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Zonnepanelen op uw dak?? 

Bij ons een volledig geïnstalleerd systeem met gerenommeerde merken waaronder AEG 
JA SOLAR, SUNTEC of  CANADIAN SOLAR.  

String omvormer of omvormer met optmizers. 

 

 AEG 300wp Full Black – Duits merk Omvormer 

Nu vanaf 12 panelen €4650,00 incl. BTW, volledig geïnstalleerd 
gratis B.T.W teruggave service 

 

Bent u al zo verstandig geweest en heeft u al zonnepanelen? Vergeet dan niet twee keer per jaar 
uw zonnepanelen schoon te maken. Vraag vrijblijvend offerte aan. 

Adres:  Wildenborchlaan 68 – 5709 RR Helmond 
IBAN:  NL86ABNA0600352382 
BTW-Nr:  NL141954012B03 
KvK:  56333641 
E-mailadres:  installatie@verigo.nl 
Telefoonnummer:  +31 (0) 492 836447 
Website:  www.verigo.nl 

            



Bijna vakantie en wat een weer, weer!
Weer zit ik een voorwoord te schrijven 
terwijl het zweet van mijn voorhoofd 
afloopt, en de zomer is nog maar net be-
gonnen. Nog enkele dagen en dan begint 
de zomervakantie. Voor sommigen is die 
al lang begonnen en daarmee bedoel ik 
de geslaagden. Overal in Dierdonk zie je 
weer de Nederlandse driekleur, boeken-
tassen en een van schoolwege verstrekte 
geslaagd vlag wapperen. Namens de 
redactie wensen wij alle geslaagden van 
harte proficiat en wensen hen veel suc-
ces op weg naar de volgende stap in hun 
loopbaan.

Dit wil ook zeggen dat deze geslaagden 
worden opgevolgd door de groep-8 kin-
deren die nu van de basisschool afkomen. 
Deze kinderen mogen nog wel meepuz-
zelen maar niet meer meedoen met 
de prijspuzzel. Dus deze moeten weer 
worden opgevolgd door de 7-jarigen 
die op de Dierdonkschool zitten. Vanaf 
7 jaar mag je meedoen, maar vergeet 
dan niet bij inzending om samen met de 
oplossing je telefoonnummer in te sturen 
want, als je getrokken wordt uit de goede 
inzenders dan gaan we je bellen dat je de 
prijswinaaar bent.  

Naast bovengenoemd vlaggenvertoon zie 
je ook overal in de straten aanwijzingen 
dat de vakantie voor de deur staat. Nou ja 
de vakantie? Het zijn natuurlijk de sleur-
hutten die weldra weer achter de wagen 
hangen met een (verre)vakantie bestem-
ming. Ga je ver weg zorg dan dat je niet 
in de file komt en zorg dat je voldoende 
water aan boord hebt. Past u goed op 
uzelf en uw passagiers, zorg dat je niet te 
lang stil komt te staan anders kan magere 
hein wel eens in de auto komen kijken, 
zoals op de foto hiernaast.

Ja nu we het dan toch over vakantie heb-
ben, dan spreken we natuurlijk ook over 
hen die in deze periode zeker niet met 
vakantie gaan en dan hebben we het 
over het Dievengilde. Weg van huis wil 
natuurlijk zeggen dat de kostbaarheden 
goed zijn op geborgen en natuurlijk zorgt 
u ervoor dat het er uit ziet of u toch thuis 
bent, laat daarom onregelmatig een lamp 
branden en zorg dat het kopje op tafel 
staat.

Gaat u niet met vakantie of bent u al met 
vakantie geweest dan hoeft u zich niet te 
vervelen, binnenkort starten de Kasteel-
tuinconcerten weer en is het Kermis in 
Helmond. Natuurlijk bent u op de zonda-
gen ook welkom bij de Caratconcerten. 
En zit de vakantie er op, wel dan kan 
iedereen er weer fel tegen aan tijdens 
de Dierdonkdagen in september.

Voorst vindt u in deze Gazet een verslag 
van MoetNiks met betrekking tot hun 
dagtocht, een aanmeld-formulier om 
lid te worden van de wijkvereniging, de 
mogelijkheid om Thai Chi te beoefenen 
met korting, een ingezonden stuk over 
glasvezel, wie er nieuw zijn bij de toneel-
club etc.etc.

Enkele ons toegezonden copy is deze 
maand nog niet geplaatst omdat deze 
ruim na de deadline binnenkwam en er 
ook niet van te voren ruimte was gere-
serveerd. Hiermee willen we aangeven 
dat we graag copy hebben maar wel op 
tijd aanleveren zodat we de ruimte en 
pagina’s goed in kunnen schatten.

Zo dit was dan het voorwoord weer. Ik 
ga nog even afkoelen in het zwembad en 
wens iedereen, veel leesplezier en

Prettige
 Vakanti

e

Gazet juli/augustus 2019 3

         



Nieuwsblad voor Dierdonk4

Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent (0900-8844
 mail: monique.van.lierop@politie.nl
 henry.van.dongen@politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (Meldingen) (140492
Kruiswerk Peelland (0900 8998636
Parochie H.Lambertus (522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
 mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
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

Huisartsenpunt Dierdonk
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
Spreekuur op afspraak (558732
www.huisartsenpunt.nl

Huisartspraktijk Boszicht
Bakelsedijk 264, 5703 JJ Helmond
Mw. Drs. M.M.I.C.B. Gast (724872
www.huisartspraktijkboszicht.nl

Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42 5709 MA Helmond
Behandeling op afspraak (556156
www.tandartsvanhagen.nl

Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22 5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak (510410

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Afspraken: 9:00-14:00 (518551
www.verloskundigendeuiver.nl

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

Peuterspeelzaal Hummeldonk 
 (088-2088726
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088 2088200
Sportieve BSO Sportstuif,
Braakse Bosdijk 1A, (088 633 20 20

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:

www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78

5709ML Helmond
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat:

secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw) (556266
Secretariaat: Hans v. Rijt

 Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder (06 30735792

www.parkzichtdierdonk.nl
DierdonkEvents
dierdonkevents@dierdonk.nl

Papier, gft, pmd en restafval:
Wilt u weten wanneer het 
afval bij u wordt opgehaald, 
kijk dan in de afvalkalender 

op de website www.deafvalapp.nl.

MoetNiks
  (06 20397918

  annigje1945@gmail.com
De fotoclub van 
Dierdonk

www.fotodier.nl (06 21606934
stevenlangewouters@hotmail.com

Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. Tineke de Jong
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, (518956
owhdhelmond@gmail.com

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut:  Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders, (542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
contact: ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkdagen
bestuur@dierdonkdagen.nl
activiteiten@dierdonkdagen.nl
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl
informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl

GAZET

Ouderenwerk
Haverveld  Dierdonk

Helmond

   DIERDONK

Verenigingen

         



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.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  16 augustus.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 30 augustus.

C O L O F O N G A Z E T
19e jaargang nr.7. 
Editie juli/augustus 2019
Verschijnt 10x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve
Maartje Warbroek - van Lith

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

Foto’s: o.a.
Frank Smits, Jos v.d. Eijnden
en ingezonden foto’s

Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonkgazet.nl

Bezorging:
Jeroen Schoonen tel. (512886)

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

Druk: Vane Druk v.o.f.

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

Bestuur:
Voorzitter: Gerard Bosmans
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Friedy van den Reek
Bestuurslid:  Ivo Dolmans, Karin Bakker
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel.     0492-533074
mob.  06-22773192

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond 

0492-386100 

Uw installateur voor : 

Cv ketel 

Waterontharder 

Hybride warmtepomp 

Badkamers 

Onderhoud en storing 

Vloerverwarming 

Sanitair 

Tegels 

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
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

INDUCTIEKOOKPLAAT
• geen krachtstroom nodig;
  ook aan te sluiten op 1 fase!
• 4 kookzones met boost
• 4 timers met uitschakelfunctie
• slidebediening
• kookduurbegrenzing
• kinderslot
• IK1064F

Al meer dan 90 jaar uw 
vertrouwde witgoedspecialist

VAN DUPPEN WITGOED    |    OOSTENDE 10    |    5702 NP HELMOND    |    TELEFOON (0492) 52 30 51    |     WWW.VANDUPPEN.NL

499,-
euro      

599,-  

Wij hebben alles op het gebied van wassen & 
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een 
persoonlijk en deskundig advies geven bij de 
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij 
hebben een zeer groot assortiment van 
alle bekende merken. Dit alles tegen 
scherpe prijzen én direct uit voorraad 
leverbaar. Daarnaast hebben wij een 
eigen servicedienst.

Kijk op www.vanduppen.nl 
voor al onze aanbiedingen!

5 jaar garantie*
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Voorjaarsnota 2019
Afgelopen maand is in de Raad van 
Helmond de Voorjaarsnota 2019 aan 
de orde geweest. Het is een logisch 
voortvloeisel uit ons coalitieakkoord: 
“Helmond. Stad in Beweging.”, dat in 
het voorjaar van 2018 is gepresenteerd. 
De VVD heeft in haar reactie op de 
nota een aantal zaken aangestipt die ik 
hieronder met u wil bespreken.

In deze Voorjaarsnota zien we een stabiel financieel beleid, 
dat de burgers niet onnodig op kosten jaagt. Onze fractie wil 
die lijn natuurlijk graag doortrekken. We onderschrijven ook 
het beleid dat Helmond zich wil blijven onderscheiden als 
aantrekkelijke, betaalbare woonstad.

De doorontwikkeling op het gebied van Automotive is in 
volle gang. Er zit nog veel “in het vat” maar concreet zien 
onze inwoners nog maar weinig van de ontwikkelingen op 
de campus, laat staan dat toepassingen voldoende zichtbaar 
zijn in de stad. De VVD zou graag willen dat de Helmonders 
aan den lijve gaan ondervinden dat op dit gebied ‘Helmond 
de slimste’ is. De automobilisten schakelen de komende 
jaren massaal om naar elektrisch rijden.  Om de overgang 
te stimuleren zouden de extra faciliteiten in het centrum 
zoals gratis parkeren bij laadpalen voor elektrische auto’s  
moeten worden uitgebreid.  De VVD vindt dan ook dat er in 

Helmond een flinke uitbreiding van onze laadinfrastructuur 
(inclusief een snellaadstation) moet komen. We hebben de 
beleidsregels uit 2011, die bij de aanvraag voor laadpalen 
van toepassing zijn bekeken. Naar onze mening zou deze 
‘Beleidsregel oplaadpunten elektrisch vervoer Helmond 2011’ 
dan ook snel aangepast moeten worden.

Steeds meer bedrijven zien de voordelen van vestiging in deze 
regio. Met het aantrekken van bedrijven ontstaan nieuwe 
banen voor onze inwoners. Maar deze nieuwe bedrijven 
komen alleen als we als gemeente ook echt iets te bieden 
hebben. Dat betekent dus een goede bereikbaarheid en 
voldoende bedrijventerreinen. Het onderzoek om via een 
regionale bedrijventerrein weer ruimte te creëren voor nieuwe 
investeringen zien wij als een prima alternatief voor de opties 
uit het coalitieakkoord. Deze boodschap moet met vereende 
kracht worden voorgelegd aan het nieuwe Provincie bestuur 
waarvoor de VVD twee gedeputeerden Christophe van der 
Maat (mobiliteit) en Martijn van Gruijthuijsen (economie) 
heeft mogen leveren.  De VVD steunt het bedrijfsleven dat 
snel duidelijkheid wil in een dossier waar al meer dan 10 jaar 
aan wordt gewerkt. Vooralsnog gaan we ervan uit dat het 
geduld bitter is maar dat haar vrucht zoet zal zijn.

Theo Manders Raadslid VVD

Ruimtelijke ontwikkelingen in regio
De afgelopen weken en maanden 
hebben een hoop ruimtelijke ontwik
kelingen plaatsgevonden. Zo is de 
komst van een geitenhouderij aan de 
rand van Helmond weer een mogelijk
heid geworden door een uitspraak van 
de Raad van State en is de kans groot 
dat de militaire vliegbasis De Peel weer 
in gebruik genomen wordt. 

Dit zijn zorgwekkende ontwikkelingen waar D66 meteen 
aandacht voor gevraagd heeft. De gezondheid van onze 
inwoners is voor ons niet onderhandelbaar. 

Er zijn gelukkig ook positieve ontwikkelingen te melden: de 
Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS) is afgeschoten 
door het Europees Hof en de Raad van State. De kwetsbare 
natuur in Nederland is binnen dit beleid onvoldoende 
beschermd. Gebleken is dat meer stikstof in de natuur 
terechtkomt dan voorspeld. Het PAS kan hierdoor niet in zijn 
huidige vorm blijven bestaan. Dit heeft grote consequenties 
voor o.a. het verlenen van vergunningen voor veehouderijen. 
Nederland heeft te weinig oog gehad voor de natuur bij het 
verlenen van vergunningen aan boeren die hun veestapel 
wilden vergroten. Daarom is het goed dat dit nu van de baan 
is. Hopelijk leidt dit tot een verkleining van de veestapel en is 
hiermee de geitenhouderij ook van de baan.

Verder heeft een meerderheid van de Tweede Kamer, naar 
aanleiding van een motie van D66, besloten dat er voorlopig 

geen verdere groei plaats mag vinden van Eindhoven 
Airport. Ook ligt er een officieel advies aan de minister dat 
er een groeistop moet komen. Volgens dit advies moet de 
komende jaren vooral ingezet worden op het terugdringen 
van die geluidbelasting. In 2030 moet dat met 30 procent 
zijn afgenomen ten opzichte van de huidige situatie. Als 
D66 Helmond juichen wij dit advies enorm toe. Hoe minder 
(geluids)overlast voor onze inwoners, hoe beter. 

Ook in Helmond zijn er diverse ontwikkelingen: we willen de 
komende jaren een groener en aantrekkelijker centrum gaan 
creëren. Zo willen we naar een autoluw centrum met schonere 
lucht. Dit maakt het centrum een fijnere verblijfplaats met 
een vernieuwd stadspark. Ook qua automobiliteit zijn er 
ontwikkelingen met de omleiding van de N279 en de studie 
bundelroutes. D66 zal dit alles scherp volgen en u op de 
hoogte houden. 

Vriendelijke groet,
Jochem van den Bogaard, Raadslid D66
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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

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

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

Ook tijdens de zomervakantie geopend!

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

•  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!
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Van alle talen thuis!
Een man langs een restaurant 
en ziet een bordje staan met de
tekst: 
“In dit restaurant wordt Engels, 
Nederlands, Deens, Frans, Turks,
Italiaans en Duits gesproken.”

De man loopt naar binnen en 
vraagt aan de ober: 

“Dat zijn veel talen! Wie spreekt 
die allemaal?”

De ober: “De gasten, meneer!”

            



Tai Chi Ontspanning van Lichaam en Geest
Wilt u ook gezond bewegen?
Kom dan meedoen met de cursus tai 
chi in Dierdonk (in samenwerking met 
de wijkvereniging Dierdonk)

Waarom tai chi?
Door het beoefenen van tai chi worden 
o.a. de gewrichten soepeler, de 
bewegingen vloeiender en de lenigheid 

verhoogd. Bovendien zorgt tai chi voor meer balans en 
evenwichtsgevoel, waardoor het ook werkt als valpreventie. 
Onderzoek heeft aangetoond dat door het regelmatig 
beoefenen van tai chi de botten sterker worden, de bloeddruk 
lager wordt, het immuunsysteem verbetert en klachten van 
mensen met fybromyalgie vermindert. Bovendien is tai chi 
plezierig om te doen.

De tai-chi-oefeningen worden staand in een langzame en 
vloeiende beweging uitgevoerd.
Tai chi is meditatie in beweging. Het heeft dan ook alle 
voordelen van mediteren, zoals stressvermindering, 
ontspanning, rustgevendheid, verhoogde concentratie, 
opmerkzamer en bewuster.

In tai chi is een goede lichaamshouding de basis om te kunnen 
ontspannen en de cursisten worden hierop individueel 
gecorrigeerd. Hierdoor komt een bewustwordingsproces 
op gang en de cursist gaat zelf steeds beter voelen hoe een 
goede lichaamshouding opgebouwd en in stand gehouden 
kan worden, waardoor spanningen in het lichaam losgelaten 
kunnen worden.

Wat is tai chi?
Tai chi is een oud Chinees systeem van oefeningen waarin 
de ontspanning van lichaam en geest centraal staan. Van 
oorsprong maakte tai chi deel uit van de krijgskunst, maar 
tegenwoordig wordt het vooral beoefend voor de meditatieve 
ontspanning die de gezondheid bevordert. De tai chi die 
gegeven wordt is de klassieke korte vorm, yang-stijl, van 
Cheng Man Ching.

Voor wie en door wie?
Tai chi is geschikt voor alle leeftijden en kan al vanaf de eerste 
les zelfstandig beoefend worden.
De tai chi lessen worden gegeven door Jacqueline Thielen. Zij 
beoefent al ruim 26 jaar tai chi en geeft 10 jaar les.

Benodigdheden?
Het enige wat nodig is voor het beoefenen van tai chi is 
loszittende, gemakkelijke kleding en platte schoenen met een 
soepele zool.

Introductieles en cursusprogramma najaar 2019
Op 3 september vindt er om 18:00uur een introductie 
les plaats. Daarna beslis je of je mee gaat doen met de 
beginnerscursus in groep 2. De cursussen lopen van 3 
september 2019 tot en met 28 januari 2020. De lessen 
worden wekelijks op dinsdagavond gegeven in Parkzicht 
(Dierdonkpark 6 in Helmond). Er is geen les op 24 september, 
29 oktober, 5 november, 24 en 31 december 2019.

Introductieles: €   9,- 3 sept. 2019 van 18:00-18:45 uur
Groep 1: € 153,- 3 sept. 2019 t/m 28 januari 2020,
  18:45-19:30 uur (17 lessen)
Groep 2: € 144,- 10 sept. 2019 t/m 28 januari 2020,
  18:00-18:45 uur (16 lessen)

Aanmelding
Deelname aan de cursussen tai chi staat open 
voor leden van wijkvereniging Dierdonk. Niet 
leden kunnen voor € 7,50 of per gezin € 15,00 
per jaar lid worden van de wijkvereniging, zie 
ook blz. 19. Geef je op voor de introductieles 
door een e-mail te sturen met je naam, 
adres en telefoonnummer onder vermelding 
van introductieles tai chi Dierdonk naar 
info@taichimovement.nl of te bellen naar 
0492-524250. Kijk op www.taichimovement.nl 
voor meer informatie

Foto’s van het Moet Niks uitstapje naar West Brabant, zie ook blz 11. 
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Activiteitenoverzicht MoetNiks juli/dec.
Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting

Juli Koersballen
Jeu de Boules Parkzicht 10.00-12.00 uur

Juli Jeu de Boules Toernooi Parkzicht Wordt voorlopig uitgesteld tot 
nader bericht

13 Augustus Korte fietstocht 10.00 uur Vertrek AH Dierdonk Opgave vooraf is niet nodig
27 Augustus Wandeling 10.00 Vertrek  AH Dierdonk Opgave vooraf is niet nodig

7 September Dierdonkdagen promotie 
en ledenwerving MoetNiks

Feesttent Grote Geer
14.00-17.00 uur

Jeu de Boules, Promenade met 
nieuwe banen

September Uit eten Informatie volgt nog
Oktober Excursie Informatie volgt nog
November Curling Lierop Informatie volgt nog
December Kerstviering  Parkzicht
Januari Nieuwjaarsborrel Koersbal Parkzicht

Contactpersonen: Ans Postma tel:06 20397918 / Henk Arts tel:537112 / Wim Claassen tel: 559737

Kabel of Glasvezel, De zwakste schakel
We hebben het al op de basisschool geleerd: Een ketting is 
even sterk als de zwakste schakel. Een gezegde dat ook geldt 
voor zoiets moderns als de discussie over de toekomstige 
glasvezel kabel.

Op 3 en 6 juni organiseerde de gemeente twee voorlichtings
avonden in Parkzicht. Jammer dat hier alleen een 
commercieel verhaal werd afgestoken. Nog erger was dat 
de gevolgen van een eventuele overstap niet of verkeerd 
besproken werden. Natuurlijk, glasvezel tot in eigen huis biedt 
ook voordelen, maar of dat voor u relevant is, is de vraag. U 
moet ook rekening houden met hetgeen u bij een eventuele 
overschakeling inlevert.

Vergelijk het met de waterleiding: Als u in plaats van de 
normale aansluiting via een normale koperen pijp zou 
beschikken over de capaciteit van een brandkraan aansluiting, 
zou dan uw bad eerder voller zijn of uw tuin sneller gesproeid? 
Het antwoord hierop is nee. Immers uw verwarmingsketel en 
uw tuinsproeier bepalen uiteindelijk het effect.

Een netwerk dat tot en met het eindapparaat uit glasvezel 
bestaat heeft snelheidsvoordelen. En dan nog beschikt u 
niet sneller over data dan wat de bron het internet opstuurt. 
Voordelen die belangrijk zijn voor grote bedrijven met 
veel gespreide vestigingen, maar waarvan een particuliere 
gebruiker nauwelijks van kan profiteren.

Ook het doorsturen van b.v. foto’s of videofilms naar vrienden 
gaat alleen sneller als ook deze beschikken over een snelle 
internet verbinding.

Ook in eigen huis zijn veel obstakels die mogelijk de snelheid 
teniet doen. Denk aan uw wifi. Denk aan de storingen en het 
snelheidsverlies van data dat ontstaat door de overlap van 
wifi signalen met uw buren. Een overlap die nog veel groter 
wordt door toepassing van allerlei domoticatoepassingen en 
op afstand te bedienen speeltjes.

Ten slotte de veiligheid. Er werd betoogd dat de glasvezel 
veel veiliger is dan de kabel. In het enthousiasme voor de 
glasvezelkabel aansluiting werden dingen gezegd die als het 
sec gaat om het ‘standaard internetten’ wat we allemaal 
doen, onwaar zijn. De glasvezelverbinding komt ook gewoon 
uit op het Wereld Wijde Web. Alle gevaren van dit net gelden 
voor iedereen, ongeacht de techniek die gebruikt wordt om 
op het WWW te komen. Let wel, we hebben het hier dus niet 
over de diensten (zoals b.v. de mantelzorgdienst) welke een 
directe verbinding maken met het glasvezelmodem FTU (Fiber 
Termination Unit)

Omdat een overschakeling van uw bestaande kabelaansluiting 
naar glasvezel veel consequenties heeft, vinden wij het nuttig 
en noodzakelijk een onafhankelijke voorlichting te geven. 
Doel is u te helpen bij het maken van een keuze die bij u 
huidige (toekomstige) behoefte past. Glas heeft zondermeer 
de toekomst, maar de providers bepalen met hun 
dienstenaanbod de mogelijkheden. Wij hopen dat u op basis 
van de verstrekte informatie de beste beslissing kunt nemen.

We zullen onze onafhankelijke voorlichting in de vorm van een 
presentatie geven op:

Donderdag 11 juli van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Maandag 19 augustus van 20:00 uur tot 22:00 uur.

U kunt deze presentatie gratis bijwonen in ons wijkcentrum 
Parkzicht en heten u van harte welkom.

Carel van der Zanden, ambassadeur Seniorweb
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Met Moet Niks op stap naar West Brabant
de busreis 2019.
Zoals aangekondigd in de mei editie van de Gazet, 
organiseerde de activiteitencommissie van de Dierdonk 
groep “Moet Niks” in navolging van vele voorgaande jaren 
ook dit jaar weer een fijne, gezellige dagtocht met de bus. 
Op dinsdag 28 mei 2019 om Klokslag 08.40 vertrokken wij 
met een touringcar van Ghielen reizen naar o.a. de prachtig 
in neoclassicisme gebouwde basiliek kerk van de H.H. Agatha 
en Barbara in Oudenbosch. Ondanks de aangekondigde grote 
O.V. staking en de verwachte extra drukte, wist de chauffeur 
ons zonder noemenswaardig oponthoud mooi op tijd af te 
zetten bij voornoemde kerk. Uiteraard werd er zoals het onze 
leeftijdsgroep betaamt eerst een koffiepauze gehouden met 
een heerlijk stukje gebak, in “Brasserie Tivoli”. 

Als gevolg van een nog gaande uitvaartdienst in de kerk, 
werden wij voor een voorinformatie over het ontstaan van 
het kerkgebouw door de kerkwachten geleid naar de crypte 
van de kerk, wat voor de bouwkundig geïnteresseerden onder 
ons een zeer welkome bijkomstigheid was. De bouwpastoor 
van de kerk was pastoor “Willem Hellemons “ en is gebouwd 
in de jaren 1867 tot 1880. De afmetingen zijn 81 meter diep 
55 meter breed en 63 meter hoog. De kerk is door o.a. de 
bekende architect P.J.H Cuypers naar het voorbeeld van 
de grote Sint-Pietersbasiliek in Rome gebouwd. Echter de 
St. Pieter is zo groot dat de kerk in Oudenbosch ruim 2,5 
keer in de kerk van Rome past. Niet alleen aan de buitenkant 
heeft de basiliek veel weg van de St. Pieter, maar ook aan de 
binnenkant herkent men veel van de kerk in Rome. Echter 
Het voorfront van de kerk in Oudenbosch is niet van Cuypers, 
maar van architect G.J. van Swaay naar het voorbeeld van de 
kerk van “Sint Jan van Lateranen”. De kerk is in zijn geheel 
opgetrokken uit baksteen en bepleisterd met fraai stucwerk. 
Van binnen is echter alles geschilderd imitatiemarmer. op 
het voorplein staat een standbeeld ter herinnering aan 
de Pauselijke Zoeaven. Dankbaar en met veel vergaarde 
kennis van de kerkgidsen vertrokken wij verder naar het 
vestingstadje Willemstad, gemeente Moerdijk.

De rit naar Willemstad verliep eveneens zonder vertraging. 
Voordat wij werden rondgeleid door bekwame stadsgidsen, 
werd eerst geluncht in het prachtig historisch restaurant 
“de Rosmolen“. Na de lunch werden 2 groepen geformeerd 
op basis van mobiliteit, zodat de wat rustige wandelaars zich 
concentreerden op de binnenstad, en de anderen behalve de 
binnenstad ook de vestingwallen zouden bewandelen.

Wij werden uitgebreid geïnformeerd over de bijzondere 
en strategische ligging van Willemstad aan het Hollands 
Diep en over de vele vreemdelingen die de stad hebben 
aangedaan. In vroeger tijden waren het veelal Spaanse, 
Franse en Engelse belegeraars en als laatsten waren het de 
Duitsers in 1940 – 1945. Tegenwoordig zijn het vooral de 
vele internationale toeristen. Het was Willem van Oranje die 
het voormalige “Ruigenhil” liet versterken tot vesting en na 
diens gewelddadige dood in 1584 verleende zijn zoon Maurits 
de vesting in 1585 stadsrechten met als officiële naam 
“Willemstad”. Maurits verordineerde de fortificatiemeester 
Adrian Anthonisz de vesting uit te breiden tot zijn huidige 
zevenpuntige vorm. De zeven punten van de stervormige 
vesting werden vernoemd naar de zeven provinciën van 
de republiek der verenigde Nederlanden. Ook de Duitsers 
hebben in het kader van de aanleg van de Atlantikwall 
gebruik gemaakt van de vestingwallen door hier menig 
kazemat te bouwen. Bijzondere aandacht werd gevestigd 
op het monument voor gevallen Belgische dwangarbeiders 
die met een boot op weg naar de werkkampen in Duitsland 
omkwamen op het Hollands Diep, doordat de boot door een 
zeemijn werd getroffen en vele drenkelingen niet tijdig door 
inwoners van Willemstad konden worden gered. 
Na afloop werd het Mauritshuis nog bezocht waar door 
middel van een videopresentatie de rijke geschiedenis van 
Willemstad nogmaals in beeld werd gebracht. Al met al was 
de rondleiding door Willemstad met zijn vestingwallen en 
rijke geschiedenis zeer leerzaam en boeiend voor velen van 
ons.

Na Willemstad werd koers gezet naar ons diner-adres in 
de omgeving van Breda. Na een ritje over de snelweg en 
provinciale wegen, draaide de bus een lommerrijke bosweg 
in en arriveerden wij uiteindelijk bij restaurant “Boswachter 
Liesbosch” in Breda, waar wij in een prachtige ambiance 
van een heerlijk diner konden genieten. Na een verder 
voorspoedig verlopen terugreis, arriveerden wij om 21.10 
bij ons vertrekpunt bij A.H. in Dierdonk. Al met al was het 
wederom een prachtige gezellige en interessante jaarlijkse 
busreis met “Moet Niks”

Hans van der Zanden.

zie ook de foto’s op blz.9
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versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

aardappelen
scharreleieren met uitloop
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)

Verhoeven  
                Martens vof

www.tuincentrumdebiezen.nl

7 minuten van Dierdonk!

Alles voor een stralende tuin!

Wij helpen u graag!

Dierdonk

Biezenweg 2a Beek & Donk

Kla tnr  
ro c nr.  

Formaat: 
 

62
      

1    

                 

      
 

                     

Bernhardstraat 15
Bakel

            



Beste bewoners van de mooie wijk Dierdonk,
Voor ons zit het fotoseizoen van dit jaar er weer op. Als u 
dit leest, dan hebben wij ons laatste clubuitje gehad naar 
Maastricht. Een kleine reportage zullen wij delen na de 
zomervakantie. Mocht u interesse hebben om eens een kijkje 
te komen nemen bij ons, dan bent u van harte uitgenodigd 
op onze clubavond op maandag 2 september 2019 van 8 
tot 10 uur in Parkzicht. Iedereen is welkom; van onervaren 

hobby-fotograaf tot de professionele vakman. Wij leren graag 
van elkaar om zo beter te worden in fotografie en hiervan het 
resultaat met jullie te delen. 
Mij rest niets anders dan iedereen namens onze leden een 
hele fijne vakantie te wensen en misschien wel tot september 
op onze eerste clubavond van het nieuwe seizoen.

Met vriendelijke groet, Jeroen van Odijk

“Beauty can be seen in all things, seeing and composing the 
beauty is what separates the snapshot from the photograph.”

Fotodier vakantie
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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
   

       

     A     

 

 M     

R.J. van Hagen   TANDARTS   0492-556 156

Coendersberglaan 42

5709 MA  Helmond - Dierdonk

V  p n l  nd l n    tti  m vVoor professionele tandheelkunde in een prettige omgeving.

w a twww.tandartsvanhagen.nl B R E E D B A N D H E L M O N D . N L

Een super snelle 
en stabiele internet-

 en tv verbinding!

Meld je aan en 

Win een Veloretti fiets  
t.w.v. 425 euro!

            



De zon schijnt. De lucht is helblauw. Een 
zacht windje kietelt de bomen. Overal 
heerst een vakantiesfeer. Vanmiddag 
komt Lolo bij Lila in de tuin spelen. De 
mama van Lila heeft voor een leuke 
picknick gezorgd! En daar zitten ze dan :

Lolo en Lila op een groot roodwit geruit 
laken. Ze smullen van de heerlijke 
broodjes en limonade! “Wat lief van je 
mama !” zegt Lolo terwijl hij gretig naar 
een broodje kaas graait. Lila knikt. Ze 
heeft haar mond vol met een broodje 
met chocola. Rond haar mond is een 
grote chocoladestreep. Lolo giert het 
uit : “Jij hebt een chocolademond!” Lila 
neemt snel een papiertje en veegt haar 
mond schoon. Wanneer hun buik vol 
is brengen Lila en Lolo de rest van het 
eten naar de keuken. “Was het lekker?” 
vraagt mama nieuwsgierig. Lolo springt 
naar Lila’s mama en geeft haar een zoen : 
“Ja hoor, het was heel lekker!” Snel geeft 
Lila haar mama twéé dikke zoenen. 

Even later rennen Lila en Lolo door tuin. 
Ze rollen over het gras en lopen rond de 
hoge bomen. “Ik kan al tuimelen!” roept 
Lolo. En hij maakt een mooie tuimeling. 
“Dat kan ik ook ,” antwoordt Lila. En 
ook zij maakt een mooie buiteling. Dan 
proberen ze allerlei kunstjes uit op het 
gras : op één been staan, achteruit 
springen, kikkersprong, huppelen, …… 
Na een poosje vallen ze uitgeput neer in 
het gras. Lila’s buik gaat op en neer. En 
Lolo voelt z’n hart heel duidelijk kloppen. 
“Ik hou wel van de vakantie,” puft Lila. 
“Dan kun je de hele dag spelen.” “Ja,” 
zucht Lolo. “Vakantie. Ik wil graag echt 
op reis gaan. Met het vliegtuig, of met 
de auto, of met de boot, of met de 
bus….. Maar dit jaar blijven we thuis.” 
“Wij blijven dit jaar ook thuis ,” zegt 
Lila teleurgesteld. Lila en Lolo zwijgen. 
Waarom gaan ze dit jaar niet op reis? 
Naar de zee. Of naar de Ardennen. Of 
nog verder weg, naar het buitenland! 
Plots heeft Lila een goed idee : “Lolo, 

laten we samen op vakantie gaan! ” En 
ze kijkt hem met twinkelende oogjes 
aan. “Ja leuk!” roept Lolo enthousiast. 
Dan fronst hij zijn wenkbrauwen. “Maar 
hoe gaan we ? En mag dat wel van papa 
en mama?” stamelt hij. Lila schokt van 
het lachen : “Maar neen gekkerd, we 
gaan op vakantie in mijn tuin! Lijkt je 
dat iets?” “Jaaaa!” gilt Lolo. “We gaan 
op vakantie in de tuin.” Lila brengt twee 
grote koffers buiten. “Ziezo,” zegt ze 
opgewonden. “We kunnen vertrekken!” 
“Met het vliegtuig!” beveelt Lolo. 
Lolo heeft nog nooit gevlogen. “We 

vliegen naar…..” Lolo denkt na. “Naar 
Afrika!” schreeuwt hij. “Ja!” gilt Lila.” 
We gaan naar Afrika op avontuur! En 
we gaan kamperen!” Samen vliegen 
ze ,met elk een koffer in de hand, door 
de tuin. De wind waait door hun haren 
en het lijkt net of ze echt vliegen. Plots 
houdt Lolo halt. “We zijn er !” juicht hij. 
“Hoera!” schreeuwt Lila. “Nu moeten 
we onze tent opzetten.” En met de 
wasdraad van mama en enkele lakens 
bouwen Lila en Lolo hun tent. Dat is 
niet eenvoudig : telkens opnieuw stort 
de tent in elkaar. Maar de derde keer 
lukt het en even later zitten Lila en 
Lolo in hun zelfgemaakte tent. Door de 
spleetjes vallen dunne stralen licht naar 
binnen. Het is er dus niet erg donker. 
“Nu zijn we moe van het vliegen,” 
beslist Lolo. “Dus gaan we slapen.” Lila 
vlijt zich naast Lolo neer. Ze sluiten hun 
ogen. Maar niet voor lang. Pats ! Daar 
valt de tent weer plat ! Lila en Lolo 
kruipen van onder de lakens. “Dan is 
het nu ochtend!” zegt Lila. “We moeten 
eten zoeken.” Lila doet alsof ze bessen 

plukt en Lolo doet alsof hij wortels 
uittrekt. Met veel gesmak en geslurp 
eten ze hun ontbijt. “Gaan we nu op 
avontuur ?” vraagt Lolo opgewonden. 
“Ik wil graag nieuwe dingen ontdekken.” 
Lila knikt : “Natuurlijk Lolo. Loop jij maar 
voorop! Ik volg je.” 

Voorzichtig sluipt Lolo door het gras. 
Hij knijpt z’n ogen tot fijne spleetjes om 
alles beter te kunnen zien. Achter hem 
sluipt Lila. Ze kijkt aandachtig om zich 
heen in de hoop iets te ontdekken. Hun 
neus is nu heel erg dicht bij het gras. 
Ze ruiken de geur van het gras en de 
aarde. Spiedend kijken ze rond. “Stop!”, 
schreeuwt Lolo. Lila staat stokstijf : 
“Wat is er ? ” fluistert ze. “Heb je iets 
gezien ?” Lolo draait zich zachtjes om 
: “Ik zie hier een speciaal dier !” Lila 
komt dichterbij. Maar ze ziet niets. 
“Waar dan ?” vraagt Lila angstig. “Het 
is toch geen vies beest ?” Lolo wijst 
met z’n vinger naar de plek vlak onder 
zijn neus. Lila buigt haar hoofd naar 
beneden. “Een worm ! Het is maar een 
worm !” lacht ze. “Je moet doen alsof 
het een speciaal dier is !” bromt Lolo. 
Lila gniffelt : “O sorry, dat wist ik niet.” 
Dan kijkt ze hem met verbaasde ogen 
aan en zegt : “Wat een vreemd dier…..” 
Lolo neemt de worm in z’n hand. Samen 
buigen ze zich over de worm. De worm 
is roodbruin, lang en glibberig. Hij heeft 
helemaal geen poten en ook geen ogen. 

“Wil jij hem even vastpakken ? ” vraagt 
Lolo aan Lila. Lila haalt haar neus op : 
 “Neen dankjewel, ik vind hem een 
beetje vies.” Voorzichtig zet Lolo de 
worm op de grond en samen met Lila 
kruipt hij verder. Hij hoopt gauw een 
nieuw dier te vinden. Maar daar is papa : 
“Lolo, Loloooo. Kom je naar huis. Het 
is badtijd.” “Hé bah, badtijd!” moppert 
Lolo. Lila en Lolo komen overeind.

“Kom je morgen terug ?” vraagt Lila. 
“Dan gaan we weer op vakantie in de 
tuin!” “Fijn ! ” juicht Lolo. “Tot morgen!” 
Lolo rent naar zijn papa. “Tot morgen!” 
roept Lila terug. “En morgen gaan we 
naar ……. Spanje !” 

Op vakantie in de tuin 
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 27.
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Hét  
grand café 
voor de  
genieter! 27   ta  

 

Goed eten, 
lekkere 
muziek, 
prettige 
ambiance 

Drinken  
 

Eten  
Ontmoeten 

Kamstraat 26 
(parkeren achter de HEMA) 

Helmond-Centrum 

W: www.devijfhoeck.nl 
E: info@devijfhoeck.nl 

t: 0492 834544 

            



Steun de wijk: word lid
In Dierdonk wordt al meer dan 25 jaar veel georganiseerd. Een 
groot aantal vrijwilligers was en is actief om activiteiten te regelen 
voor jong en oud. Van jeugddisco tot computercursussen voor 
ouderen. Van carnaval tot Dierdonkquiz. Van crea-avonden tot de 
Gazet. Van darten tot Dierdonk Dagen.

De wijkvereniging stimuleert en (mede)financiert deze activiteiten.. 
De leden betalen contributie en de Gemeente verstrekt subsidie op 
basis van het aantal leden. Op dit moment zijn bijna 300 gezinnen 
lid. Dat aantal kan omhoog. Word ook lid en draag uw steentje bij 
aan de leefbaarheid van Dierdonk.

De contributie bedraagt € 15,00 per gezin per jaar (van juli tot 
en met juni)*. Alleenstaanden betalen slechts € 7,50. Naast het 
maatschappelijke doel staat het lidmaatschap ook garant voor 
korting op deelname aan bepaalde activiteiten. Hierdoor wordt de 
netto - bijdrage nog lager.

Aanmelden kan via de website www.dierdonk.nl of door een 
mail te sturen naar onze penningmeester Friedy van den Reek 
(r.vandenreek@upcmail.nl) of door onderstaand formulier in te 
vullen en af te geven (Berkenheuveldreef 4).

Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk

* De contributie wordt bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato 
van resterende verenigingsjaar. Opzegging dient te gebeuren 4 weken vóór 
einde verenigingsjaar.

Aanmeldformulier Wijkvereniging Dierdonk 
Naam:  .......................................................  Aantal gezinsleden:   ..............  
Adres:  .......................................................  Postcode:   .............................  
Telefoonnummer:  .........................................................................................  
E-mailadres:  ..................................................................................................  
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Eerste lustrum editie

Dierdonk s̀ Got Talent
in Parkzicht groot succes!

In een afgeladen grote zaal van Parkzicht, mensen stonden 
zelfs buiten, heeft Stg Dierdonk Events vrijdagavond 14 juni j.l. 
voor de 5e keer Dierdonk`s Got Talent georganiseerd. Nadat 
op Basisschool Dierdonk een tweetal voorrondes waren 
gehouden vond op 14 juni de grote finale plaats in Parkzicht.
Voor deze gelegenheid was de zaal voorzien van een podium 
met prachtige verlichting zodat alle artiesten volledig tot hun 
recht kwamen. De optredens waren dit jaar van een bijzonder 
hoog niveau en zeer divers. Er waren dans, zang, turn en 
muzikale acts te bewonderen. Al deze optredens werden ook 
dit jaar weer zeer professioneel aan elkaar gepraat door Bart 
Abels, die ook de kunst verstaat om ook de soms toch wel erg 
zenuwachtige artiesten op hun gemak te stellen. 

Alle optredens werden door onze vakkundige jury bestaande 
uit adjunct directeur Basisschool Dierdonk Niels Bevers, 
toneeldeskundige Leonie Boxtart en muzikaal genie Bram 

Bosmans beoordeelt en van commentaar voorzien. 

Na een korte pauze volgde dan eindelijk rond de klok van 
23.00 uur het verlossende woord van juryvoorzitter Bram 
Bosmans. Als derde is geëindigd drummer Youssef. Tweede is 
Chess Boy Max met zijn Hiphop danceact en de winnaar van 
Dierdonk`s Got Talent 2019 is Mees die een fabelachtige turn-
act ten tonele bracht en dus de hoofdprijs en de beker mee 
naar huis mocht nemen. De muziek en de verlichting werden 
verzorgd door D.J. Petertje. Wij van Stichting Dierdonk Events 
willen iedereen bedanken die eraan meegewerkt heeft om 
deze avond te doen slagen en met name een woord van dank 
aan:

Bs Dierdonk, Wijkraad Dierdonk, O.S.D. Dierdonk, Parkzicht 
en al onze trouwe vrijwilligers.

Team Dierdonk Events
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Beste Quizzers van Dierdonk,
We hebben nog even de tijd maar wij zijn zeer verheugd 
jullie te kunnen laten weten dat dit jaar nu toch de 5e editie 
van de Dierdonk Quiz zal gaan plaats vinden.
Door diverse redenen hebben we de editie van vorig jaar 
helaas moeten annuleren maar gelukkig zijn we, met een paar 
nieuwe teamleden en met veel energie en nieuwe ideeën 
begonnen aan de opdrachten. We zijn goed op weg om nog 
voor de zomer vakantie het grootste gedeelte van de Quiz 
klaar te hebben zodat we van een welverdiende vakantie 
kunnen gaan genieten.

Kosten nog moeite hebben we gespaard om van deze editie 
weer een nog groter succes te maken dan de vorige edities al 
waren. Zoals jullie van ons gewend zijn zullen we ook dit jaar 
weer een grote diversiteit aan onderwerpen hebben, waarbij 
natuurlijk een aantal doe en buitenopdrachten niet zullen 
ontbreken.

Om jullie een klein beetje op de goede weg te helpen zullen 
wij vooraf als tips een paar cryptische omschrijvingen geven 
welke van toepassing zijn op enkele categorieën quizvragen.

Deze tips zullen via onze facebookpagina bekend gemaakt 
gaan worden, rond de vakantieperiode zal reeds een opdracht 
verschijnen waarmee de ingeschreven teams alvast de eerste 
punten kunnen vergaren. Houd facebook de komende tijd dus 
goed in de gaten. Ondanks het feit dat er nog niets over onze 
Quiz in de voorgaande uitgaven van de Gazet heeft gestaan 
hebben zich toch al een aantal teams ingeschreven.

Opgeven kan via mailadres dierdonkquiz@gmail.com

Inschrijven voor dit fantastische evenement is vanaf nu 
mogelijk. Let wel, wij kunnen slechts 25 teams deel laten 
deelnemen dus wees er op tijd bij Vol = Vol

Quizteam Dierdonk
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Vraagprijs € 369.000,- k.k. Vraagprijs € 349.000,- k.k.

HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

  A
V

H
 D

IE
R

D
O

N
K 

JU
N

 2
0

19

Vilsterendreef 21
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Valeriaanbeek 18

NIEUW

TE KOOP
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DIRECT VERKOCHT

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

VERKOCHT

ndreef 20

TE KOOP

 

 

 *onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 
ALS IN 

EINDHOVEN

Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Zevenstersingel 1

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

            



Kent u deze Dierdonker al?
Pieter Klumpers
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie 
woont er in uw buurt en wat houdt 
hen bezig? In ieder editie een interview 
met een Dierdonker om hier achter te 
komen. Deze keer: Pieter Klumpers.

Pieter Klumpers, 49 jaar, getrouwd met 
Nicole en vader van twee zonen, woont 
in de Zilverschoonbeek en heeft een 
wel heel bijzonder beroep. -Nou ja, hij 
werkt vier dagen per week als inkoop-
coördinator bij Senzer in Helmond, wat 
zeker ook heel bijzonder is, maar daar-
naast heeft hij zich gespecialiseerd in 
het spelen van o.a. (hulp-)Sinterklaas en 
de Kerstman. Samen met zijn vrouw is 
hij zo’n 10 jaar geleden een eigen bedrijf 
begonnen: Ietste44 (lees: Iets te vieren). 
“Op mijn werk moet ik soms redelijk 
streng zijn en ben ik met serieuze zaken 
bezig, maar bij Ietste44 kan ik mensen 
blij maken en amuseren. Die afwisseling 
vind ik heel erg leuk.”

Het begon met het zich laten inhuren 
als hulpsinterklaas inclusief Pieten. 
Omdat ze er goede reacties op kregen 
en het leuk vonden om te doen, gingen 
ze er mee door. Pieter houdt ervan 
typetjes te spelen. Na Sinterklaas, was 
het spelen van de Kerstman dan ook 
een logische vervolgstap. Inmiddels is 
hij vanaf het moment dat de Sint in het 
land is, tot na Kerstmis bijna helemaal 
volgeboekt en speelt hij ieder jaar zo’n 
50 a 60 keer Sinterklaas. Na 5 december 
heeft hij twee dagen vrij, waarna hij 
zijn kerstman-pak uit de kast trekt en 
het feest weer van voor af aan begint. 
“Dan moet ik in het begin altijd wel even 
wennen, zo van: waar zijn mijn Pieten?”, 
lacht Pieter.
Als Sinterklaas is hij bij intochten, gaat 
langs bij scholen en bedrijven (wellicht 
komt hij sommigen van u bekend voor) 
en maakt talloze huisbezoeken, en dat 
allemaal naast zijn reguliere baan.
En, perfectionistisch als hij is; alles 
moet goed zijn. -Van de details in de 

pakken van de Pieten –die zijn vrouw 
Nicole allemaal zelf maakt-, tot aan 
het weigeren om iets te drinken als 
hij als Sinterklaas ergens op bezoek 
is. “Ik vind dat niet bij Sinterklaas 
passen. Sinterklaas drinkt niet tijdens 
een bezoek. Ook geen water nee. Mijn 
aandacht wil ik volledig richten op mijn 
bezoek en op de kinderen. Aan het eind 
van de dag heb ik dan wel altijd enorme 
koppijn.” Op mijn vraag of hij dan niet 
even snel een slokje water kan drinken 
als hij naar de wc gaat, zegt hij stellig: 
“Op de dagen dat ik ‘achter de baard 
zit’ ga ik ga niet naar de wc. Sinterklaas 
gaat niet naar de wc. Dat is allemaal een 
hoop gedoe en aangezien ik niet drink, 
hoef ik gelukkig ook niet vaak.”
Als een van de weinigen in de regio 
beschikt ietste44 over het befaamde 
Sinterklaaskeurmerk. Ze laten zich ook 
bijscholen en krijgen ieder jaar een audit 
waarbij er echt op alles wordt gelet: op 
de pakken, de schmink, de website, de 
voorwaarden etc..

Dat Pieters perfectionisme zijn vruchten 
afwerpt, moge duidelijk zijn. Inmiddels 

is het bedrijf enorm gegroeid en zijn 
vertolking van de Kerstman heeft hem 
zelfs bij een internationale wedstrijd in 
Duitsland de tweede plek opgeleverd! 
Mede daardoor heeft hij weer veel 
nieuwe kansen gekregen. Zo mocht hij 
afgelopen jaar de kerstman van de SBS 
kerstparade in Amstelveen spelen voor 
50.000 toeschouwers.
Hij heeft als Kerstman ook jarenlang 
zieke kinderen in Academische Zieken-
huizen bezocht via het Sterren fonds, 
samen met onder andere Frans Bauer 
en John van den Heuvel. “Het was heel 
dankbaar om te mogen doen, maar ook 
wel heel erg heftig.”

Pieter is altijd op zoek naar nieuwe 
uitdagingen. Zo heeft hij zijn repertoire 

inmiddels flink uitgebreid, waardoor hij 
het hele jaar door aan de bak kan. Hij 
speelt, ook vaak samen met een vriend, 
allerlei typetjes. Daarnaast speelt hij 
Paashaas en is hij chauffeur van een 
fraaie Engelse taxi die hij bezit. Het 
leukste vindt hij het als hij daarbij de 
vrije hand krijgt en mag improviseren. 
Ze worden bijvoorbeeld ingehuurd 
bij bedrijfsfeesten, openingen en 
bruiloften.

Verder weet hij ook nog tijd te vinden 
om als DJ of als presentator mensen 
te entertainen. Als DJ Klumpie treedt 
hij vaak op met Carnaval en op school-
feesten in Parkzicht, maar ook buiten 
Dierdonk is hij vaak op het podium te 
vinden en in te huren.

En of dit alles nog niet genoeg is, is hij 
ook nog secretaris van Stichting Brande
food. Zij organiseren een keer per jaar 
een pop up restaurant in de markthal 
van Brandevoort en een food festival 
met foodtrucs en entertainment. Ze 
wil len het volgend jaar graag verder 
uit rollen naar andere gemeentes en 
eventueel naar andere wijken als daar 
animo voor is.

Toch blijft Pieter zelf voorlopig nog fijn 
in Dierdonk wonen met zijn gezin. “We 
hebben dit huis zelf gebouwd in 1997 
en het bevalt nog hartstikke goed. Het 
is lekker dicht bij de Albert Heijn en bij 
de weilanden, waar we gaan wandelen 
met de hond. Overdag is het wel wat 
stil, maar dan ben ik toch altijd bezig. 
En, al sluit ik een nieuw avontuur nooit 
uit –dat ligt nu eenmaal in mijn aard- ik 
kan me geen mooiere wijk in Helmond 
bedenken dan Dierdonk.”

Maartje van Lith
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Huijskensstraat 21  •  5706 XA Helmond (Brandevoort) 

NIEUW BIJ SMITS&SMITS

Nieuw: PVC-vlo
eren

van ons huism
erk. 

Kwaliteit die u van ons gewend 

bent vo
or een zeer 

aantrekkelijke prijs!
 Kom naar 

onze showroom en laat u 

inspireren!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op 

onze Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

Daarom Smits&Smits

• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

~APPLAUSE PRODUCTIONS~
 Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531, 06-13428098

www.apverhuur.nl
"ALLES VOOR EEN COMPLEET FEEST TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN"

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

Partytenten: 3*3, 3*6, 4*4, 4*8

Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verl cht ng, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,

Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Spr ngkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decoratie, Verkoop, Koff e & Thee  etc.  etc.

            



Tossen is één van de belangrijke clubactiviteiten die ervoor 
zorgt dat de leden elkaar beter leren kennen. Het is een zeer 
informele manier van tennissen, waarbij gezelligheid voorop 
staat.

Op zo’n avond husselen we de KNLTB-pasjes door elkaar 
(wat staan er weer leuke jeugdfoto’s op!!), waarbij jong en 
oud, beginner en ervaren spelers steeds weer tegen andere 
clubleden kunnen spelen! Met een ouderwetse bel luiden we 
steeds een volgende ronde in!

De vaste toss avond is bij TV Dierdonk op maandagavond. Dan 
heb je meteen een goede start van de week. Natuurlijk is het 
voor de club extra goed als ook de 3de helft wordt gespeeld. 
Na het sporten, nog even blijven hangen in het clubhuis! Even 
alle nieuwtjes uitwisselen en ook nog goed voor de clubkas….

Ook voor nieuwe leden is dit de uitgelezen avond om kennis 
te komen maken. Als je nog geen lid bent, maar je wilt eens 
kijken of TV Dierdonk wat voor je is, dan kun je gewoon 
een paar maandagen meedoen. Op die manier kun je alvast 
inschatten of je een beetje bij ons past! De ongedwongen, 
niet op prestatie gericht sfeer van deze avond, maakt het in 
elk geval heel laagdrempelig.

Tossen bij TV Dierdonk

Verslag 2e keer Stadsinstuif 50+ 
Iedere dinsdagmiddag wordt er een Stadsinstuif georgani
seerd door de Helmondse tennisverenigingen. 

Vandaag, dinsdag 18 juni werd deze instuif voor de tweede 
keer op ons tennispark in Dierdonk gehouden. Het was 
zomers warm, dat maakte wel dat er naast tennis, meer tijd 
genomen werd voor een gezellige 3de ronde op ons terras! 
Dit keer waren er ongeveer 20 deelnemers. Ook waren er een 
aantal gezellige toeschouwers.
Omdat het zo warm was kwamen we dit keer maar tot 2 
tennisrondes.
Ria Klaassen had gezorgd voor een zelf gebakken appelflap 
voor bij de koffie en thee. Robert Musch had dit keer de 

parasols even opgezet en de banen geveegd. En Susan van 
Rooij en Like Meertens hebben mij geholpen met de catering.
Het was opnieuw een geslaagde middag.

Op dinsdag 13 augustus komt de stadsinstuif voor de derde 
en laatste keer van dit seizoen langs op ons tennispark 
in Dierdonk. We hopen natuurlijk dat nog meer eigen 
Dierdonkleden een middagje vrij nemen om hier in elk geval 
op de eigen club aan mee te doen!

Uiteraard ben je op alle andere dinsdagen welkom bij alle 
deelnemende verenigingen. Zie voor meer informatie onze 
website: www.tvdierdonk.nl
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De kookmuts
Het is weer zomer en de barbecue is al 
in gebruik. Een uitgelezen mogelijkheid 
om zelf wat hamburgers te maken. 
Hamburgers zijn er in verschillende 
soorten en smaken. Van de klassieke 
beefburger met ketchup tot een luxe
beestje met ganzenlever en Wagyu beef. 

De kookmuts kiest voor een burger van gevogeltegehakt met 
een bescheiden Oosterse Touch. Een beetje koriander geeft 

het vleesmengsel een heerlijke kruidigheid en de wasabi 
mayonaise zorgt voor milde pit. Zodra de groenten versneden 
zijn kan je alles stapelen tot een malse culinaire burger die van 
de eerste tot de laatste hap simpelweg lekker is.

Mijn weerspreuk voor deze maand is; “Vliegen bijen uit hun 
hokken, al is het mistig en betrokken, wees rustig en bedaard, 
het is zo opgeklaard.” Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand juli en augustus
Chickenburger met wasabi 
mayonaise  .   .   .   .   . voor 4 personen

Ingrediënten
500 gram kippengehakt
4 stuks hamburger broodjes
40 gram verse gember
1 stuks sjalot
3 stuks eieren
20 gram broodkruim
50 gram paneermeel
hete chilisaus, scheutje
enkele takjes koriander
toef wasabi (naar smaak)
1 stuks limoen
4 dl arachideolie
Olijfolie
Peper en zout
½ stuks daikon (rettich)
½ stuks kropsla
natuurazijn
Boter

Benodigdheden
Staafmixer
Hakmolen
Mengschaal

Bereidingswijze
De burgers voorbereiden .
Steek de barbecue maar vast aan.
Pel de sjalot en schil het stuk gember. 
Snij beide grof, doe ze in de hakmolen 
en maal ze fijn.
Doe het gevogeltegehakt in een meng
schaal en schep er de gember en sjalot 
bij. Voeg een ei toe en meng alles 
grondig.

Voeg ook een scheutje hete chilisaus toe. 
Gebruik een hoeveelheid naar smaak, 
want dit is nogal scherp van smaak.

Spoel wat koriander en pluk de blaadjes 
los. Hak ze matig fijn en roer de kruiden 
door het gehakt, voor een meer 
Oosterse smaak.

Om het gehakt een beetje droger te 
maken voeg je wat paneermeel toe. 

Overdrijf niet, zodat je een mengsel 
krijgt dat voldoende droog is en tegelijk 
nog sappig.
Verdeel het vlees in gelijke porties. Rol 
elk stuk eerst tot een gehaktbal maak er 
vervolgens een burger van die zo’n 3 cm 
dik is. Strooi ondertussen het broodruim 
op een plat bord. Wentel elke burger 
zorgvuldig door de broodkruim tot er 
een egaal laagje broodkruimels rond 
kleeft. Paneren met ei en bloem is hier 
overbodig. Zet de burgers in de koelkast.

De mayonaise met wasabi .
Scheid de eieren en doe de dooiers in de 
beker om de mayonaise te maken.
Voeg er een klein scheutje lauw water 
aan toe. En het sap van de limoen.
Zet de staafmixer in de beker en laat de 
machine draaien. Schenk de arachideolie 
in delen bij het dooiermengsel. Ga door 
tot de binding slaagt en je een dikke 
stevige mayonaise overhoudt.
Proef, voeg een toefje pittige wasabi 
toe en een snuif zout. Beslis wanneer de 
smaken goed zitten.

De portie groente.
Schil (een deel van) de daikon en snijd 
deze in dunne plakken. Snijd deze 
vervolgens in flinter dunne reepjes.

Meng de reepjes daikon met een 
scheutje olie en azijn en kruid de groen
ten met een beetje peper en zout.
Pluk de blaadjes kropsla los (of een deel 
ervan) en spoel ze schoon.

De burgers bakken en afwerken .
Bak de gevogelteburgers op de barbe
cue op matig tot zacht vuur, zodat ze een 
krokante korst krijgen, en tegelijk volle
dig gaar zijn binnenin. Dus laat ze in alle 
rust bakken en draai ze tijdig eens om.
Rooster intussen de halve burger
broodjes met een klein beetje boter 
kort op het rooster van de barbecue tot 
ze licht krokant zijn.

Afwerking:
Smeer op de beide helften van elk 
broodje een laag wasabi mayonaise. 
Leg op het onderste deel van het 
broodje (of ‘bun’) een laagje kropsla. 
Daarbovenop komt de versgebakken 
chickenburger, gevolgd door wat sla van 
daikon. Tenslotte zet je de ‘hoed’ van 
het broodje erop. 
Serveer de burgers meteen.
Een restje sla en wat extra wasabi 
mayonaise kun je er apart bij serveren.

bron: De kookmuts.
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Afgelopen maand hadden we een geheimschrift. Heb je 
de sleutel goed gehanteerd kwam je op de volgende goede 
oplossing uit: “Papa is de liefste van de hele wereld”. 
Uiteindelijk waren er maar 16 inzendingen waarvan 15 per 
mail en 1 per “post”. Dus eigenlijk 4 te weinig. Kinderen blijf 
puzzelen en vergeet deze niet tijdig in te zenden. Vergeet niet 
om al de gevraagde gegevens te vermelden want ook deze 
maand waren er die geen telefoonnummer vermeld hadden 
en een was zelfs vergeten om de oplossing te vermelden.  Ook 
als je voor de eerste keer meedoet kun je al meteen in de 
prijzen vallen. Uit de goede inzendingen van afgelopen maand 
heeft Ivo Dolmans, bestuurslid van de Wijkvereniging weer 3 
willekeurige kinderen getrokken. Deze hebben op 26 juni hun 
prijs, zijnde een boekenbon van de Ganzenveer, in ontvangst 
genomen. Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars. 

Van Harte Gefeliciteerd!

Doe jij ook mee?
Niet gewonnen, of niet meegedaan 
dan krijg je deze vakantiemaanden een 
nieuwe kans. Deze keer een puzzel  die  
zich  afspeelt  in  de zomervakantie. 
Gaan jullie deze vakantie naar een 
speeltuin of zwembad dan willen jullie 
in het snoepkraampje  zeker een een 
ijsje of limonade kopen?
Wel op een mooie warme zomer-
(vakantie)dag zijn er de hele dag 
30 kinderen in de speeltuin.  
Er is in deze speeltuin, een winkeltje waar je allerlei lekkers 
kunt kopen. Er hangt een groot bord waarop staat wat je 
allemaal kunt kopen en hoeveel alles kost.

Alle kinderen krijgen om te beginnen een soft ijsje.
Ze smikkelen en smullen en gaan daarna weer spelen.

Tanja koopt: 3x cola, 2x soft ijs en 1x Lion
Jan koopt: 2x M&M’s en 1x Fristi.
Anna koopt: 3x jus d’orange, 2x chips en 1x Magnum
Remon koopt: 1x Lion, 1x Mars en 2x Fristi
Jordy de lekkerbek koopt: 3x soft ijs en 3x chips
Deirdre koopt: 1 x Fanta en 1 x Magnum
De andere kinderen kopen allemaal 1x Fristi en 1 x chips.

De mevrouw van het speeltuin 
winkeltje heeft het de hele dag druk 
gehad met het verkopen van snoep, ijs, 
chips en drinken. Om 5 uur is het uit 
met de pret. De kinderen gaan weer 
naar huis, het winkeltje gaat dicht en 
het hek van de speeltuin gaat op slot.
Willen jullie die mevrouw helpen 
uitrekenen hoeveel geld zij die dag ontvangen heeft??
Een fijne vakantie gewenst en je hebt nu veel tijd om  deze 
reken “vakantie”puzzel op te lossen.

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

Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, 
tot dat je de basisschool verlaten hebt. 
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, 
leeftijd en of je een jongen of  meisje bent. 
Onder de goede oplossingen verloten wij: 
3 boekenbonnen van € 10,00.

Uiterste inzenddatum: 

Donderdag 15 Augustus 2019.

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Niels Manders, Lynn van Lierop en Ronin Bieleveld

   
  

Het speeltuinwinkeltje

Cola 
Fristi 
Fanta    
Jus d’Orange
Soft ijs     
Magnum     
M&M’s     
Chips 
Lion 
Mars  

€ 0,75
€ 0,75
€ 0,75
€ 1,00
€ 0,50
€ 1,25
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,75
€ 0,75 
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Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Engelseweg 200A    Helmond   T.0492 792499

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

P g  ning  vo r orraad e ang d    1   1 1 2 1    23:

            



  Schooljaar in beeld 

Het schooljaar is weer voorbij gevolgen. 

Wat hebben we een fantastisch jaar achter de rug. 

We hebben zo veel bijzondere dingen meegemaakt. 

En als klapper op de vuurpijl heeft Basisschool Dierdonk in maart de waardering Goed ontvangen 
van de Inspectie van het Onderwijs 

Wij wensen alle kinderen een hele fijne zomervakantie toe. 

Geniet ervan en tot volgend schooljaar! 

 

 

Basisschool Dierdonk
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Stichting Draaiorgels Helmond

Caratconcerten op Zondag in Helmond
Mist u de concerten in de Gaviolizaal?
U kunt op de volgende dagen terecht in 
de Warande bij de caratconcerten:

7-juli 
12.00 u Blaaskapel Valkenswaard
13.00 u Zangvereniging  La Vita

La vita
14.00 u B Orkest Harmonie Excelsior  
 Gemert

14-juli
12.00 u Eindhovens seniorenorkest 
13.00 u Vrijetijdsorkest Deurne
14.00 u Da Capo, seniorenorkest van  
 Jong Nederland

21-juli
12.00 u  Blazerij de Molshoop
13.00 u Trio Moussai
14.00 u Binderin

28-jul
12.00 u Seniorenorkest Gemert De  
 Vrije Heerlijckheid
14.00 u Accordeonvereniging   
 Helmond A.K.

4-aug
12.00 u Seniorenorkest Groot   
 Someren
13.00 u Just4Fun
14.00 u Petri’A

11-aug 
12.00 u Musikfreunde Zum Grunen  
 Kranz

18-aug 
12.00 u Seniorenorkest Uden
13.00 u Forever Young Someren
14.00 u Brandweerkapel

25-aug 
12.00 u Harmonie de goede hoop
13.00 u Vocal Group Transparant
14.00 u Jazzformatie Reginald &
 Friends
1-sep jubileum 

Trio Moussai
Wijzigingen en overmacht voorbehouden!!
meer informatie ook over wijzigingen
http://www.caratconcerten.nl/programma/

Zoals u ongetwijfeld uit de media heeft 
vernomen blijft de Gaviolizaal lan
ger open dan – de in eerste instantie 
aangegeven datum van – 1 Juli 2019. 
Voorlopig is dit met een half jaar 
opgeschort.

Dit wil zeggen dat we ook vanaf 1 
oktober weer gratis concerten zullen 
laten verzorgen door diverse muziek- 
en/of zangverenigingen. Ook zullen we 
op weekdagen groepen ontvangen.

Busmaatschappijen die dagtochten aan-
bieden kiezen vaker voor het Draaiorgel
museum in Helmond in de Gaviolizaal. 
Dit in combinatie met de concert zon
dagen wordt er vaak een beroep gedaan 
op de vrijwilligers.
Om ook op de concertzondagen een 
goede service in de horeca te kunnen 
leveren kunnen wij nog een aantal vrij-
willigers gebruiken.

Zoek jij een leuke vrijetijdsbesteding 
waar muziek in zit?

Dan ben je van harte welkom bij de 
Stichting Draaiorgels Helmond om 
samen met fijne collega’s onze gas ten 
een gezellig verblijf, tussen onze monu
mentale draaiorgels, in de Gavioli zaal te 
bezorgen. Zoals reeds aangegeven zijn 
we op zoek naar: Horeca medewerkers.

Ben je in het bezit van een diploma 
Sociale Hygiëne dan mag je zelfstandig 
werken in de horeca. Heb je dat niet? 
Dan ben je eveneens van harte welkom 
en werk je onder leiding van een ge-
diplo meerd horeca medewerker. Deze 
kan je mogelijk helpen bij het behalen 
van Sociale Hygiëne. Uw beloning zal 
zijn de blije gezichten van de bezoekers, 
en een leuk uitje op het eind van het 
jaar/seizoen. Uiteraard geniet u zelf ook 
van het concert.

Dit biedt ons ook weer de mogelijkheid 
om maatschappeleijke stages aan te 
bieden
Ben jij die enthousiaste jongen of 
meisje die zijn maatschappelijke stage 

moet verrichten en/of werkervaring 
moet opdoen? Wij zoeken voor de zon-
dagen jongens/meisjes die tijdens onze 
concerten mee willen helpen in onze 
pool van vrijwilligers die de horeca 
verzorgen. De werkzaamheden bestaan 
uit: uitserveren tijdens het concert, 
even    tueel verkoop soep, worsten brood
jes, koffie/thee, frisdrank, licht alco ho
lische drankjes etc. etc.
Met 6 á 7 zondagen heb je aan je stage 
verplichting voldaan.

Wat zijn wij: Een stichting die de 
draaiorgels van de gemeente Helmond 
beheerd en promoot, dit door middel 
van openstelling als museum, laten 
horen van de orgels en het aanbieden 
van een podium voor uitvoeringen van 
amateurgezelschappen.
Wat hebben we te bieden: 
Leuke werksfeer met allemaal vrijwilli-
gers in een nostalgische sfeer waarvoor 
de blije gezichten van de gasten onze 
beloning zijn. 
Waar: Gaviolizaal bij de Stichting Draai
orgels Helmond, Torenstraat 36a, 5701 
SH Helmond.
Voor meer info zie onze website: 
www.draaiorgelshelmond.nl
e-mail: info@draaiorgelshelmond.nl of
telefoon: 0639682404
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Juli en augustus in het Annatheater
Het Annatheater is een initiatief dat uitsluitend op vrij
willigers draait. Daarvan zijn er nooit genoeg, en we kunnen 
dus weer nieuwe mensen gebruiken.

Je kunt je op allerlei terreinen inzetten:
• gastvrouw of –heer overdag en ’s avonds, door de week 

en in het weekend
• bardiensten draaien
• het meehelpen bij het realiseren van projecten, bijvoor

beeld Open Podia, Op de planken met Anna
• het schrijven van tekstjes voor PRdoeleinden
• het verspreiden van folders en posters
• het onderhouden van contacten met andere culturele in

stel lingen
• ondersteuning van eigen producties op het gebied van 

kostuums, grime, assistentie regie, assistentie lessen/
theaterproducties Jeugdtheaterschool.

• sociale media bijhouden
• enzovoort

Je werkt tamelijk zelfstandig in een gezellig team, waarin voor 
iedereen ruimte en waardering is. Of je nou een vergadertijger 
of Stille-Willie-met-gouden-handjes bent. Je bepaalt zelf 
wanneer en hoeveel je wilt werken. Af en toe vieren we een 
feestje, en als jij eens iets wilt vieren in het theater is dat 
bespreekbaar.
Meer informatie? E-mail naar info@annatheater.nl

Verwacht in september:
Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater op 4 en 
5 september
Kom een proefles volgen en ontdek hoe leuk toneelspelen is.
Voor meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl,
tel.: 06-44369288

Annatheater presenteert: “Yvonne, Prinses van 
Bourgondië”
data 28 en 29 september, 4, 5 en 6 oktober 2019
vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur
entree: kinderen/jongeren € 8,00, volwassenen € 10,00
kaarten www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop 06-28104333

Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg, 1 minuut 
lopen van het NS-station. Het adres is: Floreffestraat 21a, 
Helmond. Telefoon: 0492 475255,e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl

Gazet juli/augustus 2019 31

          



 

 

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

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 

               

Download 
de smuller app

via de app-store
of play-store DE SMULLER

FASTFOODCAFE

Download 
De Smuller Helmond     

app
voor bezorgen
en afhalen

U vindt ons in het centrum van Bakel

Voor advies, verkoop en reparatie van:

 
TV 
Wasmachine - Droger 
Koel- en vriesapparatuur
Vaatwasser 
inbouwapparatuur voor de keuken

.

.

.

.

.
www.elektroverberkt.nl 

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

5 juli HOTTUB HEROES

12 juli ORQUESTRA PEGASAYA

19 juli ABBA TRIBUTE

26 juli SOUL!

2   aug  KENNY B

 VOORPROGRAMMA: HEIGHTS MEDITATION

9   aug DE MANNEN VAN ORANJE

16 aug  TIM AKKERMAN SINGS THE BOSS

            



Dierdonkdagen 6 7 8 september
Kijk voor het volledige programma op www.dierdonkdagen.nl Volg ons op facebookpagina: Dierdonkdagen

Programma:

Vrijdag
– Jeugddisco 18:30-20:30 uur 

Dansen tot je er bij neer valt in de Feesttent !!!
– Duitsland-Nederland 20:45-23:30 uur 

EK kwalificatie wedstrijd op groot scherm

Zaterdag
– Knutselen & tatoo zetten vanaf 14:00 uur
– Voetbal 4x4 * vanaf 14:00 uur 

Panna’s, scharen en goals ; team min. 4 personen
– Durf & Drek Run * vanaf 15:00 uur 

Over het parkoers vol met obstakels en door de modder 
leeftijd 6-12 jr

– Foto expositie FotoDier vanaf 14:00 uur 
De fotoclub van Dierdonk

– Demonstratie MoetNiks vanaf 14:00 uur 
De 50+ club van Dierdonk

– Demonstratie T.V. Dierdonk vanaf 14:00 uur 
Tennissen voor iedereen

Zaterdag-Avond
– Feest in de Tent 20:30-01;30 uur 

Het dak eraf met DJ Nick Lukassen 
Tickets á € 7,50 verkrijgbaar via website en AH Dierdonk

Zondag
– Zeskamp * vanaf 12:00 uur 

Trotseer de zinderende spellen en ga all de way !!! 
team min. 6 personen ; cat.: 8-14 jr + 15jr en ouder

*) Voor de activiteiten Voerbal 4x4, Durf&Drek Run 
en Zeskamp moet je inschrijven via onze website: 
Dierdonkdagen.nl

Zoals je ziet een bomvol programma met voor ieders wat 
wils, dus we zien jou graag verschijnen op het DD-terrein 
aan de de Kromme Geer.

Wil je up to date blijven, volg ons dan op Facebookpagina: Dierdonkdagen
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Anja Dekkers speelt 
sinds dit seizoen bij 
Maskerade. Ze heeft
25 jaar lang met 
heel veel plezier ge
zon gen, gedanst en 
ton eel gespeeld bij 
het Lichtstad Revue
the a ter. Na deze 
25 jaar besloot ze 
te stop pen en een 
toneel vereniging te 
zoe ken en kwam ze 
bij Maskerade terecht 
waar ze hoopt nog 
veel te leren rondom 
karakterrollen spelen.

Ze vindt het erg leuk 
om een type zo na
tuurlijk mogelijk neer 
te zetten. Daar zit dan
ook meteen de moei
lijk heid, omdat soms 
een bepaald type to
taal niet bij je eigen 
persoonlijkheid past. 
Dat is dan een mooie
uitdaging.

In Augustus Oklahoma 
vertolkt ze de rol van 
deputy sheriff Jane
Brown. Daarnaast is
ze regieas sis ten te. Ze 
vindt het interessant 
om een toneel pro
ductie ook eens van
de ande re kant te 
bekijken. Het wordt 
een prachtig stuk.

Arjan Kruik speelt dit 
seizoen een gastrol bij 
Maskerade. Je hoort
vaak dat mensen 
graag in de rol van een 
ander willen kruipen. 
In tegenstelling tot 
dat wat vele anderen 
zeggen, vindt Arjan 
het geweldig om de 
rol in hém te laten 
kruipen. Hij vindt het 
de grootste uitdaging, 
voor zover de rol 
dat toelaat, iedere 
keer een heel ander 
figuur op de planken
te zetten. Hij vindt
het heel jammer dat 
vaak aan typecasting
gedaan wordt.

In Augustus Oklahoma 
speelt hij de rol van 
Charlie Aiken. Dit is
een rol die ver van 
hem afligt en waar
bij hij er naar eigen 
zeggen hard voor moet 
werken om die op 
een mooie en geloof
waardige ma nier neer 
te zetten. Verder wil hij
niet teveel prijsgeven 
over zijn rol. Kom dat 
zien, kom dat zien! Tot 
slot wil hij nog kwijt 
dat je zeker naar deze 
voorstelling moet ko
men kijken als je van 
écht toneel houdt.

Jan-Willem Strik is 
sinds dit seizoen bij 
Maskerade. Hij vindt 
het leuk om in de huid 
te kruipen van iemand 
anders en dingen te 
beleven zoals je ze in 
het dagelijks leven niet 
beleeft. Daarbij ontdek
je ook altijd kanten
van jezelf, die je zelf 
nog niet kende. 

Toneelspelen vindt hij 
een uitdaging. Je moet
durven lelijk te zijn als 
een stuk het vraagt. 
Sommige emoties
zijn makkelijker op te 
roe pen dan andere. 
Dit is bij iedere speler
an ders. Hij vindt het 
zelf bijvoorbeeld mak
ke lijker om boos te 
spelen dan om ver
drietig te spelen.
 
In Augustus Oklahoma 
speelt hij de rol van 
kleine Charles, de zoon 
van Mattie Fae en
Charlie. Kleine Char
les heeft qua inter
menselijk contact veel 
last van zijn autisme
en wordt door zijn 
moeder flink geklei
neerd. Gelukkig neemt 
zijn vader Charlie het 
altijd voor hem op.

Maureen van Veen 
speelt dit seizoen 
voor de eerste keer 
mee bij Maskerade. 
Ze vindt het superleuk 
om totaal op te gaan 
in een ander persoon. 
Daarnaast leert ze
er veel van als ze 
anderen ziet spelen. 
Haar moeder en oma 
hebben haar al vaak 
verteld hoe leuk het is 
om bij Maskerade te 
spelen.

In Augustus Oklahoma 
speelt ze de 14jarige 
Jean Fordham. Een ro
kende, irritante puber 
die zich niet snel op 
haar kop laat zitten
door haar moeder. Ze 
is erg op zichzelf en 
heeft een hekel aan
zo’n beetje iedereen in 
haar familie. Het liefst 
zit Jean op de bank
terwijl ze met haar 
telefoon bezig is en 
oortjes in heeft. Ze is
niet echt sociaal naar 
de rest van haar fami
lie.
Maureen wil tot slot 
nog kwijt dat ze het 
heel leuk vindt om 
mee te spelen bij Mas
kerade. Het is een leuk 
en intens stuk, dat je 
weer laat beseffen hoe
belangrijk familie is.

Marielle van Aarle-
Cromsigt speelt sinds 
dit seizoen bij Maske
rade. Ze vindt het 
leuk dat je bij toneel 
vaak een totaal ander 
personage mag spelen 
dan jezelf. Heerlijk in 
de huid kruipen van 
iemand anders. To
neel spelen is haar met 
de paplepel ingegoten. 
Haar vader speelt al 
meer dan 50 jaar to
neel. Als klein meisje 
ging ze al naar elke 
voorstelling kijken en 
meehelpen achter de 
schermen. Daar is het
virus “overgegaan”.
 
In Augustus Oklahoma 
speelt ze Barbara 
Wes ton, de oudste 
doch ter van het gezin 
Weston. Het is een 
gezin met behoorlijk 
wat bagage. Barbara 
heeft een moeder
die verslaafd is aan 
medicatie en een las
tige opgroeiende pu
ber dochter. Het is een 
rol waar ontzettend
veel emoties in liggen.
Zeker een uit  da ging 
en heel erg gaaf om te 
mogen ver tolken. 

Nieuwkomers Toneelgroep Maskarade 
Graag willen wij jullie kennis laten maken met de nieuwkomers van toneel groep Maskerade.

Kaarten voor “Augustus Oklahoma” kunt u bestellen via het bestelformulier op onze website: www.maskeradehelmond.nl, 
of telefonisch via 06 – 33 30 95 88. U kunt onze voorstellingen bezoeken op 1,2,3,6,7,8,9 en 10 november 2019. De entreeprijs 
is € 14 per persoon. Locatie: Parkzicht. Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond. Meer informatie over “Augustus Oklahoma” leest 
u op onze website.
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Thema Verkeer:
Tijdens dit thema staan diverse soorten 
voertuigen centraal. Een herkenbaar 
onderwerp voor onze peuters.

“Tijn op de fiets” is het boek dat 
centraal staat. Daarin gaat een peutertje 
op de fiets met zijn moeder en komt 
onderweg allerlei voertuigen tegen. 
Ook wij gaan fietsen, in een auto rijden 
en soms wordt er door de kinderen en 
juffen zelf een bus of trein gemaakt. Dit 
rollenspel wordt volop gespeeld door 
de kinderen. Alles mag en kan mee, 
van eten tot boeken, babypoppen en 
natuurlijk zoveel mogelijk peuters en 
leidsters. Dit is natuurlijk herkenbaar 
voor ouders die ook op vakantie gaan …
bepakt en bezakt.

We leren ze spelenderwijs begrippen 
zoals groot en klein, stoppen en 
oversteken, maar ook de kleuren van 
een stoplicht.

Als afsluiter gaan we met de voertuigen 
door onze eigen gemaakte wasstraat en 
word er lekker gespeeld met water. Alles 
wordt dan opgeruimd en opgeborgen en 
na de zomervakantie komt al het rijdend 
materiaal weer tevoorschijn zodat we er 
lekker buiten mee kunnen spelen.

We hebben ook de fiets en auto van 
de juf bekeken en zelfs een motor van 
iemand. Ook mochten we samen met 
de kinderen van de basisschool op het 
schoolplein spelen omdat daar ook het 
thema verkeer centraal staat!

Uitstapje:
Als afsluiting van dit schooljaar gaan we 
met alle peuters en ouders gezellig een 

ochtend spelen in speeltuin Leonardus. 
Naast het feit dat het een gezellige is, is 
het ook een fijn moment om contact te 
maken met de ouders onderling.

Ouder Lenny aan het woord over peu
ter speelzaal Hummeldonk:
“Wat wij zo fijn vinden aan Hummel
donk is de professionaliteit van de 
leid sters en de persoonlijke en warme 
be ge leiding naar de kinderen en ouders 
toe. De communicatie met ouders ver
loopt heel goed en er is een grote ou
der betrokkenheid mogelijk. 
Je kunt een ochtend meekijken op de 
groep, ver jaar dagen mogen bijgewoond 
wor den en ouders kunnen deelnemen 
aan ver schillende activiteiten. Elk kind 
mag zijn wie hij/zij is en er wordt gekeken 
naar de kwaliteiten en ontwikkeling van 
elk kind. Er is aandacht voor de so ci aal
emo tionele ontwikkeling, de mo to riek 
en beginnende geletterdheid en ge
cijferdheid. 
De ontwikkeling van elk kind wordt 
gevolgd met behulp van de Kijk!
methode en besproken met de ouders. 
De kinderen van Hummeldonk gaan 
een aantal keer op bezoek bij de 
Dierdonkschool, zodat ze daar al een 
beetje bekend en vertrouwd raken. 
Ook erg leuk voor de grote broers en 
zusjes als de kleine ‘Hummels’ een kijkje 
komen nemen.”

Fijne zomer:
We wensen iedereen een fijne zomer
vakantie! Vanaf 19 augustus gaan onze 
deuren van Hummeldonk weer open 
voor de peuters!

Groetjes van team Hummeldonk, 
Marleen, Linda en Carola

Peuterspeelzaal Hummeldonk 
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Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost  zaterdag 17.00 u
  zondag 9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum) zondag 11.00 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord) zondag 9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) 
  zondag 11.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255 pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken H.W. Dings (476345 diaken@heiligelambertus.nl

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 

(ingang onder de kerktoren Jozefkerk) 
( 0492 – 522109 (maandag t/m donderdag 9.30-12.30)

Pastorie:
 Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 - 477255
 

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

Zomervakantie van 6 juli t/m 18 
augustus.
Zomervakantie. Wat betekent dit voor 
onze parochie? We zetten de punten op 
een rijtje voor u:

• Nieuwsbrief. Tijdens de zomer-
vakan tie verschijnt de tweeweke
lijkse nieuwsbrief niet, tenzij er 
hele bijzondere gebeurtenissen 
plaats vinden. Dan wordt in de 
kerk een bulletin verspreid wat 
ook aan lezers online wordt 
toegezonden. Wilt u een digitale 
nieuwsbrief ont van gen? Mail ons op 
parochie@heiligelambertus.nl.

• Mis door de week. Alle doorde-
weekse Eucharistievieringenzijn in 
deze periode om 9:00 ’s morgens 
ook op vrijdag.

• Zorgcentra. De vieringen in de zorg-
centra komen te vervallen.

• Kinderwoorddienst. In de Jozef- en 
Edith Steinkerk is geduren de de 
zomervakantie geen kinder woord-

dienst. De eerste kinder woord-
dienst zal weer gehouden worden 
bij de TV Mis op 18 augustus.

• Doopouderavond. In augustus is er 
geen doopouderavond op de eerste 
maandag van de maand.

Nieuw eetpunt: nu alle week-
dagen maaltijden voor de minima
Op de achtergrond is al langere 
tijd gewerkt om op alle weekdagen 
maaltijden voor de minima in de stad 
aan te bieden.

Nu opent ook op vrijdagavonden in 
Wijkcentrum ‘de Brem’ (foto) aan het 
Rijpelplein (wijk Rijpelberg) een nieuw 
eetpunt, met een volledige maaltijd, 
door vrijwilligers en met middelen van 
Caritas0492, in samenwerking met de 

LEVgroep en Belangengroep Rijpelberg. 
Om 18:00 staat het eten op tafel! Allen 
die er gebruik van willen maken, van 
harte welkom. Stap over de drempel, 
en wees onze vriend en gast aan tafel! 
Onze eetmomenten nog eens op een rij:

• Maandag 18:00 Pauluskerk (Paulus 
Potterlaan) – warme maaltijd

• Dinsdag 18:00 Pauluskerk (Paulus 
Potterlaan) – soep en brood

• Woensdag 18:00 zaal Jozefkerk 
(Tolpost) – warme maaltijd

• Donderdag 18:00 Perron3 (Brouw-
huis) – soep en brood

• Vrijdag 18:00 wijkhuis de Brem 
(Rijpelberg) – warme maaltijd

www.caritas0492.blogspot.nl

Maria Ten Hemelopening 15 
augustus in de Jozefkerk
Op donderdag 15 augustus vieren 
we het Hoogfeest van Maria Ten 
Hemelopneming. Een van de bijzondere 
feestdagen die we plechtiger vieren 
dan andere hoogfeesten. Er is dan om 
19:00 u een plechtige Hoogmis met 
gregoriaanse gezangen door het Sint 
Jozefkoor. Er is die dag geen ochtendmis 
om 9:00 u.

LET OP: zondag 18 augustus: TV Mis 
Jozefkerk, aanvang 10:30

Genoemde zondag is er in de Jozefkerk 
weer een TV Mis, aanvang 10:30 u.
Nota bene: In de andere kerken gaan de 
vieringen niet door in dat weekend.
Het is dat weekend de laatste zondag 
van de zomervakantie. We maken 
dan de start van een nieuw school- en 
werkjaar met één gezamenlijke viering 
voor de hele parochie. foto: dit is onze wijk
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier 
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur 
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten. 
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het wijk
team uit:

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, ( 085-7604455
Hilgert Bos 
Berkenheuveldreef 22 ( 528741
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 558281
Corrie Klop
Dierdonklaan 89 ( 558808
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78 ( 514120
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerkhelmond.nl

Bijzondere dienst met 
Pinksteren
Met als thema “naar buiten” was er met 
Pinksteren een oecumenische open
luchtdienst in de Waranda bij het Carat
paviljoen.
De dienst was georganiseerd door 
Bethle hem kerk en de Trudokerk en 
werd voorgegaan door Ds. Corine 
Beeuwkesvan Ede en Ton Schepens
De grote opkomst en het zonnige weer 
maakten deze dienst wel heel bij zon der. 
Zeker als je dacht aan de om standig
heden tijdens Dday 75 jaar geleden die 
in de week daarvoor was herdacht. Het 
is natuurlijk een schrille tegenstelling 
tussen dat oorlogsgeweld en deze vre
dige dienst. Toch is er ook een link naar 
Dday en het pinkstergebeuren. Beiden 
geïnspireerd met als uiteindelijk doel 
vrede te brengen voor iedereen on
geacht geaardheid, afkomst en achter
grond. Pinksteren kent geen muren en 
grenzen maar brengt mensen samen. 
Laten we ons ervan bewust zijn, dat 
zonder Dday deze dienst in vrijheid niet 
mogelijk zou zijn geweest.
Het oecumenische karakter van deze 
dienst werd extra benadrukt door het 
gezamenlijk uitspreken van gebed en 
zegen door beide voorgangers.

Muzikale begeleiding was door Canti
mond en projectleden o.l.v. Marjan 
Vree. 
De dienst is te zien op www.Helmond.live

Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen houden we kof
fie inloopochtend in de Ontmoe tings
ruimte van de Bethlehem kerk van 10.00
12.00u. Een ieder die het gezellig vindt 
om een kopje koffie te drinken samen 
met anderen, elkaar te ontmoeten op 
een doordeweekse dag, nodigen we 
hierbij uit! Van harte welkom!
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Scouting Paulus Zomerkampen 2019
Van Wilbertoord tot Brexbachtal

www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
www.instagram.com/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com

Op het moment dat u dit in uw wijk
blad leest zitten wij met onze leden al 
vol op in onze zomerkampen en of in 
de voorbereidingen ervan. Wij wil len 
u graag laten weten waar we met onze 
le den naar toe gaan in deze zomer
vakan tie.

De bevers (4-7 jr.) gaan in het weekend 
van 28-30 juni naar de boerderij van 
boer Jan in Wilbertoord. Een weekend 
vol spelen en avontuur op de boerderij 
om weer een mooi beverjaar af te 
sluiten
De welpen (7-10 jr.) vertrekken op zon-
dag 7 juli naar Bergen op Zoom om daar 
hun zomerkamp te gaan beleven. De 
welpen werken normaal met een the-
ma, maar helaas kan en mag ik nu niet 
vertellen wat dit gaat zijn. Op zater dag 
13 juli zullen zij dan moe en voldaan naar 
huis terug keren van hun zomerkamp.

De scouts (10-14 jr.) gaan elk jaar met 
de fiets op kamp en dit jaar fietsen ze 
naar Loenen. Zij vertrekken op vrijdag-
avond 5 juli richting de Veluwe maar 
zullen eerst ergens onderweg nog over-
nachten op een boerderij voordat ze de 
volgende dag de laatste etappe richting 
de het eindpunt vervolgen. De scouts 
slaan uiteindelijk na 100 km hun kamp 
op het scoutingterrein in Loenen. Op 
zater dag 13 juli komen ze weer terug 
naar Helmond.
Voor onze explorergroep (14-18 jr.) 
wordt het een lange fietstocht, zij gaan 
name lijk naar het Veerse meer in de 
provincie Zeeland. Pal aan het water ligt 
daar een mooi kampterrein. Dit keer na-
tuurlijk op de fiets, want 166 km is niet 
heel ver weg voor onze explorers.
De Roverscouts (18-21 jr.) gaan dit jaar 
voor een lang zomerkamp naar Brex-
bach tal in Duitsland. Na 220 km strijken 
zij neer in de buurt van Koblenz om o.a. 
de Duitse taal weer eens onder de knie 
te krijgen
De plusscouts (21-65 jr.) gaan het 
seizoen afsluiten met een weekendje 
in Budel van 21- 23 juni. Op zaterdag 22 
juni gaan we een bezoek brengen aan 
de abdij van Hamond-Achel en wie daar 
al eerder geweest is weet dat ze daar 
ook een mooie brouwerij hebben met 
een uitstekend bierwinkeltje

Onze eigen blokhut zal tijdens de zo-
mer vakantie twee maal gehuurd wor-
den door scoutinggroepen uit Tilburg 
en Leidschendam om hun eigen 

zomer kamp te laten plaats vinden. We 
verwelkomen deze groepen en wensen 
hen een mooi zomerkamp

Ons nieuwe seizoen starten we weer 
met een gezamenlijk openingsweekend 
in Bakel op 23-25 augustus. Hebben 
wij je interesse gewekt en denk je dat 
Scouting ook wel iets voor je zelf of 
voor je kinderen kan zijn neem dan eens 
een kijkje op onze website voor meer 
informatie.
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