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Alg. Politienummer
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mail: dafna.brouwers-heinis@politie.nl
monique.aelmans-frissen@politie.nl
Kindcentrum 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

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

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

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

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

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

Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

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

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
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Peuterspeelzaal Hummeldonk
(088-2088726
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
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Late vakantie, geen zomer en nu al herfst
Zomer 2021, zag je vorig jaar zomer
de coronacijfers hard terug lopen,
dan was het dit jaar anders, en de
herfst moet nog beginnen. Na het
“dansen met jansen” werden er enkele
teugels weer snel aangetrokken.
Eindigde ik in de vorige Gazet met
“Tot ziens bij de dierdonkdagen”
dan is deze kreet ook door Mark en
Hugo weer achterhaald. Weer geen
evenement in Dierdonk, althans geen
Dierdonkdagen, nog wel gepland staat
de Dierdonkquiz in november, en ook
zijn carnavalsverenigingen bezig met het
plannen van hun prinsbekendmaking.
Hopelijk worden deze niet tegen
gehouden door Mark en Hugo.
Wel zullen we de kracht te zien
krijgen in Dierdonk, en dat niet door
superhelden maar door “Waskracht”.
Een Helmond breed project dat ook
in Dierdonk neerstrijkt, op Vrijdag
24-09, 19.30-21.00 uur Kromme Geer
Plein
en Zaterdag 25-09, 10.00 11.30 uur, Sprengenbergweide (vanaf
Rhulenhofweide) met enkele oude
bekende van onze helaas opgeheven
toneelclub Maskerade.
Over superhelden gesproken, wij
hebben er in Dierdonk wel een
held bij, en wel zo belangrijk dat de
Burgemeester ervoor naar Dierdonk
kwamen. Onze held heet Teun en kreeg
hiervoor een jeugdlintje.
Het was me de zomer wel. Hebben we
laat vakantie en dan is het meer een
soort van kwakkelzomer, alhoewel
deze week nog in de krant stond dat
deze zomer wel eens bij de top 5 van
beter zomers zou kunnen komen. Het is
natuurlijk het gevoel en de herinnering
van vorig jaar toen het zo heet was.
Als je dan op zoek gaat voor een pagina
uit de oude doos en dan ook nog eens
een ouder voorwoord leest dan blijkt de
zomer van 2011 ook zo te zijn geweest.
Zo kwamen we dus in de Gazet van
september 2010 het artikel tegen dat de
wijk aankondigingsborden zijn onthuld.
Interessant nu ze opnieuw in de kijker
staan met een nieuw mailadres om
ze ook gevuld te krijgen. Deze borden
staan er alweer 11 jaren. Eigenlijk wel
vreemd toen met een foto erbij van
Gazet september 2021

de onthulling in Stiphout, deze stond
symbool voor de onthulling in alle 3 de
wijken. Toch een passende pagina voor
een plaatsje in de rubriek “uit de oude
doos”.
Wel opgestart is onze ouderenclub
van de wijkvereniging, Moetniks, een
blij weerzien maar ook een afscheid
van een van de kartrekkers van de
activiteitencommissie. Deze kan dus
weer aanvulling gebruiken. Zo ook kunt
u vanaf 30 september weer terecht bij
de computerinloop.
Ook de wijkraad is zo het zich laat
aanzien weer actief, lees over
rattenplaag, straatverlichting en de
N279. Waarom zeg ik dan niets over de
wijkborden? Wel dit is een gezamenlijk
iets van de wijkvereniging en de
wijkraad.
Onze politieke columnisten hebben
beide maken beide hun zienswijze
kenbaar over de klimaatverandering,
waarbij de zomer en de herfst zeker
een rol spelen. Ook een rol speelt
het hergebruik van en repareren van
goederen. Eindelijk kan men dat ook
weer door een aantal vrijwilligers in het
repaircafé laten doen in onze buurwijk
Rijpelberg.
Even terugkomen op de herfst, menig
voorwoord heb ik geschreven onder
warme en zonnige omstandigheden,
maar met de totstandkoming van dit
voorwoord op de laatste zondag van
augustus, leek de herfst al aangebroken,
16 graden en buien. Tijd voor mij en
ook velen om het bijna niet gebruikte
zwembad maar op te gaan bergen.
Des al niet te min wens ik iedereen
veel leesplezier en op naar de (warme)
herfstvakantie.
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

Laat u verrassen op
onze Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

info@vanheugtencv.nl
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De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
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het met de strekking eens is. Anonieme
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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:
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Volgende verschijningsdatum vanaf:
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Dierdonkdagen 2021 afgelast!!!
Wij willen als stichting de Dierdonkdagen voor onze
wijkbewoners een weekend gezelligheid, sporten,
plezier en feest faciliteren.
Samen zijn zonder beperkingen, geen toegangstesten,
open tenten en of verplicht zitten.
Het feit dat er tot 1 september nog heel veel dingen niet
mogen m.b.t. het organiseren van een weekend, zijn wij
van mening dat een dikke week later (10-11-12 september)
er helaas nog steeds beperkingen zullen zijn die wij als
organisatie niet kunnen en willen uitvoeren.
Met pijn in ons hart hebben we dus moeten besluiten om de
voorbereidingen te staken en de Dierdonkdagen 2021 af te
gelasten.
We waren er in juni nog vol van overtuigd dat er in
september een knallend Dierdonkdagen weekend zou kunnen
plaatsvinden.
Stichting Dierdonkdagen

Beste quizliefhebbers van Dierdonk
De Quiz avond zal plaats vinden op zaterdagavond 6 november
a.s. en de uitslag zal op zaterdagavond 20 november a.s.
bekend gemaakt worden.
Binnenkort worden de eerste hints via facebook bekend
gemaakt, dus houd dit in de gaten.
De eerste teams hebben zich inmiddels al aangemeld.
Hopelijk kunnen de coronaregels snel los gelaten worden
zodat de quiz kan plaatsvinden zonder aangescherpte regels.
Heeft u, uw team nog niet aangemeld? Doe dit dan via het
email adres: dierdonkquiz@gmail.com onder vermelding van
je teamnaam en een contactpersoon.
Wij hebben als quizcommissie inmiddels de grote lijnen van de
Quiz alweer op papier staan en het beloofd ook dit jaar weer
een veelzijdig geheel te worden met een grote diversiteit aan
opdrachten voor jong en oud.
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Verdere informatie van dit unieke evenement zal via de
komende edities van de Gazet bekend gemaakt worden dus
houd deze goed in de gaten.
Wij hopen velen van u te ontmoeten tijdens onze Quizavond
op 6 november a.s.
Team Dierdonk Quiz
Dierdonk Events
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Onze groene sprongen zijn veel te kleine stappen
Onze wereld staat in brand of onder
water. De gevolgen de klimaatcrisis
zijn overal voelbaar. Onze aarde
wordt een gloeiende plaat.
Extreme hitte en bosbranden in landen
rond de Middellandse Zee en alles
wegvagende overstromingen in stroom
gebieden van Rijn en Maas.
En we weten het allemaal, schaal en
omvang van deze gebeurtenissen overstijgen de statistische
piekverwachtingen. Het roer moet om. Het is verbranden,
verdrinken, of … veranderen!
Mensen zouden wel willen veranderen, maar wachten veelal
op richtinggevende steun en maatregelen van de politiek.
Dit vraagt politieke moed en wijsheid want het zullen niet
allemaal populaire beslissingen zijn, die ons stappen verder
brengen.
En hoe zit het dan in onze stad en in de Helmondse politiek?
In Helmond kijken we al flink vooruit naar 2040. De politiek is
stellig en wil bijdragen aan de noodzakelijke energie-omslag.
Er komt een plan voor zonnevelden. Echter een meerderheid
van de wijkbewoners is tegen: not in my backyard! We hadden
een druppel op de gloeiende plaat kunnen laten vallen, maar
die is al verdampt voor hij de plaat heeft kunnen bereiken.
Da’s geen stap vooruit, maar achteruit.

en daar plantjes in te zetten. Leuk en gezellig, maar het
fundamentele probleem van verhitting door teveel tegels in
voor- en achtertuinen, wordt daarmee niet aangepakt. Alweer
zo’n druppel die verdampt voordat hij de gloeiende plaat
heeft kunnen bereiken. Die stap is te klein.
Onze landelijke, provinciale en lokale overheden, ook de
Helmondse, zullen met stevige plannen moeten komen om
flinke stappen te zetten om de opwarming van de aarde te
stoppen en de afkoeling van de gloeiende plaat te bevorderen.
Gelukkig is er nu een heel pakket aan klimaatplannen in het
Europees Parlement. Mohammed Chahim, onze Helmondse
Europarlementariër, zei op Radio 1 daar het volgende over:
“Deze klimaatplannen zijn een belangrijke en flinke sprong
voorwaarts. Hiermee doven we de vlam onder de gloeiende
plaat.”
Laten we hopen dat deze plannen snel worden aangenomen
en ten uitvoer worden gebracht. Laten we ook hopen dat de
Helmondse politiek zeker na de verkiezingen met een stevig
pakket aan groene maatregelen komt. Laten we ook hopen
dat mensen bereid zijn deze vergroening te omarmen en klaar
zijn voor een goede hink-stap-sprong.
Bert Valentijn
Burgercommissielid PvdA-Helmond

De gemeente roept op tot vergroenen van tuinen en lanceert
Operatie Steenbreek. Mensen worden in de gelegenheid
gesteld een rijtje tegels onder hun voorraam uit te halen

Onze groene sprongen zijn veel te kleine stappen
In mijn eerste bijdrage begin dit
jaar heb ik beloofd u op de hoogte
te houden van mijn ervaringen als
burgercommissielid. Destijds uit
idealisme begonnen, vraag ik me nu
af hoe zinvol mijn bijdrage aan de
Helmondse politiek is.
Zo maak ik me al lang grote zorgen over
de opwarming van de aarde. En dat
er daadwerkelijk iets aan de hand is, is ook recentelijk weer
duidelijk geworden. Bosbranden in Siberië, Griekenland,
Turkije, Canada en de westkust van de USA; om maar niet te
spreken over de slachtoffers die gemaakt zijn en de ravage die
is aangericht door overstromingen in België, Duitsland en ons
eigen land.
In de coronacrisis leek het even of de mentale knop van
mensen werd omgezet; er leek een besef dat de “oude”
wereld op veel fronten hersteld moest worden. Die bezinning
aan het begin van de pandemie bleek van korte duur. Gelet op
de stijging van het aantal vluchten, blijkt dat we weer massaal
het vliegtuig nemen en zien we dat de economie wordt
aangejaagd door forse consumptie.
Heel veel mensen maken zich zorgen over het klimaat op
aarde; maar blijkbaar zien we dat toch als een uitdaging voor
(lokale) overheden en veel minder als een uitdaging voor
Gazet september 2021

onszelf. Neem nu de discussie en de verhitte gemoederen
rond het geplande zonneveld in Stiphout.
In mijn optiek heeft de verantwoordelijk wethouder in dit
proces steken laten vallen door de bewoners niet van meet af
aan te betrekken en een stem te geven. Een gemiste kans. We
hebben vanuit de Regionale Energiestrategie ook in Helmond
de opdracht om te komen tot een reductie van CO2. Daartoe
zijn enkele locaties aangewezen waar zonnevelden geplaatst
kunnen worden.
Wat de boze Stiphoutenaren had gesierd is als ze zich, naast
hun verzet, constructief hadden opgesteld om te kijken wat
er wél mogelijk zou zijn geweest. Anderzijds…zolang de Elon
Musks en Richard Bransons uit deze wereld uit prestige- en
marketingoverwegingen commerciële ruimtevaartvluchten,
die gepaard gaan met een enorm vervuilende uitstoot, mogen
initiëren, dan worden de protesten uit Stiphout direct in een
ander daglicht geplaatst.
Moeten we daarom niet wereldwijd op zoek naar een nieuw
evenwicht, naar de kern van de samenleving? En moet dit niet
gepaard gaan met het kritisch beschouwen van ieders eigen
voetprint op deze aarde? Nog geen druppel op deze gloeiende
plaat is mijn bijdrage in de lokale politiek, toch blijf ik me
inzetten.
Ine Warmerdam
Burgercommissielid plan!
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Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Wijkinfoborden
De wijkraad en de wijkvereniging plaatsen hun
aankondigingen op de wijkinfoborden. Zo werd recent
gemeld dat de Dierdonkdagen door zouden gaan maar
helaas is inmiddels besloten de editie van 2021 te
cancelen.
Gelukkig vinden de komende maanden enkele activiteiten wel
plaats. De bijbehorende data worden natuurlijk in de Gazet
bekend gemaakt maar kunnen ook op de wijkinfoborden
geplaatst worden.

Heeft u een activiteit die u graag onder de aandacht brengt
van de Dierdonk binnenrijdende mensen, stuur dan een mail
naar wijkinfoborden@dierdonk.nl. Hopelijk zijn er binnenkort
weer vele aankondigingen te lezen op de borden.

Straatverlichting
Dierdonk
De oude armaturen op de Coendersberglaan, Waterleliesingel
en Dierdonklaan zijn in 2021 door de firma Heijmans
vervangen voor energie zuinige led armaturen.
Deze armaturen melden zich automatisch wanneer ze een
storing hebben, de gemeente kan ze dan gaan repareren.
Ze zijn ook uitgerust met bewegingssensoren, zodat we het
licht kunnen dimmen wanneer er niemand op straat is.
Op die manier kunnen we als gemeente tegelijk voldoen aan
de veiligheid op straat en de energiebesparingsdoelstellingen.
De komende jaren gaan we heel Dierdonk voorzien van deze
slimme en energie zuinige verlichting.
Wijkraad Dierdonk

Beste Wijkbewoner
Op enkele plaatsen in Dierdonk is er overlast door
ratten. Natuurlijk zijn wij samen met de gemeente
bezig deze plaag te bestrijden.
Wilt u zelf ook iets doen aan bestrijding van ratten:
In Dierdonk is het bedrijf M2Z gevestigd, zij houden zich bezig
met de bestrijding van ongedierte voor grote bedrijven zie
www.m2z.nl
Iets lezen over het gedrag van ratten: www.m2z.nl
ongediertebestrijding knaagdieren
Als u persoonlijk last heeft, kunt u bij M2Z een professionele
ratten en muizenvangers kist kopen. Kosten € 35,-- per kist af
te halen Arcenlaan 7A, 5709 RA Helmond.
Ratten komen alleen voor op plaatsen waar etensresten of
voer voor dieren rondslingert.
Dus het ligt toch meestal aan onszelf!!!!
De Dierdonkschool en AH hebben al de nodige acties
doorgevoerd.
Wijkraad Dierdonk
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Feestelijk weerzien bij seniorenclub MoetNiks
Clubleden ontmoeten elkaar in Parkzicht

Na vele lange maanden wachten, was het op 14 juli jl. voor de
leden van MoetNiks weer mogelijk om elkaar te ontmoeten.
De clubleden werden ontvangen in een feestelijk ingerichte
zaal waar koffie met gebak klaar stond (traktatie van Co
Schellekens) en het weerzien was hartverwarmend. Na een
hartelijk welkomstwoord van Wim Claassen, werd aandacht
gevraagd voor een wel heel bijzonder lid, Co Schellekens. Zij
is vanaf de oprichting bij de club, maar vindt het, gezien haar
leeftijd van 92 jaar, tijd om te stoppen met koersballen. Met
een mooi boeket Bloemen werd zij speciaal nog even in het
zonnetje gezet.

Quiz Witte Gij ‘t

Het koersballen was helaas nog niet toegestaan en na
het uitwisselen van nieuwtjes was het tijd voor een leuke
hersenkraker, de quiz. Verdeeld in groepjes moesten de
clubleden 12 vragen beantwoorden over onze mooie
provincie. De Kennisquiz ‘Witte Gij ‘t, dan denk je aan Brabant’,
geleid door quizmaster Henk Arts, zette de clubleden aan het
denken en discussiëren. Het winnende team werd beloond
met een consumptiebon.

Afscheid commissielid

Henk Arts, lid van de activiteitencommissie MoetNiks ofwel
de drie MoetNiks Musketiers, zoals hij het zelf noemde,
maakte bekend te stoppen met zijn werk binnen de
activiteitencommissie. Hij blijft wel lid van de club. Henk liet
weten dat hij de samenwerking in de commissie als een warm
bad heeft ervaren en dat hij zich steeds met veel plezier heeft
ingezet voor de club. Bij een afscheid hoort, zeker in dit geval,
een woord van dank uitgesproken door Ans en Wim namens
de leden van MoetNiks. Als blijk van waardering kreeg Henk
een PeelPeuzelboekje en een fles gedistilleerd overhandigd.
Door het afscheid van Henk is de activiteitencommissie op
zoek naar een nieuw commissielid, belangstellenden kunnen
zich melden bij Wim en Ans.

Loterij

De ochtend werd afgesloten met een loterij waar een
klein prijsje mee te winnen viel. Al met al was het een fijne
bijeenkomst, waar we in een gemoedelijke sfeer weer
nader tot elkaar gekomen zijn. Tevreden keerden de leden
huiswaarts in de verwachting dat het koersballen weer snel
hervat zal kunnen worden.		
Ans, Wim, Henk

Computerinloop weer van start op 30 september
We zijn zeer blij dat vanaf donderdag 30 september
de kosteloze PC-inloopochtenden in wijkcentrum
Parkzicht weer te bezoeken zijn.
Computerinloop Dierdonk
Locatie: Parkzicht
Datum: Iedere donderdag vanaf 30 september
Tijd:
10.00-12.00 uur
Onze vrijwilligers begeleiden u dan als vanouds bij het
oplossen van uw digitale problemen. Neem uw notebook,
tablet of smartphone mee en we proberen samen met u het
probleem op te lossen. Het maakt daarbij niet uit of u werkt
met Windows of Apple, iPhone of Android, telefoon of tablet.
We hebben voldoende kennis in huis om u te helpen.
Wij kunnen op 1,5 meter digitaal meekijken op uw laptop of
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nemen, indien nodig, de laptop digitaal over zodat u in alle
rust kunt meekijken. Heeft u geen problemen maar zijn er
onderwerpen waar u graag iets meer over zou willen weten?
Bijvoorbeeld het gebruik van WhatsApp, foto’s beheren en/of
bewerken, online-veiligheid of heeft u moeite met het beheer
en onthouden van wachtwoorden? Of heeft u interesse in
“smart home” oplossingen (Domotica)? Wij helpen u graag
met praktische tips.
In de Corona-maanden hebben we u ondersteund via ons
‘Hulp op afstand’ programma. Dit programma, waarbij u een
korte probleembeschrijving kon sturen naar ons mailadres,
zullen we continueren voor diegenen die nog niet in staat zijn
de PC-inloopochtenden te bezoeken.
Voor contact en info kunt mailen naar:
computerinloopdierdonk@hotmail.com

Nieuwsblad voor Dierdonk

Afscheid van een bijzonder commissielid
Activiteitencommissie dankt Henk Arts voor zijn toewijding
Tot onze spijt heeft Henk te kennen gegeven om persoonlijke
redenen te stoppen met de activiteiten binnen de commissie
MoetNiks, de drie MoetNiks musketiers zoals Henk ons
clubje zelf noemde. Wij vinden het vreselijk jammer, maar
respecteren Henk’s besluit.

Henk verdient veel respect voor de wijze waarop hij invulling
gaf aan het werk binnen de commissie. Mede door Henk is het
smoelenboek en de adressenlijst tot stand gekomen en ligt er
op woensdagmorgen een keurig bijgewerkte informatiemap
ter inzage betreffende de activiteiten van de laatste drie
jaar. Henk zorgde voor de contacten met de redactie van de
Gazet en het inleveren van kopij. Bovendien onderhield Henk
contacten met de leden via de mail. Tijdens de vergaderingen
zorgde Henk voor stabiliteit in de discussies en beslissingen.

Heel veel dank Henk voor je
toewijding, je creatieve inbreng, maar bovenal je vriendschap.
We waren een goed team en we gaan je missen!
De twee MoetNiks musketiers,
Ans en Wim

Fietstocht MoetNiks op 27-07-2021
HERE WE GO!

Het reisdoel op de pedalen was Gemert, een “kleine fietstocht“, nou dat viel wel mee. De reisleider voorop met oranje
vest, dan de pendelaars, en de laatste man met groen vest
sloot de rij. Lekker veilig om er tussen in te fietsen!

We pendelden rustig door het Brabantse platteland om op
een afgesproken terras ons lekker te laten verwennen. Koffie
met een Brusselse wafel die rijkelijk belegd was met verse
aardbeien en slagroom! HEERLIJK (geen lunch meer nodig)

Leuke kleine weggetjes, bospaden waar we ons door wildafzettingen doorheen moesten zien te maneuvreren, om daarna
de geur op te snuiven van de uienvelden aan de ene kant en
de velden met piepers aan de andere kant van de weg.
Prachtige vergezichten die indrukwekkend zijn als het weer
mee zit zoals dinsdag.

Het mooie van zo’n fietstocht is dat je kennis maakt notabene
met mensen uit je eigen straat, een verrijking van het sociale
leven. Mooie conversaties op het terras onderling waar
we lachen om de grappen en leuke anekdotes die iedereen
vertelt. 3 koppige leiding, hartelijke dank voor de prachtige
tocht, en de donatie van de wafel.
Tot de volgende keer, we kijken er naar uit.

Mies

Activiteitenoverzicht Augustus-Oktober
Datum of periode
11 augustus
14 september
30 september
oktober
Iedere woensdag
Contactpersonen:

Activiteit
Start met koersbal en jeu de
boules
Grote dag fietstocht. Lunch
op eigen kosten
Wekelijks vrije
computerinloop
Excursie

Plaats

Toelichting

10-12.00 uur Parkzicht

Er zijn geen restricties

Vertrek om 10.00 uur
parkeerplaats AH Dierdonk

Opgave voor 10-09 bij Ans of Wim

10.00-12.00 uur Parkzicht

computerinloopdierdonk@hotmail.com

Nog niet bekend

Informatie volgt

Koersbal
Jeu de boules

Parkzicht 10-12 uur
Promenade Parkzicht 10-12 uur Indien het weer het toelaat
Ans Postma tel: 06 20 39 79 18 / Wim Claassen tel: 06 13 43 08 46
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BRAAKMAN

Mr. G.C.G. Raymakers

A DVOCATEN

Mr. L.C.J. Sars

Voor particulieren en ondernemers

Specialisten in:

Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415

braakmanadvocaten.nl

Arbeidsrecht
Letselschade
Familierecht
Mediation
Omgevingsrecht
Sociaal zekerheidsrecht

Kindcentrum Dierdonk - Het jubileumjaar

“Kindcentrum Dierdonk ... Samen
leren, samen vieren!” is het thema
voor jubileumjaar 2021-2022.
Je gaat naar Kindcentrum Dierdonk
om er je klasgenootjes te ontmoeten,
om er je leerkrachten en pedagogische
coaches te ontmoeten, om er nieuwe
kennis, vaardigheden en attitudes te
leren, om je dag zinvol en plezierig
door te komen in de klas, maar ook in
de voor-, tussen- en naschoolse opvang
en om te vieren. Vieren dat je er samen
mag zijn, dat je van elkaar mag leren, dat
je met elkaar kunt lachen, leren, zingen,
sporten, muziek maken en zoveel meer..
Dit jubileum jaar zullen we dan ook
op vele manieren gaan vieren dat de
school 25 jaar bestaat. Er staan een heel
aantal leuke activiteiten op de planning,
want we gaan er dit jaar met zijn allen
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voor zorgen dat het voor de kinderen,
ouders en de leerkrachten een feestje is
om naar school te gaan! Er is zelfs een
speciaal ‘jubileum vignet’ ontworpen
voor het komende “magisch” schooljaar.
Zomerschool
Sinds afgelopen schooljaar hebben
wij door het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) de mogelijkheid ge
kregen om in de laatste week van de
zomervakantie de zomerschool aan
te bieden. Op Kindcentrum Dierdonk
vinden wij het belangrijk dat kinderen
met een fijn gevoel en met zoveel
mogelijk zelfvertrouwen aan een nieuw
schooljaar beginnen. De overgang naar
een nieuw schooljaar kan voor sommige
kinderen namelijk extra spanning
opleveren. Tijdens de laatste week van
de zomervakantie konden deze kinderen
op een gestructureerde, ontspannen en
laagdrempelige manier weer wennen

aan de school en hun nieuwe lokaal.
Ze konden ook al even kletsen met de
nieuwe leerkracht(en). Tijdens deze
week werden de kinderen begeleid door
enkele van onze eigen leerkrachten. Zo
voelde deze ‘extra’ kennismaking nog
vertrouwder.
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65 + KLUSSER / STYLIST

binnenkort:

voor uw

HUIS - TUIN - INTERIEURPLAN

podium
vr 03 sep 20.45 u

oa timmerwerk / houtenvloer

poor man richie

YOUR MIND IS LIKE MINE TOUR
za 11 sep 20.30 u

schilderwerk / behangen

reggae night
Expo

CAMEL’S DROP EN HEIGHTS MEDITATION
vr 17 sep 21.00 u

metselwerk / tegelwerk

jozef van wissem

tevens, tuin en straatwerk

EX MORTIS TOUR
za 18 sep 20:30 u

clan of xymox

voor WOON en BEDRIJFSRUIMTES

TOUR 2021
zo 19 sep 15.30 u

i am oak

Bel Kees 0611441257 45 jaar ervaring

TOUR 2021
vr 24 sep 20.45 u

under the surface
MINE TRIUWA TOUR
za 25 sep 21:00 u

monomyth
TOUR 2021

Het is weer tijd voor Fresh
Cacao, de jaarlijks terugkerende tentoonstelling met
werk van afgelopen zomer
afgestudeerde jonge kunstenaars!
Carat en De Cacaofabriek
hebben zich met hun samenwerking ten doel gesteld
om talentvolle kunstenaars te
ondersteunen. Er zijn 11 kunstenaars geselecteerd van
vijf academies. Aan het einde
van de expositie zal één van
de exposerende kunstenaars
de Carat Lucas Gassel Prijs
in ontvangst nemen.
De Fresh Cacao expo loopt
van 5 sep t/m 3 okt.

E
SPECIAL M
J U B I L E UN
PRIJZE

film

THE FATHER

Met briljante vertolking van Anthony Hopkins

DE VEROORDELING

Drama over de Deventer moordzaak

DEAR COMRADES

Russische historische film over de arbeidersstaking

MIJN VADER IS EEN VLIEGTUIG
Verfilming van de gelijknamige roman

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Burgemeester
De burgemeester kwam op
Kindcentrum Dierdonk een
jeugdlintje uitreiken.
Zegt Jantje tegen zijn moeder:
“De burgemeester was vandaag op school!”
Vraagt moeder: “En, had zij
haar ke�ng om?”
Waarop jantje antwoord:
“Nee, zij liep gewoon los!”

www.peterparket.nl

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN
TEGELVLOEREN

Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

Weer naar school
Jasper trekt zijn jas aan. Hij gaat na een
lange zomervakantie weer naar school.
‘Ik moet mijn tas nog pakken. Daarin zit
iets voor de juf’, zegt Jasper. ‘Oh, wat
leuk. Wat heb je dan voor de juf?’ vraagt
mamma. ‘Een schelp van het strand’,
zegt Jasper. Mamma kijkt verbaasd. ‘De
juf heeft gevraagd of alle kinderen iets
meenemen van de vakantie’. Jasper rent
naar boven om zijn tas met de schelp erin
te halen. De juf zal hem vast heel mooi
vinden, denkt hij.
Mamma en Jasper lopen samen hand in
hand naar school. De buurvrouw achter
het raam zwaait naar hen. Ze zwaaien
terug. ‘Ben je blij om weer naar school te
gaan?’ vraagt mamma. ‘Ik vind vakantie
heel leuk. Maar ik begon mij wel een
beetje te vervelen’, zegt Jasper. ‘En je ziet
Sanne weer elke dag’, zegt mamma.
Ze zijn bij school aangekomen. Er staan
nog meer moeders met kinderen te
wachten om naar binnen te gaan. Sanne
heeft Jasper al gezien. ‘Jasper, Jasper, we
staan hier’, roept ze over het schoolplein.
Jasper laat de hand van zijn moeder los
en rent naar Sanne toe. ‘Wat heb jij voor
de juf?’ vraagt Jasper. ‘Zeg ik niet’, zegt
Sanne. Jasper trekt aan haar rugtas. ‘Niet
doen’, zegt ze boos. De beide moeders
lachen naar elkaar. ‘Nou, ze hebben elkaar
weer gevonden’, zegt Sannes moeder.

De kinderen hebben ieder een stoeltje
uitgezocht. Jasper en Sanne zitten naast
elkaar. De juf vraagt de kinderen een
voor een wat ze van de vakantie hebben
meegenomen. Ieder laat met trots zijn
souvenir zien. Dan is Jasper aan de beurt
en laat zijn schelp zien. ‘Waar heb je die
gevonden?’ vraagt de juf. ‘Op het strand
in Engeland. Daar ben ik geweest met
pappa en mamma. En in de schelp kun
je de zee horen’. ‘Laat mij eens horen’,
zegt de juf. Jasper geeft de schelp. De juf
luistert aandachtig. ‘Ja, ik hoor de zee
ruisen. Mogen de andere kinderen ook
luisteren?’ vraagt de juf. De schelp gaat
van de ene oor naar de andere.

allemaal weer naar jullie plaats. Dan kan
ik er iets over vertellen’, zegt de juf.
De juf vertelt dat er soms zieke zeehondjes
worden gevonden op het strand. Dat is heel

‘En wat heeft Sanne?’ vraagt de juf. Sanne
vouwt voorzichtig een stukje papier open.
Er komt een klein beeldje tevoorschijn.
‘Dat is een zeehond’, zegt Jasper. Het
beeldje is zo klein dat de andere kinderen
het niet goed kunnen zien. ‘Jullie moeten
al de meegebrachte souvenirs op de tafel
leggen. Dan kunnen we het allemaal
goed bekijken’, zegt de juf. ‘Waar heb je
die zeehond gevonden?’ vraagt Jasper.
‘Die hebben mamma en ik gekocht in
het zeehondenziekenhuis’, zegt Sanne.
‘Dat bestaat helemaal niet’, zegt Jasper.
‘Welles’. ‘Nietes’. ‘Zeg jongens. Wat is er
allemaal aan de hand. Geen ruzie maken
hoor’, zegt de juf. ‘Jasper zegt dat er
geen zeehondenziekenhuis bestaat’, zegt
Sanne. ‘Ja, die bestaat wel. Gaan jullie

‘Het is net een baby’, zegt een van de
kinderen in de klas. Sanne glundert van
trots. Haar souvenir van de vakantie is
wel heel bijzonder. Maar Jaspers schelp
vinden ze ook allemaal geweldig. Er zijn
er die nog een keer de zee willen horen
ruisen.

zielig. Maar de mensen die zo’n zeehondje
vinden kunnen de zeehondencrèche
bellen. Die komt dan met een
dierenambulance om het zeehondje
mee te nemen. In de zeehondencrèche,
zo heet het zeehondenziekenhuis, wordt
het beestje beter gemaakt. En als hij
weer gezond en sterk is wordt hij in de
zee losgelaten. ‘Misschien kunnen we een
keer gaan kijken bij de zeehondencrèche’,
zegt de juf. ‘Jaaa!’ roepen alle kinderen.
Het zeehondje wordt nog eens aandachtig
bekeken.

De eerste schooldag zit erop. De kinderen
hebben het erg naar hun zin gehad. Ze
hebben allemaal kunnen vertellen over
de vakantie. Sommige zijn naar het
buitenland geweest en weer andere
gewoon in Nederland. Thuis of op de
camping. Ieder had wel een leuk verhaal.
Ze stormen het schoolplein op. De
moeders wachten om ze mee naar huis
te nemen.

De deur van de school gaat open. De juf
heet iedereen welkom en geeft ze een
hand. Jasper en Sanne hangen hun jas
en tas aan de kapstok. ‘Vergeten jullie je
souvenir niet’, zegt Jaspers moeder. ‘Ik
heb geen souvenir, maar een schelp’, zegt
Jasper. ‘Dat is hetzelfde. Een souvenir is
iets wat je meeneemt van vakantie’, zegt
Sannes moeder. Jasper vindt het maar
raar. Jasper en Sanne geven hun moeders
een dikke kus. Het is tijd om afscheid te
nemen en de klas binnen te gaan.

Gazet september 2021

15

Kleurplaat

16

Nieuwsblad voor Dierdonk

Doodles gifts op www.yoursurprise.nl Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.
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Medi-Zijn: Nazomeren
Een bloemlezing uit een spreekuur van huisartspraktijk Boszicht
Column door huisarts Margot Gast
“Deze week nog heerlijk nazomerweer, licht bewolkt en zéér
zachte temperaturen voor de tijd van het jaar. Fijne avond
verder!”. Dit weerbericht op de televisie moest even tot me
doordringen. Nazomerweer ??? Na de zoveelste Coronagolf
dit jaar, late sneeuwval in de lente, vroege hittegolf in de lente
en vervolgens een hoop overstromingsgeweld vlak voor de
zomervakantie, waren we door alle drukte en Coronaperikelen
al in de nazomer beland? Onze praktijk had de laatste maan
den druk gevaccineerd, vaccinatie-registraties met honderden
tegelijk weggewerkt, als een soort van alternatief reisbureau
meegedacht over veilige bestemmingen, negatieve PCRtesten, QR-codes helpen ophalen, gele vaccinatieboekjes
ingevuld, gestempeld en gestickerd, Shengenverklaringen
in orde gemaakt. Dit alles zodat veel patienten eindelijk een
welverdiendde vakantie mochten gaan vieren. Weer gezond
van lijf en leden konden de meesten gelukkig gaan vertrekken,
extra medicijnen, sommigen na medische inspanningen van
de huisarts en een ondersteunend gesprek, bemoedigende
woorden, handige gezondheidstips vooral! Mijn vak is eigenlijk
het leukst als er géén pillen aan te pas komen !
Helemaal leuk was het om van iedereen te vernemen
welke paradijselijke camping was gevonden op de Veluwe
of een rustig geheim strandje op de Wadden. Zelfs kleine
onbekende eilandjes waren in de Biesbosch ontdekt, een
donker ‘ kabouterbos met elfjes’ in de Limburges heuvels en
de meest bijzondere duiklocaties in Zeeland!”. Meestal met
de deurklink van de spreekkamer in de hand, verneem ik de
leukste dingen, niet medisch, maar vooral héél menselijk. Dat
zijn de dankbaarste momenten.
Helaas keek ik wat later deze zomer na een drukke dag op de
praktijk naar het aanhoudende druilerige regennieuws in eigen
land op TV: ondergelopen kampeerterreinen, weggevaagde
caravans, tentjes die ergens dreven, kouwelijke mensen onder
een luifel dat aan flarden nog wat droog wapperde,winkeltjes,
huizen, cafeetjes en hotels volledig ondergelopen. Gelukkig
zitten we hier in Brabant hoog en droog …
Maar op het spreekuur kwam toch onverwacht een schrijn
ende overstromingskwestie ‘bovendrijven’. Huilend liet een
7-jarig patientje het filmpje zien op de telefoon van haar
moeder. Een konijntje op een voorbij drijvende tuintafel in de
Maas, was via een social mediafilmpje letterlijk en figuurlijk
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voorbij gekomen. Ze kon al een paar dagen niet meer slapen,
zo zielig vond ze het voor het beestje. Nachtmerries had ze
er van. De ouders waren ten einde raad. Haar eigen konijntje
stond nu voorlopig in een kooitje veilig droog binnen in huis,
in plaats van in de ren buiten op het natte gras, omdat het al
dagen aan één stuk regende, ook hier ‘bij ons’ in Helmond.
Tegen zoveel leed had ik als huisarts ook niet één-tweedrie een remedie, laat staan een pilletje. Maar dan is er
altijd nog een luisterend oor en een blijk van medeleven.
“Hoeveel dagen moet íe dan zo drijven zonder brokjes en
zonder slablaadjes voordat het stopt?”. Het werd warempel
nog een ingewikkelde situatie om mijn patientje gerust te
stellen. Daarmee zou ik in-één-klap de ouders ook een hoop
ongezonde slapeloze nachten te besparen. “Waar blijft zo’n
konijntje dan, als die tafel bij de zee aankomt ?” Ik legde uit
dat zo’n tuintafel uiteindelijk in het ondiepe water in het riet
zou blijven hangen. Het konijntje zou er heel gemakkelijk weer
vanaf gaan huppen, zodra het maar hele lekkere grassprietjes
zou zien staan!“ Dit antwoord verzachtte het kinderverdriet
nog enigszins. Maar ze was nog lang niet overtuigd. De
juiste snaar had ik nog niet geraakt. “Maar als het konijn
ernaast springt, kan íe toch verdrinken ?”. Het werd nu echt
wat ogemakkelijk, nu moest ik écht op mijn woorden gaan
letten! Ik dacht even goed na. ”Wist je dat konijntjes kunnen
zwemmen?”, vroeg ik opgewekt aan het meisje. Een glimlach
kwam tevoorschijn op haar gezicht. “Echt?” “Jazeker, het

laatste stukje kan het konijntje helemaal zelf naar de kant
zwemmen!”. Ik legde extra overtuiging in mijn stem.” Heb je
wel eens een hondje zien zwemmen?” Het meisje begon te
lachen en met haar handjes naast elkaar deed ze het precies
na. “Nou, een konijntje doet precies hetzelfde, met zijn kleine
voorpootjes!” Verrukt begonnen haar oogjes te glimmen. Ik
deed er een schepje bovenop“ Het konijntje heeft ook nog 2
héél grote achterpoten om extra goed te kunnen zwemmen.
Het gezichtje van het kind klaarde al aardig op. “Vindt een
konijn zwemmen danwel leuk?”. Ik wilde niet jokken en
volstrekt geloofwaardig blijven : “Zwemmen is geen hobby
van een konijn, maar ze kunnen het wel héél erg goed gelukkig,
vooral in nood zijn ze er hardstikke goed in!”. Het kindje keek
weer blij. “Nou zie je wel, je hoeft je geen zorgen te maken, de
dokter zegt het toch ook!” riep moeder enthousiast. Helemaal
opgetogen verlieten moeder en dochter mijn spreekkamer.
Er kwam geen medicijn aan te pas, dat zijn mijn beste
spreekuren! Ik keek naar buiten en zag dat de zon weer was
gaan schijnen! Wat een heerlijke nazomerdag!
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

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

NIEUW

NIEUW

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Leeuwenborchweide 61

VERKOCHT

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Zilverschoonbeek 10
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Zomer 2021 bij KDV de Bereboot

Inmiddels is de zomervakantie weer
achter de rug …
Maar wat hebben we genoten bij
De Bereboot, van jong tot oud een
heerlijke tijd waarin we veel buiten
kunnen zijn (hoewel het deze zomer
niet altijd mooi weer was).
De kinderen van de Buitenschoolse
Opvang (BSO) zijn in de vakanties hele
dagen bij De Bereboot. Dat betekent
voor ons meer tijd om leuke dingen te
doen met de kinderen van 4 tot en met
12 jaar.

Beide genoten volop van dit avontuur.
Ook Kit, het schaap wat nu een tijdje
bij De Bereboot is wordt sinds kort
uitgelaten. Dus kijk niet vreemd op als
u De Bereboot ziet wandelen met een
schaap in Dierdonk. Ook de cursus Kip
Knuffelen voor gevorderden 😉  (voor 
de BSO-kinderen) is een groot succes,
dit alles natuurlijk onder begeleiding
van onze dierenverzorgster en de
Pedagogisch Medewerkers.

hapjes en soep die gemaakt werd van de
oogst. Mocht u soms ook groene vingers
hebben en (af en toe) een handje willen
helpen in de moestuin, bent u bij ons
van harte welkom. U kunt hiervoor
contact opnemen met Lidian van Esch
via lidian@bereboot.nl
Er waren ook een flink aantal leuke
uitstapjes. Zo ging de BSO op Kikkerpad
bij Natuurtuin De Robbert, hebben

De moestuin mag in de vakantie ook
niet ontbreken. Er werd volop geoogst.
Zowel in de Smakelijke Moestuin (van
de Peuters) als de BSO-moestuin. Er
waren héééééééél veel courgettes,
boontjes, uien, aardappelen, broccoli,
komkommer en voor de eerste keer
hadden we ook een rode kool en
druiven. Er werd flink gesmuld van de

We doen veel activiteiten op en rondom
De Bereboot, natuurlijk zijn we ook
regelmatig in de Bakelse Beemden
te vinden. In de natuur op zoek naar
waterdiertjes is de favoriete bezigheid
van veel BSO-kinderen.
Ook is er nu nog meer tijd en aandacht
voor de dieren in onze dierenweide.
De peutergroepen gingen zelfs met de
dieren in de dierenweide in de kring.
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ze meegedaan met de sportieve
activiteiten van JIBB+, waren ze bij de
bibliotheek bij een theatervoorstelling,
zijn ze bij boerderij de Schooteindhoeve
geweest waar ze boter mochten maken,
zijn we met het treintje naar het
boerenbondmuseum geweest (waar
we ook nog een huifkartocht gemaakt
hebben) en we zijn zelfs op vlindersafari
in Gemert geweest. Ook werd er in de
vakantie veel gesprongen op ons eigen
springkussen.
Ook benieuwd wat De Bereboot uw
kind(eren) allemaal kan bieden?
Neem dan contact op met 0492-475009
voor meer informatie of een rondleiding
op onze prachtige locatie.

21

De kookmuts
Ontdek het ideale recept voor wie creatief
met kip wil zijn.
Kip is een klassieker in onze keuken. Met
een Hollandse braadkip van degelijke
kwaliteit kan je culinair alle kanten uit.
Voor dit recept legt de kookmuts de kip
samen met blokjes butternut-pompoen in

een grote braadslee. Zo neemt de pompoen alle smaken van de kip
op en dat proeft eens zo lekker als je hem later door de couscous
mengt. Als saus maak ik er een eigenwijze tzatziki bij. Die wordt
klassiek bereid met komkommer en dille, maar ik doe er wortelen
en veel specerijen bij zodat het lekker zuidelijk smaakt.
Mijn weerspreuk voor deze maand is: “Blijven de zwaluwen lang,
wees voor de winter niet bang”. Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand september
Gebraden kip met worteltzatziki  .  .
. . . . . . . . . . . voor 4 personen
Ingrediënten
1 stuks hele braadkip (1,2 kg)
1 butternut (soort pompoen) of een
andere soort
3 stuks knoflookteentjes
1 stuks citroen
Gedroogde kruiden, zoals:
1 theel. rozemarijn
1 theel. komijnpoeder
1 theel. milde paprikapoeder
1 theel. currypoeder
1 theel. Gemberpoeder
1 theel. ras el hanout kruiden
½ theel. kardemompoeder
1 eetlepel kipkruiden
1 stuks rode chilipeper
scheutjes olijfolie
peper
zout
250 gram couscous
5 dl kippenbouillon
1 bosje lente-uitjes
¾ bosje verse koriander
½ bosje verse bladpeterselie
¼ bosje verse dragon
50 gramrozijnen
50 g pecannoten
800 gram jonge wortelen
500 gram Griekse yoghurt
Scheutje witte wijnazijn

Snijd de pompoen in grove stukken en schil
ze met een scherp aardappelmesje. Doe de
stukken pompoen in een grote braadslee.
Pel de tenen knoflook en kneus ze. Doe ze
bij de pompoen.
Zet de kip in een niet te grote kom met de
open buikholte naar boven. Giet een scheut
olijfolie in de buikholte. Pers er een halve
citroen bij en stop de uitgeperste citroen in
de kip. Doe er de takjes rozemarijn bij. Snijd
het chilipepertje overlangs in kwarten en
stop ¼ van het pepertje in de kip. Voeg zout
toe en versgemalen peper.
Geef de kip extra smaak en strooi een
mix van specerijen in de holte. Ga voor
een beetje currypoeder, paprikapoeder,
komijnpoeder en gemberpoeder.

hanout, een snuifje kardemompoeder, peper en zout. Snipper de blaadjes koriander
en dragon fijn en meng de kruiden door de
tzatziki. Voeg nog een scheutje dragonazijn
of witte wijnazijn toe en proef of je de tzatziki nog moet bij kruiden.
Deze bereiding vervangt een saus.

Benodigdheden:
Grote braadslede
Dunschiller
Groenterasp
Aluminiumfolie
Bindtouw

Leg de kip op je snijplank en snijd de bouten
van het karkas. Ze hebben extra garing
nodig. Leg de bouten terug in de schaal
met pompoen en laat ze nog 30 minuten
garen in de oven.
Verpak de rest van de kip (karkas met borsten en vleugels) in aluminiumfolie en houd
warm.
Terwijl de kip gaart (in twee beurten) heb
je voldoende tijd om tzatziki en couscous te
bereiden.

Serveren:
Snipper het bleke en lichtgroene deel van
de lente-uien in flinterdunne ringen.
Snij de blaadjes koriander en platte peter
selie in fijne snippers. Hak de pecannoten
in onregelmatige stukjes. Schep de fijne
lente-uien, kruiden en noten door de couscous, samen met de rozijnen. Schenk er
een scheut olijfolie over zodat de couscousbereiding wat smeuïger wordt en breng ze
op smaak met peper en zout.
Haal de braadslee met de pompoen en de
bouten uit de oven. Neem de kippenbouten uit de braadslee. Schep de stukken
pompoen bij de couscous en meng alles.
Haal de mals gebakken borsten en vleugels
van het kippenkarkas en snijd ze in dikke
plakken. Schik ze samen met de bouten op
de couscous op een groot diep bord.
Werk de bereiding af met enkele lepels
worteltzatziki en serveer. Schep de rest van
de smeuïge tzatziki in een schaaltje en zet
dit erbij op de tafel.
Smakelijk eten.

Bereidingswijze
Haal de kip uit de koelkast en laat ze op
kamertemperatuur komen. Maak zelf
bouillon van 5 dl water met een bouillonblok.
Verwarm de oven voor op 200 °C.

De couscous
Strooi de couscous in een ruime serveerschaal. Giet er de kokendhete bouillon
over. Roer om en laat afgedekt rusten. De
couscous zal het smakelijk vocht opnemen
en wellen tot fijne malse korrels.

Tip(s):
Ik gebruik butternut pompoen omdat die
lekker vol van smaak is en minder vezelig
is dan klassieke ronde pompoenen. Je kan
uiteraard ook andere pompoensoorten
gebruiken.

Snijd de steelkant en de onderkant van de
kleine pompoen af. Halveer hem in de lengte en schraap er de pitjes uit met een lepel.

De worteltzatziki
Schil de wortelen en rasp ze fijn. Meng ze
met de Griekse yoghurt. Kruid met ras el

Gebruik Griekse yoghurt omdat die voller
en romiger is en minder vloeibaar.
bron: De kookmuts.
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Sluit de buikholte af met bindtouw. Leg de
kip in de ovenschaal, boven op de stukken
pompoen. Wrijf de hele kip in met laagje
olijfolie en kruid ze rondom rond met
kipkruiden. Zet de kip in de oven van 200°C.
Haal na 30 minuten de kip uit de oven.
(Hou de oven op temperatuur.) Druppel
het braadvocht dat uit de kip komt over de
pompoen.
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YOGA
Yogastudio Ikigai Helmond; yoga beoefenen met beide voeten op de mat, jezelf
verbinden met hoofd, hart en buik.
Werken aan meer balans, kracht, flexibiliteit en ontspanning zowel in de les
alsook in het dagelijks leven? Minder stress en beter (leren) luisteren naar jezelf?
Voel je welkom om, in een veilige omgeving, binnen de mogelijkheden en
beperkingen van jouw lichaam te onderzoeken wat yoga voor jou kan betekenen.
Je kunt bij mij terecht voor yin yoga en hatha yoga.
Yin Yoga:
Yin is een rustige, meditatieve en zachtere yogavorm waarbij je langer in een houding blijft. Hierdoor creëer je ruimte in
het bindweefsel. Dit zorgt voor meer soepelheid in de gewrichten en een betere doorstroom van de energie door het hele
lichaam. Je geeft je over aan de houding en laat vervolgens je lijf en de zwaartekracht het werk doen.
Hatha Yoga:
Hatha is een meer dynamische vorm van yoga. Je werkt door het aannemen van de klassieke yogahoudingen aan meer
(spier)kracht, flexibiliteit, een betere balans en je krijgt verschillende ademhalingstechnieken aangereikt die jou kunnen
ondersteunen in jouw beoefening.
Meer info of een gratis proefles?
Neem gerust contact op: 06 42308186 / ikigaihelmond@gmail.com
Je kunt me ook vinden op Facebook, Instagram en LinkedIn.

Ik zie je graag op de mat!
Namasté
Hilke van der Zanden

Repaircafé weer open

Wie mist mij?

Kom met uw defecte spullen naar Repaircafé Rijpelberg.
Onze vrijwilligers repareren gratis !
Wij zijn komende tijd als volgt geopend:
September:
• de woensdagen 1 en 15 september, van 13.00 tot 16.00 uur
• de zaterdagen 11 en 25 september, van 11.00 tot 14.00 uur.
Oktober:
• de woensdagen 6 en 20 oktober, van 13.00 tot 16.00 uur
• de zaterdagen 16 en 30 oktober, van 11.00 tot 14.00 uur.
Locatie:
De Torelaar, Groningenhof 4, Helmond. Houd a.u.b.
wel rekening met eventuele corona-maatregelen.
We zijn er voor iedereen, jong en oud. Loop eens
bij ons binnen. Koffie en thee zijn ook gratis !
Meer info:
www.facebook.com/RepaircafeRijpelberg
Vrijwilliger.
Ben je handig en heb je interesse om zelf als
reparateur in ons team aan de slag te gaan? Kom
dan ook eens bij ons aan of bel 06 – 19 34 22 12.
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Wie is mij kwijt?
Ik zat in de stromende regen tegen
een paaltje in de Dierdonklaan. Ben
ondertussen in bad geweest en weer
lekker droog en wil graag naar huis. Ben
jij mijn vriendje dan neem contact op
met de redactie, die weten waar ik nu
logeer.
redactie@dierdonkgazet.nl
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

Omdat iedereen anders is...
0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

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

Ook voor particulieren!

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
Y

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

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

EXTRA SLEUTEL

Johan Slegers

Ondernemer van Bakel!
Hier had uw advertentie
kunnen staan.

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Informatie:
advertenties@dierdonkgazet.nl
telefoon 06- 40980106

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

Waskracht kleurt Dierdonk bont
Op vrijdagavond 24 en zaterdagochtend 25 september strijkt
de bonte Waskracht-karavaan neer in Dierdonk. Het publiek
kan op straat genieten van muziek, ouderwetse gezelligheid
en een verrassende theatervoorstelling.
“Komt dat zien, komt dat zien! Het circus is in de stad!” Met
een muzikale en kleurrijke optocht kondigden de artiesten
vroeger hun komst aan. Waskracht komt in september met
evenveel bombarie naar de mensen toe. Regisseur Anneke
Schröder: “We nemen het publiek mee achter de schermen
van een circus, want daar is het leven echt. Niet opgepoetst
en gepolijst zoals een gewone circusvoorstelling in de piste,
maar rauw en vrolijk zoals ons dagelijks leven zelf. Het
publiek gaat zich zeker herkennen in het geworstel van alle
circusbewoners. Het zouden stuk voor stuk stadsgenoten
kunnen zijn. We willen toeren met een feestelijke stoet
van voertuigen en mensen en een leuke voorstelling. Zo
verbinden we met Waskracht alle wijken en mensen met
elkaar. Wat zorgeloze vrolijkheid kunnen we allemaal heel
goed gebruiken.”
Er spelen maar liefst drie inwoners uit Dierdonk mee in de
voorstelling. Wim Peters (directeur Carlos), Maureen van Veen
(koorddanseres Diana) en Marianne Herman (waarzegster)
Het Kromme Geer Plein is de 18e en de Sprengenbergweide
de 19e locatie waar de uit Spanje afkomstige circusdirecteur
Carlos en zijn familie de vuile was komen buiten hangen.

Waskracht Marianne Herman
speelt waarzegster
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In totaal trekt Waskracht in de vier weekenden van september
langs 23 locaties in de stad. Precies zoals de wasvrouw
vroeger rondtrok om de was op te halen en haar verhalen
rond te strooien.
Toer en speeltijden Dierdonk:
Vrijdag 24-09, 19.30-21.00 uur Kromme Geer Plein
Zaterdag 25-09, 10.00 - 11.30 uur, Sprengenbergweide
(vanaf Rhulenhofweide)
Meer informatie: website Waskracht Helmond.
https://waskrachthelmond.nl/categorie/spelers-waskracht

Waskracht Maureen van Veen
speelt Diana

Waskracht Wim Peters
speelt Carlos -
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Jeugdlintje voor TEUN
Dierdonk heeft er een nieuwe held
bij, de tienjarige Teun van de Ven.
Teun heeft namelijk zijn vriendje en
klasgenoot Louïs gered na een ongeluk
bij de botsautootjes tijdens het school
reisje.
Voor zo’n heldendaad moet je natuurlijk
beloond worden. In een van de laatste
schoolweken werd Teun volledig
verrast, de hele aula zat vol en er waren
zelfs journalisten voor HEM! Teun.
Burgemeester Elly Blanksma -van den
Heuvel, heeft op school het Helmonds
jeugdlintje en een oorkonde aan
hem uitgereikt in bijzijn van jeugd
wet
houder Cathalijne Dortmans en
jeugdburgemeester Noël Silalahi. Deze
laatste refereerde nog even naar de
superhelden “Superman en Spiderman”
maar nu is Teun de held.
Bij de uitreiking waren ook vader en
moeder, de oma, opa, tantes en ooms
aanwezig. Zij allemaal en ook zijn
klasgenootjes zijn zo trots op hem.

Teun heeft de hele dag trots rond
gelopen met zijn speldje. Iedereen op
Kindcentrum Dierdonk wilde natuurlijk
een kijkje nemen en hem feliciteren.

Wij zijn trots met een Held als Teun in
de wijk!
(foto’s) Liam Toll

Teun en Louïs hebben van de juf ook
nog een bioscoopbon gekregen.
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Jeugdpuzzel.
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing
van het wekkerpuzzel van de vorige keer. Als je de juiste
woorden had weggestreept bleven de letters “Vakantie”
staan. Helaas hebben we momenteel geen prijspuzzel daar
de deelname erg teruggelopen was. Er zijn deze keer zes
oplossingen ingestuurd door Dide, Sami, Isabelle, Demi, Suze
en Bo waarvoor onze dank.
Maar het is nog niet voldoende om de prijspuzzel weer in te
voeren. Hiervoor zien wij graag minstens 20 inzendingen. Nu
de school weer is begonnen kun je de klasgenootjes, vriendjes
en vriendinnetjes aansporen om ook mee te doen. Dus
mochten er deze keer wel 20 oplossingen binnen komen dan
gaan we ook 3 prijzen uitreiken
Want doe jij ook mee en stuur je hem in als het geen
prijspuzzel is?
Wel gepuzzeld maar niet ingestuurd? dan krijg je deze
maand een nieuwe kans. Deze maand hebben we een
afbeeldingenkruiswoordraadsel. Als je de juiste benaming
invult op de regel dan vormt het donkergele vlak de oplossing.
De lichtgroen vlakjes zijn alleen voor de nummers. Deze
keer in onze ogen een gemakkelijke puzzel. Succes ermee!!
Bij 20 inzendingen gaan we over tot een prijsuitreiking van
3 boekenbonen ter waarde van € 10,00 Veel puzzel- en
speurplezier.
De Afbeeldingen

Het afbeeldingen kruiswoordraadsel

Waar mag de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je per mail
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen
naar: puzzel@dierdonkgazet.nl
Deelname is 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.
Uiterste inzenddatum: Zaterdag 18 september 2021

Godsdienstles of rekenen?
De Godsdienstleraar vraagt aan de klas:
“Wat was de opvolger van Mozes?”
Jantje steekt zijn vinger omhoog en zegt:
“Mozeven, meester.”

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Napoleon is geschiedenis

Jantje had geschiedenisles op school.
De meester vroeg aan Jantje:
“Waar s�erf napoleon?”
Daarop antwoord Jantje:
“Op bladzijde 72 van het geschiedenisboek.”
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Eerste Schooldag
Een kind komt thuis van zijn
eerste dag op school.
Zijn moeder vraagt:
"En, wat heb je vandaag
geleerd?"

Heerlijke asperges
Aardappelen
Scharreleieren
Diverse groenten
Fruit

Het kind antwoordt:
"Niet genoeg, want ik moet
er morgen weer naartoe."

Winkel : dinsdag t/m zaterdag
9.00 -17.00 uur
Versautomaat :dagelijks
7.00-22.00 uur
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 06-38637358

bad & sanitair
HTN voor de complete realisatie van uw badkamer

SHOWROOM
update
2021
nieuwe
TEGELVLOEREN

Realisatie badkamer

wachttijd

slechts
4 mnd

!

U kunt ons op
afspraak
bezoeken
Engelseweg 200 a
5705 AJ Helmond
T. 0492 792499
E. info@htnvloeren.nl

Tevens nieuwe
visgraat pvc
2021

TV Dierdonk: een club vol leven

Ook in de zomer tossen we door!
Tijdens de vakantie periode zijn er geen
bardiensten ingeroosterd, behalve tij
dens de toss op dinsdagavond, want
dan neemt Anouk de bardienst voor
haar rekening! Hierdoor kunnen we
blijven genieten van de 3e helft na het
tossen. Immers geen toss zonder bar,
dat is toch een noodzakelijke basis voor
een goed clubgevoel. Vanaf maandag 6
september zal het gehele paviljoen weer
geopend zijn van 20.00 -23.30 uur.
Het Ouder-Kind toernooi is een vast
onderdeel van onze clubagenda!
Het was zondag 18 juli weer een zeer ge
slaagd Ouder-Kind toernooi. Het heer
lijke zomerse weer hielp daar zeker aan
mee. Het grote aantal inschrijvingen van
42 deelnemers variërend in de leeftijd
van 6 tot 73 jaar oud laat zien dat dit
een zeer gewaardeerd evenement is op
onze clubagenda.
Ronald had het weer uitstekend georga
niseerd! Natuurlijk ook dank aan Mary
die de bar voor het toernooi beheerde
heeft zich de benen vanonder het lijf
gelopen om het iedereen naar de zin te
maken. Er werd gezellig gesport, waar
door de 100 broodjes en de 50 krenten
bollen verdwenen als sneeuw voor de
zon.
We zijn ook blij dat Sandra heeft gezorgd
voor heerlijke fruit van haar bedrijf FrisCo, wat we continue moesten aanvullen
omdat er heel erg van genoten werd.
Pim, Leon en Willy dank je wel voor het
snel terugplaatsen van de zeer mooi
geworden zitplanken van onze banken.
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Veel werk, mooi resultaat! En tenslotte
dank aan alle deelnemende kinderen en
hun (groot)ouders.
Laddercompetitie met de nieuwe
Match-app
De nieuwe Match-app van de tennisbond
zorgt voor een nieuwe dynamiek op de
club. Deze laddercompetitie zorgt er
elke keer weer voor dat het een verras
sing is tegen wie je moet spelen! Een
leuke manier om oude en nieuwe leden
met elkaar kennis te laten maken! Kijk
op onze website voor meer informatie.
KNLTB najaarscompetitie
Eindelijk weer competitie. Door Corona
werd de hele voorjaarscompetitie afge
last. Maar nu is de indeling voor de
najaarscompetitie bekend gemaakt.
Medio september kunnen we los.
Deze competitie nemen we deel met 8
senioren, 2 junioren teams en 1 team
Tenniskids Oranje. Heb jij ook inte
resse om wedstrijden te spelen? Kom
gerust eens kijken tijdens de thuis
wedstrijden óf neem contact op met de
teamcaptains. Veel teams zijn op zoek
naar reservespelers of zelfs naar uit
breiding van het team.

25 jarig bestaan
Het feit dat we 25 jaar geleden wer
den opgericht willen we zeker niet
ongemerkt voorbij laten gaan. In ver
band met de maatregelen in verband
met Corona hebben we als bestuur be
sloten om de feestelijkheden naar 2022
te verschuiven. Houd onze Website,
onze Facebook & Instagram pagina en
de Gazet in de gaten!
TV Dierdonk zoekt sponsors
Iedereen begrijpt dat in 2020 en 2021
lastig is geweest om sponsors te behou
den en nieuwe sponsors aan te trekken.
Woon je in Dierdonk of ben je betrokken
bij onze mooie wijk en wil je daarom
deze sportieve en gezellige club steunen
met een bord of een winddoek neem
dan contact op met Anouk van Meelis
via PR@tvdierdonk.nl
Summer Challenge, het kan nog steeds!
En tenslotte, je kunt ook nu nog lid
worden met een leuke korting: Summer
Challenge!
Meer informatie is te vinden op onze
website! https://www.tvdierdonk.nl/
Carine van Vuure
Foto’s: gemaakt door onze eigen leden, veel
dank daarvoor!
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Wijkraad

Publicatieborden

U

iteraard kan het niet missen dat
u de nieuwe publicatieborden
al hebt zien staan, een lang
gekoesterde wens van 3 wijken, Stiphout,
Brandevoort en Dierdonk is hiermede in
vervulling gegaan.

Wijkbrede activiteiten kunnen op dit bord
geplaatst worden, hiervoor kunt u een
mailtje sturen naar
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu ,
wij zullen dan bij een wisseling hiervoor
zorgdragen.

Op 12 juli jl werden de borden feestelijk
onthuld door oud wethouder mevrouw T.
Houthooft en de nieuwe wethouder de
heer J. van de Heuvel.

Deze pagina is uit de Gazet van
september 2010, voor de nu geldenden
mailadressen zie
pagina 9 van deze Gazet
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Beste mede wijkbewoners, nogmaals willen wij u meegeven dat wanneer er in uw
woonomgeving positieve of negatieve zaken spelen u ons hiervoor kun benaderen,
wij zullen dan samen met u en eventuele
professionals zoeken naar gepaste oplossingen.
Hiervoor kunt u ook een mailtje sturen naar
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
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Nieuwsbrief N279
Stand van zaken N279 Veghel-Asten

Om de reconstructie van de N279 tussen Veghel en Asten
mogelijk te maken, is een ‘provinciaal inpassingsplan’ (PIP)
opgesteld. Tegen dit PIP hebben diverse partijen hoger
beroep ingediend. Op 8 en 9 maart hebben twee zittingsdagen
plaatsgevonden bij de Raad van State (de hoogste rechtbank).
Veel aandacht ging tijdens de zittingsdagen uit naar de ge
bruikte verkeerscijfers- en prognoses. De Raad van State
heeft hierover nogmaals om advies gevraagd aan de Stichting
Advisering Bestuursrechtspraak (STAB), de onafhankelijke
adviseurs van (bestuurs)rechters in Nederland. Het Stab heeft
inmiddels een advies uitgebracht aan de Raad van State. Die
buigt zich daar nu over en zal met een uitspraak / voorstel
voor het vervolg van de procedure komen. Naar verwachting
zal zij dit najaar reageren. Afhankelijk daarvan zal de provincie
bepalen welke stappen gezet zullen worden en wat e.e.a.
betekent voor aanpak en planning. Zodra dat bekend is zullen
we erover communiceren.

Om zo’n vergunning of ontheffing te krijgen, zijn onderzoeken
nodig. De doorlooptijd van deze voorbereidende werk
zaamheden en procedures zijn lang. Daarom waren enkele
onderzoeken al gestart. Om de vertraging zoveel mogelijk te
beperken gaan we door met deze onderzoeken terwijl we in
afwachting zijn van de uitspraak van de Raad van State.
Een goed voorbeeld is het onderzoek naar de aanwezigheid
van beschermde dier- en plantensoorten nabij de N279. Zo is
dit voorjaar onder andere onderzoek gedaan naar de verblijf
plaatsen van vleermuizen in een aantal woningen naast de
N279. En zijn een paar gebieden onderzocht op de aanwezig
heid van kleine marterachtigen. In het najaar worden weer
een aantal huizen onderzocht op deze verblijfplaatsen.

Wat gebeurt er in de tussentijd?
Weginspecties en onderhoud

Vanwege de beroepsprocedure kunnen we nog niet starten
met de reconstructie van de N279. Om ervoor te zorgen
dat de weg veilig bruikbaar blijft, voeren we in de tussentijd
daar waar nodig onderhoudswerkzaamheden uit. Afgelopen
voorjaar is hiervoor al op diverse locaties onderhoud uit
gevoerd om de levensduur van de weg te verlengen. Toen
zijn de asfalt- deklagen vervangen, voegovergangen en
betonschade gerepareerd. In de zomermaanden vindt weer
een inspectie van het wegdek plaats. Zo monitoren we
doorlopend of en waar onderhoud aan de weg nodig is. En
-indien nodig- voeren we dit onderhoud uit.

Waarneming van een marterachtige nabij de N279. Bron: Staro b.v.

Quick-Wins Verkeersveiligheid

Aanvullend gaan we deze zomer al een aantal maatregelen
op het gebied van verkeersveiligheid realiseren. Onderzocht
is op welke locaties kleine, relatief eenvoudig te realiseren
oplossingen mogelijk zijn om de verkeersveiligheid te ver
beteren, vooruitlopend op de structurele oplossingen die
we met de reconstructie N279 willen realiseren. Denk aan
het bijplaatsen van bebording of het beter afstellen van een
verkeerslicht.

Voorbreidingen reconstructie

Voordat gestart kan worden met de reconstructie van de
N279, is een groot aantal vergunningen en ontheffingen nodig.
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TEL. 0492 - 53 76 93
Opstel

2021
EN

"Heb je een ﬁjne vakantie
gehad?",
vraagt de juf aan Anna tijdens
de eerste schooldag.
"Nee, juf",
zegt Anna stellig.

YES

"Hoezo niet?",
vraagt de juf bezorgd.

WE SPELEN WEER!

"Ik ken u, als ik ja zeg, moet ik er
weer een opstel over maken!"

THEATERSPEELHUIS.NL

ELECTRO WORLD: MOOI VOOR ELKAAR
De elektronicaspeciaalzaak bij u in de buurt voor advies, installatie
en reparatie. Wij hebben de kennis in huis en enthousiasme voor
ons vak. Dat merkt ú als klant van Electro World Verberkt.

VAKKUNDIG EN PERSOONLIJK
Breed assortiment

Inbouwen en installeren

Persoonlijk advies

Reparatieservice

Helmondsestraat 21, Bakel - 0492 - 34 12 80
verberkt@electroworld.nl - electroworld.nl

September 2021 in het Annatheater
Vanaf 22 september: Gratis proeflessen
Jeugdtheaterschool Annatheater

Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de
baas van de wereld bent? Kom dan eens in het theater
toneelspelen! Vanaf woensdag 22 september beginnen de
cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer.
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken
om allerlei spannende, gekke en onverwachte situaties te
beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te
spelen, je leert ook nog een heleboel. In de acteerlessen
werk je aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen
om samen te werken, te presenteren en je fantasie worden
verbreed.
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de
enthousiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia Germano
professionele acteerlessen.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen.
De lessen worden vanaf 22 september op woensdagen en
donderdagen gegeven.
Meer informatie :
laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden:
www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool
Zaterdag 18 september: Huibert-Jan van Roest Nergens recht op (try-out)

Gelijk krijgen vindt Huibert-Jan het mooiste dat er is. Hij vindt
dat zelfs zo mooi, dat het hem eigenlijk niks meer uitmaakt
of het wel zijn eigen gelijk is. In zijn voorstelling “Nergens
recht op”, staat Huibert-Jan van Roest stil hoe hij – misschien
wel tegen wil en dank – belandde in een advocatentoga.
Was het zijn voorliefde voor het debat? Of toch gewoon zijn
kakkernaam.
In zijn voorstelling gaat Huibert-Jan in debat met zichzelf, en
fileert hij genadeloos zijn eigen meningen totdat er niets meer
van overblijft. Heeft hij of het publiek dan nog ergens recht
op? In ieder geval op een avondje hard lachen.
Huibert-Jan won verschillende debatkampioenschappen, werd
al op jonge leeftijd Advocaat-partner, maar hing zijn toga aan
de wilgen om zijn passie comedy na te streven.
Met succes: in 2019 won Huibert-Jan het Leeuwarder Cabaret
Festival. Zijn juryrapport: “Verhalend erg sterk. Huibert-Jan
zette een mooi rond verhaal in zijn optreden neer. Hij heeft een
goede uitstraling op het podium, was erg grappig, en de jury
vond het fijn en verfrissend een inhoudelijk sterk programma
te zien.
Meer informatie: www.grappigezaken.nl
datum: zaterdag 18 september - aanvang: 20.15 uur
entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl
info kaartverkoop: 06-28104333
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Zaterdag 25 september 2021: Ronald Smink - Bei
sein ist mitmachen (try-out)

Ronald Smink is een vlees geboren stripfiguur, met zijn absurde
humor en zijn surrealistische kijk op de wereld is dit een
voorstelling die geen moment verveelt. In deze voorstelling
krijg je een exclusief kijkje in het hoofd van deze bizarre Fries.
Ronald ziet zijn eigen hoofd als een zolder waarop dozen
liggen opgeslagen met absurde gedachten, herinneringen,
angsten, dromen en recepten voor bami.Een aantal jaar
geleden is Ronald verhuist naar de Randstad. Hierdoor zijn
er heel wat nieuwe dozen bij hem op zolder komen te staan.
Ga mee met de ruimtereis door het hoofd van deze energieke
cabaretier, langs Friese strippers, vrijgezelle vrouwen van
boven de 30, opgezette dieren en nicotine Tukkers. Kortom
Ronald’s bizarre reis naar liefde en geluk.
Ronald heeft het Groninger Studenten Cabaret Festival
gewonnen op Lowlands gespeeld en stond met zijn
programma Out of the Box op Videoland.
Regie: Silvester Zwaneveld
datum: zaterdag 25 september - aanvang: 20.15 uur
entree: € 15,00 - 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
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Protestantse Gemeente HAS
Helmond Asten Someren

Kerkdiensten ?

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ’t Trefpunt, Ontmoetingsruimte
en de Kaulenzaal. Ook het kerkelijke
bureau is hier gevestigd. Het telefoon
nummer is 539470. Elke zondag om
10.00 uur heeft u gelegenheid om in
de kerk andere gemeenteleden te ont
moeten.
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
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 06-22739389
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 06-43855421
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag)
( 040-2842052
Margee Teunissen, diaken
Waterleliesingel 11
( 06-17622702
Diewerke Spoelstra
Kariboelaan 31
( 06-47846441
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl

Op het moment dat ik dit stukje schrijf
vinden er steeds meer versoepelingen
plaats. Wilt u naar de kerk komen en
weten wat weer mag, dan kunt u het
beste de website van onze kerk bezoeken
www.bethlehemkerk-helmond.nl.Aanmelden
mag maar is niet meer noodzakelijk. Er
mogen in ieder geval 50 mensen komen.
Maar u kunt ook nog steeds thuis de
kerkdiensten live-of op een later tijdstip
dat u beter uitkomt-volgen. Dit kan via
https://kerkdienstgemist.nl/
of u downloadt de app kerkdienstgemist
uit App Store of Google Play op uw
laptop, smartmobiel, ipad of tablet.
M.b.v. een Chromecast die u aan uw
televisie maakt, kunt u dan zelfs op uw
televisie onze kerkdiensten volgen. Of
rechtstreeks met uw smart televisie.
Als Bethlehemkerk Helmond/Asten/
Someren hebben we sinds kort een
eigen YouTube kanaal waar u een paar
filmpjes kunt bekijken:
https://www.youtube.com/channel/
UC8QpgmIk379ZvExCkXWTP8A

De koffie inloopochtend is begon
nen.
U bent elke dinsdagochtend vanaf 10.00
van harte welkom in de ontmoetings
ruimte van de kerk. We hopen u weer
te ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie of thee.

Stilte tuin

Het binnenplaatsje is omgetoverd tot een
mooie tuin en er zijn een paar speciale
elementen in geplaatst. Zo is er een wit
liggend kunstwerk geplaatst dat de le
vensboeken van eenieder symboliseert
en aan elkaar verbindt. Men kan hier op
gaan zitten om stil te worden om tot God
te komen.
De levensboom is een wintergroene
Steeneik die veelvuldig wordt genoemd
in de Bijbel en het symbool is van le
venskracht. Het verwijst ook naar wat
we willen zijn als kerk, namelijk een plek
om samen te komen. De levensbron staat
als symbool voor de levende Heer, bron
van het leven en daarvoor hebben we
een op zonne-energie werkende fontein
geplaatst. Rondom de fontein kunnen de
handgrote gedachtenis stenen van ge
meenteleden een plek krijgen. Er liggen
al twee wat grotere stenen. De ene staat
volgens de ingeving symbool voor alles
wat ons bezwaart en de andere voor ‘de
steen des aanstoots’. Tenslotte zijn er nog
enkele Bijbelse kruiden zoals Salie, Roze
marijn en Origanum in de tuin gezet. De
bestaande vuurdoorn met mussenthuis is
intact gebleven en is bewoond. Het is een
heel mooie tuin geworden en de moeite
waard deze eens te komen bewonderen
na de kerkdienst. Deze Stilte tuin is uitge
voerd door Bart Huckriede.
Startzondag 19 september

Om 10.00 uur zullen we het kerkelijk jaar
samen starten in Someren als Protestant
se Gemeente Helmond/Asten/Someren.
Waar dit precies plaatsvindt, is helaas op
moment van schrijven nog niet helemaal
duidelijk. Lees vooral de website van onze
kerk of ons kerkblad Perspektief voor de
laatste informatie.
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Scouting Paulus - Gluren bij de buren

Komt u ook gluren bij de buren?
Scouting Paulus gaat mee doen met
“Gluren bij de buren” op zondag 5
september. Wat is dat?
Gluren bij de Buren is een jaarlijks
terugkerend
cultureel
evenement
in Nederland dat de huiskamer van
bewoners als decor gebruikt voor
optredens van artiesten. De eerste
editie vond in 2008 plaats in Amersfoort.
In 2012 breidde het concept zich uit
naar Nieuwegein. Sindsdien groeit elk
jaar het aantal deelnemende plaatsen.
In Amersfoort is in 2012 het evenement
uitgebreid met Struinen in de tuinen.
Inmiddels doen 34 plaatsen mee met
gluren bij de buren en struinen door de
tuinen
De deelnemende bewoners stellen hun
tuin beschikbaar als intiem podium voor
lokale podiumkunstenaars. Zij treden
driemaal ongeveer een halfuur op
tussen 12.00 en 17.00 uur.
Ook Scouting Paulus heeft zijn blokhut/
terrein ter beschikking gesteld en bij ons
komt op zondag 5 september “Mrs P
Rules” een drietal optredens verzorgen.
En deze zijn om
12:45 uur
14:15 uur
15:45 uur.
Mrs. P Rules! … Vertelt verhalen vol
passie en melancholie, rauwe sadsongs,
met pittige euforie
Wilt ook graag komen kijken naar één
van deze optredens, kijk dan even naar
bijgaande plattegrond hoe u bij onze
blokhut kunt komen.
https://glurenbijdeburen.nl/
https://www.facebook.com/MrsPRules
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www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
www.instagram.com/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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