiding onder 
andere voor zijn grote inzet, voor met 
name het Helmonds Muziek Corps. (de 
volledige tekst is te lezen op http://www.
helmond.nl/internet/Lintjesregen-2013/
De-heer-JHW-Lammers) Namens het 
Helmonds Muziek Korps kreeg hij tijdens 
de serenade door Maarten Toll een speld 
vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van 
de Koninklijke Nederlandse Federatie 
van Muziekgezelschappen. Wij feliciteren 
Harrie, zijn echtgenote Emmely en zijn 
kinderen Elise en Tijmen. 

Aanvragen voor 2014
Kent u iemand die u wilt voordragen voor 2014 dan heeft u daarvoor de tijd tot 1 juli 2013. Voor meer informatie hierover 
zie de gemeentesite http://www.helmond.nl/internet/Nieuws-overzicht/Nieuws-overzicht-2013/Nieuws-overzicht-2013-
Mei/Aanmelden-kandidaten-voor-koninklijke-onderscheiding-in-2014 .
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Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

 
Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen 
met o.a.: 

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

Dakkapellen 
Garages – Carports 
Ramen, deuren en kozijnen 
 van hout en van kunststof 
 

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond 

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367 

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

            

Corstiaan Stoeffe

 

info@coscom.nl
www.coscom.nl

 

CosCom

Torteltuin 9
5754 HA Deurne

Nederland
0493 - 842607

ICT Service aan huis en op de zaak. 
Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service 
( geen voorrij en/of vervoers kosten binnen Helmond en regio )

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

                 
M i e r l o s e w e g  2 8 8   •   H e l m o n d   •   0 4 9 2  -  5 4 4  7 6 4   •   w w w . b b t e g e l s . n l

EEn vErtrouwd adrEs 

voor hEt plaatsEn

of lEvErEn van

complEtE badkamErs 

En

tEgElvloErEn
             

            



17e Dierdonkweekend op 6 - 7 - 8 september 2013 
Beste wijkbewoners. 
Even een kleine update aangaande het bestuur van de stg 
Dierdonkdagen. 

Enige tijd geleden hebben wij op passende wijze afscheid 
genomen van Roel Botter als bestuurslid. Roel heeft zich de 
afgelopen jaren ingezet voor het volleybal toernooi en is 
een groot aantal jaren een gewaardeerde kracht voor het 
Dierdonkweekend geweest. Roel nogmaals onze hartelijke 
dank hiervoor. 

Gelukkig hebben 2 mensen gereageerd op onze oproep in 
de Gazet zodat we ons bestuur hebben zien groeien naar 7 
personen. De twee nieuwe bestuursleden zijn Annemarie 
Dolmans en Hans Jereskes. De laatste zal voor velen een 
bekend gezicht zijn aangezien hij in het verleden al bij vele 
wijkactiviteiten betrokken geweest is. Hieruit blijkt dat het 
Dierdonkweekend, als oudste evenement in onze wijk, mag 
blijven rekenen op mensen  die hiervoor de kar willen blijven 
trekken. Er is nu eenmaal een enthousiast team mensen nodig 
om voor iedereen, van jong tot oud, een leuk en gezellig 
weekend in september te organiseren.

Hierbij alvast een overzicht van het programma voor zover bij 
ons bekend. Ook dit jaar weer met al de vertrouwde en een 
aantal nieuwe programma onderdelen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur  Stg.  Dierdonkdagen 
Ton, Jan, John, Roland, Hans J., Annemarie en Hans v R.

Vrijdag 6 september 
Kinder-disco voor leerlingen van de basisschool. 
Discoavond met medewerking van een discotheek.
Aanvang 18.30 uur tot 20.30 uur.
Nieuw: De invulling van de rest van de avond is nog niet helemaal 
duidelijk. Hierover zijn we nog met andere partijen in overleg.

Zaterdag 7 september 
Knutselen en spelletjes voor de kleintjes.
Minivoetbal toernooi voor jongens en 
meisjes in de leeftijds categorie 5 en 6 
jarigen en 7 en 8 jarigen. Aanvang 14.00 uur.

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

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

Feestavond met de muzikale medewerking van dit jaar weer 
eens  ......   live band welke de gehele avond voor een grandioos 
feest zal zorgen.   Aanvang 21.00 uur tot 01.00 uur.

Zondag 8 september 
Hardloopwedstrijd voor de jeugd van de basisschool.
Er wordt gestreden in de leeftijdscategorieën:
6 en 7 jaar,   8 en 9 jaar   en 10, 11 en 12 jaar.
Aanvang 11.00 uur.   Aanmelden vanaf 10.45 uur bij de tent.
Voor de winnaars ligt een prijsje klaar.

De Tuinen foto competitie (Zie ook blz. 13)

Het Volleybaltoernooi voor jong en oud. 
Aanvang wedstrijden om 12.00 uur  (ovb)

Minivoetbaltoernooi voor jongens en meisjes in de leeftijds
categorie  9 en 10 jarigen en 11 en 12 jarigen. 
Aanvang 13.00 uur. 

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

U kunt als team meedoen maar ook individueel.
De regels zijn zoals bij gewoon golf, u begint op een vooraf 
bepaald punt en u probeert in zo min mogelijk slagen het doel 
te bereiken. Omdat dit golftoernooi op de openbare weg plaats 
vindt is er een leeftijdsgrens, vanaf 18 jaar kun je zelfstandig 

meedoen, ben je jonger dan moet er een begeleider zijn van 
18 jaar of ouder.
U kunt meedoen met eigen golfclub ( u heeft er maar 1 nodig 
welke maakt niet uit) en voor de balletjes wordt gezorgd. Wilt 
u meedoen maar u heeft geen golfclub, geef dit dan even aan 
en wij zorgen hier dan voor.
Kosten voor deelname zijn € 5,  te voldoen op die zaterdag, dit is 
voor de balletjes en een consumptie onderweg. Aanvang  14.00 uur

Aanmelden bij voorkeur via email bij jevincent71@hotmail.com 
of met de inschrijfstrook.

Zie ook de inschrijfstroken op de website 
www.dierdonk.eu
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Juni in het Annatheater
zaterdag 1 juni en zondag 2 juni 
“Anna Presenteert”
Jeugdtheaterschool  Annatheater 
organiseert als afsluiting van het 
cursusjaar 2012/2013 “Anna Presenteert”. 
Leerlingen laten zien wat ze kunnen na 
het volgen van een cursus acteren in het 
Annatheater.

Het programma ziet er als volgt uit:
zaterdag 1 juni 19.00 uur en zondag 2 juni 
14.00 uur: “Bremer Stadsmuzikanten” en 
“Familiezaken 1” entree: € 4,00
zaterdag 1 juni 20.30 uur en zondag 2 juni 

15.30 uur: “Familiezaken 2” en “Koelkast’’ 
entree: € 4,00
“Bremer Stadsmuzikanten”: In dit verhaal 
zijn vier door hun bazen uitgestoten 
dieren onderweg naar de stad. Ze 
ontdekken dat ze samen behalve muziek 
maken een heleboel kunnen.
“Familiezaken 1 en 2”:  In “Familiezaken” 
ziet u alledaagse situaties tussen vaders, 
moeders, dochters en zoons kernachtig 
weergegeven.
 “Koelkast”: in dit door de spelers zelf 
bedachte verhaal stelen de Griekse Goden 
de heilige koelkast van de Noorse Goden. 
Wat deze actie voor consequenties heeft 
kunt u in deze presentatie zien.

vrijdag 7 en zaterdag 8 juni
Pirandello Concours
Op vrijdagavond 7 juni wordt in het Anna
theater een openbaar debat gehouden. 
Thema is de staat van de kunst, van de 
cultuur, in Brabant en daarbuiten. Zijn 
we in barbaarse tijden beland of juist 
niet? Het debat wordt georganiseerd 
door Stichting Pirandello en Eindhovens 
Dagblad.
Op zaterdag 8 juni zal het vierde Pirandello 
Concours plaatsvinden. Het vierde 

con cours maakt deel uit van een groter 
project dat als titel «Barbaarse tijden» 
heeft gekregen en loopt tot en met 2014. 
Toneelgezelschappen en vertellers, maar 
ook individuele makers die affiniteit 
hebben met dit thema presenteren zich.
www.pirandello-nederland.nl 

Het Annatheater is gelegen aan de 
Engelseweg ter hoogte van het NS-station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. 
Voor meer informatie kijk op:
ww.annatheater.nl. 

Reserveren: reserveren@annatheater.nl, 
via tel. no. 06 28104333

Dubbelfeest bij psz Hummeldonk op vrijdag 14 juni !!!
Dit jaar viert Spring kinderopvang 
haar 40-jarig bestaan en tevens 
viert peuterspeelzaal Hummel-
donk dat zij 15 jaar bestaat. Dit 
gaan we groots vieren met alle 
kinderen in de wijk.

Psz Hummeldonk is jarenlang onder de vlag van Helmondse 
Overkoepeling Peuterspeelzalen ( HOP) voor veel kinderen 
in de wijk een gezellige plek geweest, waar onder leiding van 
enthousiaste vrijwilligers samen gespeeld en geknutseld kon 
worden.
Vier jaar geleden heeft de gemeente Helmond het besluit ge
nomen om alle peuterspeelzalen te gaan professionaliseren. 
Spring Kinderopvang heeft deze taak op zich genomen en een 
aantal vrijwilligers de kans gegeven om een volwaardige SPW 
3 opleiding te volgen. De peuterspeelzalen zijn daarna door 
lande  lijke ontwikkelingen nog verder geprofessionaliseerd 
en medewerkers hebben een opleiding VVE (vroeg en voor
schoolse educatie) gevolgd. Door de inzet van enthousiaste 
beroepskrachten en vrijwilligers is de peuterspeelzaal op dit 
moment een plek waar kinderen van 2,5 tot 4 jaar gestimuleerd 
worden op alle ontwikkelingsgebieden en samen met leef
tijdsgenootjes deel nemen aan leuke, leerzame activiteiten. 
Hierdoor en door de samenwerking met de basisschool hebben 
de kinderen een goede start in groep 1 en kunnen zij zich 

optimaal ontwikkelen.
Wij willen alle kinderen in de wijk uitnodigen om op ons feest 
te komen! Samen met de buitenschoolse opvang Kasteeldonk 
en de coördinatoren van de tussenschoolse opvang geven wij 
een feest op:

 vrijdag 14 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Die middag worden er allerlei activiteiten georganiseerd op psz 
Hummeldonk en bso Kasteeldonk. Een greep uit de activiteiten :  
knutselactiviteiten,  informatiestands,  springkussen,  activiteiten 
gericht op de natuur, allerlei spelletjes, een popcornkraam en 
nog veel meer.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
 psz Hummeldonk, Nijendaldreef 5   0492514611
 bso Kasteeldonk, Dierdonkpark 37  0634284756
 Trudy van Geel, manager kindcentrum  0651165161

Spring: 40 jaar partner in opvoeding
Spring Kinderopvang ondersteunt ouders in de regio Oost-Brabant en Noord-
Limburg al 40 jaar bij de opvoeding van kinderen van 0 tot 13 jaar. Vakkundige 
pedagogisch medewerkers geven actief aandacht aan ieder kind in een veilige 
en sfeervolle omgeving. Met een doordacht activiteitenaanbod draagt Spring bij 
aan een optimale ontwikkeling van kinderen en bezorgt ze een leuke tijd. Spring 
verzorgt opvang op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, buitenschoolse 
en tussenschoolse opvang, gastouderopvang en vakantie-opvang. Kijk voor meer 
informatie op: www.spring-kinderopvang.nl

             



Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand hebben we een plaatjeskruiswoordraadsel 
maar eerst de oplossing van de vraagkruiswoordpuzzel  
en de prijswinnaars van de maand Mei
Er is goed gepuzzeld in de meivakantie en de oplossing 
lag natuurlijk ook wel voor de hand. In totaal waren er 23 
inzendingen en allen met een goede oplossing. Deze was 
als volgt “Kleurt Dierdonk Oranje?“ Uit de 23 inzendingen is 
weer geloot. Deze keer heeft Jan van Duren, Secretaris van de 
Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken die op 23 mei 
hun prijs hebben ontvangen. 
Op onderstaande foto de gelukkige prijswinnaars.

achter: Wouter Jonkers en Kevin Knol, voor Ashley Stevens
Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze 
maand een nieuwe kans.
Deze maand een kruiswoordpuzzel in een tekening. er staan 
10 cijfers in de tekening, bij of op een voorwerp/ding. Kijk wat 
het voorwerp/ding is. Vul het juiste antwoord in bij het juiste 
nummer en de oplossing lees je dan van links naar rechts in de 
vet omlijnde lichtgele vakjes. Even goed kijken en nadenken 
en dan is het zo gepiept. Dus jongens en meisjes zet hem op. 
Deelname is mogelijk vanaf 7 jaar.

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per 
mail met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel,  Schovenhorstweide 1, 5709 SG Helmond.

Uiterste inzenddatum is deze keer: Zaterdag 15 juni 2013.
Onder de goede oplossingen verloten wij weer 3 cadeaubonnen 
van € 10,00.

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Kinderpagina 31

         



 

    
 

 

 

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

4 maanden
onbeperkt Squashen
voor slechts € 19,50 per maand

(geen inschrijfgeld)

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
   Zumba, Powerkick, Body lift,

      Fysiotherapie, Yoga, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do en

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
   Zumba, Powerkick, Body lift,

      Fysioth rapie, Yoga, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do en
                   Beautysalon Bro whuis

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
   Zumba, Powerkick, Body lift,

      Fysiotherapie, Yoga, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do en

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
   Zumba, Powerkick, Body lift,

      Fysiotherapie, Yoga, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do en
                   Beautysalon Brouwhuis

SQUASH & FITNESS ZOMER
ABONNEMENT

     
 

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

4 maanden
onbeperkt

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

voor slechts € 21,50 per maand
(geen inschrijfgeld)

SQUASH & FITNESS ZOMER
ABONNEMENT
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Nieuws van Basisschool Dierdonk

Motorrit
De groepen 8 zijn nog steeds op zoek naar motorrijders/-rijdsters 
die onze schoolverlaters mee willen nemen voor een ritje op de 
motor. Wie is – of kent – een motorrijder die het leuk vindt, 
om een tochtje te maken op woensdag avond 12 juni, met een 
leerling uit groep 8 er achterop? Geef je dan op via motorrit@
dierdonkschool.nl We verzamelen rond 18.15 uur bij de kerk in 
Lierop en rijden dan een ronde met hopelijk 133(!) motoren, 
Geef je op en zegt het voort! Bedankt! 

Op excursie naar Overloon
Alle groepen 8 hebben een bezoekje gebracht aan het 
oorlogsmuseum in Overloon. 
Op de foto de groepen 8D en 8E

Wijkschoonmaakactie
Donderdag 23 mei krijgen de kinderen van groep 6 informatie 
over zwerfafval en de gevolgen daarvan voor het milieu. 
Vervolgens gaan de kinderen verschillende routes lopen door 
de wijk. Met grijpstokken en vuilniszakken gaan ze onder 

begeleiding van leerkrachten en ouders het zwerfafval in de 
straten en pleintjes opruimen. Mocht u die ochtend kinderen 
met gele hesjes voorbij zien komen, steek dan maar een duim 
omhoog, want ze gaan weer een prima prestatie leveren. 
Jammer dat het nodig is, want niet iedereen is er van bewust 
dat afval nog jarenlang in onze natuur kan blijven liggen.

Schoolreisjes 2013
Ook dit jaar worden er in samenwerking met de ouderraad in 
de week van 3 juni t/m 7 juni weer schoolreisjes georganiseerd. 
We hebben een gevarieerd programma samen kunnen stellen 
voor groep 1/2  tot en met groep 7, met diverse verschillende 
uitstapjes, zodat er van alles door de jaren heen aan bod zal 
gaan komen.

De kinderen krijgen tijdens het schoolreisje vanuit de ouderraad 
extra drinken en een traktatie.

Groepen 1 en 2 gaan naar ’Kinderpretland’ in Weert
Groepen 3 gaan naar ‘Hullies’ in Uden
Groepen 4 gaan naar Ontdekhoek in Den Bosch en speeltuin
Groepen 5 gaan naar Billybird in Volkel
Groepen 6 gaan naar Gaia Zoo in Kerkrade
Groepen 7 gaan naar Nemo en Tunfun in Amsterdam
Groepen 8 gaan op afscheidskamp in Lierop

En nu maar hopen op veel zonneschijn!

OOK WIJ LOPEN MEE 
MET DE AVOND WANDELVIERDAAGSE 2013

           



IVN Wandeling  Landgoed “De Bakelse Beemden”
Op zondag 5 mei werd er weer, o.l.v 2 
natuurgidsen van het IVN Helmond, 
educatief gewandeld.
Om 14 : 00 uur verzamelde zich een 
groepje natuurliefhebbers bij de ingang 
op de Arcenlaan, om zich te laten ver-
rassen door de diversiteit en schoonheid 
van dit gebied.
De wandeling werd geopend met een kort 
overzicht van de eigendom geschiedenis.
Vanaf 1-11-2005  is het gebied in handen 
van Peter-Paul de Vries , bekend van zijn 
financiële commentaren op T.V.
Momenteel wordt er helaas niet veel aan 
onderhoud gedaan, maar daardoor is het 
gebied zeker niet minder interessant. 
De tocht begint met een “tintje” in het 
kader van duurzaamheid.

Alle wandelaars krijgen een tekst uitge-
deeld…. hoe de natuur te beleven.
bv: “Kijk tijdens de wandeling door de 
ogen van een  verliefd stel naar het bos 
en laat af en toe je mening horen of “  kijk 
als een jogger of vuilstorter”
Dit maakte al meteen leuke discussies los.
De gidsen zelf  konden we verder over 
alles bevragen en zouden overal een 
antwoord op hebben: “we weten het òf 
we weten het niet !” 

We wandelden door de prachtige beuken-
laan; de koningin onder de bomen. 
(de eik is de koning onder de bomen ).
Bij de Bakelse Aa aangekomen werd stil-
gestaan bij de toekomstige meandering, 
waardoor er een andere biotoop (land-
schapstype) zal ontstaan.
Ook moesten we nog even aan de Doug-
lasspar ruiken met de geur van dubro en 
het hars wat naar terpentijn ruikt.

De vogelkers heeft een amandelgeur. Het 
peperplantje hebben we kunnen proeven
Enkelen van ons  werden met kleefkruid 
versierd .
Hier wordt  weer eens benadrukt hoe 
belangrijk het is al je zintuigen te gebrui-
ken als je door de natuur wandelt, dan 
gewaar je zoveel !
Trouwens…..als je een buizerd zou zijn, 
dan zou  je van bovenaf goed kunnen 
zien hoe de bomen in rechte lijnen 
aangepland zijn. Hieraan kun je zien dat 
het een productiebos is.
Na een wandeling van ongeveer twee 
uur kwamen we bij het vroegere bos-
wachtershuis uit en werd de rode beuk, 
de mammoetboom en de amberboom 
bewonderd. Van deze laatste hield de 
gids ons het vruchtje voor, wat hij een 
“ploertendoder”noemde.
Het had er inderdaad veel weg van!

Wist U verder dat……..?
…de dovenetel niet prikt…..is doof
…fluitenkruid hetzelfde is als Brabants kant
…je van paardebloemen koffie kunt zetten
…er 12 verschillende soorten populieren 

zijn
…de ratelpopulier ook vrouwentong of 

praatboom wordt genoemd
…dat vrouwen 2x zoveel praten als man-

nen ( wetenschappelijk onderzoek)
…Netty , onze gids, een èchte tondeldoos 

liet zien n.a.l.v de tondelzwam
…” tondelen”  synoniem is voor kaarsjes 

branden 
…we een spechtenflat en een lijstersmidse 

hebben gezien
…het winterkoninkje ook “kleine jantje” 

wordt genoemd
…de rode beuk een statussymbool is

Wilt u over dit alles zelf ook iets meer 
weten……loop eens een keertje mee met 
een IVN wandeling. Elke maand in een 
ander natuurgebied in de omgeving van 
Helmond

Met dank aan de gidsen: Netty van Meel 
 Fried van Rijt
H@nny

Ingezonden34
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Scouting Paulus:Circus Capriol 

Elk scoutingseizoen werken de welpen 
aan een insigne. ( dat is zo’n mooi plaatje 
voor op de blouse). Aan zo’n insigne 
worden een paar bijeenkomsten gewerkt. 
Dit jaar hebben we gekozen om voor 
het insigne circus te gaan werken. Het 
uiteindelijk doel is om op een avond een 
mooie circusvoorstelling te geven voor 
alle ouders, broertjes, zusjes, opa’s en 
oma’s. 
Maar voordat het zo ver is, moet er nog 
heel wat gebeuren. Het klinkt heel leuk 
circus, maar het is ook moeilijk. Jongleren, 
koorddansen, het is allemaal niet zo 
makkelijk. Dus hebben we geregeld dat er 
mensen van de circusschool langs kwamen 
en de welpen een paar workshops gaven. 
Zo hebben de welpen op een hele grote 
bal gelopen, met verschillende attributen 
jongleren gedaan, op een koord gelopen, 
op eenwielers gefietst en op stelten 
gelopen. Zo konden de welpen ook ideeen 
opdoen over wat ze zelf wilden doen. De 
ouders moesten natuurlijk ook weten 
dat er een voorstelling aan zat te komen 
dus de welpen hebben zelf hele mooie 
affiches gemaakt en deze hangen op 
verschillende plekken. De voorstelling in 
een circus spelen zich altijd af in een piste, 

dus die moest ook nog gemaakt worden. 
De welpen hebben allemaal dozen 
geschilderd met allerlei circusdingen 
en dit word de afrastering van de piste. 
Nu de aankondiging en de piste klaar 
is, moeten er ook nog optredens zijn. 
Dus even een navraag gedaan wie wat 
wil doen. Natuurlijk wil niet iedereen 
een act in de piste doen, maar dat is 
geen probleem, we hebben ook een 
spreekstalmeester nodig, mensen die de 
piste opbouwen en afbreken, mensen 
die mensen naar hun plaats begeleiden, 
mensen die de popcorn uitdelen enz. 
Dus voor elke welp was er wel een taak 
weggelegd. Nadat bekend was wie wat 
wilde gaan doen, was het tijd om te gaan 
oefenen. We hebben al halsbrekende 
acrobatiek gezien, dus dat gaat wat 
worden. Natuurlijk moet iedereen er ook 
mooi uit zien die avond, dus hebben we 
ook nog even gekeken wat we aan gaan 
trekken. Nou aan de voorbereiding kan 
het niet liggen. Op 20 april was het dus 
zover, de circusvoorstelling. De welpen 
kwamen op tijd op de blokhut aan. Zo 
konden ze meehelpen om de piste op te 
bouwen en alles wat bij een circus hoort. 
Natuurlijk loop je er in het circus niet in 
je gewone kloffie bij dus trok iedereen 
zijn kostuum aan en werd professioneel 
geschminkt door sheila van Sheesnut 
Visagie. Net zoals bij een echt circus 
hadden we ook live muziek, deze werd 
verzorgd door Bloenoot. De welpen 
en de band stonden de ouders buiten 
allemaal op te wachten, dus de sfeer zat 
er al meteen in. De ouders mochten niet 
meteen naar binnen, nee ze moesten 

allemaal achter een bord gaan staan voor 
op de foto. Nadat iedereen op de foto 
stond konden de ouders plaatsnemen en 
was het tijd om te beginnen. Er waren in 
totaal 11 acts. Zo hebben de ouders oa 
genoten van een dansact, een goochelact, 
een clownsact, een trapeze act, een 
dierenact. Alles verliep uitstekend, achter 
de schermen deed iedereen wat ie moest 
doen, het leek wel een geoliede machine. 
Nadat alle acts waren geweest en de 
show knallend was afgesloten kregen de 
welpen natuurlijk de insgine waar ze zo 
hard voor hebben gewerkt. 

Voor meer informatie:
www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

             



Zelfs het beste schilderwerk heeft onderhoud nodig. Met 
een doordacht onderhoudsplan voor buitenschilderwerk 
weet u zeker dat uw mooie schilderwerk ook mooi blijft. 
Het behoedt u tevens voor onnodige en vaak  kostbare 
reparaties. Zeker als u werkt met professionele producten 
van Sigma Coatings! 

Kom naar één van onze winkels en we bespreken graag alle 
mogelijkheden met u.

Driessen Verf adviseert voor het perfecte onderhoud!

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

“Slimme huisbezitters 

werken met 

professionele verf 

van Sigma Coatings”

Thema boxen verhuur
De Baby Box 

De box die je nodig hebt om je huis kraamvisite 
proof te maken, ook leuk als kraamcadeau!

Kijk voor meer informatie op www.doeselaarevents.nl en/of 
www.huureenfeestbox.nl en hou ook onze facebookpagina 

in de gaten voor acties www.facebook.com/DoeselaarEvents 
bel 06-42072504 of mail naar info@doeselaarevents.nl.

           

Iedere woensdag half haantje met friet 3,95 ook om mee te nemen

en 
zaterdags 

geopend vanaf 12:00

Vanaf heden 
geopend 
tot 21:00

Cafetaria Plus De Smuller
Dierdonkpark 4
5709 PZ  Helmond

Telefoon  +31 (0)492 34 74 06
Fax  +31 (0)492 34 74 25
E-mail  Info@de-smuller.nl
Internet  www.de-smuller.nl

Openingstijden:

Maandag:     gesloten
Dinsdag:        16:00 tot 21:00
Woensdag:   16:00 tot 21:00
Donderdag:  16:00 tot 21:00
Vrijdag:        12:00 tot 21:00
Zaterdag:      12:00 tot 21:00
Zondag:        12:00 tot 21:00
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Litouws avontuur Hockeyclub Bakel
Het Jongens A1-team van Hockeyclub Bakel is van 10 t/m 13 
mei vier dagen lang naar Litouwen geweest. Ze speelden in de 
hoofdstad Vilnius een internationaal toernooi en dat gebeurde 
op officiële uitnodiging van de Litouwse hockeybond. 

Deze bond wilde daarmee de hockeysport in het land promoten. 
Het werd een hele mooie ervaring voor het gezelschap van 
ca. 25 Bakelse en Dierdonkse mensen, want naast hockeyen is 
Vilnius ook bekend om zijn mooie plekjes. 
Het Bakelse jeugdteam kreeg onverwacht sterke tegenstand 
in Litouwen. Er kwamen  maar liefst vier gerenommeerde 
senioren-topteams uit Litouwen opdraven. Later bleek dat 
het toernooi bedoeld was als een soort playoffs voor het 
landskampioenschap. Het hockey was dus een stuk fysieker 
en ook veel sneller dan het jeugdhockey, wat ze gewend zijn. 
Er werden dan ook vier nederlagen geleden, maar de Bakelse 
jongens konden zeker wel met een opgeheven hoofd uit 
Litouwen vertrekken. Tegen de latere kampioen werd zelfs het 
eerste doelpunt gescoord. En de Bakelse jongens gingen er 
uiteindelijk met de Sportiviteitprijs vandoor.

Het veldseizoen is ondertussen bijna ten einde. Voor een paar 
Bakelse teams ligt het kampioenschap in het verschiet. Er zullen 
dus nog wel een paar champagneflessen ontkurkt worden. Voor 
de meeste andere teams is een mooie top-3 notering weggelegd. 
Al met al een mooi seizoen met veel leuke momenten.

De technische commissie is intussen ook weer gestart met de 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vanaf september 
2013.  Hockey je nu ergens anders en wil je wellicht overstappen 
naar HC Bakel? Of heb je in het verleden ook gehockeyed en 
wil je de draad nu weer op gaan pakken? Dan is het nu het 
moment om contact op te nemen met HC Bakel, omdat de 
teamindelingen ook vorm gaan krijgen. 

Voor meer informatie: stuur snel een mailtje naar info@
hockeyclubbakel.nl of neem contact op met Astrid v.d. Pol, tel 
343784. Meer info over Hockeyclub Bakel staat op de website 
www.hockeyclubbakel.nl . Tot ziens binnenkort op het veld bij 
Hockeyclub Bakel!

Juist voor vertrek naar Litouwen  kreeg het hockeyteam uit Bakel nieuwe shirts 
van shirtsponsor Chico’s uit Bakel uitgereikt.

Bakel JA1 goes international to Litouwen. Het team zet de eerste voetstappen 
op Litouwse bodem en wordt met alle egards onthaald

Open tuinen dag zondag 9 juni 2013

Open tuinen dag Groei & Bloei afdeling Helmond en omstreken.
Groei & Bloei houdt zondag 9 juni haar jaarlijkse open tuinen 
dag. De 15 tuinen in Aarle-Rixtel, Bakel, Helmond en Mierlo 
bieden een boeiende afwisseling in grootte en beplanting. 
Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 11 en 16 uur 
op de volgende adressen:

1. 5735 PN  Aarle-Rixtel - Clovishof 30
2. 5761 CB  Bakel - Gemertseweg 16
3. 5761 PV  Bakel - Aarle-Rixtelseweg 10
4. 5709 JB  Helmond Dierdonk - Braaksestraat (VELT 

Volkstuinen)

5. 5709 JB  Helmond  Dierdonk - Braaksestraat 7
6. 5707 DD  Helmond  Mierlo-Hout - Medevoort 9a
7. 5706 LB  Helmond  Brandevoort - Stepekolksehoeve 15
8. 5731 HG  Mierlo - Brugstraat 77
9. 5731 VL   Mierlo - Loeswijk 32
10. 5731 LX  Mierlo - Burg. Keunenstraat 4
11. 5731 PK  Mierlo - Kasteelweg 30
12. 5731 ML  Mierlo - Nederhuizinge 8
13. 5731 CK  Mierlo - Hr. Dickbierweg 63
14. 5731 SH  Mierlo - Oudvensestraat 4
15. 5731 JA  Mierlo - Ellenaar 22

De tuinen zijn gratis toegankelijk. Wij hopen dat dit jaar het 
weer meewerkt en iedereen volop kan genieten. Voor meer 
informatie, foto’s en een routebeschrijving kunt u de website 
van Groei & Bloei afdeling Helmond en omstreken bekijken: 
www.helmond.groei.nl.

              



Filmhuis38

Programma juni 2013 Filmhuis Helmond
The Patience Stone
Vr. 31 mei 14.00 uur za. 1 juni 19.30 uur zo. 2 juni 18.30 uur ma. 
3 juni 20.00 uur wo. 5 juni 20.00 uur
Afghaans drama over een jonge vrouw die op een dag één lange 
biecht houdt tegen haar comateuze man over haar frustraties, 
haar dromen en verlangens
Volgens een oude Perzische legende bestaat er een mysterieuze 
steen aan wie je alles kan toevertrouwen. Een steen die je voor 
je moet houden, terwijl je alles deelt; je verlangens, je pijn, 
je hele leven. De steen luistert. En op een dag barst de steen 
uiteen. In een land dat verscheurd wordt door oorlog, waakt 
een mooie vrouw over haar ernstig zieke man. Hij is getroffen 
door een kogel in zijn nek en leeft sindsdien als een kasplant 
in volledige stilte. Op een dag begint de vrouw te praten tegen 
haar comateuze man. Het blijkt één lange biecht te zijn, waarin 
ze praat over haar jeugd, haar frustraties, haar eenzaamheid, 
haar dromen en haar verlangens.
Hoofdrolspeelster Golshifteh Farahani won de prijs voor beste 
actrice op het Gijón International Film Festival in 2012.
Regie: Atiq Rahimi

Song for Marion
Vr. 7 juni 19.30 uur za. 8 juni 21.30 uur zo. 9 juni 15.00 uur ma. 
10 juni 19.30 uur di. 11 juni 21.30 uur
Komisch drama over een chagrijnige oude man die zijn zieke 
vrouw belooft haar plek in het plaatselijke koor in te nemen
Marion houdt van optreden en zit dan ook in het lokale koor. 
Haar immer narrige man haat aandacht en vindt het maar niets. 
Wanneer Marion’s toch al belabberde gezondheid verslechtert, 
vraagt ze haar man om haar plek in het koor in te nemen. Arthur 
haat het om het middelpunt van de aandacht te zijn, maar is 
gek op Marion en gaat morrend akkoord. Terwijl hij langzaam 
uit zijn schulp kruipt, neemt hij zich ook voor meer tijd met zijn 
zoon te besteden.
Regie: Paul Andrew Williams

Paradies: Hoffnung
Vr. 7 juni 14.00 uur za. 8 juni 19.30 uur zo. 9 juni 20.30 uur ma. 
10 juni 21.30 uur di. 11 juni 19.30 uur wo. 12 juni 20.00 uur
Laatste deel in de ‘Paradies’-trilogie van regisseur Ulrich Seidl, 
waarin de tiener Melanie haar vakantie doorbrengt in een 
streng dieetkamp

Terwijl haar moeder in Kenia is, brengt de aan overgewicht 
lijdende Melanie haar vakantie door in een streng, troosteloos 
dieetkamp in de bergen, waar ze verliefd wordt op een oudere 
arts. Terwijl de kinderen gedrild in rijtjes aan het klimrek hangen, 
is Melanie met haar gedachten bij de dokter die ze dagelijks 
met geveinsde kwaaltjes bezoekt. Na de eerste avances volgt 
echter de verkilling. Melanie had zich haar eerste liefde anders 
voorgesteld.
Regie: Ulrich Seidl

Spring Breakers
Vr. 7 juni 21.30 uur zo. 9 juni 18.30 uur vr. 14 juni 14.00 uur zo. 
16 juni 20.45 di. 18 juni 19.30 uur wo. 19 juni 20.00 uur
Misdaadkomedie van Harmony Korine ( Gummo, Julien Donkey-
Boy) waarin vier losgeslagen studentes door een drugsdealer op 
sleeptouw worden genomen in het zonnige Florida.
Brit, Candy, Cotty, en Faith zijn beste vriendinnen en wonen 
samen in een saai studentenhuis. Ze zijn vastbesloten dit jaar 
“Spring Break” te vieren -een wekenlange feestvakantie die 
het overgangsritueel moet zijn naar volwassen worden- ook al 
moeten ze wegens geldgebrek daarvoor een diner overvallen. 
In een motel kamer vieren ze de gestolen buit en door al het 
lawaai worden ze opgepakt door de politie. Met een kater en 
alleen in hun bikini’s staan ze voor de rechter. Tot verbazing van 
de dames wordt de borg betaald door Alien, een doorgedraaide 
gangster met gouden tanden. Alien laat de 4 studenten de 
wildste Spring Break ooit zien en laat ze via verschillende klusjes 
hun borg terugbetalen.
Regie: Harmony Korine

La Religieuse
Do. 13 juni 20.00 uur vr. 14 juni 21.30 uur za. 15 juni 19.30 uur 
zo. 16 juni 18.30 uur ma. 17 juni 21.30 uur di. 18 juni 21.30 uur
Verfilming van de klassieke roman van Diderot waarin een jonge 
non zich probeert te onttrekken aan de rigide leefwijze van een 
18e-eeuws klooster
1763. De zestienjarige Suzanne wordt door haar familie 
gedwongen om in het klooster te treden als novice. In de 
nonnenverblijven wordt zij geconfronteerd met de willekeur 
van de kerkelijke hiërarchie: moeder-oversten die beurtelings 
vriendelijk, wreed of net iets te liefdevol zijn. Dankzij haar passie 
en haar kracht overleeft ze de wreedheid, rigide structuur en 
eenzaamheid van het klooster en kan ze haar enige doel blijven 
nastreven: haar vrijheid met alle mogelijke middelen heroveren.
Regie: Guillaume Nicloux

Fill the Void
Vr. 14 juni 19.30 uur za. 15 juni 21.45 uur zo. 16 juni 15.00 uur 
ma. 17 juni 19.30 uur di. 18 juni 14.00 uur
Israëlisch drama waarin een orthodox joods meisje onder druk 
wordt gezet door haar moeder om te trouwen met de man van 
haar overleden zus
Shira is de jongste dochter in een streng orthodox joods gezin. 
Ze kijkt enorm uit naar haar bruiloft. Op het moment dat haar 
droom bijna wordt verwezenlijkt, slaat het noodlot toe. Haar 
oudere zus Esther sterft tijdens de geboorte van haar zoon 
en Shira’s huwelijk wordt uitgesteld. Esthers weduwnaar 
Yochay wordt voorgesteld te hertrouwen in hetbuitenland. 

Song for Marion
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Shira’s moeder wil - na de dood van haar dochter - niet 
ook haar schoonzoon én kleinkind verliezen en doet een 
schokkend voorstel: Shira wordt gedwongen te kiezen tussen 
gehoorzaamheid aan haar familie en haar eigen gevoelens.
Regie: Rama Burshtein

Kid
Do. 20 juni 20.00 vr. 21 juni 14.00 uur za. 22 juni 19.15 uur zo. 
23 juni 18.00 uur uur di. 25 juni 20.00 uur 
Vlaamse drama over de zevenjarige Kid die zijn moeder verliest.
De vrolijke zevenjarige Kid, zijn broer Billy en hun moeder wonen 
samen op een boerderij. Vader is weg. De varkensboerderij 
is op sterven na dood. Kid en Billy moeten lijdzaam toezien 
hoe hun moeder wegzinkt in schulden en depressie. Wanneer 
het noodlot toeslaat en ze de onvoorwaardelijke liefde van 
hun moeder kwijtspelen, moeten ze bij een goed menende 
maar godvrezende tante gaan wonen. Ook in die nieuwe 
gezinssituatie worstelen ze met een gebrek aan echte affectie. 
Daar reageren ze allebei heel anders op.
Regie: Fien Troch

Call Girl
Vr. 21 juni 20.00 uur za. 22 juni 21.00 uur zo. 23 juni 15.00 uur 
zo. 23 juni 20.00 uur ma. 24 juni 20.00 uur di. 25 juni 14.00 uur 
Politieke thriller geïnspireerd door een prostitutieschandaal dat 
in de jaren ‘70 de Zweedse regering ten val dreigde te brengen.
Stockholm, aan het eind van de jaren ‘70. Enkele dagen voor 
het einde van de verkiezingen ziet het er naar uit dat de Sociaal 
Democraten voor het eerste sinds decennia niet aan de macht 
zullen zijn. Erger nog voor de machthebbers is het feit dat 
detective John Sandberg verschillende ministers linkt aan een 
prostitutienetwerk, dat geleid wordt door Dagmar Glans.
CALL GIRL schetst een vernietigend beeld van een land dat 
dronken is van consumptie en een politieke klasse die zo 
overtuigd is van haar recht op macht dat het niet langer het 
verschil kan zien tussen beleid en eigenbelang.
Regie: Mikael Marcimain

Quartet
Vr. 28 juni 19.30 uur za. 29 juni 21.45 uur zo. 30 juni 15.00 uur 
zo. 30 juni 20.45 uur di. 2 juli 14.00 uur di. 2 juli 19.30 wo. 3 juli 
20.00 uur
Feelgood komedie van debuterend regisseur Dustin Hoffman.
In een huis voor gepensioneerde musici wordt het jaarlijkse 
concert voorbereid ter ere van wijlen Guiseppe Verdi’s 
verjaardag, de beroemde Italiaanse componist. 
Huize Buckinghamshire is in rep en roer als blijkt dat de 
legendarische operazangeres Jean haar intrek in een van de 
kamers zal nemen. De commotie ontstaat niet in de laatste 
plaats omdat Jeans ex-man al in het huis woont. Wanneer de 
bewoners  de narrige Jean vragen om mee te zingen gedraagt 
ze zich als een echte diva en weigert. Toch zal de voorstelling 
door moeten gaan....
Regie: Dustin Hoffman

Hannah Arendt
Do. 27 juni 20.00 uur vr. 28 juni 14.00 uur vr. 28 juni 21.30 uur 
za. 29 juni 19.30 uur zo. 30 juni 18.30 uur ma. 1 juli 20.00 uur 
di. 2 juli 21.30 uur 
Drama over de Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt, schrijfster 
van het controversiële boek ‘De banaliteit van het kwaad’ over 
SS’er Adolf Eichmann
De Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt moet haar vaderland 
verlaten. Ze vlucht voor de nazi’s naar Amerika, waar ze onder 
andere werkt als journalist en docent. In 1951 krijgt zij het 
Amerikaanse staatsburgerschap. Tien jaar later neemt ze een 
baan aan bij de krant ‘The New Yorker’ en reist als waarnemer 
naar het proces van de SS’er Adolf Eichmann in Israël. De 
resultaten van haar bevindingen vat zij samen in een boek ‘De 
banaliteit van het kwaad’. Daarmee maakt zij een controverse 
los die niet alleen onder theoretici grote aandacht krijgt.
Regie: Margarethe von Trotta

Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009

www.filmhuis-helmond.nl             info@filmhuis-helmond.nl

Fill the Void

Hannah  Arendt

         



C.A. Joosten
Hoveniersbedrijf

Tuincentrum te Bakel
Nuijeneind 2a
5761 RG Bakel
(bij camping Kanthoeve)
T  0492-343558
F  0492-547234
M 06-21660055

Openingstijden maandag t/m zaterdag, van 10:00 tot 17:00

Krijgt u ook weer zin in tuinieren?
Bij Joosten bent u dan aan het juiste adres!

www.cajoosten.nl                     info@cajoosten.nl

              

Schildersbedrijf


Jos Verleisdonk

Valeriaanbeek 16
5709 PW  Helmond

Mobiel: 06.21800249

               

Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06 53382407

  

            

Papa’s verjaardag

Max is honderd jaar gewor-
den en zijn familie heeft een 
feestelijke dag gepland: naar 
de dierentuin, naar het pret-
park, langs de burgemeester....
De dag eindigt met een chic 
diner. Vraagt zijn dochter:
"En pa,wat vond je nou het 
leukste aan deze dag?" zegt 
Max: "Die bordjes langs de 
weg met:"Max 100"!"

mop  juni 1 .pdf         22:57:57

            



Ingezonden 41

Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

“Een kat als een tijger”

Op een dinsdagochtend viel er een 
flyer in de bus over een zomercursus 
kattengedrag en gedragsproblemen bij 
katten. Het onderwerp van een van de 
avonden was: ‘Wat heb ik nu eigenlijk 
in huis, een kat of een tijger?’. Later die 
week kwam ik, geheel in dezelfde sfeer, 
op internet het volgende ‘artikel’ tegen. 

HOE GEEF JE EEN KAT EEN PIL?
1. Til Minoes op en wieg haar in je 
linkerarm zoals je ook met een baby 
kunt doen. In je rechterhand hou je het 
pilletje vast. Met je wijsvinger en duim 
druk je zachtjes aan elke kant van haar 
bekje. Druk een beetje harder. Zodra 
Minoes haar bekje opendoet, stop je er 
het pilletje in. Wacht tot ze het pilletje 
heeft doorgeslikt. 
2. Raap het pilletje van de vloer op en 
haal Minoes van achter de sofa. Herhaal 
de handeling uit punt 1. 
3. Haal de kat uit de slaapkamer en gooi 
het doorweekte pilletje weg.
4. Neem een nieuw pilletje, leg Minoes 
opnieuw in je linkerarm. Hou deze keer 
met je linkerhand haar achterste poten 
stevig vast. Wrik met je rechter hand 
haar bek open en duw met je rechter
wijsvinger het pilletje tot in haar keel. 
Knijp haar bekje dicht tot ze het pilletje 
heeft doorgeslikt.
5. Haal het pilletje uit de viskom. Haal 
Minoes van de kleerkast. Roep je partner 
uit de tuin.
6. Kniel op de grond en klem de kat 
tussen je knieën. Hou daarbij zowel de 
voor als achterpoten stevig vast. Let niet 
op het gegrom, dat doen katten altijd in 
derge lijke situaties. Vraag aan je partner 
om de kop van het dier stevig vast te 
houden, met een houten liniaal haar bek 
open te wrikken, het pilletje in haar bek 
te gooien en het met de liniaal zachtjes 

tot in haar keel te duwen.
7. Haal Minoes uit de gordijnen, en 
neem een nieuw pilletje. Vergeet niet dat 
je vandaag nog de gordijnen moet laten 
herstellen en een nieuwe liniaal moet 
kopen. Veeg de brokstukken van de vaas 
bij elkaar om ze later te lijmen. 
8. Wikkel de kat in een grote handdoek. 
Vraag aan je partner de kat zo vast te 
houden dat enkel haar kop nog van onder 
zijn/haar oksel te zien is. Duw het pilletje 
in een rietje. Duw het rietje tot in de keel 
van de kat. Blaas vervolgens krachtig op 
het rietje. 
9. Lees aandachtig de bijsluiter om 
te zien of de pil niet schadelijk is voor 
mensen. Drink een biertje om de vieze 
smaak weg te krijgen. Roep een dokter 
om je partners arm te verbinden. Haal 
met koud water en zeep het bloed uit het 
tapijt. 
10. Haal Minoes uit het bed van de 
buren. Neem een nieuw pilletje. Zet de 
kat in de keukenkast. Doe de deur van 
de kast zo dicht dat alleen de kop van de 
kat nog naar buiten steekt. Wrik haar bek 
open met een dessertlepel. Schiet de pil 
in haar bek met een elastiekje. 
11. Haal een schroevendraaier en 
repareer de deur van de keukenkast. 
Neem een fles whisky. Schenk een flinke 
scheut in en drink die in één keer op. Leg 
een koud kompres op je wang en kijk 
na wanneer je je laatste spuitje tegen 
tetanus hebt gehad. Ontsmet je wang 
met een kompres dat je in whisky hebt 
gedrenkt. Neem nog een scheut whisky. 
Gooi je Tshirt weg en neem een schoon 
exemplaar. 
12. Bel de brandweer om Minoes 
uit de boom van de buren te halen. 
Verontschuldig je bij de buurman die 
bij het zien van je razende kat met zijn 
auto zijn tuinhek ramde. Haal het laatste 
pilletje uit de verpakking. 
13. Bind de achterpoten van het dier 

met een stukje waslijn vast aan haar 
voorpoten. Maak de kat vast aan 
de tafelpoot. Zoek een paar stevige 
werkhandschoenen. Duw de pil in de bek 
van de kat en stop er meteen een handvol 
gehakt achter. Heb geen medelijden. Hou 
de kat rechtop en giet wat water in haar 
bek om het zaakje door te spoelen. 
14. Drink het laatste restje whisky op. 
Vraag aan je partner of hij/zij jou naar het 
ziekenhuis brengt waar de dokters jouw 
vingers en onderarm zullen hechten en 
een stukje pil uit je rechteroog zullen 
halen. Stop later bij een meubelzaak om 
een nieuwe tafel te kopen.
15. Bel de dierenbescherming dat ze 
de kat mogen komen halen en vraag de 
dierenwinkel of ze parkietjes verkopen.

Voor de volledigheid vermeldde het 
artikel nog:

HOE GEEF JE EEN HOND EEN PIL?
1. Stop de pil in een stukje worst.
2. Klaar

Herkent u de bovenstaande situaties?
Gelukkig kan uw dierenarts u op allerlei 
manieren helpen. Vraag ernaar!

Joke Jolling, diernarts

Wilt u meer weten over dierenkliniek 
Brouwhuis kijk dan op 
www.dierenkliniek.com of volg ons op 
onze Facebookpagina.
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Berichten van onze wijkagent

Openbare schennis der eerbaarheid
Afgelopen weken hebben we enkele 
meldingen gehad van een man welke 
zijn geslachtsdeel toonde aan passanten. 
In de volksmond noemt men zo iemand 
een potloodventer. De voorvallen vonden 
plaats in of nabij het Bakelse bos. 
Er waren diverse signalementen waaruit 
wij moeten opmaken dat er meerdere 
mannen actief zijn met “het venten.”
Helaas hebben de meldingen niet geleid 
tot een aanhouding van een dader of 
daders.

Aanhouding i.v.m. poging diefstal uit 
auto en diefstal fiets.
Of de oproep van mij om alert te zijn 
bij verdachte zaken invloed heeft gehad 
op het volgende incident is onbekend. 
Op 13 mei zag de bewoner aan de 
Dwergvlasbeek dat een man aan het 
inbreken was in zijn auto. Dit was ‘s 
morgenvroeg omstreeks 06.00 uur. 
Op aanwijzing van deze bewoner werd 
een man aangehouden. Er bleek niets 
weggenomen te zijn uit de auto.
De betreffende man bleek wel in bezit te 
zijn van een fiets welke eerder die nacht 
was weggenomen uit een schuur. Tegen 
de man is proces-verbaal opgemaakt. Hij 
is voorgeleid bij de Officier van Justitie.

Inbraken in auto’s
De inbraken in auto’s blijft onze aandacht 
vragen. De afgelopen week hadden we 
weer enkele diefstallen uit auto’s waarbij 
navigatieapparatuur en airbags steeds de 
buit was. Onze wijk blijft last hebben van 
dit soort diefstallen. 

Welke maatregelen kunt u nemen tegen 
diefstal uit uw auto?

• Laat niets achter, zelfs geen plastic 
zakje. Maar zeker geen waardevolle 
spullen als jassen, laptops of een 
“los” navigatiesysteem.

• Haal de radio (of het ‘frontje’) uit 
de auto. Neem hem mee en verstop 
hem niet in de auto.

• Laat zien dat u niets waardevols 
verbergt. Haal uw dashbordkastje 
leeg en zet het open.

• Parkeer op een goed verlichte plaats.
• Zet de auto waar mogelijk in uw 

garage.
• Hebt u een stationcar? Dek de lege 

laadruimte dan niet af.
• Registreer en merk waardevolle be-

zittingen in uw auto. Hiermee vergroot 
u de kans dat u uw bezittingen later 
terugkrijgt. Registreer merk-, serie- 
en typenummer van uw autoradio, 
cassettespeler, cd-speler, speakers, 
autotelefoon en andere waardevolle 
eigendommen. Dan kunt u bij 
aangifte hier een goede omschrijving 
van geven. Noteer de gegevens op 
een registratiekaart.

• Gebruik voor het merken van 
uw bezittingen uw postcode en 
huisnummer. Maak bij verandering 
de oude code niet onleesbaar.

• Zie voor verdere info eventueel www.
politie.nl 

Diefstal auto
Op 11/12 mei werd een taxi weggenomen 
vanaf de Bleyenbeekdreef. De auto was 
voorzien van het kenteken 26-RZ-PV.

Diefstal uit berging
Uit een berging bij een woning aan 
de Braaksestraat werd gereedschap 
weggenomen. Het slot van de deur werd 
vernield. In diefstal vond plaats tussen 8 
en 10 mei 2013.

Inbraak woningen
De laatste weken hebben we in onze wijk 
geen inbraken in woning gehad. Wel valt 
het in de overige delen van Helmond op 
dat er een toename is van insluipingen 
in woningen. Men maakt gebruik van 
de gelegenheid om ongezien in niet 
afgesloten woningen binnen de lopen. 
Voor u weer een signaal om alert te 
blijven en de zaak goed af te sluiten ook 

wanneer u even voor een boodschap bij 
de buren bent of boven bezig is.

Aangetroffen fietsen
Naar aanleiding van het bericht van de 
aangetroffen weggenomen fietsen bij 
ons in de wijk heeft zich helaas niemand 
gemeld als eigenaar. De fietsen zijn 
overgedragen aan de stadswachten.

Facebook:
Naast Twitter gaat de politie Helmond 
nu ook communiceren met bewoners 
in Helmond via Facebook. http://www.
facebook.com/PolitieHelmond

Ik vraag uw medewerking
Mocht nog info voor ons hebben leg 
eventueel contact via telefoon 0900-8844 
of via de rechtstreekse mail: 
hein.albers@brabant-zo.politie.nl 
Mocht u iets verdacht zien of horen 
(verdachte lieden of b.v. glasgerinkel) 
schroom dan niet om ons te bellen 
via 0900-8844 of bij spoed 112. (b.v. 
heterdaad inbraak)

Eventueel preventietips kunt u vinden op 
onze site: www.politie.nl 
Ook kunt u op deze site o.a. de overige 
wijkagenten binnen Helmond vinden.
 
Wijkagent Hein Albers
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Op 23 april j.l. hebben wij samen met 
voetbal vereniging Mulo ons eigen 
voetbalveld officieel geopend. Dit 
was een idee vanuit  onze oudste bso 
kinderen. 

Een enthousiast publiek van ouders, 
kinderen en peda gogisch medewerksters 
moedigde de beide teams aan.  Het was 
een feestelijke  en sportieve middag! 

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u 
zelf ook eens een kijkje komen nemen bij 
ons landelijk gelegen kinderdagverblijf?
 
Kom dan naar de OPEN DAG op 
woensdagmiddag 19 juni  van 

14.30 uur tot 17.30 uur. 

Wendy Verboom, Coördinator KDV & BSO 
T 0492 528 291   M bso@bereboot.nl

Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1, 5703 JV Helmond
www.bereboot.nl

De Bereboot i.s.m. voetbalvereniging Mulo
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King’s Factor 
Dit jaar stond er iets nieuws op het 
programma van Koninginnedag Bakel 
2013. King’s factor naar een idee van 
Lambert en Wilma Smits en Sebas van der 
Donk. Met deze nieuwe talentenshow 
heeft Bakel zich op de kaart gezet. 
King’s factor is bedoeld als stimulans 
voor jeugdig talent uit de regio om zich 
eens aan het publiek te tonen. Op deze 
manier hoopt Bakel haar talenten verder 
te ontwikkelen. 

King’s Factor is een groot succes geworden. 
Op deze laatste Koninginnedag, lieten 
verschillende deelnemers zeer diverse 
acts zien. Zo werd er gegoocheld, ge
jongleerd, gedanst en op instrumenten 
gespeeld. Bakel was onder de indruk 
van het eigen talent en heeft haar ogen 
uitgekeken.

King’s Factor kent drie categorieën Dans, 
Zang en Overig. Iedere categorie heeft 
uiteindelijk een winnaar gekregen. 
In de categorie dans waren dat Minke 
Coort en Tessa Pekx met een majorette 
act. Onder de categorie zang was dat 
Sjoerd Biemans met het nummer ”I 
Follow you” en in de categorie Overig 
was dat Bas Kerkhof uit Dierdonk met 
een jongleer act. Het was een succesvolle 
middag, waarbij de ogen van Bakel zijn 
geopend. Dit smaakt naar meer.
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Uitgelicht: Winkeliersvereniging Bakel
Bakel in de zon, een rustig Brabants dorp, je 
zou er een streekroman over kunnen schrij-
ven…  Maar in Bakel is veel te ontdekken, 
veel meer dan je denkt. Bakel leeft!

Het is prachtig weer als ik voor een interview 
naar Bakel rijd. Ik begin te snappen waarom 
boodschappen doen in Bakel aantrekkelijk is. 
Ik had het makkelijk kunnen fietsen, je bent 
er zo! Er zijn 2 rotondes onderweg, geen 
stoplichten… Parkeren is er gratis en overal 
kun je dichtbij de winkels terecht! Van de 
advertenties in de Gazet weet ik al dat er een 
keur aan winkels is maar er blijken nog veel 
meer eerste en tweede behoefte-artikelen te 
koop in dit gezellige dorp. Je vindt er filialen 
van grote, bekende winkelketens maar wat je 
er nog veel meer treft zijn de speciaalzaken 
en éénmans-/ familiebedrijven die uniek zijn. 
Persoonlijke aandacht is daar een vanzelf-
sprekendheid. Ouderwetse service, dorpse 
gemoedelijkheid, hier is het nog!

Van Ingrid van Lieshout, eigenaresse van 
Drogisterij Kanters-Habraken, hoor ik over de 
vele recreatiemogelijkheden in en rondom 
Bakel. In deze drogisterij bevindt zich een 
VVV-punt en alle informatie is dus voorhan-
den. Ingrid kan u helpen aan mooie wandel- 
en fietsroutes langs de Bakelse molen, de 
kerk en vele andere cultuurmonumenten. 
Het prachtige bos van de Stippelberg ligt om 
de hoek. Ingrid vertelt dat vele toeristen een 
gezellig terras aandoen op hun route in deze 
mooie omgeving en dat de meesten het niet 
bij een eenmalig bezoek laten. Bakel nodigt 
uit tot terugkomen. 

Dat geldt zeker ook voor Dierdonkers die in 
Bakel boodschappen komen doen. Wie één 
keer is geweest blijft terugkomen. Diny van 
Kooten van 2Byoux bijouterieën is medege-
sprekspartner. Zij vult aan: veel Dierdonkers 
komen wekelijks terug. Onze speciaalzaken 
in vlees, in groente en fruit, in bloemen en 
bloemsierkunst, in diervoeders, ze bieden 
allemaal de hoogste kwaliteit in vers, aan-
trekkelijk, smakelijk en smaakvol. Diny’s 
eigen winkel blijkt later een ruime winkel 
met breed assortiment in sierraden, sjaals, 

hoedjes, tassen en andere accessoires. Zo-
als Diny zegt: “Wil je eens iets anders of iets 
extra’s, kom dan naar Bakel”. 

Diny en Ingrid vertellen over de vele activi-
teiten die in Bakel georganiseerd worden. 
Zo was er afgelopen april een succesvol 
verlopen en goed bezochte speciale shop-
pingavond met de titel “Lady’s on the road”. 
In november is Bakel in wintersfeer een 
sfeervol evenement en in december is er de 
kerstmarkt. Elk jaar wordt op de 1ste zondag 
van juni een jaarmarkt gehouden dus houdt 
uw agenda vast vrij op 2 juni! 
Ook leer ik dat Bakel komend jaar 1300 
jaar bestaat. Het dorp dat altijd al veel ac-
tiviteiten organiseert zal dan helemaal gaan 
bruisen. In de gazet zullen alle festiviteiten 
en activiteiten voor het voetlicht worden 
gebracht dus u hoeft het niet te missen. 

De verhalen komen los. Over klanten die 
elk jaar, op vakantie in Zuidoost Brabant, 
terugkomen en die zich erover verbazen 
dat de dames van Kooten en van Lieshout 
hen herkennen. Van klanten die wekelijks 
langskomen, het liefst op dinsdagmorgen 
als er ook markt is. Van klanten met mooie, 
verheugende verhalen die bv voor een feest 
mooie make-up en accessoires zoeken bij 
hun feestjurk. Maar ook over mensen die 
een sjaal komen kopen om na een medi-
sche behandeling om hun hoofd te kunnen 
knopen en mensen die speciale crèmes en 
medicijnen nodig hebben. Het meeleven 
maar ook het meedenken klinkt in al deze 
verhalen door.
In onze Gazet adverteren 13 Bakelse win-
keliers elke maand met twee gezamenlijk 

gevulde pagina’s. De adverteerders bieden 
elk een eigen specialiteit. Zo heeft slagerij 
Welten eigen ambachtelijk gemaakte worst. 
Bij de Nieuwenhof groente en fruit maken 
ze in eigen keuken een keur aan verse sa-
lades. U kunt bij Elektro Verberkt terecht 
voor nieuwe apparatuur maar ook voor vak-
kundige reparaties. Johan Habraken’s C1000 
is zondags ook open, van 16u – 19u. Voor 
gespecialiseerde voeders voor cultuurvogels 
moet u bij Koenings zijn. Doe-het-zelfmarkt 
Fixit is onlangs verbouwd en 2x zo groot ge-
worden. Auto Mertens onderhoud auto’s van 
alle merken, dus ook die van u. Restaurant 
de Gouden Leeuw heeft een heerlijk terras 
in de zon waar u o.a. een fantastische lunch 
kunt gebruiken. Bart van Well maakt bloem-
stukken zo mooi, zo heeft u ze nog nooit 
gezien. Bij Domani kunt u terecht voor de 
nieuwste collecties dameskleding t/m maat 
48. Wijd en zijd bekend is 2Byoux voor sier-
raden en accessoires. Voor even tijd voor 
jezelf moet je bij schoonheidssalon Touch 
of Wellness zijn. En Kanters-Habraken bied 
naast een breed drogisterij-assortiment  een 
postagentschap en VVV-punt.
Deze zaken zijn allen van zelfstandige on-
dernemers met hart voor hun zaak en aan-
dacht voor de klant. Waar vind je nog zoveel 
winkels bij elkaar die niet tot de bekende en 
altijd-hetzelfde-winkelketens behoren? Hier 
zijn winkels die nergens anders zijn!

Geloof me, daarmee bent u in Bakel nog 
lang niet uitgekeken! Naast deze vaste ad-
verteerders heeft Bakel u nog veel meer 
winkels en speciaalzaken te bieden. Ik ben 
het met eigen ogen gaan bekijken nadat ik bij 
de drogisterij mijn favoriete handcrème had 
gevonden en afgerekend. Alles is op loopaf-
stand van elkaar te vinden in het gezellige 
dorpshart. Ja, Bakel leeft!

Mirjam van der Pijl

           



Weet ú het al?

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

Bakel heeft
het allemaal!

VAN TIEL
Dorpsstraat 29

BAKEL
COMPLEET DOE HET ZELF ASSORTIMENT

NU 2 X ZO GROOT

4   Audio/video 
4   Witgoed
4   Telefonie 
4   Reparaties 
4   Satelietontvangst

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

C1000 Johan Habraken
Sint Wilbertsplein 4
5761 BK BAKEL 

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.30 - 20.00
Vrijdag 08.00 - 20.00
Zaterdag 08.00 - 18.00
Zondag 16.00 - 19.00 

Nu ook op zondag open!

Een zondagse maaltijd 
begint bij

C1000 Johan Habraken 

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

Vlees zoals Vlees bedoeld is...

Sint Wilbertsplein 1/A • 5761 BK Bakel  
Tel  0492 - 342200 
E-mail: info@gasterijdegoudenleeuwnl

Donderdags 
‘scheuf  mar an’ 
v.a. 18:00 uur • € 7,95

  Genieten       met een 
Gouden randje
  Genieten       met een 
Gouden randje

Aktie pakket voor 25 personen:
13 x barbequeworst  12 x varkenshouthakker
12 x Beierse braadworst  12 x Indische spies
13 x hamburgers   13 x Griekse spies
12 x kip of varkens saté  12 x gem. kipfilet
13 x gem. varkensfiletlap  13 x gem. speklap
compleet pakket: koude schotel • hampasta salade • Griekse kool • komkommer-
salade • farmersalade • 3 sauzen • saté saus • stokbrood • kruidenboter • ananas

Aktie pAkket + compleet pAkket voor €11,00 p.p.

            



Tot ziens in Bakel!

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

Uw mobiliteit is onze zorg!

www.automertens.nl

 De Nieuwen Hof Groente & Fruit 
 

Voor al uw groente, fruit, salades 
en maaltijden uit eigen keuken. 

Van de Poelstraat 10 A 
5761 BW BAKEL 

T: 0492-341331, F: 0492-340342 
E: denieuwenhofgroenteenfruit@ 
kpnmail.nl

 
 

 
 
      

 
 
     

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

 

Van    
  

 
  

                 

   
  

 
  

                 

Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817

Voorheen Myranda Totaal Cosmetiek

  

 

NU EEN NOG GROTER 
ASSORTIMENT. 

 

KWALITEIT EN  
 LAGE PRIJZEN. 

 
DORPSSTRAAT 34 

BAKEL 
 

            Schoolstraat 6
5761 BV  Bakel

 www.drogisterijkanters.nl

Voor een goed en gezond advies
              voor groot en klein,

 Drogisterij Kanters-
                            Habraken
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Op DInSDaGmIDDaG zIjn wIj GeSlOTen

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

Vlees zoals 
Vlees bedoeld is...

Sint Wilbertsplein 1/A • 5761 BK Bakel  
Tel. 0492 - 342200  • E-mail: info@gasterijdegoudenleeuw.nl

Donderdags ‘scheuf  mar an’ v.a. 18:00 uur - € 7,95

Genieten met een Gouden randjeGenieten met een Gouden randje
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Nieuwe richtlijnen berekenen kinderalimentatie

Praktijkschool Helmond nieuwsflits juni 2013

Per 1 april 2013 gelden met onmiddel-
lijke ingang nieuwe richtlijnen voor het 
berekenen van kinderalimentatie. De 
werkgroep alimentatienormen van de 
Rechtspraak wil met deze nieuwe richt-
lijnen een betere aansluiting krijgen bij 
de maatschappelijke realiteit. Immers, 
de samenstelling van en de rolverdeling 
in gezinnen zijn veranderd. De oude re-
gels waren gebaseerd op gezinnen met 
een traditionele rolverdeling, waarbij de 
vader werkte en de moeder voor de kin-
deren zorgde. Thans hebben vaak beide 
ouders zowel werk- als zorgtaken.

De nieuwe richtlijnen zouden de bere-
kening van de hoogte van de bijdrage in 
het levensonderhoud en de opvoeding 
van kinderen moeten vereenvoudigen. 
Tot 1 april 2013 bestond de mogelijkheid 
om vele kosten op te voeren voor 
de berekening van de draagkracht 

van de ouders en de hoogte van de 
kinderalimentatie. Rechters moesten over 
al de aangevoerde kosten een beslissing 
nemen. Tevens kon er bij kleine wijzigingen 
in de financiële omstandigheden van één 
van de ouders een verzoek tot wijziging 
kinderalimentatie worden verzocht bij de 
rechtbank. Met de nieuwe richtlijnen wil 
men van die situatie af.

Per 1 april 2013 is dus niet meer iedere 
specifieke situatie de maatstaf voor het 
vaststellen van draagkracht, maar worden 
algemene regels gehanteerd voor een 
redelijk uitgavenpatroon. De behoefte 
van de kinderen wordt vastgesteld aan de 
hand van het totale gezinsinkomen vóór 
de scheiding/verbreking samenleving, 
waarbij nu ook rekening wordt gehouden 
met het kindgebonden budget. In tabellen 
is opgenomen welke behoefte van de 
kinderen behoort bij het gezinsinkomen.

Nieuw is de toepassing van de zorg-
compen satie. De alimentatieplichtige 
ouder met een omgangsregeling 
kan in aanmerking komen voor een 
zoge heten zorgkorting van 15 tot 35 
procent. Hiervoor is gekozen omdat de 

alimentatieplichtige gedurende de dagen 
dat de kinderen bij hem of haar verblijven 
al een deel van de verzorging betaald in 
natura.

Indien door de alimentatieplichtige wordt 
gesteld dat het berekende bedrag voor 
de te betalen kinderalimentatie in zijn 
situatie te hoog is, dan past de rechter de 
aanvaardbaarheidstoets toe. In dat geval 
dient expliciet aannemelijk te worden 
gemaakt, bijvoorbeeld door aflossing 
van schulden, dat het berekende bedrag 
in deze specifieke situatie redelijkerwijs 
niet kan worden betaald door de 
alimentatieplichtige. 

Voor adequaat juridisch advies en 
rechtsbijstand aangaande de wijzigingen 
voor uw situatie met betrekking tot 
kinderalimentatie kunt u zich wenden 
tot mr. R.T.P. Tielemans, contactpersoon 
van De Rijk Van de Westerlo Advocaten 
in deze. Zie www.derijkvandewesterlo.nl 
of bel 0492 – 53 85 70.

Bedrijf voor de klas biedt kansen.
De houtafdeling van het Test - en TrainingsCentrum (TTC) werkt 
samen met het bedrijf WoonSfeerOnline (WSO). 
WSO is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van 
op-maat-meubelen van steigerhout en helpt de praktijkschool 
met de aanlevering van opdrachten voor de houtafdeling. 
Naast werk, biedt WSO aansluitende stage mogelijkheden voor 
leerlingen van de houtafdeling. Leerlingen kunnen, nadat zij 
op school gewerkt hebben aan een aantal opdrachten, echt 
aan de slag in het bedrijf. Het resultaat is een krachtige leer/ 
werkomgeving met inhoud en een sterkere band tussen school 
en bedrijf. 

Het doel van het TTC is om voor elke trainingsplek een directe 
samenwerking te realiseren met een bedrijf. Op deze manier 
worden bedrijven in school gehaald en leren leerlingen werken 
in een meer realistische werkomgeving. Daar komt bij dat de 
band tussen onderwijs en arbeidsmarkt groter wordt en de 
aansluitmogelijkheden van leerlingen breder.
 
Praktijkschool Helmond in samenwerking met de wijkraad 
Dierdonk.

Ingezonden48
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Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost              zaterdag 18.30
   zondag 9.30
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)  zondag 11.00
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)  zondag 9.30
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) zondag 11.00
Weekdagen: Jozefkerk.            ma, wo, vr 19.00 
              en di, do 9.00

Pastoraal team: 
pastoor drs. E.C. Seidel    (477255 pastoorseidel@live.nl 
pater S. Benjamin             (523421 simonbenja@yahoo.com 
diaken drs. P.C.G. de Vries (476345 diaken@heiligelambertus.nl 
diaken H.W. Dings             (522109 

Bereikbaarheid:

Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)

Pastorieën: 
 Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond. ( 0492 - 477255
 Paulus Potterlaan 1, 5702 CV  Helmond. ( 0492 - 523421

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 
En facebook.com/ParochieHeiligeLambertus

Twee jaar geen regen gevoeld
Wij klagen wel eens over het weer, dat het zo veel regent, 
maar een parochiane van ons liet zich ontvallen tijdens een 
regenbuitje: “O wat fijn, ik heb al twee jaar geen regen meer 
gevoeld.”
Nee, zij kwam niet terug van een recente reis in de Sahara, maar 
woont gewoon in een van de woonzorgcentra in onze parochie…

Twee jaar geen regen? Jazeker. Want zij is één van de vele ouderen 
die maar zelden de deur uitkomen. Zeker niet bij ‘slecht’ weer. 
Toen ze dit verzuchtte was ze er eens even uit met vrijwilligsters 
van onze parochie. Maar verder zitten zulke mensen thuis. Elke 
dag. Soms eens even er uit voor een boodschapje misschien, 
maar in lange koude winters en natte seizoenen, speelt het leven 
zich vooral binnen af. Jaar in jaar uit. Ze worden niet meer nat 
van de regen. Maar is het niet een teken dat ze misschien ook 
‘droog’ staan in hun menselijke behoeften? 

Wij zien misschien niet wat de vele ouderen die ‘binnen zitten’ 
meemaken omdat we ze niet zien op straat, niet meemaken, 
of wellicht niet aanvoelen wat het betekent om door ziekte of 
ouderdom afhankelijk te zijn van anderen. Misschien denken 
we: we doen het goed, we doen hun boodschappen, bieden 

zorg, komen op bezoek, staan klaar? De verzuchting van deze 
oudere mag ons echter ook aan het denken zetten. Is het geen 
hele diepe menselijke behoefte om er ook eens uit te gaan? Even 
naar buiten? Frisse lucht? Misschien inderdaad een regenbuitje 
voor oma of opa. Niet omdat ze dan nat worden, maar wel 
omdat ze op die manier deel uit maken van ons gewone leven. 
Met aandacht voor elkaar en zo ook echt kunnen genieten van 
wat de natuur ons geeft aan adem, zon, wind en regen. Wie weet 
kunnen we onze ouderen er een groot plezier mee doen om ze 
eens mee naar buiten te nemen… en ze uit de eenzaamheid 
weer in de gewone mensenwereld te brengen

Doopsel in de parochie: voortaan vierde zondag
Het aantal dopelingen in de parochie houdt de landelijke 
trend aan: een lichte daling. We hadden in onze parochie vijf 
gemeenschappelijke doopvieringen per maand, maar gelet op 
de belangstelling, brengen we dat terug naar drie. 

Vanaf nu wordt in onze parochie alleen nog op de vierde zondag 
van de maand gedoopt, met een doopviering in de Jozef- en 
Pauluskerk om 11.00 uur en in de Edith Stein om 12.15 uur.
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Protestantse Gemeente Helmond
Geloof 
Ik geloof en blijf geloven 
in de goedheid van de wereld 
Ondanks alle bewijzen van het tegendeel

Ik geloof en blijf geloven 
dat achter iedere hoek die wij omslaan 
een wonder schuilt, 
als we het willen zien

Ik geloof en blijf geloven dat we hier
op deze tijd en plaats zijn met een levens-
doel om te vullen

Ik geloof en blijf geloven 
dat het allemaal eens goed zal komen! 

Hoe kiest Kerk in Actie de projecten 
uit die ze steunt? 
Kerk in Actie maakt deze keuze aan de 
hand van drie vragen: 
Wat is nodig? Zorgt het project voor ver-
beteringen? En: Past het project en de 
organisatie bij ons? We kijken eerst wat 
het hardst nodig is. Kerk in Actie geeft 
aandacht aan de meest kwetsbare men-
sen en aan wie in de marge leven. We 
werken vooral in de armste landen, maar 
bijvoorbeeld ook met minderheden en 
vluchtelingen waarvan de rechten wor-
den geschonden.

Vervolgens beoordelen we de kwaliteit 
van de projectaanvraag. Kerk in Actie 
werkt altijd samen met lokale organisa-
ties, want zij kennen de situatie het best. 
We beoordelen of hun voorstel haalbaar 
is en het budget reëel. Is dit wat de men-
sen om wie het gaat zelf willen? Zijn zij 
betrokken bij het plan? Is de organisatie 
sterk genoeg om het werk uit te voeren 
en om het geld goed te beheren? Zullen 
ze er ook mee verder gaan als wij onze 

bijdrage weer stoppen? We kijken of ze 
willen leren van anderen, kunnen samen-
werken en of er genoeg aandacht is voor 
de belangen van vrouwen en kinderen. 
Tenslotte bekijken we of het project past 
bij Kerk in Actie. Er zijn zó veel goede 
projecten en organisaties dat we scherp 
moeten kiezen. We werken het liefst met 
organisaties die net als wij worden geïn-
spireerd door de Bijbel. Op die basis zijn 
we partner van elkaar en kunnen we ook 
leren van hen.

Verdriet of verlies
Er zijn momenten in het leven dat u door 
een verlies of een andere verdrietige zaak 
behoefte hebt aan contact.
Wanneer u lid bent van een kerk kunt u 
daar altijd een beroep op doen.
Want ook in moeilijke dagen leeft uw kerk 
graag met u mee.

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het 
kerkelijke bureau is hier gevestigd. Het 
telefoonnummer is 539470. Elke zondag 
om 10.00 uur heeft u ge legenheid om 
in de kerk andere gemeente leden te 
ontmoeten. Voor kinderen van 0 – 4 jaar 
is er een oppas dienst, terwijl er voor de 
basisschoolleeftijd een kinder neven
dienst is.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activiteiten. 
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:

• Ds. Christien Flier, voor crisispastoraal
Lavendelheide 14, ( 513076

• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81 ( 510804

• Joke van der Vange
Arcenlaan 10 ( 559372

• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 558281

• Fien van Duren, diaken 
Ockenburghpark 78 ( 514120

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

           



snel, handig 
en eenvoudig

Online  
bankzaken 

regelen?

www.rabobank.nl/helmond

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Ontdek het op rabobank.nl/helmond

Steeds meer bankzaken kunt u online regelen. Daarvoor hoeft u niet langs te komen 

bij een van onze kantoren. Wilt u bijvoorbeeld uw verzekeringen aanpassen, een 

nieuwe pas aanvragen of een incasso terugboeken? U regelt het direct, makkelijk en 

snel online.  Dit betekent dat u 24 uur per dag gebruik kunt maken van onze dienst-

verlening en dus niet geheel afhankelijk bent van de openingstijden van onze bank. 

Snel, handig en eenvoudig!

Betalen en overboeken 

Rekeningbeheer

Sparen Overig

Hypotheken en lenen

Verzekeren

Passen en creditcards

            



Nummer 1 in

huizen verkopen!!

‘Al sinds 40 jaar het 
succesvolle fundament 
onder de lokale woning -
markt met een vernieuwende, 
creatieve en verfris sende 
kijk op woningpresentatie 
en verkoop! 
Onze dienstverlening staat als 
een huis en onze enthousiaste 
makelaars staan voor u klaar om 
ook uw woning te verkopen...! 
Laat u overtuigen van onze 
meerwaarde!’

Broenshofweide 12 • Helmond

Broenshofweide 12 • Helmond

Leeuwenborchweide 56 • Helmond

Kalmoesbeek 25 • Helmond

Kalmoesbeek 25 • Helmond

Dierdonklaan 56 • Helmond

Schrevenhofdreef 12 • Helmond

Schrevenhofdreef 12

Zilversch
oonbeek 15 • Helmond

Profi teer tot 1 juli a.s. nog van de verhoogde NHG-grens!

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie die van toepassing is op hypotheken. 
Op dit moment geldt de garantie op hypotheken tot een bedrag van €320.000,-. Een hypotheek 
met NHG zorgt voor korting op uw hypotheekrente. Deze rentekorting kan oplopen tot maar liefst 
0,6%. Daarmee kunt u maandelijks mogelijk veel geld besparen.

Tot 1 juli 2013 is de NHG-grens vastgesteld op €320.000,-. Vanaf 1 juli 2013 wordt de NHG-grens 
verlaagd naar €290.000,-. Als NHG hetzelfde percentage aan bijkomende kosten blijft hanteren 
betekent dit dat uw koopsom vanaf 1 juli 2013 waarschijnlijk niet meer dan €276.190,48 mag 
bedragen. (Bron: NVM).

Profi teer nu dus nog van NHG. Wanneer u hierover vragen heeft, bel mij gerust op tel: 0492-549055

Alwin Greefkes, Makelaar

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

€ 289.000,-- k.k.

€ 299.000,-- k.k.

€ 250.000,-- k.k.

€ 499.500,-- k.k.

VERKOCHT

UNIEKE LIGGING!

SCHERPE PRIJS!

€ 259.000,-- k.k.

            



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

Naam: .......................................................................
Adres: .......................................................................
Telefoon: .........................................................
E-mailadres: .........................................................
Ik ben wel / niet in het bezit van een golfclub.

  Dit formulier kunt u inleveren bij:
  John Vincent,  Kromme Geer 59,  5709 ME Helmond
  Aanmelden kan ook per e-mail via:  jevincent71@hotmail.com

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

Inschrijfformulier 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:
Annemarie Dolmans   Waterleliesingel 23

Zondag 9 september 
VOLLEYBALTOERNOOI

Wij van de Stichting Dierdonk-Dagen blijven 
ondanks een dalend aantal deelnemende 
teams geloven in de formule van een vol-
leybaltoernooi en zijn dus weer begonnen 
met de organisatie van dit gezellige eve-
nement.

Zowel voor de jeugd als voor de volwas-
senen de manier om op een gezellige en 
sportieve manier deel te nemen aan het 
Dierdonkweekend .

Voor een goede organisatie willen wij zo 
spoedig mogelijk weten hoeveel teams er 
deelnemen aan het volleybaltoernooi.

Ingeschreven kan worden in drie klassen 
t.w.: jeugd, fun en prestige.

Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 voor 
de fun- en prestige-klasse en € 15,00 voor 
de jeugd. Inschrijven kan per team maar 
ook individueel. De kosten individueel 
bedragen dan € 5,00 p.p. of € 2,50 p.p. bij 
de jeugd.

Dit jaar zijn we al weer toe aan de zesde editie 
van het Dierdonkdagen minivoetbaltoernooi. 
Na 5 jaar met een nagenoeg gelijk aantal 
teams te hebben gespeeld, hebben wij ook dit 
jaar de regels wederom een beetje aangepast 
en om nog meer teams aan de aftrap te mo-
gen verwelkomen hebben we de wedstrijden 
verdeeld over zaterdagmiddag 7 en zondag 8 
september a.s.
Dit hebben we gedaan om iedereen die ook in 
de reguliere KNVB competitie voetbalt toch de 
mogelijk te bieden om aan dit toernooi deel 
te nemen.
Ook nieuw is dat we dit jaar voor het eerst naar 
vier leeftijdscategorieën gaan, namelijk van 
5-6 jaar, 7-8 jaar, 9-10 jaar en van 11-12 jaar.
De eerste twee leeftijdscategorieën zullen 
spelen op zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur en 
de andere twee beginnen op zondag vanaf 
13.00 uur. 
Wij, als bestuur, zullen natuurlijk weer voor 
scheidsrechters zorgen zodat een begeleider 
per team niet meer noodzakelijk is. (je mag 
natuurlijk je eigen coach meebrengen)

In alle categorieën word om een wisselbeker 
gestreden en we hebben ook dit jaar weer 
voor iedere deelnemer (ster) een kleine 
attentie.
De spelregels blijven hetzelfde als in de voor-
gaande jaren en de teams bestaan wederom 
uit 3 veldspelers en 2 wisselspelers. 
Op verzoek zullen wij de afmetingen 
van het voetbalveld voor de 11 en 12 
jarigen ook dit jaar vergroten zodat 
er voor hen meer speelruimte komt.
Dus als je graag voetbalt, zoek een paar 
vrienden of vriendinnen bij elkaar, verzin een 
stoere naam voor jullie team en meld je aan bij 
een van de 2 onderstaande adressen. 

Om te voorkomen dat er teams na aan-
melding niet op komen dagen, en dus 
anderen benadelen, willen wij een borg-
som van € 5,00 per team vragen, die na 

afloop van het toernooi weer opgehaald 
kan worden bij het wedstrijdsecretariaat.

Ondanks het feit dat een begeleider niet 
verplicht is willen we toch graag een naam 
en telefoonnummer van een contactpersoon 
zodat we, indien nodig, altijd iemand kunnen 
bereiken. 

Minivoetbaltoernooi, zaterdag 8 en zondag 9 september

Inschrijfformulieren Dierdonkdagen
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