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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
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
DierdonkEvents
dierdonkevents@gmail.com
Dierdonkdagen
bestuur@dierdonkdagen.nl
activiteiten@dierdonkdagen.nl
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat: Horstlandenpark 6,
5709MB Helmond
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
		
info@osdierdonk.nl
  DIERDONK
Secretariaat: 		 Jorg van den Broek
Belmontepark 3 ( 06 81015207

Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, ( 517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
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.
A v d Vleuten ( 06 83565373,
onedownhelmond@gmail.com
Liedertafel ’t Akkoordje
contact:
( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl
Biljartvereniging Rozenhof
Willie Leijten ( 06 25166362
Beursplein@hotmail.com
Locatie: Rozenhof 43, Helmond Oost
Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. A van Lieshout
Ouderenwerk
Zwanebloemsingel 42
owhdhelmond@gmail.com
Helmond

Haverveld Dierdonk

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent
(0900-8844
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

2
Pag 02 - Wijkinformatie.indd 2

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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De kracht
De herfst is begonnen, de kracht van de
zon neemt af en voor je het weet zitten
we weer in de wintertijd. 31 oktober is
het zover. Dan zetten we de wijzers van
de klok een uur terug en kunnen we een
uur langer slapen. Een uur meer zou dat
jou kracht geven?
24 en 25 september deed Waskracht
Dierdonk aan. Er werd krachtig gewerkt
want het was een soort van pop-up
theater. Ook werd er krachtig en inter
actief met het publiek gespeeld. On
danks dat ze al door de verschillende
wijken zijn getrokken, heeft hun spel
niet ingeboet en is het misschien wel
krachtiger geworden. Bent u niet naar
een van de voorstellingen geweest dan
heeft u wat gemist.
25 september was de dag van het einde
van de 1,5 meter en meteen hoor je
krachtige muziek klinken, alle verloren
feestjes worden in een krachtig tempo
ingehaald. Laten we hopen dat de kracht
van het coronavirus nog verder afneemt
zodat we niet meer terug hoeven
naar die 1,5 meter. En dat de diverse
activiteiten weer normaal doorgang
kunnen vinden, en dat mogelijk ook snel
na 24.00 uur.

Naast de reeds in de Gazet genoemde “clubs,”
doen ook onderstaande “clubs” mee aan de
Rabo ClubSupport 2021
‘t Akkoordje
TV Dierdonk
Wijkraad Dierdonk
Stichting Dierdonk Dagen
Jeugdzeilvereniging Berkendonk
en vele anderen!
Laat uw stem niet verloren gaan!
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25 september was ook de dag dat 77
jaar geleden Helmond bevrijd werd.
Tijd dus voor een krachtig feestje
bij een feestelijke herdenking in het
Hortensiapark. Naast het ontsteken
van het bevrijdingsvuur en hijsen van
de vlag was er krachtige muziek van het
HMC en krachtige –op zijn Helmonds
gezongen liederen– van de Keiegalmers.
Na afloop van de ceremonie waren voor
alle aanwezigen worstenbroodjes en
koffie en frisdrank. Hierbij waren ook
veteranen aanwezig, waarvan enkele uit
Dierdonk. Deze geven een extra cachet
aan het geheel. Hoe meer veteranen
hoe krachtiger de uitstraling. Zowel
oude als jonge - misschien nog actief
dienende - veteranen uit Dierdonk, laat
je zien bij zo een herdenkingsceremonie,
of het nu 4 mei is of 25 september.
Onze ouderenclub van de wijkvereni
ging, Moetniks presenteert weer een
krachtig programma.

knutselclub een aantal jaren geleden al
opgehouden om te bestaan omdat er
geen opvolging was van de kartrekker,
nu dreigt ook de Kinderdisco te
verdwijnen. Laat het niet zover komen
en ga die kar trekken. U doet uw eigen
kinderen en ook van andere Dierdonkers
er een groot plezier mee. Alleen zo
houdt u ze van de straat en worden het
niet voortijdig “hang jongeren”.
Houdt u van krachtig fietsen dan is de
Helmtocht op 24 oktober, een ATB tocht
voor beginners en gevorderden in en
rond Helmond misschien iets voor u.
Verder hebben wij een krachtig
Kindcentrum Dierdonk, begonnen als
Basisschool Dierdonk maar inmiddels
al 25 jaar in Dierdonk, van harte
gefeliciteerd.
Ook krachtig is de Rabo clubsupportactie. Ben je lid van de Rabobank geef
dan een club, vereniging of stichting
zoals bv. Dierdonk -Events -of andere
die draadjes hebben met Dierdonk - een
krachtige financiële injectie, en laat je 3
stemmen niet verloren gaan.
Even terugkomen op de wintertijd, als
die aanbreekt dan is herfstvakantie
alweer voorbij, en is de kopij voor
de laatste Gazet van de 21e jaargang
ingeleverd. Als de Gazet dan rond 12
november verschijnt zijn de eerste
carnavalsactiviteiten al krachtig los
gebarsten en vindt op zondag 14
november alweer en krachtige Sint
Nicolaasintocht plaats in Helmond.
Dit natuurlijk alleen als wij het corona
virus met zijn allen krachtig onder
controle houden.
Voor zover, iedereen weer veel lees
plezier en een fijne en prettige herfst
vakantie en blijf vooral gezond.
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Kracht is er nodig om de kinder-disco
in Dierdonk levend te houden. Is de
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192

Altijd
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

ng
orraad beha
Korting op vo

Konings

voor Verf en Behang

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

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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VERVANG UW
GASKOOKPLAAT

DOOR INDUCTIE

Energiezuinig
Veilig
Snel

WIJ KUNNEN DE HELE OVERSTAP VOOR U VERZORGEN. KOM NAAR DE WINKEL EN VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN. OOSTENDE 10, HELMOND, | (0492) 52 30 51

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
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Helmond groene stad
Misschien heeft de tijd gezorgd voor
een achterhaald verhaal, maar toch!
Normaal ben ik in deze column nogal
kritisch richting de coalitie van het
college. Deze keer ben ik dat niet.
Je vraagt je af, waarom ineens die
positieve wending. Nou, dat is om de
volgende redenen.
We hebben een college dat helemaal
voor vergroening van de stad is. Kijk, terwijl het aantal “grijze
grint tuintjes” groeit in de wijk, zorgt de gemeente voor een
groenere wijk. Het groen teelt wierig of weelt tierig in de wijk,
haha. Hagen rond speelveldjes die te hoog worden, waardoor
boze mensen voor de verkeersveiligheid de haag alvast
knippen. Het onkruid in borders is hoger dan de vaste planten.
Al het prachtige onkruid heeft zaad en zaait zich uit de borders
in. Dit is wat je noemt biodiversiteit. Landelijk is er gestart
met de actie “maai Mei niet” en de gemeente Helmond doet
beter haar best dan het land: we zijn voorlopers! Zij hebben
de slogan: ”Maai Mei, Juni, Juli, Augustus en September
niet”. Iedereen in de wijk is vrolijk gestemd vanwege het vele
groen. Ook struiken die over de straat hangen zorgen voor
natuurlijke verkeer remmende maatregelen, dat is proactief
en preventief werken van de gemeente.

Niet alleen de flora doet het beter, maar ook de fauna. We
hebben steeds meer ratten in de wijk op steeds meer plekken.
Al dat onkruid werkt in het voordeel van die beesten. Ze
hebben zo verborgen snelwegen naar achtertuinen etc.
Nee mensen, het is van de ratten besnuffeld, dat het zover is
gekomen. Helder Helmond heeft hier lang geleden een motie
over ingediend en deze was aangenomen. Het onkruid zou
beter worden bestreden. We gaan er weer wat aan doen.
Willen jullie meldingen maken in de “buiten beter” app?
Louis van de Werff,
Burgercommissielid Helder Helmond

Actuele zaken in de Helmondse politiek
In deze bijdrage wil ik jullie meenemen
in twee actuele zaken in de politiek en
in de stad.
Op de eerste plaats vuurwerk. Of we het
nu leuk vinden of niet, maar we gaan
langzamerhand weer naar het eind van
dit jaar en dus ook naar het begin van
het volgend jaar. Samen met de collega’s
in de fractie hebben we nu op een aantal
momenten getracht om een algeheel vuurwerkverbod voor
Helmond gedaan te krijgen. Naar ons oordeel werd teveel in
de richting van het kabinet gewezen. Er zat niet veel schot in.
Jammer genoeg konden we voor onze voorstellen geen
meerderheid achter ons krijgen en dan houdt het op. Toch
bespeur ik nu enige beweging. Het stadspanel heeft een
uitvoerige enquête opgezet over dit onderwerp. Zo uitvoerig
dat de vuurwerkbranche in de stad zich ging roeren en in een
artikel in het ED het tegengeluid gaven. Mogelijk zien ze de
bui hangen, een bui die ik en velen met mij graag zie komen.
Afwachten wat het resultaat van de enquête is en hoe de
burgemeester met de uitslag om zal gaan. Ik houd het in de
gaten!

We kijken daar naar in relatie tot de ongebreidelde groei van
fastfoodketens, ook in Helmond. Wethouders/ bestuurders in
den lande vragen om maatregelen. Tel daar bij op dat uit een
onderzoek van RTL is gebleken dat Helmond in de hoogste
categorie scoort van “snackbardichtheid”
Het streven moet zijn dat in de Foodtechstad de Helmonders
bewuster zijn van de gezondheidsproblemen die daar mee
samen hangen. De uitwerking van de door 50PLUS Helmond
ingediende motie zal ons laten zien hoe we dat gaan doen.
Van jezelf BMI berekenen? Via deze site is dat zo gepiept:
https://www.voedingscentrum.nl/nl/bmi-meter.
Jan van Aert,
Raadslid 50Plus

Het andere onderwerp is de gezondheid van de Helmonder.
Als fractie maken we ons grote zorgen daarover, omdat uit
onderzoek is gebleken dat bij 52 % van de Helmonders de
BMI niet in evenwicht is. De BMI (Body Mass Index) is een
internationaal gebruikte maat die laat zien of je een gezond
gewicht hebt in verhouding tot je lengte.
Gazet oktober 2021
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Excursie MoetNiks naar vernieuwde EDAH- en
Draaiorgelmuseum
Dinsdag 9 november a.s.
In het EDAH- en Draaiorgelmuseum beleef je de tijd van toen
Welke hulpmiddelen had de kruidenier vroeger? Hoe
ontwikkelde de supermarkt zich? Hoe werd de productie en
distributie van levensmiddelen aangepakt? Je ontdekt het
in het vernieuwde EDAH Museum. Een enthousiaste gids
gaat de rondleiding voor MoetNiks verzorgen en zo komt
het verhaal echt tot leven! De diverse winketjes zorgen voor
veel herinneringen aan vroeger. Ook bezoeken we het, in
hetzelfde pand gelegen, draaiorgelmuseum. Draaiorgels
staan voor gezelligheid. Met name het dansorgel zorgde in
zijn hoogtijdagen voor muzikaal vertier in danszalen en op
kermissen. Het museum heeft prachtige orgels in de collectie,
om naar te kijken, maar ook om naar te luisteren.

Programma:
• aanvang 12.00 uur
• inclusief gezamenlijke lunch
• entree en rondleiding EDAH-museum
• entree Draaiorgelmuseum
• inclusief consumpties
Prijs:
leden wijkvereniging € 15,00 p.p. en niet-leden € 19,00 p.p.
Uiterlijk 6 november aanmelden bij Ans Postma (06-20397918)
of Wim Claassen (06-13430846) voor deelname.
Vervoer op eigen gelegenheid.
Adres musea: Loods 20, Binnen Parallelweg 2, Helmond

Houd 9 november vast vrij in de agenda

Excursie MoetNiks Curling
Dinsdag 19 oktober a.s.
Onze jaarlijkse excursie naar de Indoor Curlingbaan Brabant
staat gepland op dinsdag 19 oktober a.s. Het programma
start om 14.00 uur, graag om 13.45 uur aanwezig zijn.

Prijs: leden wijkvereniging € 6,00 p.p. en niet-leden € 8,50 p.p.
Uiterlijk 15 oktober aanmelden bij Ans Postma (06-20397918)
of Wim Claassen (06-13430846) voor deelname.
Vervoer op eigen gelegenheid. Coronapas of app meebrengen.
Adres: Indoor Curlingbaan Brabant, Heesvenstraat 21a, Lierop

Activiteitenoverzicht Oktober-November
Datum of periode Activiteit
Koersbal
Iedere woensdag
Jeu de boules
Iedere
Wekelijks vrije
donderdag
computerinloop

Plaats
Parkzicht 10-12 uur
Promenade Parkzicht 10-12 uur
Parkzicht 10-12 uur

Toelichting

19 Oktober

14,00 uur Heesvenstraat 21, Lierop

Coronapas of app meebrengen

Indoor Curlingbaan Brabant

Indien het weer het toelaat
computerinloopdierdonk@
hotmail.com

9 November

Excursie EDAH en Draaiorgel- 12.00 uur Loods20, Binnen
Coronapas of app meebrengen
museum. Voorafgaand een
parallelweg 2, Helmond
lunch in het museum
Contactpersonen:
Ans Postma tel: 06 20 39 79 18 / Wim Claassen tel: 06 13 43 08 46
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Fietstocht Moet Niks op dinsdag 14 september
We vertrokken om 10.00 uur bij A.H. met prachtig weer. Het
was wel een beetje fris, maar dat werd later goed gemaakt
met hogere temperaturen. De fietsgroep bestond deze keer
uit 15 personen; allemaal op een elektrische fiets. Onder
leiding van Wim Claassen en Hans Wilms gingen we richting
Gemert, Donk en Mariahout. Maar voordat we daar waren,
weken we even uit naar een uitspanning in de bossen geheten:
“In het Hei”. Dit was voor de meesten onder ons nieuw. Daar
een lekkere kop koffie met appeltaart of Monchou.
Na een klein half uurtje fietsten we verder naar Mariahout
en daarna via een mooie route naar Son. Langs het
Wilhelminakanaal even een korte stop om wat te drinken
en jassen en vesten uit te doen. De route ging verder via het

Dommeldal naar Eindhoven en Nuenen.
Een prachtig stuk om te fietsen.
In Nuenen streken we neer op een
terras in het centrum van het dorp om te lunchen. Inmiddels
hadden we 40 km gefietst. Na een lekkere lunch en gezellig
geklets, vertrokken we richting Helmond. Het tempo werd
enigszins verhoogd want er werd regen verwacht. Uiteindelijk
waren dat een paar druppeltjes. Om 16.00 uur en na 58 km
waren we weer op Dierdonk.
Wim en Hans bedankt voor deze mooie tocht. Alle deelnemers
bedankt voor de gezellige dag. Moeten we meer doen!!!
Henk van der Zanden

MoetNiks zoekt nieuwe vrijwilliger
Iets voor jou?
Weet je nu wel hoe de geraniums er uit zien en vind je het leuk
om iets bij te dragen aan de club? Vind je het leuk om mee te
denken over het aanbod van Activiteitenclub MoetNiks? Heb
je tijd om 1 keer per maand te vergaderen? Dan zijn we op
zoek naar jou!

De commissie is een team waarin taken steeds in goed overleg
verdeeld worden en ideeën gezamenlijk worden uitgewerkt. In
verband met het afscheid van ons commissielid Henk Arts, is
de Activiteitencommissie MoetNiks op zoek naar een nieuwe
vrijwilliger. Iets voor jou? Schroom niet en neem contact op
met Wim, tel. 06-13430846 of Ans, tel. 06-20397918.

Woensdagmiddag-inloop in Parkzicht
Na bijna anderhalf jaar van on
zekerheid en voor veel mensen
een tijd van droefenis door
Covid-19, begint langzaam maar
zeker gelukkig weer de tijd aan
te breken van het elkaar mogen
ontmoeten.
Dit geldt ook voor de woensdagmiddag-inloop in Parkzicht.
Het doel van deze inloop is dat inwoners van Dierdonk elkaar
kunnen ontmoeten en een mogelijkheid biedt aan hen die er
gewoon “even tussenuit” willen.
Soms worden er activiteiten georganiseerd, afhankelijk van de
wensen én de eigen inbreng van de bewoners.
Gazet oktober 2021
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Afgelopen augustus zijn we langzaamaan -binnen de toen nog
geldende Coronaregels- weer begonnen met de inloop.
Nu de regels dermate zijn versoepeld is weer meer mogelijk:
de 1,5 meter is afgeschaft en zo ook de mondkapjesplicht.
We hoeven niet langer ver van elkaar te zitten en te staan
waardoor we ook niet langer het idee hebben een megafoon
nodig te hebben om elkaar te verstaan!
Kortom, heeft u zin om medebewoners van Dierdonk te
ontmoeten of gewoon er even “tussenuit” te willen:
Kom gezellig naar de inloop op woensdagmiddag in Parkzicht;
u bent welkom vanaf 14.00 uur.
Tot ziens!
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TV Dierdonk: 18e Open Dubbel toernooi

30 OKT– 7 NOV 2021

Categorie 5,6,7,8,9
HD–GD–DD

TV Dierdonk: ons open toernooi komt
er weer aan!
Het 18e Open Dubbel toernooi,
gezelligheid staat voorop!
Gelukkig mag het weer, een open
toernooi. Vorig jaar moesten we
het i.v.m. Corona op het allerlaatste
moment afgelasten. We hopen dat we
dit jaar weer veel deelnemers kunnen
ontvangen. Het leuke van een open
toernooi is dat je je krachten kunt
meten met deelnemers van andere
tennisverenigingen. De ervaring leert
dat er veel spelers van de clubs rondom
Helmond heen naar Dierdonk komen.
Daarom is het als het toernooi loopt
ook leuk om te komen kijken en dan
natuurlijk ook gezellig een hapje en
een drankje mee te pikken. De poorten
staan open!
Het toernooi vindt plaats van 1 no
vember tot en met zondag 7 november
2021.
Ook in het voorweekend, zaterdag 30
en zondag 31 zullen wedstrijden worden
ingepland. De inschrijving sluit op
zondag 17 oktober om 23.59 u.
Zie voor verdere details onze poster in
deze Gazet en natuurlijk onze website.
De KNLTB najaarscompetitie is weer
gestart
De eerste wedstrijden zijn intussen
gespeeld. Het was bijna als van ouds.
Het zonnetje scheen volop, wat ook
zorgde voor een heerlijk buitengevoel.
Vanaf dit weekend moeten we wel
met de check-app gaan werken als je
binnen in het clubhuis wilt zitten. Dat is

Leeftijd 17 +

18 de
OPEN DUBBEL TOERNOOI
TV DIERDONK
E-mail
Inschrijven
Inschrijfgeld
Inschrijving sluit

: OTC@tvdierdonk.nl
: mijnknltb.toernooi.nl
: 9 Euro p/p
: 17/10/ 2021

voor een kleine club wel een uitdaging.
Hopelijk blijft het mooi weer en kunnen
we gewoon steeds buiten zitten!
Kom gerust eens kijken tijdens de
thuiswedstrijden óf neem contact op
met de teamcaptains. Zoals eerder
gezegd zijn veel teams op zoek naar
reservespelers of zelfs naar uitbreiding
van het team.
TV Dierdonk steunen
Voor bewoners van een woonwijk als
Dierdonk is het belangrijk om sociale
contacten te kunnen opdoen. Dat
kan heel goed via TV Dierdonk! Dat

geldt zowel voor de jeugd als voor de
volwassenen! Als je mee wilt helpen
om dit in stand te houden, dan kun je
onze sportieve en gezellige club steunen
met een bord of een winddoek. Neem
daarvoor dan contact op met Anouk van
Meelis via PR@tvdierdonk.nl.
Lidmaatschap
En tenslotte, je kunt ook nu nog lid
worden met een leuke korting!
Meer informatie is te vinden op onze
website! https://www.tvdierdonk.nl/
Carine van Vuure

Kom ook darten
In Dierdonk is al jaren een dartteam actief. Ons
team met de naam Parkzicht ’07 is opgericht in
juni 2007 en bestaat komende zomer dus 15 jaar.
We spelen inmiddels al jaren in de 2e divisie van de
Peelland Dartbond. Vanwege de corona-crisis ligt
de competitie al anderhalf jaar stil maar in januari
wordt de competitie gelukkig weer opgestart.
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Elke donderdagavond gooien we in
Parkzicht onze pijlen en we zijn op
zoek naar nieuwe aanwas. Vind jij
het leuk om voor de gezelligheid te
darten, kom dan eens kijken. Wie weet vind je het zo leuk dat
je mee kan doen met de competitie.
Dartgroeten van Judith, Maikel, Arthur, Luc, Jan en Gerard
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Waskracht kleurt
Dierdonk bont
Was u ook een van de 300 mensen die op vrijdag en/of zaterdag van
deze interactieve theatervoorstelling heeft genoten! Jammer voor
onze overige wijkgenoten die de kracht van waskracht niet hebben
gezien. Hier werd de kleding gewassen van een Circus op de rand
van bankroet, gered door de liefde voor elkaar en het circus en
door Piet uit het publiek. De fiftyfifty deal blijkt met de sponsering
van Piet de overdracht van het circus aan de 2 dochters. Zij op
hun beurt maakten bekend dat ze gaan trouwen, de een met de
wasjongen de ander met de magiër. Diverse keren werden aan het
publiek tips gevraagd. Op vrijdag werd een tip afgegeven door Theo,
bijgenaamd de verschrikkelijke, op zaterdag door Erik, bijgenaamd
de Tijger. Uiteindelijk geeft ook de messenwerpster haar in de
oude sok bewaarde geld, eerlijk verdiend met “tuinieren”! Eind
goed al goed en voor herhaling vatbaar. De foto’s spreken voor zich!
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Omdat iedereen anders is...
Ook als u verzekerd bent bij
Ardanta, Amev, Dela, Monuta
of Yarden bent u vrij om voor
ons te kiezen!
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KC Dierdonk - Een nieuw schooljaar

Het jaar is weer van start gegaan! De
lokalen, materialen en methodes zijn al
weer volop in gebruik genomen en zijn
inmiddels niet meer helemaal nieuw en
onbekend. Hoe dit speciale schooljaar
gestart is? Dat lees en zie je hieronder.
25-jarig schooljubileum
Dit schooljaar is wel een heel speciaal
jaar, we vieren dit jaar namelijk het 25
jarig jubileum van onze mooie school.
Het thema van dit jubileumjaar is dan
ook “Kindcentrum Dierdonk….samen
leren, samen vieren!”
We gaan op veel verschillende manieren
vieren dat onze school 25 jaar bestaat.
Het wordt een ‘magisch schooljaar’.

We zijn dit jubileumjaar magisch gestart.
De kinderen kwamen de school binnen
door de ballonnenhagen en over de
rode loper. Er liepen ook verschillende
“magische figuren” op het schoolplein.
Elke klas heeft ’s middags het jaar mogen
openen met de magische schoolsleutel
uit 1996.

Gazet oktober 2021

Pag 13 - (09) - Kindcentrum Dierdonk.indd 13

De eerste schooldag
Het was een goed begin van het
schooljaar. Het was letterlijk een
magische opening, heel veel juffen en
meesters waren verkleed als Aladin
of zoiets met een toverlamp. Al lekker
aan het werk en al heel creatief. Ook
een goede eerste pauze en ook de
middagpauze. Tijdens de eerste pauze

was er een vogel die heel dichtbij vloog,
hij bleek tam te zijn en we hebben hem
gevangen en de eigenaar gebeld. De
eigenaar heeft hem opgehaald en hij
zei dat hij de vogel al 5 dagen miste. Hij
had toen niet kunnen slapen en amper
kunnen eten van verdriet. Het heeft
zelfs op facebook gestaan. Het liep nog
goed af. Heel groep 7 heeft taakjes
gekregen zoals de papierbak legen en
het vuilnis weggooien . Toen gingen alle
groepen ballonnen kapot prikken, groep
8 met groep 1, groep 7 met groep 2,
enz. Kortom, het was een magisch leuke
dag!!!
Groetjes Jens en Thomas, groep 7B

Trektocht groepen 7
Jaarlijks gaan de groepen 7 op de
traditionele trektocht. De trektocht
is een voettocht door de natuur, het
groepsvormend aspect is heel belangrijk
tijdens deze tocht. De kinderen van de
groepen 7 konden elkaar leren kennen
en waarderen in een andere omgeving.
We denken dat dit zeer de moeite waard
is en heel positief werkt voor de rest van
de laatste twee schooljaren.
De kinderen hebben al lopende
Helmond en omgeving leren ontdekken,
een excursie gehad of een museum
bezocht, gekampeerd op twee locaties,
kampvuur mogen stoken, spelletjes
gedaan, een bonte avond gehouden
en tenslotte moe maar voldaan op
woensdagmiddag 15 september weer
naar huis gegaan.
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Heerlijke asperges
Aardappelen
Scharreleieren
Diverse groenten
Fruit
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

E
SPECIAL M
J U B I L E UN
PRIJZE

www.peterparket.nl
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Tjarly en Minouche naar de dierenarts.
Zo, daar ben ik met mijn avontuur. Ik ben
vorige week met mijn baasje Jan naar
de dierendokter geweest. Niets ernstigs
hoor! Ik moest alleen even een prikje
halen. Dat prikje zou er voor moeten
gaan zorgen dat ik niet ziek wordt. Dat
prikje schijn je één keer in de zoveel tijd
te moeten gaan halen. Dat is dan voor je
eigen bestwil, zegt mijn baasje altijd. Ze
noemen het ook wel een ‘inenting’.
Maar ik had het er niet zo op, moet ik
eerlijk zeggen. Ik ben als de dood voor de
dierendokter. Als ik die man met het korte
blauwe hemd al naar me toe zie komen,
begin ik al te trillen van angst. En ik hoop
dan altijd dat hij dat ziet en het rustig aan
doet met mij!

Maar gelukkig ging Minouche ook mee.
Je weet wel, de poes. Zij moest ook
een inenting krijgen, net als ik. Maar
Minouche vindt het nooit zo erg. Zij
zegt ook altijd tegen mij dat ik me niet
zo moet aanstellen.“ Van dat prikkie voel
je helemaal niet joh, aansteller”, zegt ze
dan.

wilde naar huis, maar mijn baasje trok
aan mijn riem, zodat ik wel mee moest
lopen. Toen we binnenkwamen bij de
dokter moesten we wachten. Mijn baasje
ging op een mensenstoel zitten en ik ging
tussen zijn benen liggen naast het kooitje
met Minouche.

Ik vroeg nog aan haar of zij ook zo
zenuwachtig was. Maar zij zei: “ Stel je
nou eens niet zo aan. De dierendokter
heeft het goed met je voor, hoor! Hij doet
je echt geen pijn. Geloof mij maar! ” Ik
zag in de wachtkamer nog een hond. Die
liep ook al zo zenuwachtig op en neer.
Volgens mij was die hond net zo bang als
ik. En toen …de deur van de dokter ging
open. Hij keek naar mijn baasje en riep
hem binnen. Ik wist direct hoe laat het
was. Nu zou het gaan gebeuren…
Binnen bij de dierendokter moest ik op
een tafel gaan staan. Iets wat ik thuis
nooit mocht! Maar de dokter vond het
niet erg. Ik werd nu heel zenuwachtig
en bang. Ik vond dat ik dat ook aan de
dierendokter moest laten zien. En als wij
honden bang zijn, doen wij altijd de staart
tussen onze achterpoten. Dus ook nu
deed ik dat maar. Maar de dierendokter
begon te lachen. “Haha, kijk nou, Tjarly
is bang voor me. Zo’n grote hond en dan
bang zijn voor zo’n klein prikje! Hahaha”,
hoorde ik hem zeggen. Nou, ik vond er

niets aan. Staat die ‘blauwhemd’ me nog
uit te lachen ook! Hij voelde nog wat aan
mijn poten en keek in mijn bek. Toen liep
hij naar een kastje en ik wist wat hij ging
doen. Hij ging de spuit klaarmaken! En ja
hoor…daar kwam hij terug met een hele
grote naald. Uit angst deed ik mijn ogen
maar dicht. Wanneer ging het spuitje
komen? Ik probeerde niets te horen en te
zien. Ik vond het heel erg eng. “Zo, Tjarly
kan weer van tafel, hoor”, hoorde ik de
dierendokter zeggen. Kreeg ik dan geen
spuitje? Ging het niet door? Ik snapte er
niets van.

Ik vroeg aan Minouche waarom ik geen
spuitje had gekregen. Zij vertelde mij:
“Je hebt je spuitje allang gehad, gekkie.
Ik zei toch dat je er niets van zou voelen!
Je bent weer bang voor niets geweest!
” Nu moest ik eigenlijk ook wel een
beetje lachen. Had ik me daar nu zo druk
om gemaakt? Eerlijk gezegd heb ik er
helemaal niets van gevoeld! Voorlopig
kan ik er weer een jaar tegen. En volgend
jaar zal ik zeker niet meer zo bang zijn. Ik
weet nu dat het eigenlijk helemaal niets
voorstelt! ! !
En als ik niet meer bang hoef te zijn voor
een prikje dan hoeven jullie dat ook niet
jongens en meisjes dus laat die prik maar
komen.
Een poot
van Tjarly… en
allemaal…
alle andere dieren
een hele fijne dierendag
Doei… Tjarly.
Ria de Rooy © Flevokids

Maar toch vertrouw ik die dierendokter
niet! Hij is best aardig hoor, maar ik ben
zo bang dat hij me pijn zal doen. En als ik
ergens een hekel aan heb, is het wel als
mensen aan mijn lijf zitten en me dan pijn
doen. Maar goed…we moesten toch naar
de dierendokter. Mijn baasje deed me de
riem om en de poes Minouche mocht in
een kooitje gaan zitten. Met z’n drieën
gingen we op pad. Mijn baasje naast
mij lopend met het kooitje met daarin
Minouche in zijn hand. Ik zag het huis
van de dokter al dichterbij komen. Mijn
hartje begon direct harder te bonken. Ik

Gazet oktober 2021

Pag 15 - 16 -17 - 27 kinderpagina okt 2021.indd 15

15
24-9-2021 22:15:17

Kleurplaat
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 27.
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AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL
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Medi-Zijn: Visite
Een bloemlezing uit een spreekuur van huisartspraktijk Boszicht
Column door huisarts Margot Gast
Visite, visite, een huis vol visite! Een iconisch Nederlands liedje
van vele jaren geleden. De melodie roept vrolijke gezelligheid
op bij de meeste mensen wanneer het zo nu en dan weer
eens nostalgisch uit de radio schalt. De visite-aanvraag voor
de huisarts is meestal verre van vrolijk. De reden is toch vaak
een ongewoon zieke patient, niet in staat om zelf naar de
praktijk tekomen. Zo is er de spoedvisite, te herkennen voor
de wachtende patienten aan de assistente die met gezwinde
spoed de wachtkamer in komt rennen, om aan te kondigen
dat de dokter nu echt acuut weg moet en het komende uur
niet gegarandeerd terug is op de praktijk. Het is vermelden
waard dat een huisarts die een boete krijgt voor te hard rijden
om een patient te redden, helaas geen clementie krijgt. Ook
niet voor fout-parkeren dat soms noodzakelijk is om kostbare
renimatietijd te behouden. Ik kwam er ooit een keer onderuit,
maar dat was omdat de ambulance er inmiddels ook was.
Dan is er ook nog de “het gaat zo echt niet meer”-visite. Het
betreft meestal ongewoon complexe zorgproblemen die
ondanks maximale thuiszorg op een gegeven moment ook
een grens hebben bereikt. Deze visites duren vaak nog veel
langer dan een uur, omdat meestal een tijdelijke oplossing
buitenshuis moet worden gezocht. Denk aan een acute
ziekenhuisopname in een overvol ziekenhuis met opnamestop zoals in het corona- en griepseizoenen. Meestal maakt
passend ambulancevervoer als kers op de taart de visite
compleet. Soms moet een tijdelijke crisis-verblijfplek voor
onze ouderen gezocht worden. Een hele kluif tegenwoordig.
Zo heeft het ziekenhuis verpleegkundigen hiervoor fulltime in
dienst die de hele regio afbellen voor een plekje. Ze worden
transferverpleegkundigen genoemd. Zodra de patient die met
moeite door mij opgenomen kon worden na een tijdje weer
naar huis mag komt de zorg weer terug bij de huisarts..
De huisarts besteedt er na een complexe visite vaak ‘tussen
de middag’ een uur of twee aan om alles te regelen en admini
stratief vast te leggen.
Het zijn altijd ontwrichtende situaties, waar vooral de oudere
patient weggerukt wordt uit het vertrouwde huisje, waar
ook niet zelden een hulpbehoevende partner verslagen en
hulpeloos dreigt achter te blijven. Dan moet er behalve voor
de zieke patient ook voor de partner heel snel iets geregeld
worden. Op dit soort dagen vraag je je af hoe je ‘s middags
nog tijd voor de ‘gewone‘ consulten kunt vrijmaken. Dan is
het bellen, bellen, bellen of een patient met een wat ernstiger
kwaal toch niet eerder in het ziekenhuis gezien mag worden.
Hiervoor is het bellen door de assistente namens de huisarts
tegenwoordig niet genoeg, nee men verlangt dat de huisarts
zelf belt.
Andersom kan ook nog: de ziekenhuispoli vraagt de patient
dat als het eerder moet, de huisarts dan maar zelf moet
bellen. U begrijpt dat ik mijn handsfree koptelefoon, die ik
had aangschaft sinds de Coronacrisis voor o.a. beeldbellen en
beeldvergaderen, nu dagelijks meerdere uren heel hard nodig
heb. Nooit gedacht dat ik nu helaas nog amper zonder kan.
Recentelijk liep met het hele apparaat op mijn hoofd de wacht
kamer in om de eerste patient van het middag-spreekuur
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binnen te roepen. Hilarisch tafereel, als een soort DJ riep
ik mijn patient binnen. De middag-patient die niet wist dat
ik hiervoor een uur verhit had rond moeten bellen om een
crisisplek 150 km van Helmond vandaan voor mijn visitepatient te regelen. Het was fijn om even heel hard te lachen,
want de crisis-visites zijn vaak schrijnend en verdrietig voor
alle betrokken partijen.
Uiteraard maak je tijdens de ‘visites’ ook bijzondere situaties
mee. Ze spelen zich meestal af tijdens de spoediensten waar
je in alle hoeken van de regio, die van Someren tot de Rips
en van Neerkant tot Nuenen reikt. Zo is de spoedwagen van
de huisartsenpost de back-up voor de ambulance als die in
een uithoek van de regio zelf ook ‘vastzitten’. Dat heet dan
een overname A1-rit ambulance. Het gele spoedwagentje met
chauffeur en huisarts mag dan met sirenes en zwaailicht de
weg op. Altijd spannend wat je als huisarts dan te wachten
staat. Er zijn ook visites waarbij er bijvoorbeeld 3 bouviers
je staan op te wachten achter de voordeur. Of waar je
vriendelijk moet verzoeken om de Formule-1 wedstrijd toch
uit zetten om te kunnen communiceren met aangekondigde
‘zeer zieke, zwakke wegvallende comateuze patient’, die toch
opvallend veel praatjes ineens had en een helder bewustzijn.
Boos dat hij dankzij de dokter de finish zo goed als gemist
had. Niet erg, door naar de volgende visite. Bij aankomst met
spoed bij een patient met vermoeden van hartinfarct tijdens
een voetbal-finale zat een patient gezellig te bellen met zijn
broer terwijl hij ons toeriep: “Het hoeft niet meer, er zat toch
een boer dwars na die schaal bitterballen met cola “, terwijl
de familie die er in een gezelige kring bij zat, schaterde van
het lachen. Duidelijk! Tijd bespaard en op naar de 10e visite
op de zaterdagnacht: de kinderen van een bejaarde patiente
kregen haar ‘s ochtends niet meer wakker, maar ze leefde
nog wel. Ze maakte onregelmatige akelige geluiden, maar
snurken was het niet. Er klonk wanhoop en paniek. Er werd
geschreeuwd op de achtergrond in een taal die ik niet direct
herkende. Met spoed er op af! Alle materialen hadden we bij
ons, defibrillator zuurstof, spoeddampullen, spuiten, naalden
en een infuussysteem. Tijdens de spoedrit met toeters en
bellen bereidde ik mijn handelen in gedachten voor. Eenmaal
aangekomen stoof ik naar binnen, al vragend waar de patient
in kwestie lag. Dat bleek boven. In het smalle donkere halletje
draaide ik in een noodgang af naar de trap, maar werd streng
staande gehouden door de oudste dochter! Of ik toch wel
eerst even disposable blauwe overschoentjes wilde aandoen
voor ik de trap op ging, niemand ging in dit huis met schoenen
naar binnen en al helemaal niet in een noodgeval op de
eerste etage! Tussen de gillende mensen boven, onderzocht
ik de patiente en kroop over het bed met die blauwe plastic
zakjes over mijn schoenen. Het bleek een zeer lage bloed
suikerwaarde bij een insuline-patiente. Ze kwam bij ‘aan de
naald’ en heel snel weer aanspreekbaar. De dankbaarheid
van de familie was groot. Eenmaal beneden deed ik de
blauwe plastic zakjes weer van mijn schoenen af. Een vers
zelfgebakken koekje werd de chauffeur en mij in de handen
gedrukt door de oudste dochter. Lekker voor onderweg!
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binnenkort:
podium
za 02 okt 20.30 u

admiral freebee

ADMIRAL FREEBEE IS BACK
zo 10 okt 16.00 u

bertolf

HAPPY IN HINDSIGHT TOUR
do 14 okt 21.00 u

brasserie

jett rebel

TRY-OUT THEATERTOUR
vr 15 okt 21.00 u

focus

50TH ANNIVERSARY TOUR
za 23 okt 21.00 u

sear bliss

25TH ANNIVERSARY OF PHANTOMS
za 30 okt 21.00 u

lazuli

THE FANTASTIC TOUR
vr 12 nov 21:00 u

toontje lager

EROP OF ERONDER TOUR
vr 19 nov 20.30 u

FM

EXCLUSIEVE NL SHOW

film
MAAK JE BEZOEK
AAN DE CACAOFABRIEK
NOG LEUKER!

NO TIME TO DIE

Combineer je film- en concert
bezoek met een drankje of
lekker borrelhapje op ons
gezellige terras in de zon of
binnen in de sfeervolle brasserie. Kijk op onze website
voor de actuele openingstijden en het menu! We zien
je graag!

Verfilming van de gelijknamige roman
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Daniel Craig schittert in de 25e James Bond-film

MIJN VADER IS EEN VLIEGTUIG
HERE WE ARE

Tragikomedie over vader-zoon relatie

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl
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Peuterspeelzaal Hummeldonk

Welkom:
We zijn weer goed begonnen aan het
nieuwe schooljaar! Het is fijn om elkaar
na de zomervakantie allemaal weer te
zien. De peuters zijn heel blij om hun
vriendjes en vriendinnetjes weer te
zien en om weer samen te spelen. Wat
fijn ook dat we de ouders weer welkom
kunnen heten in onze locatie!
Er zijn ook nieuwe peuters begonnen.
WELKOM! Zo heet ook ons nieuwe
thema. Het dagritme staat centraal
zodat de kinderen daar vertrouwd mee
raken en zich veilig voelen om te komen
spelen. We zingen vaste liedjes bij het
dagritme dat we hebben, bijvoorbeeld
in de welkomskring, maar ook bij het
eten en opruimen. In het themaboek
maken de kinderen met verf een mooie
gele zon en zoals je kunt zien hebben wij
dat ook gedaan.

Ons dagritme ziet er als volgt uit:
- Welkomskring (elkaar begroeten,
een gesprekje met elkaar en liedjes
zingen)
- Spelen
- Handen wassen
- Fruit eten en water/ thee drinken.
- Spelen en regelmatig een groeps
activiteit van het thema.
- Naar toilet/ luiers verschonen.
- Samen opruimen
- Taalkring
- Buiten spelen
- Handen wassen
- Boterham eten en melk drinken
- Naar huis
Ook schenken we aandacht aan de
zelfredzaamheid van de kinderen.
Samen opruimen na het spelen. Zelf
oefenen om je jas aan te doen voordat
we buiten gaan spelen. Natuurlijk
komen ook het naar de toilet gaan en
handen wassen aan bod.
Kortom spelend leren de peuters heel
veel en ook door de sociale omgang met
elkaar!
In de “trein naar buiten”
Als we buiten gaan spelen gaan we in
onze “trein” naar buiten. Zien jullie op
de foto hoe goed onze peuters dit doen?
Ook dit is een vast ritueel. Dit doen

we niet voor niets, dit is ook voor de
veiligheid van de kinderen. Ze raken hier
aan gewend en als we dan bijvoorbeeld
bij de school op bezoek gaan weten de
kinderen wat de bedoeling is. Tevens bij
onze ontruimingsoefening.

Nieuwe Huisstijl
Zoals je aan het logo kunt zien is de
huisstijl van Spring veranderd. Een
nieuwe frisse look, maar met nog steeds
dezelfde vertrouwde vaste mede
werkers op Hummeldonk. Juf Linda & juf
Marleen.
Als u interesse heeft in een rondleiding
is dat mogelijk, u kunt contact opnemen
via telefoonnummer 088-2088726 of
online een rondleiding aanvragen via
www.spring-kinderopvang.nl

Dierdonk Events - 6 november Quiz!
dierdonkquiz@gmail.com onder ver
melding van je teamnaam en een
contactpersoon.
De grote lijnen van de Quiz staan
inmiddels op papier en het beloofd ook
dit jaar weer een veelzijdig geheel te
worden met een grote diversiteit aan
opdrachten voor jong en oud.
Beste Quizers van Dierdonk
We zijn blij dat er ook dit jaar wederom
diverse teams zich hebben 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 snel via het email adres:
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De Quiz avond zal plaats vinden op
zaterdagavond 6 november a.s. en de
uitslag zal niet op zaterdagavond 20
november maar op zaterdagavond
27 november a.s. in Parkzicht bekend
gemaakt gaan worden.
Als het goed is staat/staan de eerste
hint(s) al op facebook, dus houd dit in de
gaten.

Verdere informatie over dit unieke
evenement zal via diverse digitale
kanalen bekend gemaakt worden dus
houd ook deze goed in de gaten.
Wij hopen velen van u te mogen
ontmoeten tijdens onze Quizavond op 6
november a.s.
Dit unieke evenement wordt u aange
boden door:
Team Dierdonk Quiz als zijnde een
onderdeel van: Dierdonk Events
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De kookmuts
Deze maand een heerlijke vegetarische
pastaschotel
met
zelfgemaakte
cannelloni, gevuld met spinazie en romige
kastanjechampignons. Daarover gaat een
rijke tomatensaus. Een keer wat anders
voor een doordeweekse dag!
Cannelloni (Italiaans: kannelˈloni), Italiaans
voor grote pijpen, buiten Italië ook wel

manicotti genoemd, is een soort pasta, die bestaat uit grote dikke
staafjes gemaakt van durumtarwe. De pasta komt uit Italië, maar
wordt tegenwoordig over de hele wereld gegeten. Cannelloni
worden vaak met tomatensaus geserveerd. Ze kunnen gevuld
worden met vlees, vis, groenten enzovoort.
Mijn weerspreuk voor deze maand is: “Is oktober warm en fijn, het
zal een scherpe winter zijn.” Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand oktober
Cannelloni met champignons en
spinazie  .  .  .  .  .  . voor 4 personen
Ingrediënten
16 vellen verse pasta
500 gram spinazie
500 gram kastanjechampignons
800 gram tomatenblokjes
200 gram walnoten
200 gram gemalen kaas
250 gram ricotta
3 dl passata di pomodoro
100 gram paneermeel
40 gram tomatenpuree
3 stuks uien
½ chilipeper
4 tenen knoflook
Enkele takjes tijm
Enkele blaadjes laurier
1 takje rozemarijn
¼ citroen
paprikapoeder
zout en peper
roomboter
Provençaalse kruiden
Olijfolie
Benodigdheden
Braadpan
Kookpan
Hoge kookpan
Keukenmachine
Bindtouw

Kruid met paprikapoeder en zout.
Giet er de tomatenblokjes en de passata
di pomodoro bij. Laat de saus pruttelen op
een zacht vuur.
De kastanjechampignons
Maak de champignons schoon en halveer
ze. Bak ze in de boter in een kookpan.
Pel een ui en snijd hem grof. Bak mee met
de champignons.
Kneus en pel een teen knoflook, snijd de
teen in stukken en doe ze bij de champignons in de pan. Kruid met peper en zout.
Maal de walnoten fijn in de keukenmachine
en roer door de champignons.
Roer er de ricotta door. Kruid eventueel bij
met peper en zout. Breng op smaak met
citroensap en Provençaalse kruiden.
De spinazie
Was de spinazie en laat uitlekken.
Smelt een klontje boter in een hoge
kookpan.
Pel een teen knoflook en prik de teen op
een vork. Doe de spinazie in de pan en roer
om met de knoflook.
Breng op smaak met peper en zout.

Doe de spinazie in een vergiet en laat
uitlekken. Duw het vocht er niet uit.
Verwarm de oven voor tot 180 °C. (hete
lucht).
Doe de spinazie in een ovenschaal.
Leg wat kastanje mix op een pastavel en rol
op tot cannelloni. Leg ze op de spinazie.
Haal het bouquet met kruiden uit de tomatensaus. Giet de saus over de cannelloni.
Strooi er de gemalen kaas en het paneermeel over.
Bak 15 minuten in de voorverwarmde oven
tot er een goudbruin korstje op staat.
Serveren:
Neem een mooi diep bord per persoon,
schep wat spinazie op het bord en leg er
4 stuks cannelloni met de tomatensaus
overheen.
Smakelijk eten.

bron: De kookmuts.

Bereidingswijze

De saus
Verwarm een flinke scheut olijfolie in een
braadpan.
Pel twee uien en snipper deze fijn en stoof
ze in de olie. Snipper de chilipeper, kneus
en pel twee tenen knoflook en stoof het
mee met de uien.
Doe er de tomatenpuree bij en laat even
mee bakken.
Bind de rozemarijn, tijm en laurier met wat
keukentouw samen tot een bouquet en leg
het in de braadpan.
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Kinderdagverblijf De Bereboot

Op donderdag 16 september was
het dan weer zover: De dag van de
Pedagogisch Medewerker!
De dag waarop we al onze medewerkers
in het (zeer verdiende) zonnetje zetten.
De groene (jazeker groene 😉) loper lag
uit en Kapitein Beer was deze ochtend
al vroeg aanwezig op De Bereboot om
iedereen te verrassen.
Natuurlijk was er ook tijd voor iedereen
om met Kapitein Beer op de foto te
gaan.

mooiste pyjama’s kwamen de kinderen
aan bij De Bereboot. Op het veld lag
Kapitein Beer te slapen, dat vonden een
aantal kinderen toch wel erg spannend.
Toen eenmaal iedereen binnen was, was
het ijs al snel gebroken. Er werd in teams

Ook de ouders hebben de Pedagogisch
Medewerkers verrast. Deze keer met
fruit, omdat ze onze medewerkers
onder andere toffe peren vinden, ze
helemaal bananas zijn van hun, ze hun
oogappeltje bij onze medewerkers
brengen en ga zo maar door.
Kortom een erg leuke en gezonde
verrassing.
Op vrijdag 17 september beleefde we
een ontzettende leuke avond met de
BSO-kinderen van De Bereboot (van
groep 3 t/m 8). Op deze avond was de
Bonte-Bereboot-Pyjama-Avond.
Met
een flinke groep kinderen maakte we er
weer een hele leuke avond van. Met hun
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gestreden tijdens een Muziekquiz,
waarbij de kinderen de liedjes af moes
ten maken. Dit was een groot succes.
Het winnende team ontving van
Kapitein Beer hun prijs. En er was nog
een beker voor de mooiste Pyjama,
welke trots in ontvangst genomen werd.
We roosterde marshmallows boven een
kampvuur en er was nog wat tijd over
om djembé te spelen voor wie wilde.
Kortom, we hebben genoten. Op naar
de volgende Bonte Avond!
Naast de Bonte Avond en de Dag van
de Pedagogisch Medewerker, beleefde
we ook deze maand weer heel veel
avonturen op De Bereboot.
Bent u benieuwd wat we te bieden
hebben? Neem vrijblijvend contact met
ons op voor een rondleiding of meer
informatie via 0492-475009
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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

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Optiek
mode
op z’n
best

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers
Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

Oogmeting
+
Reparaties

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

GRATIS

Y

EXTRA SLEUTEL

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

Voor advies, verkoop en reparatie
witgoed, tv/audio, keukenapparatuur

ook autosleutels met

startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT
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VERBERKT

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Electro World Verberkt
Helmondsestraat 21, Bakel
T. 0492 – 34 12 80 of buiten
winkeltijden: 06 155 90 345
verberkt@electroworld.nl
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Carnaval 2022 de aftrap op 5 november
Opgelucht zij we, weg van de 1,5 meter. Dit wil zeggen dat
we voorzichtig hopen dat carnaval 2022 op een normale
wijze gevierd kan gaan worden.
Wij trappen dan ook af met de bekendmaking van de
hoogheid op vrijdagavond 5 november 2021. Wie zal dit
seizoen de scepter gaan zwaaien? Laat u verrassen en kom op
5 november naar onze residentie de Fonkel in Helmond. De
toegang is gratis en voor alle leeftijden. Gelet op de huidige
coronamaatregelen zal de avond beginnen op 20.00 uur, zaal
open 19.30 uur en eindigen om 24.00 uur. Maar de eindtijd
kan zomaar wijzigen als er weer een persconferentie van Mark
en Hugo heeft plaats gevonden. Hou hiervoor onze website en
onze facebookpagina in de gaten
Heeft onze Prins Ton d’n Urste wegens corona een jaar door
mogen regeren samen mat zijn 14 schaduwprinsen- die vanaf
deze dag weer doorgaan als lid van de raad van elf - dan zal
Ton d’n Urste nog even laten zien dat hij ondanks het corona
jaar nog steeds weet hoe je carnaval moet vieren.
Na ontvangst van de gastverenigingen zal hij nog eenmaal
voorgaan in het feestgedruis, om vervolgens de artikelen
behorend bij zijn prinselijke waardigheid bij de voorzitter in
te leveren. Vervolgens zal dan de nieuwe hoogheid van de
Rampetampers, alweer de 57e aan de aanwezigen worden
gepresenteerd.

Lid van de Rabobank dan
heeft U 3 stemmen om uit te brengen.
Laat uw stem niet verloren gaan!
Breng ÉÉN van uw stemmen uit op:

s in
op on p
Stem
A
bo p
de Ra p
Lid van de
of o
nl/
.
Rabobank dan
k
n
a
rabob pport stem vanaf 4 tot 25 oktober:
u
s
club
www.rabobank.nl/clubsupport
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www.draaiorgelshelmond.nl

de coöperatieve Rabobank

&

Carnaval 2022 !
Wij trappen af op:
Vrijdag 5 November
met de
Prinsbekendmaking
aanvang 20.00 uur

met medewerking van
diverse carnavalsverenigingen
Muziek en Techniek door HEG
Residentie De Fonkel - Prins Karelstraat 123 - 5701 VL Helmond - tel. 0492 597444

Ook onze dansgroepen zullen laten zien dat ze het coronajaar
hebben doorstaan en zich presenteren.
Als de nieuwe hoogheid bekend is, zal samen met de
bezoekende verenigingen en alle bezoekers een gezellig feest
gehouden worden.
Lid worden.
Heeft u na dit coronatijdperk weer energie en houdt u van
gezelligheid, wordt dan ook lid van deze gezellige vereniging.
Samen hebben we Corona onder controle gekregen dus
kunnen we ook samen feesten.
Meer info: secretariaat 0492-517210 of
secretaris@rampetampers.nl Zie ook www.rampetampers.nl
Facebook: www.facebook.com/rampetamper

RABO CLUBSUPPORT
s in
op on p
Stem
A
bo p
de Ra p
of o
l/
ank.n
o
rab b pport
u
clubs

Lid van de Rabobank dan
stem vanaf 4 tot 25 oktober:
www.rabobank.nl/clubsupport
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Oktober 2021 in het Annatheater
Anna Producties speelt vanaf 9 oktober
“Assepoester”
15 jaar Jeugdtheaterschool Annatheater

Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te werken
werd 15 jaar geleden Jeugdtheaterschool Annatheater
opgericht. Al die jaren bieden we een gedegen lesprogramma
waarin kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen.
Op onze Jeugdtheaterschool leer je vaardigheden die je als
acteur (en als mens) nodig hebt om wat je denkt en voelt over
te brengen op een ander. Je leert hoe je je lichaam en stem
kunt gebruiken. Je wordt bewust van de ruimte die je inneemt
en leert samenwerken. Je verbeelding wordt ontwikkeld en je
leert deze te gebruiken.
Door de ambachtelijke kant van acteren nadrukkelijk aan bod
te laten komen krijgt de vrije creativiteit van de kinderen en
jongeren handen en voeten.
Om het 15-jarig bestaan van onze Jeugdtheaterschool
te vieren speelt “Anna Producties”, het elite corps van
onze Jeugdtheaterschool, vanaf 9 oktober de voorstelling
“Assepoester”.
Assepoester is véél te lief. Petemoei vindt haar maar een
doetje. Ze moet eens leren om voor zichzelf op te komen.
De stiefmoeder en haar kinderen behandelen haar als oud
vuil, zo gemeen als je alleen in de ergste toneelstukken ziet.
Ze moet zich eens niet zo op de kop laten zitten en zelf iets
doen... maar hoe?
In deze voorstelling is Assepoester geen meelijwekkend
sprookjesfiguur, geen zwelgende jonkvrouw en geen hulpe
loos prinsesje, maar een slimme meid die zichzelf beschermt.
Door te dromen. Over een prins die haar zal meenemen. In
onze versie zijn dit geen dromerige dromen, maar dromen vol
kracht! Assepoester weet dat op een dag alles goed zal komen.
Assepoester gaat af op wat haar hart haar ingeeft. Dromen
geeft haar de innerlijke kracht die zorgt voor vertrouwen en
maakt dat zij zich niet bij haar lot neerlegt.
Een familievoorstelling, door jongeren gespeeld.
Reacties op onze laatste voorstelling “Antigone”:

Joost van Neer, classicus: “Ik moet zeggen dat ik zeer onder
de indruk was: niet alleen van de bewerking van het stuk,
maar ook van het spel. Professioneel en authentiek. Ook de
belichting en het decor was heel goed. Prachtig!”
Bas Veldhuizen, adviseur bij Kunstloc Brabant: “Ik was van
begin tot eind geboeid en werd zonder ook maar één hapering
langs complexe politieke en familiaire verwikkelingen geleid.
Een geweldige prestatie!”
regie Lavínia Vale Germano
data: zaterdag 9, zondag 10, vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag
17 oktober 2021
tijden: vrij- zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur:
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entree kinderen/jongeren tot 18 jaar € 7,50;
volwassenen € 10,00
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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Jeugdpuzzel.
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing van
het het afbeeldingenkruiswoordraadsel van de vorige keer.
Als je de juiste woorden gevonden had dan was de oplossing
“vakantiegevoel is over”. Er zijn deze keer drie oplossingen
ingestuurd door Demi, Rik en Lynn, waarvoor onze dank. Dit
is echter te weinig om er prijzen aan te verbinden. 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.
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
dierendagwoordzoeker. Alle onderstaande woorden zitten
horizontaal
, verticaal
of diagonaal
verstopt in
de puzzel.
Streep ze door en maak van de overgebleven letters het
puzzelwoord. 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.
Kinderdisco
Deze stopt tenzij jullie je ouders bereid vinden om de
organistie over te nemen. Het zou toch jammer zijn als jullie
niet aar de kinderdisco kunnen. Laat dit je ouders lezen!!!!

De dierendag woordzoeker

De Woorden
aap
eend
kanarie
papagaai
cavia

fret
kip
poes
chinchilla
geit

konijn
pony
degoe
goudvis
lama

schildpad
duif
hamster
muis
varaan

eekhoorn
hond
paard

De Oplossing

DE ORGANISATIE VAN DE JEUGDDISCO IS
GESTOPT. TOT OP HEDEN IS ER GEEN
OPVOLGING GEVONDEN

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 23 oktober 2021

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Jeugddisco
WIE NEEMT HET STOKJE OVER, ZODAT ER
WEER JEUGDDSICO'S PLAATS KUNNEN
VINDEN?
ER IS EEN DRAAIBOEK BESCHIKBAAR, EN
VEEL ENTHOUSIASTE KINDEREN STAAN TE
POPELEN OM WEER TE KUNNEN DANSEN

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE
SANDRA VAN GROOTEL 06-18664239
SASCHA DE VRIES 06-27852490
MARGRIET VAN MIL 06-11391134
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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

65 + KLUSSER / STYLIST
voor uw

HUIS - TUIN - INTERIEURPLAN
oa timmerwerk / houtenvloer
schilderwerk / behangen
metselwerk / tegelwerk
tevens, tuin en straatwerk
voor WOON en BEDRIJFSRUIMTES
Bel Kees 0611441257 45 jaar ervaring

Lavo 2.0
Geïnspireerd door zon en maan.
Rond en rond, rond en recht: Lavo 2.0 is in staat om duidelijke
vormen op een elegante en stijlvolle manier met elkaar te
combineren. Rechthoekige hoge kasten voegen zich net zo
harmonieus in het totaalbeeld als de vitrines, sideboards of
consoles, of als spiegels en spiegelkasten. De meubels zijn
aan de zijkanten afgewerkt met lisenen om de contouren nog
extra te benadrukken.
Dankzij een breed assor iment aan fronten en kleuren kan de
designserie aan verschillende eisen worden aangepast: van
fris en extravagant tot nobel en gedegen.

HTN BAD & SANITAIR
ENGELSEWEG 200A
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Heel Helmond Mountainbiket
Maar het goede nieuws is: de laatste jaren waren de
weergoden de Helmtocht goed gezind. Laten we hopen dat dit
nu weer het geval zal zijn zodat teruggekeken kan worden op
een geslaagde tocht. Meer informatie vind je op onze website
https://tc81.nl/helmtocht.

Beste fiets vrienden,
Op zondag 24 oktober a.s. organiseert Tourclub ’81 voor
de 27ste keer de Helmtocht. Een ATB tocht voor beginners
en gevorderden in en rond Helmond. Natuurlijk maakt de
geliefde single track in het Bakelsbos weer deel uit van het
gevarieerde parcours.
Parcours
Deze editie is er keuze uit twee afstanden: 31 of 48 km met de
blokhut van Scouting Rijpelberg als start- rust- en finishplaats.
Er kan van 08:30 - 10:00 u. gestart worden.
Uur U
Op de dag van de Helmtocht staan clubleden en hun partners
klaar om de dag voor de vele deelnemers vlotjes te laten
verlopen. Het vorig jaar hebben we deze tocht helaas wegens
Corona af moeten lassen.

31 km

Coronaproof
Natuurlijk zorgen wij ervoor dat u Coronaproof kunt
inschrijven. NTFU-leden € 4,- ; Niet NTFU-leden € 5,-;
Jeugd tot 16 jaar gratis.
Wij zorgen ervoor dat u contactloos kunt betalen, voor
degenen die contant willen betalen vragen wij om dit met
gepast geld te doen. Ook kunt u vooraf betalen op onze
bankrekening NL 45 RABO 0302 4977 022. Voor NTFU leden
maken we gebruik van Scan & Go.
In de nabijheid van de startlocatie is een rust gepland. U
ontvangt bij de ingang een lunchpakket en sportdrank.
Route
Zoals u van Tourclub’81 gewend bent, kunt u wederom
genieten van een kwalitatief leuke route waar je prachtig
coronaproof kunt fietsen.
Graag tot zondag 24 oktober!
Arie Manders Voorzitter Tourclub’81 Helmond
Rhulenhofweide 44, 5709SH Helmond
Tel 0492-517564 mob 0653310131
Email ariemanders14@gmail.com

Inschrijven: Tussen 08:30 en 10:00 uur
Scouting Rijpelberg / Berkendonk

48 km

www.tc81.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
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
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U mag allemaal weer naar de kerk
dien
sten komen. Per 25 september
zal de 1,5 meter geschrapt worden.
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
down
loadt 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

Elke dinsdagochtend vanaf 10.00 ben u
van harte welkom in de ontmoetings
ruimte van de kerk voor een kopje koffie
of thee. We hopen u daar te ontmoeten..
Jaarthema VEERKRACHT

Op zondag 19 september starten we
het kerkelijke jaar samen met Asten en
Someren op de camping ‘de Somerense
Vennen’ in Lierop. Op het moment van
schrijven moet dit nog plaats vinden.
Het jaarthema heeft ons op ideeën ge
bracht om na de crisisperiode met al zijn
corona-regels weer veerkracht te zoeken
in nieuwe en oude activiteiten waardoor

we elkaar weer kunnen ontmoeten, ons
zelf weer kunnen voeden en wellicht weer
tot nieuwe veerkracht te komen. Er zullen
Bijbelkringen, gespreksgroepen, lees
kringen, filmavonden, filosofie-lezingen,
stilte-meditatie en het Zincafé gaan
plaats vinden. Het is weer een rijk aan
bod en deze kunt u vinden op de web
site: www.bethlehemkerk-helmond.nl
en u kunt zich daarvoor opgeven. Wilt u
meer info over het aanbod dan kunt u
dit vragen aan Corine Beeuwkes per mail:
predikant@bethlehemkerk-helmond.nl
We hopen dat al deze activiteiten niet
tot keuze-stress leidt! U bent van harte
welkom!
Bedankt Fien !

Na negen jaar
Diaken te zijn geweest voor onze
wijk gaat Fien van
Duren per 1 okto
ber hiermee stop
pen en zal ik deze taak overnemen. In het
afgelopen jaar heb ik mee kunnen lopen
in het wijkteam en gezien en bewondert
hoe Fien de taak als wijk Diaken altijd met
veel passie en gedrevenheid heeft uitge
voerd. Naast alles te coördineren, bezocht
ze ook een aantal mensen in de wijk en
deelde ze lief en leed. Door haar liep het
wijkwerk op rolletjes. Gelukkig zal ze nog
wel een aantal taken in de kerk met veel
liefde en gedrevenheid blijven verzorgen
zoals de Kerst,- en Paasmiddagen voor de
ouderen.
Beste Fien, heel veel dank voor je inzet
en enthousiasme al die jaren. We zullen
je in het team missen, maar gelukkig nog
vaak kunnen ontmoeten in de wijk en in
de kerk. Het ga je goed!
Margee Teunissen, wijkdiaken.
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Scouting Paulus-een mooie samenwerking

Onze pionier fanatiekelingen van “Under
Construction” werden al voor de
zomervakantie gevraagd door Brouwerij
De Graas (www.brouwerijdegraas.nl)
om een opvallende bar te ontwerpen
en te pionieren voor het “Lekker Ding
Festival”. Dit lekker Ding bierfestival zou
plaatsvinden op zaterdag 11 september
in Deurne en dan wil je als nieuwe
brouwerij uit Helmond goed voor de dag
komen.
Under Construction heeft dan ook een
spectaculaire bouwwerk gepionierd met
onder andere een hexapedestra (zoek
dat maar eens op) in het midden. De
bar bestond verder uit drie tafels voor
het uitschenken van het bier, voor het
spelen van de glazen e.d. en voor de
merchandise.
En we moeten eerlijk zijn dat het
bouwwerk zeker veel aandacht heeft
gekregen van de bezoekers van dit
bierfestival. Alle credits voor de
bouwers van Under contruction.

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