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Zonnepanelen op uw dak?? 

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

String omvormer of omvormer met optmizers. 

 

 AEG 300wp Full Black – Duits merk Omvormer 

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

 

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

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

            



De palen blijven leeg
Het lijkt dat de ooievaars in Dierdonk niets 
meer te zoeken hebben. Een aantal jaren 
geleden zijn er 2 ooievaarspalen geplaatst 
in onze wijk met de hoop dat ze zich in 
deze wijk zouden vestigen. Ze hebben na-
tuurlijk goed werk gedaan in Dierdonk, ze 
hebben veel kinderen gebracht en zo de 
basisschool laten groeien tot een school 
met meer dan 1000 kinderen. Toen had-
den ze de palen goed kunnen gebruiken 
maar toen waren ze er nog niet. De laat-
ste jaren zie je het kindertal teruglopen 
in de wijk, de school krimpt dus zullen 
we maar zeggen dat ze hier geen basis-
station meer nodig lijken te hebben en 
goed werk kunnen afleveren vanaf hun 
hoofdvestiging bij de spoorwegen.

Dat kleine kinderen groot worden zie ik 
ook als ik de prijs voor het oplossen van 
de prijspuzzel weer uitreik. Hebben ze al 
eens gewonnen als 7 of 8 jarige, en wor-
den ze later nog eens geloot als winnaar, 
dan zijn ze al weer wat ouder, en zoals 
vandaag bij de prijsuitreiking viel Lenn 
van de Reek nog eenmaal in de prijzen 
met zijn juiste oplossing. Tevens de laaste 
keer want na de vakantie zit hij niet meer 
op de basisschool. Er moeten natuurlijk 
wel opvolgers komen in het puzzelen 
vanaf jonge leeftijd, maar gezien de hui-
dige inzendingen moet dat lukken. Uiter-
aard nodigen wij de nieuwe zevenjarigen 
van harte uit om mee te gaan puzzelen! 
Zo kan de prijspuzzel in de Gazet blijven 
verschijnen. Deze maand hebben we zelfs 
een zeer evenwichtige leeftijdsopbouw 
van prijswinnaars.

Een evenwichtige leeftijdsopbouw vind je 
ook bij onze toneelclub. In de komende 
productie August Oklahoma spelen zelfs 
drie generaties uit één familie mee. In 
deze Gazet stellen zij zich voor. In No-
vember kunt u ze live bekijken tijdens de 
uitvoeringen in Parkzicht.

De examens zijn geweest, nu is het voor 
de examenkandidaten wachten op het 
antwoord of de vlag en de boekentas 

buiten gehangen kan worden. Dan volgen 
de examenfeestjes, met – laten we het 
hopen – mooi barbecue-weer, waarbij 
ook tuinfeestjes zijn. Denk hierbij aan 
uw buren dat er niet te veel overlast aan 
geluid, en (vooral bij houtskool bbq’s) 
rook- en stankoverlast (en milieuoverlast) 
zal zijn.

Deze maand is het Vaderdag, en worden 
de vaders op deze dag speciaal in het 
zonnetje gezet. Ook wordt deze maand 
een nieuw logo geïntroduceerd en wel 
van onze activiteitenclub Moet Niks. Voor 
de jongeren is er deze maand de jeugd-
disco, waarbij aansluitend het Dierdonks 
talent wordt gezocht. Ook kunt u in juni 
weer eten bij het Eetpunt Dierdonk in het 
kader van Zorg Samen Wijk, en deze zorg 
hebben we toch samen van jong tot oud 
in de wijk? Wit u gezellig samen zingen 
ook dat kan deze maand weer met ’t Ak-
koordje. Voor sport kunt u terecht bij de 
Tennisclub met hun Clinic. De Dierdonk-
dagen en ook de Dierdonkquiz werpen 
hun schaduw reeds vooruit.

Het valt niet altijd mee om een leuke 
tekst voor het voorwoord te bedenken en 
dat geldt ook soms voor vaste inzenders 
zoals deze maand voor Fotodier derhalve 
de kop foto’s zonder woorden. Maar eer-
lijk is eerlijk soms zeggen foto’s meer dan 
woorden.

Met alle foto’s en woorden in deze Gazet 
wens ik u weer veel lees en kijkplezier, 
voor de kinderen natuurlijk ook veel spel 
en puzzelplezier.
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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent (0900-8844
 mail: monique.van.lierop@politie.nl
 henry.van.dongen@politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (Meldingen) (140492
Kruiswerk Peelland (0900 8998636
Parochie H.Lambertus (522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
 mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek (595555

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

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed) (0900 - 8861

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:

www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78

5709ML Helmond
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat:

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

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

www.parkzichtdierdonk.nl
DierdonkEvents
dierdonkevents@dierdonk.nl

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

op de website www.deafvalapp.nl.

MoetNiks
  (06 20397918

  annigje1945@gmail.com
De fotoclub van 
Dierdonk

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

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

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

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

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

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

Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  16 juni.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 5 juli.
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

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

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond 

0492-386100 

Uw installateur voor : 

Cv ketel 

Waterontharder 

Hybride warmtepomp 

Badkamers 

Onderhoud en storing 

Vloerverwarming 

Sanitair 

Tegels 

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

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

       

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.VANDUPPEN.NL OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL VOOR ADVIES  OOSTENDE 10, HELMOND,  | (0492) 52 30 51

UW KOFFIESPECIALIST

KOFFIEBONEN VAN  BLANCHE DAEL
Dinsdag vers gebrand in Maastricht, 

woensdag bij ons in de winkel!

GROOT ASSORTIMENT VOLAUTOMATEN, PISTONMACHINES EN FILTERAPPARATEN

DAARNAAST VEKOPEN WE OOK BONENMALERS EN BARISTATOOLS

            



Zal het AutoMaatje blijven rijden?
Als ik dit schrijf weet ik nog niet 
of we het Automaatje weer op de 
rit krijgen. De Gemeente Helmond 
wil de subsidie namenlijk per 1 juni 
stopzetten.
Het Automaatje is een initiatief van de 
ANWB en tot op heden zijn de gemeen
te raad, KBO en welzijnsorganisatie LEV 
groep de dragers van dit project.
In 2017 door de toenmalige wethouder 

van de Zanden (SP) met veel geroffel gebracht, was Helmond 
de eerste Brabantse plaats waar het AutoMaatje van start 
ging.

Waarvoor is deze services bedoeld: voor mensen die slecht 
ter been zijn, mensen met een smalle beurs en oudren die 
eenzaam zijn en er is even tussen uit willen. De LEV groep 
coördineert dit voor die mensen die gebruik willen maken 

van deze service. Voor 30 cent per kilometer brengt een vrij
williger deze mensen op de plaats waar ze willen zijn. Het is 
voor de 50PLUS partij in de Helmondse raad van groot belang 
dat deze services blijft bestaan omdat juist steeds meer 
ouderen gebruik maken van deze mogelijkheid.

Een nieuwe subsidieaanvraag van 32.000 euro heeft het 
college echter niet toegekend, men geeft hiervoor als redenen 
op dat er minder gebruik gemaakt wordt dan van tevoren 
was ingeschat, maar juist het laatste halfjaar wordt er echter 
steeds vaker een beroep gedaan op het AutoMaatje.
Er is volgens ANWB juist een sprake van een mooie groei 
in Helmond. We spreken in gemeente Helmond uit dat we 
de eenzaamheid onder de ouderen aan moeten pakken en 
oplossen maar dan is dit juist een tegendraadse beweging van 
dit college.
Wij denken dat het goed is dat alle partijen die hiermee 
gemoeid zijn weer eens aantafel gaan zitten en nog eens 
goed kijken welke mogelijkheden er zijn om het AutoMaatje 
weer op de rit te krijgen wij van de fractie 50PLUS zullen er 
alles aandoen om dit te late slagen om die groep mensen die 
eerder genoemd zijn in deze column niet in de kou te laten 
staan.

Verder willen u een fijne zomer en vakantie wensen.

Jan van Aert,
Raadslid 50Plus

Polariseren of binair?
In de politiek denk je bij polariseren 
aan verschillen versterken. Nou ik 
dus niet. Polariseren betekent ook “in 
één richting” doorlaten, de rest wordt 
geblokkeerd.
Als lid van de oppositie, uit naam van 
Helder Helmond, moet me iets van het 
hart. Ruim 30 jaar ben ik lid geweest 
van de MR op het Dr.Knippenberg
college.

Tijdens vergaderingen werd er geluisterd naar elkaars 
standpunten en men nam andere standpunten soms over, 
geheel of gedeeltelijk. Dat is mooi, want het geeft je het idee 
dat je meedenkt met een ander standpunt en luistert naar 
andere argumenten. Daardoor wordt een bepaald agendapunt 
van alle kanten belicht en goed onderbouwd aangenomen of 
afgewezen. Vaak waren er erg grote tegenstellingen tussen de 
leden en toch aan het einde was er consensus.

Na één jaar als burgercommissielid te hebben meegedraaid, 
ben ik toch wel wat geschrokken. In het college is duidelijk 
sprake van polariserend gedrag in de betekenis die ik 
hierboven noem. Ze gedragen zich binair, yin tegen yang, 
zwart tegen wit. Bijna alle vragen die worden gesteld, 
uitgezonderd technische vragen, worden of weerlegt, niet 
rechtstreeks beantwoord of weggewimpeld.
Ik heb nog geen één keer gehoord zoiets als: “ Och, dat is een 
goed standpunt, zo heb ik het niet bekeken, dit nemen we 

mee.” Het mooiste voorbeeld is “Het huis van de stad”, meer 
binair kan toch niet: de hele coalitie is voor en de oppositie is 
tegen en de coalitie luistert niet naar de argumenten van de 
oppositie.

Kleinere moties worden wel overgenomen, maar dat zie ik 
als een soort rookgordijn. De energietransitie is ook zo’n 
voorbeeld. De coalitie kiest voor geothermie of pallets, maar 
luisteren naar de nadelen zoals peelrandbreuk bij geothermie 
en de vervuiling van pallets bij stadsverwarming, nee hoor, 
dat gebeurt niet. Deze twee nadelen zijn wetenschappelijk 
bewezen en hebben uitgebreid in de krant gestaan.
Ruim je Tatasteel op in IJmuiden of verbied je het gebruik 
van cokes, maar gebruik je waterstof, dan is de CO2uitstoot 
van Nederland meteen oké. Professor Smeulders hield een 
betoog over de energietransitie en zei dat isoleren van alle 
huizen veel meer bereikt dan de rest.

Luistert het college: NEE. Helder Helmond wil meedenken en 
anders naar zaken kijken en niet binairiseren..

Louis van de Werff,
Burgercommissielid Helder Helmond
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Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

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

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

Er zitten drie jongens op het 
schoolplein. Zegt de eerste: "Ik 
heb de snelste vader van de 
wereld".
"Hoezo"? vraagt de ander. 
"Wel,mijn vader is F16 piloot", 
zegt deeerste. 
Daarop anwoordt de tweede: 
"Pfoeh dan is mijn vader sneller
want die is astonaut. 
Waarop nummer drie zegt: 
"Dan is mijn vader nog sneller 
want die is ambtenaar, hij werkt 
van negen tot vijf,maar is om
drie uur al thuis!"

De snelste vader

            

            



Ontwikkelingen N279
Dinsdagavond 2e april kwam het vervolgproces inzake de 
N279 kort aan de orde. Er van uitgaande dat de Raad van 
State het gehele plan niet afschiet! Volgt hierbij een korte 
beschrijving van dit proces.

Het gepresenteerde inrichtingsplan zal meegegeven worden 
aan de aannemer. Afhankelijk van de grondverwerving 
zal de aannemer de nul-variant of voorkeursvariant nader 
uitwerken. U wordt hierover te zijner tijd door de aannemer 
geïnformeerd.

Naar verwachting start de aanbesteding dit najaar en zal in 
het voorjaar van 2020 bekend zijn welke aannemer het werk 
mag uitvoeren. Het inrichtingsplan wordt dan ook pas vanaf 
medio 2020 uitgewerkt.

Met de digitale nieuwsbrief van de provincie Noord Brabant 
kunt u nader geïnformeerd worden over de projectvoortgang. 
Mocht u deze nog niet ontvangen dan kunt u zich hiervoor 

aanmelden via de volgende link: https://fd9.formdesk.com/
provincienoordbrabant/Aan_Afmelden_Nieuwsbrief_N279_
Veghel_Asten

Daarnaast kunt u een van de informatieavonden bezoeken 
die rond de zomer 2019 georganiseerd worden. Tijdens deze 
avonden zal de stand van zaken van het project N279 Veghel-
Asten toegelicht worden en een terugkoppeling gegeven 
worden over de wijze waarop met de verzamelde wensen is 
omgegaan. Zijn zij gehonoreerd of afgewezen? Zijn de wensen 
onderdeel geworden van het provinciaal inpassingplan (PIP) 
of worden zij in de contractdocumenten richting aannemer 
geborgd?

In de loop van de maand wordt de eerst volgende nieuwsbrief 
verwacht.

Namens de wijkraad
René van Lierop

Dierdonk aan de beurt voor aanleg glasvezel
Zoals recent ook al in de kranten heeft gestaan legt 
Glasvezel Helmond BV in heel Helmond glasvezel aan. Dit is 
een samenwerkingsverband tussen de gemeente Helmond 
en het lokaal bedrijf e-Quest.
Glasvezel is een moderne, snelle, betrouwbare en energie-
zuinige verbinding voor internet, televisie, telefoon en overige 
diensten zoals zorg en veiligheid.

De enige voorwaarde voor de aanleg van de kabel in heel de 
wijk is dat 25 % van de bewoners voor een aansluiting kiest. Er 
is keuze uit een viertal providers (TV, internet, telefonie) die 
zich ieder op eigen wijze zullen presenteren. Dit zijn TriNed, 
Plinq, FiberNL en Breedband Helmond.
Daarnaast zullen in de toekomst steeds meer maatschappelijke 
diensten worden aangeboden via glasvezel. Denk bijv. aan 
veiligheid, (mantel)zorg en onderwijs. Momenteel wordt al de 
dienst Veilig Gevoel Thuis aangeboden.

De bewoners van Dierdonk hebben tot 9 september a.s. 
de tijd om aan te geven of ze een aansluiting wensen. De 
aansluitkosten (€ 198,-) zijn dan gratis. Als op die datum 

25% zich heeft aangemeld wordt het glasvezelnetwerk vanaf 
december 2019 aangelegd en is Dierdonk in 2020 klaar voor 
de toekomst.

Alle 4 de providers hebben speciale kennismakingsacties met 
een minimaal voordeel van € 100,- Als meer dan 40% zich 
aanmeldt dan krijgt iedereen zelfs € 140,- extra korting op het 
abonnement. Kijk ook naar de websites van bovengenoemde 
providers.

Als bestuur van Wijkraad en Wijkvereniging willen wij glas-
vezel van harte bij u aanbevelen. Voor wie meer wil weten 
hierover? Kijk op www.glasvezelhelmond.nl
Bovendien organiseert Glasvezel Helmond BV op maandag 3 
juni van 19.30-21.00 uur en donderdag 6 juni van 19.30-21.00 
uur een glasvezel-informatieavond in Parkzicht.

Bestuur 
Wijkraad Dierdonk en 
Wijkvereniging Dierdonk
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Drie generaties op de Dierdonkse planken
HELMOND - Het komt niet vaak voor, maar in Augustus 
Oklahoma van de Dierdonkse Toneelgroep Maskerade 
staan binnenkort drie generaties op het toneel. Ans 
van den Heuvel, Wendy en Maureen van Veen (oma, 
moeder en (klein-)dochter) zijn ook in het stuk familie van 
elkaar, maar dan liggen de verhoudingen wel wat anders. 
Terwijl in Augustus Oklahoma de spanning in de familie 
regelmatig hoog oploopt, zijn de dames in het echte 
leven onafscheidelijk. Nu dus zélfs tijdens de wekelijkse 
toneelrepetitie in Parkzicht.

Op toneel is Ans inmiddels uitgegroeid tot ‘une grande dame’. 
Ze begon haar carrière in ‘Gouwe Handjes’ (2005). Sindsdien 
speelde ze met veel plezier uiteenlopende rollen, van koningin 
tot psychiatrisch patiënt. Ans stelt hoge eisen aan zichzelf, kent 
haar teksten als de beste en slaat geen repetitie over. Ze vindt 
het fantastisch om te zien hoe haar passie ook is overgewaaid 
naar kleindochter Maureen. Met bijzondere aandacht volgt ze 
dan ook de vorderingen. Tot voor kort maakte Ans eveneens 
alle kostuums voor de club. Een megaklus, want voor één van 
de producties waren dat er ooit maar liefst 89.

Ook Wendy, inmiddels een BD’er (Bekende Dierdonker), speelt 
al jaren de sterren van de hemel. Met een grote glimlach en 
gepaste trots zegt ze: ‘Samen spelen met je moeder én je 
dochter maakt acteren nog specialer’. Alle rollen waren haar 
even lief, maar Assepoester spant de kroon. Op de waarom-
vraag antwoordt ze: ‘Wat is er nou mooier dan van lelijk 
eendje te veranderen in een mooie vrouw, met behoud van je 
‘eigen ik’?’. Wendy is ook Maskerade’s voorzitter en verzet in 
die hoedanigheid veel werk voor de club.

Debutante bij Maskerade is de 14-jarige talentvolle Maureen, 
ook uit Dierdonk. Ze was amper vijf, toen ze haar oma en 
moeder samen zag spelen. Ze wist meteen dat ze er ooit bij 
zou staan, en dat moment kwam dus eerder dan verwacht. 
Maureen’s eerste rolletje was Toto, een hond in een 
campingvoorstelling. Op school doet ze aan musical, maar 
Maureen is ambitieus en wil meer. In Augustus Oklahoma 
krijgt ze daartoe alle kans met de rol van Jean, een pittige 
puber die keuzes maakt die Maureen zelf nooit zou maken. En 
juist dát maakt acteren zo bijzonder, vertelt ze.

De repetities zijn in volle gang. Wie het eindresultaat van het 
prachtige familie-epos wil zien en wie daarin de drie generaties 
wil zien schitteren is van harte welkom tijdens één van de 
voorstellingen op 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 en 10 november in Parkzicht. 
Alle voorstellingen beginnen om 20.00 uur. Voor meer 
informatie en reserveringen zie www.maskeradehelmond.nl
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Activiteitenoverzicht MoetNiks juni/dec.
Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting

25 Juni Fietsdagtocht 10.00 Vertrek AH

We lunchen op eigen kosten in 
een horeca gelegenheid. Opgave 
voor 18-06 bij activiteiten 
commissie

Juli Koersballen
Jeu de Boules Parkzicht 10.00-12.00 uur

Augustus Korte fietstocht
Wandeling

10.00 Vertrek bij AH Dierdonk
10.00 Vertrek bij AH Dierdonk

Data volgen.
Opgave vooraf is niet nodig

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

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

Fietstocht MoetNiks
Op dinsdag 25 juni wordt de jaarlijkse fietstocht gehouden.

We vertrekken om 10.00 uur vanaf parkeerterrein AH 
Dierdonk.
De eerste stop wordt gehouden voor koffie en gebak.

We vervolgen onze route naar onze lunchstop. In een leuke 
gelegenheid kunt u op eigen kosten de lunch gebruiken. We 
vervolgen de route met nog enkele pauzes.

Rond vijf uur zijn we weer bij ons vertrekpunt.

Opgave voor deelname voor 18 Juni bij de activiteiten-
commissie.

Leden werving 
MoetNiks
Zoekt u een leuke activiteit en contact met anderen, kom dan 
op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur naar Parkzicht om 
koersbal of jeu de boules te spelen.

Promenade
De Promenade en de Jeu de boules banen zijn helemaal ver-
nieuwd.

Het ziet er allemaal erg goed uit.

Een bezoek hieraan is de moeite waard.

Wij hopen dat liefhebbers hier veel gebruik van gaan maken.

Activiteitencommissie MoetNiks 
introduceert nieuw logo
Symbool voor creativiteit, samenspel en saamhorigheid

Het nieuwe logo van activiteitencommissie MoetNiks laat zien 
waar de club voor staat. Een enthousiaste groep mensen die 
met plezier samenkomt in creativiteit, spel en aangename 
vrijetijdsbesteding. De afbeelding van de hoog uitgestrekte 
armen symboliseert dit. Iedereen is welkom om een fijne tijd 
te beleven bij een groep waar niks moet en van alles mag. De 
bal in het logo verwijst naar het samenspel en de sportieve 
bijeenkomsten jeu de boules en koersbal.

In overleg met de leden zijn diverse logo’s gekeurd en bekeken. 
Dit logo kreeg de meerderheid van stemmen. Zodoende 
wordt dit beeldmerk vanaf heden in gebruik genomen. Het 
nieuwe logo hoopt bij te dragen aan de herkenbaarheid van 
de activiteiten van MoetNiks. 
Het beeldmerk krijgt voortaan ook een plaatsje tussen de 
logo’s van de andere commissies en verenigingen in Dierdonk 
in het overzicht in de Gazet.
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Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)

Verse asperges,
ook geschild en verpakt

aardbeien en eieren
di-za winkel  9.00 uur tot 17.00 uur.

ma-zo versautomaat 8.00 uur tot 22.00 uur.

www.tuincentrumdebiezen.nl

7 minuten van Dierdonk!

Alles voor een stralende tuin!

Wij helpen u graag!

Dierdonk

Biezenweg 2a Beek & Donk

Klantnr  
 

Fo maa : 
Datum: 

62 979
      

140 x  
09-12

                 

      
 

                  r ichti  n de kast

Bernhardstraat 15
Bakel

            



Foto’s zonder woorden
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HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878
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Echtscheiding
Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mw. Mr. E. Kweens

     A     

 

 M     

R.J. van Hagen   TANDARTS   0492-556 156

Coendersberglaan 42

5709 MA  Helmond - Dierdonk

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

w a twww.tandartsvanhagen.nl

Kinderen half geld
Jantje loopt met zijn vader langs 
het gemeentemuseum. Er hangt 
een bordje bij de ingang waarop 
staat: KINDEREN HALF GELD. 

Jantje trekt zijn vader aan haar 
mouw en zegt: 

"Kom papa, we gaan snel een 
broertje halen. Ze zijn in de 
uitverkoop!"

            

            



Als het vaderdag is mogen Olivier 
en Martijn mama helpen met het 
ontbijt. Vorig jaar hebben ze het eten 
meegenomen naar het ziekenhuis 
omdat papa moest werken. Met deze 
vaderdag is papa thuis dus vieren ze 
het met een ontbijtje op bed.  Martijn 
staat te wachten tot de eieren klaar 
zijn, mama is een blad aan het pakken 
en Olivier haalt uit de koelkast, een 
klein pakje boter, plakjes kaas en een 
potje jam. Uit de kast komen er kleine 
broodjes en dat wordt allemaal op een 
grote schaal gelegd. Want als er een 
broodje is willen Tess, Martijn en Olivier 
er ook wel één hebben. 

Als de koffie, thee en drinken voor 
de kinderen klaar is lopen ze naar de 
slaapkamer van papa en mama. Papa 
slaapt nog maar zodra Martijn op het 
bed springt zit papa meteen rechtop 
is bed. Mama haalt Tess nog even en 
dan kan het vaderdagontbijt beginnen. 
Eigenlijk mag je papa op vaderdag een 
cadeau geven als hij nog op bed is, maar 
dit keer hebben mama en de kinderen 
het erover gehad om papa later op de 
ochtend een cadeau te geven.

“Hm lekker hoor die broodjes. Zijn 
die allemaal voor mij?”, vraagt papa. 
“Neeee, ook voor ons”, zegt Martijn. 
Papa lacht erom en snapt wel dat de 
kinderen ook een broodje willen. Hij 
smeert een broodje voor Tess, die bij 
mama is gaan zitten. Zij snapt nog niet 
zo goed wat vaderdag of moederdag 
is. Het is voor haar net als elke andere 
dag, maar dan met broodjes op bed. 
Martijn en Olivier krijgen allebei een 
croissant met boter. Als de broodjes op 
zijn zegt mama:”Oké jongens we gaan 
ons nu aankleden. Straks komen opa en 
oma dan kunnen we niet meer in onze 
pyjama lopen”. “Hé, vergeten jullie niet 
iets?”, vraagt papa. Ze kijken papa aan 
zo van ‘wij iets vergeten’. “Nee, wat 
dan?”, vraagt Olivier. “Hebben jullie 

op school niet iets voor mij gemaakt? 
Het is toch vaderdag vandaag?”, vraagt 
papa. “O papa, je mag niet vragen om 
cadeautjes. Dat heb je ons zelf geleerd”, 
zegt Olivier. Papa weet dat Olivier gelijkt 
heeft. Maar ja elke keer krijg je toch een 
leuk cadeau. Terwijl Martijn en Olivier 
naar hun kamer gaan om aan te kleden, 
kijkt papa naar mama, maar die doet 
net alsof ze het niet ziet. Ze denkt bij 
zichzelf, papa moet maar wachten tot hij 
iets krijgt. Martijn en Olivier zijn druk op 
zolder aan het spelen als ze even later 
geroepen worden door mama, dat opa 
en oma eraan komen. “Komen jullie iets 
drinken. Opa en oma zijn gekomen”, 
roept mama. Al rennend denderen de 
jongens naar beneden en zeggen opa 
en oma gedag. “Weet je dat papa nog 
helemaal geen cadeau heeft gekregen 
van de kinderen”, zegt mama lachend 
tegen opa en oma. “Is papa niet lief 
geweest?”, vraagt oma aan de jongens. 
“Jawel, dat wel. Maar we hebben het 
nog niet gegeven omdat we thuis met 
mama ook iets hebben gemaakt voor 
opa”, zegt Martijn. “Mogen we het 
nu gaan halen?”, vraagt Olivier. De 
jongens lopen naar boven en halen de 
cadeautjes.

“Als eerste mag opa zijn cadeau 
hebben”, zegt Martijn. “Voordat we het 
gaan geven wil Olivier je iets vertellen 
opa”, zegt mama. “Opa, we hebben 
voor u ook een cadeau gemaakt” 
zegt hij terwijl hij ook Tess en Martijn 
aanwijst, “ iets voor u alleen”. Opa kijkt 
naar Olivier en is heel benieuwd wat hij 
zal krijgen. Ze hebben een hele grote 
tekening gemaakt voor opa die aan het 
vissen is, met een echte foto van opa. 
Ze hebben getekend een hele grote 
vijver met visjes erin, opa op een stoel 
die aan het vissen is. Martijn verteld er 
het hele verhaal bij hoe de tekening tot 
stand is gekomen:”Mama heeft ook mee 
geholpen. Zij heeft de vijver gemaakt en 
Tess heeft hem ingekleurd. Olivier en ik 
hebben visjes gemaakt en de planten 
getekend”. Opa is er heel erg blij mee 
en geeft de kinderen een dikke kus. 
“Ja” zeg Olivier, ”U bent onze papa wel 
niet maar wel de papa van mama”. Ze 
beginnen te lachen om de opmerking 
van Olivier maar hij heeft wel gelijk. 
Dan is het de beurt aan papa om zijn 
cadeautjes te krijgen. Tess wil graag als 

eerste haar cadeau geven die ze op de 
peuterspeelzaal heeft gemaakt. “Wil 
je me ook helpen met uitpakken?”, 
vraagt papa. Tess komt meteen naar 
papa toen en samen pakken ze het 
cadeau uit. “Oooh wat heb jij een mooi 
placemat voor papa gemaakt. Zijn dat 
jouw handjes en voetjes?”, vraagt papa. 
“Ja, is mij”, zegt Tess. Dan begint Martijn 
ongeduldig te worden, hij wil nu ook 
heel graag zijn cadeau geven. Het leuke 
is dit jaar wilde niemand zeggen wat hij 
gemaakt heeft voor papa. Zelfs mama 
weet het niet. “Ik heb iets voor jou 
gemaakt wat alleen jij mag hebben hoor. 
Het is voor vaderdag”, zegt Martijn. 
Nu maakt Martijn papa wel heel erg 
nieuwsgierig dus snel pakt hij het 
cadeau uit. Het is een grote steen met 
allemaal tekeningen erop en de tekst 
erop: ‘je bent een kei van een vader. Kus 
Martijn’. Papa vindt dit een heel mooi 
cadeau en zet het op de schoorsteen. 
”Zo nu kan iedereen zien wat jij voor mij 
hebt gemaakt” zegt papa. 

Nu is Olivier aan de beurt. Hij komt 
aanlopen met een groot ingepakt iets, 
papa moet er eerst goed voor gaan 
zitten zodat hij het uit kan pakken. Als 
het uitgepakt is ziet iedereen meteen 
wat het is. “Oh, Olivier dit is een heel 
handig cadeau. Die ga ik ophangen op 
kantoor. Ik vergeet zo vaak dat ik met 
iemand een afspraak heb. Nu ik deze 
memohouder heb kan ik niks meer 
vergeten”, zegt papa. Na het opruimen 
van de papiertjes wordt er koffie 
gehaald en drinken met taart voor 
iedereen. Oma helpt mama want papa 
en opa hoeven niets te doen.

Aan het einde van de middag komen 
de andere opa en oma ook nog en 
ook daarvoor hebben de kinderen 
een tekening gemaakt. Opa krijgt een 
tekening van een auto met caravan 
omdat opa en oma vaak op vakantie 
gaan. ’s Avonds blijven ze allemaal bij 
Olivier thuis eten en dat is een gezellige 
boel aan tafel. Mama en de oma’s 
hebben gekookt en opa’s en papa doen 
ondertussen spelletjes met de kinderen. 
Het is weer een leuke vaderdag geweest 
en gelukkig is papa deze vaderdag thuis 
geweest. In het ziekenhuis vorig jaar 
was ook heel leuk, maar als papa thuis 
is, is het nog leuker!

Vaderdag thuis vieren met pa en de opa’s 
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 27.
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Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot en meer ruimte voor 
kwalitatief groen en water; dat zijn de ambities in Helmond waarvoor 
alle lichten op groen gaan! Blijf op de hoogte van wat er in de stad 
allemaal gebeurt, wat je zelf kunt doen én welke hulp je kunt krijgen. 

 www.allelichtenopgroen.nl
  
 info@allelichtenopgroen.nl

 /allelichtenopgroen
  
 @allelichtenopgroen

 Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5

Alle lichten op groen voor duurzame stad 
Helmond

Klimaatakkoord, verduurzaming, energietransitie, 
klimaatverandering... Er gaat geen dag voorbij of je hoort 
of ziet wel iets over duurzaamheid. Het is een actueel 
onderwerp waar we ook in onze stad volop mee bezig zijn. 
Maar wat betekent het voor jou? Waar kun je terecht met 
vragen of ideeën en hoe kom je zelf in actie?    

Er gebeurt in Helmond veel op het gebied van duurzaamheid. De 
gemeente heeft een klimaatprogramma, bedrijven zijn bezig met 
duurzaam ondernemen, verenigingen besparen energie en scholen 
verwerken het thema in hun lessen. Het draagt allemaal bij aan 
de ambities van gemeente Helmond: minder CO2 uitstoot, meer 
duurzame energie en meer kwalitatief groen en water. Maar we zijn 
er nog (lang) niet. Het is belangrijk dat de hele stad in actie komt!

Kom ook in actie
Op de website www.allelichtenopgroen.nl vind je voorbeelden 
van initiatieven van Helmondse inwoners en ondernemers. Laat 
je door hen inspireren en kom ook in actie. Dat kan al met kleine 
stapjes, bijvoorbeeld door energie te besparen in jouw dagelijkse 
leven. We geven je regelmatig praktische bespaartips waarmee je 
ook bespaart in je portemonnee! Wil je je woning verduurzamen? 
Dan kun je voor onafhankelijk en gratis advies terecht in het 
Energiehuis Helmond. 

Financieel steuntje in de rug
De gemeente helpt je ook graag financieel op weg. 
Zo is er een aantrekkelijke duurzaamheidslening en een subsidie 
voor de aanleg van groene daken. Voor de uitvoering van goede 
duurzame ideeën kun je in aanmerking komen voor budget uit het 
Duurzaamheidsfonds. Meer informatie vind je op 
www.allelichtenopgroen.nl

Energiehuis Helmond

Er zijn veel mogelijkheden om je woning of bedrijfspand 
energiezuiniger te maken. Het is gemakkelijk verdwalen in 
de wereld van alle installaties, aanbieders en kosten. Om je 
te informeren en helpen, is er het Energiehuis Helmond.

In het Energiehuis staan deskundige vrijwilligers klaar om antwoord 
te geven op vragen over het verduurzamen van je woning of pand. 
Bijvoorbeeld over isolatie, het vervangen van CV-ketel of aanleg 
van zonnepanelen. Dit doen zij gratis en onafhankelijk. Je kunt het 
Energiehuis simpelweg binnenlopen (wo t/m vrij 13.00 – 17.00 uur, 
za 10.00 – 13.00 uur) of een afspraak maken via: 
www.energiehuishelmond.nl 

Het Energiehuis organiseert per wijk ook thema-avonden rondom 
specifieke onderwerpen. Ga voor meer informatie en aanmelden 
naar: www.energiehuishelmond.nl/agenda 

Energie neutrale woning: 
Bart bouwt én blogt 

In 2011 won Bart van Bokhoven de Duurzaamheids- en 
Innovatieprijs van de gemeente Helmond voor zijn zelfgebouwde 
woning aan de Houtse Akkers. De woning was een van de eerste 
zonder gasaansluiting. Zijn nieuwe huis gaat weer een stap verder: 
geen stroom betrekken van het elektriciteitsnet. Het wordt een 
‘passief’ huis, een huis dat energie vasthoudt! 
Volg de ontwikkeling van Barts huis in zijn blogs op 
www.allelichtenopgroen.nl/bart

Bart en Ellen van Bokhoven

            



Hij is er weer, onze gezellige meezing avond. 
U komt toch ook?

Elke woensdagavond repeteren wij als koor 
gezellig in het Dierdonkse wijkgebouw Park-
zicht.

Daarnaast hebben we door het jaar heen ook diverse 
optredens in Helmond maar ook daar buiten, echter een 
aantal keren per jaar geven wij de gelegenheid aan iedereen 
om gezellig met ons mee te komen zingen tijdens, de 
openbare Liederentafel in Wijkcentrum Parkzicht in Dierdonk 
Helmond.

De eerst volgende openbare Liederentafel is op 26 juni van 
20.00 uur tot 23.00 uur. U wordt uitgenodigd om samen met 
ons Nederlands en an ders talige luister- en meezingliedjes, 
mee te zingen, dit onder de bevlogen leiding van onze dirigent 
Frans Sijmens. De teksten worden geprojecteerd op het 
videoscherm maar u kunt ook een liederenboekje kopen.

Wij zien u graag komen. De toegang en koffie is gratis.

Meer informatie over optredens en de meezingavonden 
vindt u op: www.akkoordje.nl. of kom langs tijdens onze 
repetitieavond.

Wij wensen u veel zang- en luisterplezier.

Meezingen met ‘t Akkoordje op 26 juni

Eetpunt Dierdonk
Op 31 januari 2019 zijn we 
gestart met EETPUNT Dierdonk 
(Wijkcentrum Parkzicht)

Via mondelinge contacten zijn er 
mensen benaderd om de interesse te 
peilen. Die was er dus wel degelijk en 
we zaten uiteindelijk met 28 personen 
gezellig te eten en te praten. Inmiddels 
hebben we alweer drie keer een gezellig 
etentje gehad

Graag nodigen wij ook u uit, om hier  
maandelijks gebruik van te maken. U die 
behoefte heeft aan contacten leggen, 
onder het genot van een etentje en 
glaasje. 

U kunt zich tot 17 juni aanmelden voor 
deelname op 27 juni. Er is een maximum 
van 32 personen. Vol is vol……maar u 
wordt dan als eerste  op de lijst van de 
volgende keer geplaatst.

Praktische informatie:
Het eetpunt Dierdonk is iedere laatste 
donderdag van de maand behalve in de 
vakantiemaand Juli. Aanvang om 17:00 
uur! 

U bent dus welkom op 27 juni, 29 
augustus, 26 september.
De kosten zijn per persoon € 10,00 
inclusief een consumptiebon, te betalen 
bij binnenkomst.

U dient u minimaal 1 week van tevoren 
aan te melden bij: 
Herman van Hassel, tel: 06- 36219014
of H@nny v Rijt, e-mail g.rijt@chello.nl   
of tel: 0612638229

Als u onverhoopt niet kunt dan 
graag uiterlijk een dag van te voren 
afmelden.!!

Herman van Hassel en H@nny van Rijt

Menu Juni

Aspergesoep

*
Asperges met

ham en ei

met

 krielaardappels 

*
vanilletoetje met 

aardbeiensaus
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Paasknutselen in Parkzicht
Op Paaszaterdag 20 april j.l. vond voor de tweede keer het 
paasknutselen in Parkzicht plaats.

Ruim twintig kinderen hebben zich prima vermaakt met de 
diverse knutselwerkjes die gemaakt konden worden, zie 
bijgaande foto`s. Ook wat een hapje en een drankje betrof 
kwamen ze niets te kort want Albert Heijn Dierdonk had ook 
dit jaar weer een groot aantal versnaperingen gesponsord.

Hoogtepunt van de middag was natuurlijk het moment dat 
de Paashaas kwam vertellen dat hij al zijn paaseieren was 
verloren en dus kwam vragen of alle kinderen hem konden 

helpen deze eieren terug te vinden. Dit verzoek was niet 
aan dovemans oren gericht en vol enthousiasme werden de 
100 verloren eieren binnen de kortste keren teruggevonden. 
Hierna kregen alle kinderen nog een presentje en een door 
Britt in elkaar geknutseld ballonnenhaasje mee naar huis 
en kon Dierdonk Events wederom terug kijken op een goed 
geslaagd evenement.
Uiteraard was het welslagen van deze middag mede te 
danken aan de belangeloze medewerking van Parkzicht, 
Wijkvereniging Dierdonk, Albert Heijn Dierdonk en de 
Wijkraad.
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Dierdonk’s Got Talent
14-06-2019

Parkzicht aanvang 20.30 uur
Na een jaar afwezig geweest te zijn heeft Dierdonk Events 
gemeend toch weer, in samenwerking met Basisschool 
Dierdonk, een nieuwe versie van Dierdonk’s Got Talent te 
moeten organiseren.

Uit voorgaande edities is gebleken dat in onze wijk Dierdonk 
een groot aantal talenten, op velerlei gebied, woonachtig 
zijn die wij op deze manier een podium willen bieden om hun 
talent te tonen.
Dit jaar zal Dierdonk’s Got Talent plaats vinden in de grote 
zaal van Parkzicht die voor deze gelegenheid omgetoverd zal 
gaan worden in een feestzaal voorzien van een podium met 
bijbehorende verlichting. Voor de jury van dit evenement 
hebben weer een aantal bekenden zich bereid verklaard om 
deze zware taak op zich te nemen. Voorzitter van de jury is 
vanuit de Dierdonkschool dhr. Niels Bevers, bijgestaan door 
Leonie Boxstart bekend van Maskerade en Bram Bosmans 
bekend van Striepke Veur.

Basisschool Dierdonk heeft op het moment dat u dit leest 
al een aantal voorronden gehouden op school waaruit de 
finalisten bekend zijn geworden. Al deze finalisten hebben 
een golden ticket gekregen om bij Dierdonk’s Got Talent in de 
spotlights te komen optreden.
Denk je nu, hier wil ik ook aan deelnemen maar hebt je, je 
eigen niet aangemeld via de Dierdonkschool dan kan dat 
alsnog via onderstaand mailadres.

Ook dit jaar zijn wij weer verzekerd van de vakkundige 
presentatie van deze avond welke in handen zal zijn van Bart 
Abels bekend van amusementsgroep Tadaa en de Helmondse 
Sinterklaasintochten.

Dit beloofd wederom een fantastische avond te worden 
waarbij wij hopen op veel enthousiast publiek om de 
deelnemers aan te moedigen bij hun poging om ‘Het talent 
van Dierdonk’ te worden op vrijdag 14 juni 2019.

Aanmelden kan nog tot 10 juni a.s. via 
Dierdonkevents@gmail.com

Voorafgaand aan Dierdonk’s Got Talent zal van 18.30 uur 
tot 20.30 uur de laatste jeugd discoavond van dit schooljaar 
gehouden worden.

Licht en geluid worden deze avond verzorgd door dj - Petertje

Beste Quizzers van Dierdonk
We hebben nog even de tijd maar wij zijn zeer verheugd 
jullie te kunnen laten weten dat dit jaar nu toch de 5e editie 
van de Dierdonk Quiz zal gaan plaats vinden.

Door diverse redenen hebben we de editie van vorig jaar 
helaas moeten annuleren maar gelukkig zijn we, met een paar 
nieuwe teamleden en met veel energie en nieuwe ideeën 
begonnen aan de opdrachten. We zijn goed op weg om nog 
voor de zomervakantie het grootste gedeelte van de Quiz 
klaar te hebben zodat we van een welverdiende vakantie 
kunnen gaan genieten.

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

Om jullie een klein beetje op de goede weg te helpen zullen 
wij vooraf als tips een paar cryptische omschrijvingen geven 
welke van toepassing zijn op enkele categorieën quizvragen.
Deze tips zullen via onze facebookpagina bekend gemaakt 
gaan worden, rond de vakantieperiode zal reeds een opdracht 
verschijnen waarmee de ingeschreven teams alvast de eerste 
punten kunnen vergaren. Houd facebook de komende tijd dus 
goed in de gaten. Ondanks het feit dat er nog niets over onze 
Quiz in de voorgaande uitgaven van de Gazet heeft gestaan 
hebben zich toch al een aantal teams ingeschreven.

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

Quizteam Dierdonk
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Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Vraagprijs € 425.000,- k.k. Vraagprijs € 439.000,- k.k.

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

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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Leeuwenborchweide 11

NIEUW

TE KOOP

NIEUW

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

VERKOCHT

denborchlaan 52

NIEUW

TE KOOP

 

 

 *onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 
ALS IN 

EINDHOVEN

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Dierdonklaan 79

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

            



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

Preventieassistente (niet te verwarren 
met mondhygiëniste), Helen van der 
Klaauw (48), woont vanaf eind 2005 met 
haar man en twee kinderen in Dierdonk 
op de Boekesteynlaan. Sinds twee jaar 
gaat ze als vrijwilliger naar Kenia via de 
Dutch Dental Care Foundation (DDC), 
om daar mensen te helpen. Dutch 
Dental Care Foundation is een stichting 
die is opgericht om in Kenia met 
eenvoudige middelen tandheelkundige 
hulp en educatie te verlenen. “Je 
gezondheid begint in je mond!”, vertelt 
Helen, “via een oud-collega kwam ik 
in aanraking met DDC en ze haalde me 
over om ook eens mee te gaan. Ik heb er 
geen moment spijt van gehad.”

Twee weken lang reist Helen samen 
met zo’n 15 tandartsen, kaakchirurgen 
en mondhygiënistes door het zuiden 
van Kenia om kinderen op scholen de 
nodige mondzorg te geven. Omdat je 
zo intensief samenwerkt aan hetzelfde 
doel, schept dat een enorme band. 
Bovendien leer je heel veel van elkaar. 
Afgelopen februari is ze voor de tweede 
keer mee geweest. “We moesten iedere 
dag anderhalf uur rijden om bij de 
school te komen. Die stond echt in de 
‘middle of nowhere’; alle kinderen uit de 
wijde omgeving kwamen er naar school. 
Ze waren blij dat we er waren, maar 
ook wel schuchter en soms bang want 
ze waren nog nooit naar de tandarts 
geweest.”

Helen vertelt vol trots en enthousiasme 
over alle hulp die ze er heeft kunnen 
bieden en over hoe anders de mensen 
daar leven. “Ze kauwen de hele dag op 
stengels suikerriet, funest voor je gebit 
natuurlijk. Tandenborstels hebben ze 
niet. Ze gebruiken een takje dat ze een 
beetje opensnijden. Van ons krijgen ze 
allemaal een tandenborstel.” Het raakte 
haar toen tijdens de laatste avond een 
van de kinderen in gebroken Engels 
tegen haar zei: “Ik wil ook graag tandarts 
worden later. Wat moet ik doen?”
Helen zegt: “Die kinderen zijn zo dank-
baar en willen zo graag van alles, maar 
ze hebben gewoon geen toekomst daar. 
Het is echt bittere armoe. Hun school-
uniformen zaten vol gaten en de helft 
van de knopen waren eraf... Volgend 
jaar neem ik een doos vol knoopjes en 
garen mee.”
Ook de ‘locals’ die om de school heen 
wonen profiteren van de komst van de 
vrijwilligers. Hun tanden zien er vaak 

nog een stuk slechter uit. Helen laat 
me foto’s zien van monden voor en na 
de behandeling. Je ziet rotte tanden en 
bloedend tandvlees, maar ook tanden 
die zo scheef zijn gegroeid dat ze totaal 
verkeerd uit de kaak komen en in de 
lip steken. Het is duidelijk dat het team 
echt ontzettend goed werk doet.
“In de kleine dorpjes zijn gewoon geen 
tandartsen en mensen hebben het geld 
er ook niet voor om in de grote stad 
naar een tandarts te gaan. DDC leidt ook 
lokale tandartsen op. Dat vind ik er ook 
zo goed aan.”
DDC regelt en verzorgt alles voor de 
vrijwilligers tot in de puntjes, maar om 
de kosten van de reis en het verblijf 
te kunnen betalen, is Helen ieder 

jaar weer afhankelijk van sponsoring. 
“Natuurlijk leg je zelf ook wat in”, zegt 
ze, “maar je bent al gauw ieder jaar 
zo’n 2000 euro kwijt, en dat is dan als 
je werkgever meewerkt. Soms moet 
je onbetaald verlof opnemen en dan 
ben je natuurlijk nog veel meer kwijt. 
Gelukkig vinden mijn collega’s het alleen 
maar enorm gaaf dat ik hier aan mee 

doe en sponsoren ze 
me zelfs.”
Vorig jaar pakte ze 
het groots aan en 
organiseerde ze, met 
hulp van 8 vrienden, 
een spon  so rdiner in 
een restaurant. Ze 
kook ten voor zo’n 
40 familie leden en 
vrien den en haal den 
daarmee een mooi 
bedrag op. Ook kreeg 
ze flyers gesponsord 
en had ze een pot op 

haar werk staan waar mensen iets in 
konden doen. Ze heeft nu zelfs nog wat 
geld over van die actie. Gelukkig maar, 
want volgend jaar gaat ze zeker weer 
mee. Ze kan niet wachten.
Haar kinderen zijn super trots op haar, 
maar vinden het iets minder leuk dat 
ze zo lang weg is. “Als ik dan terugkom 
in Dierdonk, is dat écht ‘thuiskomen’. 
Zo mooi rustig en groen.. Met zoveel 
leuke mensen en zo’n fantastisch 
huis.. nee we hoeven hier voorlopig 
absoluutnognietweg. “

Mocht u meer informatie willen, kijk 
dan op www.dutchdentalcare.nl

Maartje van Lith
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Huijskensstraat 21  •  5706 XA Helmond (Brandevoort) 
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Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op 

onze Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

Daarom Smits&Smits

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

Engelseweg 200A    Helmond   T.0492 792499

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

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

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

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

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

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

            



De laatste jaren hoor je steeds vaker dat fysiotherapeuten 
dry needling toepassen. Je behandelt hiermee mn de spieren 
waarin zich pijnpunten oftewel triggerpoints in bevinden. 
In dit artikel willen we jullie uitleggen wat het dry needling 
daadwerkelijk inhoud. Je zult wellicht zelf de behandeling al 
ervaren hebben of mensen gesproken hebben die geprikt 
zijn.

Wat is dry needling?
Dry needling is een invasieve behandeltechniek, waarbij 
een zeer dunne, niet-holle naald in huid en spier gestoken 
wordt. Deze techniek is uiterst effectief voor behandeling van 
myofasciale pijn en triggerpoints. Myofasciale triggerpoints 
zijn kleine verhardingen in een spier, die voor flinke, 
uitstralende pijnklachten kunnen zorgen. Dry needling is 
gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische 
principes en moet dus niet verward worden met 
acupunctuur.”Dry” duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt 
met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpoint.

Hoe werkt dry needling?
Een triggerpoint zorgt er altijd voor dat in de betreffende spier 
een strakke band ontstaat. Het triggerpoint is voelbaar als het 
meest pijnlijke punt in deze strakke band. De spier kan minder 
goed functioneren door deze plaatselijke verkramping: naast 
pijn kunnen zwakte en verlies van coördinatie ontstaan. 
Door in het triggerpoint te prikken met een naaldje, wordt 
een “Local Twitch Response” (LTR) opgewekt. Dit is een on-
willekeurige samentrekking van de spiervezels (segmentale 
reflex), die ervoor zorgt dat de spier meteen ontspant en de 
spierstofwisseling gaat herstellen. Hierdoor verdwijnt het 
pijnlijke gebied dat door het triggerpoint veroorzaakt werd.

Wat voel je tijdens dry needling?
De steriele naaldjes die voor dry needling gebruikt worden, 
zijn heel dun. Het zijn dezelfde naaldjes als bij acupunctuur 
gebruikt worden. De therapeut voelt eerst waar de strakke 
streng en het triggerpoint zich bevinden. Het triggerpoint 
wordt tussen twee vingers vastgezet, waarna het naaldje snel 
door de huid wordt getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna 
brengt de therapeut het naaldje door de spier naar het 
triggerpoint toe, dit is een niet pijnlijk, dof gevoel. Als de punt 
van het naaldje het triggerpoint bereikt, reageert de spier 
met een Local Twitch Response, dit voelt als een (elektrisch-) 
schokje. De therapeut beweegt het naaldje op en neer om 
zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken. 
Afhankelijk van de spier waarin het punt zich bevindt en het 
aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches zeer hevig 
zijn. Ook kan de uitstralende pijn, die door het triggerpoint 
veroorzaakt wordt, gevoeld worden tijdens de behandeling. 
Dry needling is dus géén pijnvrije behandelmethode.

Een ander fenomeen dat soms kan optreden tijdens de 
behandeling is een zogenaamde vegetatieve reactie: men 
wordt ineens zweterig of rillerig, misselijk of wat zweverig in 

het hoofd. Deze reactie is, hoewel onplezierig, van voorbij
gaande aard. Omdat er een vegetatieve reactie kan op treden, 
zal er altijd in liggende houding behandeld worden.

Wat voel je na een dry needling behandeling?
Na de behandeling kan de spier flink gevoelig, stijf of beurs 
(“blauwe plek”) aanvoelen. De eerste uren is dit het meest, 
ook aanspannen van de net behandelde spieren is dan pijnlijk. 
Na een nachtrust voelt het al een stuk beter maar nog wel 
beurs. De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen de 1 en 
5 dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op, 
met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen 
(aanzienlijk) af. De beweeglijkheid neemt juist toe, doordat de 
spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren 
in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig 
genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en 
een gevoel van algehele ontspanning.

Wat zijn de voordelen van dry needling?
Hoewel de techniek van dry needling meestal als onprettig 
ervaren wordt, is hij zeer effectief om een snel herstel te 
bereiken. Directe ontspanning en herstel van de stofwisseling 
in de spier zelf, resulteren in een snelle pijnafname en 
functieherstel van de spier. Als de spieren ontspannen zijn, 
kan er gewerkt worden aan de mobiliteit van de gewrichten 
en aan het verbeteren van kracht en coördinatie. Dry needling 
is dus geen zelfstandige therapie maar een techniek die 
onderdeel is van de totale fysiotherapeutische behandeling.

Is dry needling een erkende behandelmethode in Nederland?
Volgens de wet BIG (art. 36) is triggerpoint dry needling geen 
voorbehouden handeling. Fysiotherapeuten in Nederland, die 
daarvoor een relevante vervolg opleiding hebben gevolgd, 
mogen deze vorm van behandeling toe te passen.

Vita Forum

De fysiotherapeut vertelt ... Dry Needling
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De kookmuts
De originele Caesar salad bevat geen kip, 
maar het is de gewoonte geworden om 
die toch toe te voegen aan het gerecht. 
Deze smakelijke salade heeft niks te 
maken met de beruchte Romeinse keizer 
of een legendarisch hotel in Las Vegas. 
Het werd bedacht door de Italiaan 

Cesare Cardini die in het begin van de vorige eeuw naar de 
Verenigde Staten emigreerde. De salade is niet bedacht maar 
ontstond uit nood op een druk moment, meer ingrediënten 

waren op dat moment niet meer voorradig. Toen mensen later 
terugkwamen in de zaak en speciaal naar deze salade vroegen, 
wist Cesare dat hij iets bijzonders had.

De salade is erg populair in Amerika, maar zal het op een 
zonnige dag thuis op eigen terras ook goed doen, eet smakelijk.

Mijn weerspreuk voor deze maand is;   “Boeren maaien in juni 
hun gras, stedelingen pakken hun terras.” 
Het is maar dat u het weet.    

Gazetmenu voor de maand juni
Caesarsalade met kip                 
                                  voor 4 personen

Ingrediënten
4 kippenbillen
2 eieren
2 tenen knoflook
1 dl yoghurt
1 eetlepel mosterd
½ citroen
3 ansjovisfilets
1 krop Romeinse sla

(een stevige soort sla. De krop van de 
Romeinse sla doet aan andijvie denken)

2 tot 3 sneeën witbrood
100 gram geraspte Parmezaanse kaas
Cayennepeper
Worchestershiresaus
Boter
15 cl arachideolie olijfolie

Benodigdheden
een staafmixer
een hoge mengbeker
een broodmes
een kaasrasp of dunschiller

Bereidingswijze
Kook de kip gaar in een bouillon.
Laat het kippenvlees afkoelen en maak 
met een vork hapklare stukken vlees en 
zet even opzij.

De dressing:
De Caesardressing is een variatie op de 
klassieke mayonaise. Breek de eieren 
en doe enkel de dooiers in een hoge 
mengbeker. Het eiwit gebruiken we niet.

Pel de knoflook en snij de teentjes in 
kleine stukjes. Voeg ze toe aan het 
eigeel in de mengbeker.

Knijp de limoen (of citroen) uit in de 
beker en voeg er de mosterd aan toe.

Plaats de staafmixer in de mengbeker 
en schenk al mixend de arachideolie 
toe, tot je een stevige mayonaise krijgt.

Voeg de yoghurt bij de mayonaise en 
mix alles tot een romige dressing.

Snijd de zoute ansjovis in stukjes en 
voeg toe aan de dressing, met een 
voorzichtig snuifje cayennepeper en 
enkele druppels Worchestershiresaus 
(Engelse saus). Mix alle ingrediënten in 
de dressing. Proef en voeg naar smaak 
nog wat extra ansjovis of wat zout toe.  
Zet de dressing even koel.

Scheur de bladeren van de Romeinse sla 
in grove stukken en was ze in veel koud 
water. Laat de sla goed uitlekken.

De croutons:
Snij met het broodmes de korst van het 
brood en snij het brood in dobbelstenen.

Verhit een klontje boter en een scheutje 
olijfolie in een pan. Zodra het braadvet 
heet is, bak je hierin de dobbelsteentjes 
brood tot goudbruine knapperige 
croutons. Blijf bij de pan, want het gaat 
snel!

Leg een vel keukenpapier in een diep 
bord, en laat de warme croutons hierop 
uitlekken.

Afwerking:
Vul een grote slakom met de gescheurde 
blaadjes Romeinse sla.

Schik hierop de stukjes kip en de 
croutons.

Schenk er enkele flinke lepels 
Caesardressing over en werk de sla af 
met de geraspte Parmezaanse kaas.

Tip(s):
• Maak een klassieke kippenbouillon en 

gebruik het gegaarde kippenvlees voor 
de caesarsalade. De gezeefde bouillon 
vries je in en gebruik je later voor de 
bereiding van soepen, sauzen of stoof-
schotels.

• Je kunt ook blokjes krokant gebakken 
spek toevoegen aan deze sla.

bron: De kookmuts.
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Afgelopen maand hadden we een letterrad. Heb je goed 
geteld dan komt er een zin uit van 24 letters die eigenlijk ook 
van alles te maken had met het plaatje en met de maand mei. 
De oplossing “Vijf mei vieren wij vrijheid”. Uiteindelijk waren 
er maar 18 inzendingen, eigenlijk net 2 te weinig. Kinderen 
blijf puzzelen en vergeet deze niet tijdig in te zenden. Ook 
als je voor de eerste keer meedoet kun je al meteen in de 
prijzen vallen. Uit de goede inzendingen van afgelopen maand 
heeft Jan van Duren, Secretaris  van de Wijkvereniging weer 3 
willekeurige kinderen getrokken. Deze hebben op 27 mei hun 
prijs, zijnde een boekenbon van de Ganzenveer, in ontvangst 
genomen. Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars. 

Van Harte Gefeliciteerd!

Doe jij ook mee?
Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand 
een nieuwe kans. Deze maand hebben een aantal kinderen 

iets in geheimschrift geschreven, waarschijnlijk iets wat vader 
niet mag weten. Gelukkig heb ik de sleutel gevonden om het 
op te lossen, doen jullie het voor mij?  Als je weet wat er staat 
dan heb je de oplossing.  
Veel puzzelzoek plezier.

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

Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.

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

Uiterste inzenddatum: 

zaterdag 15 juni 2019.

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 17
Emiel van Hoof, Bo van der Biezen en Lenn van den Reek

   
  

De sleutel
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Omdat iedereen anders is...
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Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Openingstijden winkel:
Ma - vrij   8.00u - 19.00u
Za en zo 8.00u - 18.00u

(einde Scheepstal linksaf,
na 300 mtr aan rechtse kant)

Verse asperges
ook vers geschild

Eigen gemaakte aspergesoep

Bakelseweg 25
5735 SC  Aarle-Rixtel
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Een kopje koffie

Een vader besteld een 
kopje koffie. 

De ober komt eraan met 
de koffie. 

Dan zegt de vader ineens: 
“er zit een barst in mijn 
kopje.”

Dan zegt de Ober: 
“sterke koffie hé!”

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

            



Sponsorloop
Op vrijdag 17 mei liepen de leerlingen 
van basisschool Dierdonk mee in een 
sponsorloop. Deze bestond uit zoveel 
mogelijk rondjes lopen rondom de vijver 
van de Zilverschoonbeek / Nijendal
dreef. De kinderen konden langs de 
deuren om sponsoren te vinden. Dit 
jaar liepen we voor het goede doel: Het 
Vergeten Kind. Stichting Het Vergeten 
Kind zet zich in voor kinderen van 0 
t/m 18 jaar die een moeilijke kindertijd 
doormaken en door een onveilige of 
instabiele thuissituatie noodgedwongen 

ver blijven in on per
soon lijke, sobere op
vang  centra in Nederland. Het Vergeten 
Kind organiseert activiteiten en evene
men ten die een directe positieve in

vloed hebben op het leven van deze 
kinderen.

Motorrijders gezocht
Dit jaar gaan 67 kinderen van de 
groepen 8 op schoolkamp van dinsdag 
18 juni tot en met vrijdag 21 juni. Elk 

jaar opnieuw is de motorrit tijdens 
het schoolkamp voor deze kinderen 
een geweldige en onvergetelijke 
happening. Op woensdagavond 19 
juni zal de rit plaatsvinden en de 
prachtige stoet zal dan wederom in 
Dierdonk te zien zijn. We zijn op zoek 
naar een hoop enthousiastelingen, die 
dit ritje met de motor willen maken 
met een van de kinderen. Opgeven 
kan door een mailtje te sturen naar: 
motorrit@dierdonkschool.nl Om enig 
zicht te hebben op hoeveel motorrijders 
we kunnen verwachten, willen we jullie 
vragen om door te geven of je komt en 
met hoeveel personen/motoren.

Naast het begeleiden van de kinderen, 
zijn wij ook heel hard op zoek naar 
verkeersregelaars, die de grote groep 
veilig door het verkeer willen loodsen. 
Ook hiervoor kun je je aanmelden op 
bovenstaand mailadres.

Koningsspelen
Na een stevig koningsontbijt en het 
dansen van de Pasapas was het tijd 
voor de koningsspelen! Hieronder en 
links een impressie van de gezellige en 
sportieve dag op basisschool Dierdonk.

Basisschool Dierdonk- Koningsspelen o.a.
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Peuterspeelzaal Hummeldonk

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

12.00 u Amicitia (OHM) 
13.00 u Stadskoor Grave 
14.00 u Lambardi.

9-juni 1e pinksterdag
10.00 u Oecumenische Openluchtvie-
ring van Betlehemkerk en Trudokerk 
voor bijzonderheden zie pag. 37
12.00 u Helmondse en de Veld-
hovense Mondharmonica Vereniging
13.00 u Gerard van Kol 
14.00 u Senioren Blaaskapel Geldrop

Maandag 10 juni 2e pinksterdag
12.00 u Paperatzi Blaasband Asten
13.30 u Die  Schlagerfreunde 

16-juni 
12.00 u Fanfare De Vooruitgang
13.00 u Vrouwenkoor Confetti
14.00 u Muziekver. Excelsior Zeilberg

23-juni 
12.00 u Helmonds Muziek Corps
13.00 u Gospelkoor Adaja 
14.00 u Muziekver. Eendracht Melderslo

30-juni
12.00 u Phileutonia en Friends gehele 
middag.

7-juli 
12.00 u Blaaskapel Valkenswaard
13.00 u Zangvereniging  La Vita
14.00 u B Orkest Harmonie Excelsior 
Gemert

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

Natuurlijk buiten spelen
Wat fijn dat het nu LENTE is, de peuters 
genieten ervan dat de zandbak open is 
en we fijn buiten kunnen spelen in de 
zon in onze mooie natuurlijke tuin. De 
kinderen hebben ook meegeholpen 
met zaadjes zaaien en plantjes planten 
en natuurlijk water geven. Ook kunnen 
de kinderen fijn fietsen, glijden van de 
glij baan en diverse spelletjes doen zoals 
verstoppertje.

Thema Lente, jonge dieren:
“Vannacht op de boerderij is een lam-
metje geboren” dat is een liedje wat je 
de kinderen hoort zingen. We zingen 
liedjes en lezen boekjes over jonge 
dieren die in de lente worden geboren. 
Ook spelen met de dierenknuffels en 
een boerderij bouwen met dulpodieren 
is erg leuk, evenals het knutselen van 
dieren.
Ook mochten we op bezoek bij de 
basisschool om naar de kuikentjes 
te komen kijken die uit het ei waren 
gekomen, sommige kinderen hebben 
zelfs een kuikentje vast mogen houden!

Goede GGD-inspectie!
We hebben zoals elk jaar weer een on-
aangekondigde GGD-inspectie gehad 
en wat zijn we blij met wederom een 
goed rapport. Op alle fronten hebben 
we een hele goede beoordeling ge kre-
gen. Een paar voorbeelden: “Tijdens 
de observatie heerst een ontspannen 
sfeer, waarbij ruimte was voor vrij spel 
en gestructureerde activiteiten. De 
kin de ren spelen volop en voelen zich 
zicht  baar op hun gemak. Gedurende de 

observatie waren de beroepskrachten 
betrokken bij het spel. Zij hadden oog 
voor ieder kind binnen de groep.”

Moeder aan het woord:
“Peuterspeelzaal Hummeldonk voelt 
als thuiskomen. Wij hebben onze zoon 
laten starten toen hij 2 jaar werd. De 
lieve en betrokken medewerkers zorgen 
ervoor dat je je kind met een goed en 
vertrouwd gevoel achterlaat. De spraak-
taalontwikkeling van onze zoon is enorm 
ver beterd. Daarnaast vindt on ze zoon 
het heel leuk en fijn om bij andere kind-
jes te zijn. De omgang met andere kin-
deren zorgt ervoor dat hij groeit in zijn 
sociaal-emotionele ont wikkeling. Thuis 
kan hij zelfstandiger maar ook meer sa-
men spelen (en delen) en emo ties aan-
geven. Hummeldonk bereidt kinderen 
langzaam voor op de basisschool en dat 
vinden wij als ouders enorm prettig!”
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Juni 2019 in het Annatheater
Woensdag 5 juni 2019
Auditie productiegroep Jeugdtheaterschool 
Annatheater
Voor jongeren met spelervaring
Jeugdtheaterschool Annatheater houdt op woensdag 5 juni 
audities voor de theaterproductie die begin oktober 2020 in 
première zal gaan.
Ben jij gek op theater en niet van het podium weg te slaan? 
Wil jij graag meedoen in een theatervoorstelling? In deze 
groep krijg je de mogelijkheid om je talent te laten zien en te 
ontwikkelen. En je leert een heleboel over het vak acteren!
De repetities zijn elke donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en 
een aantal keren in het weekeinde. De repetities beginnen op 
30 oktober 2019.
Er wordt contributie gevraagd om deel te nemen aan deze 
pro ductie.
Datum: woensdag 5 juni - Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur

Geïnteresseerd? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl

Vanaf 6 juni:
Korte cursussen in juni 2019 voor kinderen en 
jongeren:
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert in juni voor kin-
deren en jongeren een korte cursus toneelspelen. Altijd al 
toneel willen leren spelen? Vanaf 6 juni (kinderen) of 27 juni 
(jongeren) kun je lessen volgen om te kijken of acteren iets 
voor je is.
Kinderen: Data: donderdag 6, 13, 20 en 27 juni 2019
Tijd: van 16.00 tot 17.00 uur - Prijs: € 30,00
Jongeren: Data: donderdag 27 juni en 4 juli.
Tijd: van 17.15 tot 18.45 uur - Prijs: € 20,00

Donderdag 13 juni:
‘Aut of Office’ theatervoorstelling over Autisme & 
Werk
‘Aut of Office’ laat op herkenbare wijze zien hoe het kan zijn 
als een collega een stoornis binnen het autistisch spectrum 
heeft.
Op de werkvloer zijn psychische kwetsbaarheden vaak een 
taboe. Hier wil Theatergroep Bint met deze theatervoorstelling 
graag verandering in brengen. Bint laat zien welke uitdagingen 
er zijn en welke kansen er liggen. Informatie, herkenbare en 
hilarische scenes, liedjes, prikkelende vragen aan het publiek 
en momenten voor reflectie wisselen elkaar in hoog tempo af. 
Samen zetten ze de kijker aan het denken en brengen ze het 
gesprek op gang.

De voorstelling wordt deze middag mede mogelijk gemaakt 
door het Regionaal Autisme Centrum en Senzer.

Voor wie: “Aut of Office” wordt gespeeld voor werkgevers 
van bedrijven en organisaties waar Autisme een rol speelt. 
Geïnteresseerde leidinggevenden, HR medewerkers, per-
so  neels  functionarissen, aandachtsfunctionarissen op ge-
bied van autisme, inclusie en diversiteit, Arbeids deskun-
di gen en Arbo artsen kunnen contact opnemen met 
info@theatergroepbint.nl voor kaarten.
Wanneer: donderdag 13 juni om 16.00 uur

Zaterdag 22 en 23 juni: 
Studio Danstique met De Nieuwe Wereld
Zangeres Anouk geeft een popconcert! Er volgt een avontuur 
over land maar ook over zee, waarbij vele verschillende 
vormen van dans, klassiek, modern, tapdans, streetdance 
aan bod komen, gecombineerd met mooie filmbeelden van 
verschillende landschappen.
Het verhaal wordt verteld door Ted van Rooij.
Hoofdrollen worden gespeeld en gedanst door Demi Stoutjes-
dijk, Iefke Saasen en Amiya Ngo

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

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 

               

Download 
de smuller app

via de app-store
of play-store DE SMULLER

FASTFOODCAFE

Download 
De Smuller Helmond     

app
voor bezorgen
en afhalen

U vindt ons in het centrum van Bakel

Voor advies, verkoop en reparatie van:

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

.

.

.

.

.
www.elektroverberkt.nl 

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

            



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

Sportstuif Helmond opent haar deuren!
Wat is er voor kinderen nou leuker om zich na school 
lekker uit te kunnen leven door middel van sport en spel? 
Buitenschoolse Sportieve Opvang Sportstuif wil bijdragen aan 
een gezonde en actieve basisschooljeugd in Helmond!

Sportstuif heeft vier succesvolle locaties in Asten, Veldhoven, 
Deurne en Meerhoven en heeft nu ook haar deuren in 
Helmond geopend. De locatie van de nieuwe Sportieve 
Buitenschoolse Opvang is bij korfbalclub OEC aan de Braakse 
Bosdijk 1A. Vanaf 1 mei is de naschoolse opvang van start 
gegaan. Het doel is om kinderen een onvergetelijke middag 
te bezorgen! Dit wordt gedaan door middel van sport- en 
spelactiviteiten, maar ook uitstapjes en creatieve activiteiten 
horen hierbij.

Sportstuif is op alle werkdagen open! Dat wil zeggen, vanaf 
het einde van de schooltijd tot 18.30 uur. Kinderen van alle 
scholen in Helmond kunnen terecht bij de sportieve Opvang. 
Sportstuif zorgt er voor dat de kinderen uit school worden 
gehaald. Ook op alle studie- en vakantiedagen zijn kinderen 
van harte welkom.

In de andere dorpen hebben de vestigingen een flinke groei 
doorgemaakt. Steeds meer ouders komen bij Sportstuif 
terecht, omdat zij het belangrijk vinden dat hun kind actief 
bezig is, speelt met andere kinderen, leert omgaan met winst 
en verlies, in de buitenlucht is en kan doen waar zijn/haar 
interesses liggen op het gebied van sport en spel. Bij Sportstuif 
maken tablets en spelcomputers geen onderdeel uit van het 
dagprogramma. Veel kinderen zien het niet als BSO waar 
ze na school naartoe moeten, maar een plek om te kunnen 
sporten en spelen. Ouders geven aan dat kinderen beter in 
hun vel zitten, minder snel moe zijn en het onwijs naar hun zin 
hebben sinds dat ze na school naar Sportstuif gaan.

Kinderen kunnen dagelijks kennis komen maken met Sport-
stuif. Ook ouders zijn van harte welkom! Vindt uw kind het 
leuk om actief bezig te zijn? Dan is het zeker de moeite waard 
om langs te gaan.

info@sportstuif.nl   (088 633 20 20   www.sportstuif.nl
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Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering. Dat 
is natuurlijk prima. Immers de kosten van een advocaat 
kunnen aanzienlijk zijn. Echter, het hebben van een 
Rechtsbijstandsverzekering betekent niet per definitie 
dat u uw belangen niet zou kunnen laten behartigen door 
een gespecialiseerde advocaat onder dekking van de 
rechtsbijstandspolis.

Het is voor rechtsbijstandsverzekeraars tegenwoordig 
wettelijk verplicht om de rechtsbijstandsverzekerde een 
vrije advocaatkeuze te bieden als er een procedure gevoerd 
moet worden. In dat geval heeft u als verzekerde vrije 
advocaatkeuze hetgeen inhoudt dat u recht heeft op kosteloze 
rechtsbijstand van een door u aan te wijzen advocaat, en dit 
alles dus onder polisdekking.

Van groot belang hierbij is dat het niet alleen gaat om 
procedures waarbij men verplicht is een advocaat in de arm te 
nemen, zoals o.a. het geval is bij rechtbankprocedures, maar 
ook in zaken bij de kantonrechter of de bestuursrechter, voor 
welke procedures geen verplichte procesvertegenwoordiging 
door een advocaat geldt.

Alle rechtsbijstandsverzekeraars hanteren uiteraard 
polisvoorwaarden. Op basis van de polisvoorwaarden is 
het aan de rechtsbijstandsverzekeraar te bepalen op welk 
moment een procedure gevoerd zal worden. Is een procedure 
aan de orde dan staat het de verzekerde vrij om de advocaat 
te kiezen die voor hem/haar in de procedure zal optreden. 
Dit kan uiteraard de jurist in loondienst van de verzekeraar 
zijn, maar u kunt als rechtsbijstandsverzekerde ook voor 
een externe gespecialiseerde advocaat kiezen. De kosten 
van de door u gekozen externe advocaat moeten door de 
rechtsbijstandsverzekeraar worden voldaan en komen dus 
niet voor uw rekening. De rechtsbijstandsverzekeraar mag 
ter zake wel in haar polis een kostenmaximurn opnemen ter 
dekking van de externe advocaatkosten. Het kostenmaximurn 
is in het leeuwendeel van de zaken toereikend voor de externe 
advocaatkosten.

In de Wet op het financieel toezicht is het recht op vrije 
advocaatkeuze in het kader van een rechtsbijstandspolis 
naar aanleiding van een Europese richtlijn vastgelegd. 
Naar aanleiding van deze richtlijn hebben veel 
rechtsbijstandsverzekeraars hun polisvoorwaarden aangepast 
op het punt van de geschillenregeling. Het is echter in strijd 
met voornoemde Europese richtlijn om het recht op vrije 
advocaatkeuze dusdanig te beperken dat het voor u als 
rechtsbijstandsverzekerde onmogelijk wordt gemaakt om 
een advocaat te kiezen. Mocht dit het geval zijn dan is de 
rechtspraak hierover duidelijk en wordt zulks geclassificeerd 
als zijnde een onrechtmatige daad, hetgeen inhoudt dat zulks 
derhalve niet is geoorloofd en de rechtsbijstandsverzekeraar 
alsnog op uw uitdrukkelijk verzoek uw vrije advocaatkeuze 
dient te respecteren.

Overigens heeft u niet slechts recht op een advocaat naar keuze 
in het geval u een gerechtelijke procedure dient op te starten, 
waaronder dus ook uitdrukkelijk bezwaarschriftprocedures 
vallen jegens het UWV, de gemeente, of jegens andere (serni)
overheidsinstanties, maar ook in het geval u het advies/
standpunt van uw rechtsbijstandsverzekeraar, indien u het 
daar niet mee eens bent of twijfelt aan de juistheid daarvan, 
heeft u recht op een beoordeling van het standpunt van uw 
rechtsbijstandsverzekeraar door uw advocaat naar keuze, 
dit in het kader van de geschillenregeling welke in iedere 
rechtsbijstandspolis is opgenomen.

De Rijk Van de Westerlo Advocaten heeft een 
uitgebreide expertise op meerdere rechtsgebieden en 
wordt met grote regelmaat verzocht om op verzoek 
van de rechtsbijstandsverzekerde na een beroep op 
geschillenregeling, een zogenaamde second opinion uit te 
brengen.

In het geval u een geschil heeft of wordt geconfronteerd 
met een standpunt van uw rechtsbijstandsverzekeraar waar 
u het niet mee eens bent of waarover u twijfelt, neemt u 
dan contact op met De Rijk Van de Westerlo Advocaten. Zij 
kunnen voor u kosteloos beoordelen of ook u in het kader 
van uw rechtsbijstandsverzekering op grond van het polisblad 
en de polisvoorwaarden in uw specifieke situatie recht 
heeft op vrije advocaatkeuze of dat u gebonden bent aan de 
belangenbehartiging door de rechtsbijstand jurist of door een 
advocaat welke door de rechtsbijstandsverzekeraar wordt 
aangewezen en waarmee de rechtsbijstandsverzekeraar 
prijsafspraken heeft gemaakt. Bij De Rijk Van de 
Westerlo Advocaten is van dergelijke afspraken met 
rechtsbijstandsverzekeraars geen sprake. In ons advies 
houden wij louter en alleen rekening met uw belangen, en 
laten ons niet leiden door het standpunt/de belangen van de 
rechtsbijstandsverzekeraars.

Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande vragen en/of 
opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met een van 
onze advocaten.

Mark van de Westerlo, advocaat
werkzaam bij De Rijk Van de Westerlo Advocaten
Kanaaldijk N.W. 89-91
5707 LC  HELMOND Tel.: 0492-538 570

Vrije advocaatkeuze bij rechts-
bijstandsverzekering
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Op onze open dag wordt gezorgd voor een GRATIS tennisclinic 
van 11.00 – 14.00 uur. Daarna staat onze club nog tot 16.00 
uur open voor alle belangstellenden. We zullen u allen 
welkom heten met een drankje. Daarnaast zorgen we ervoor 
dat we voor de kinderen voldoende vermaak hebben!

Tijdens deze open dag bieden we een Zomerchallenge aan. Dit 
is een compact lidmaatschap, inclusief 5 tennislessen van onze 
vaste tennistrainer Paul van Dijk en een gratis tennisracket wat 
beschikbaar wordt gesteld door de tennisschool Sportevents.

Om een idee te krijgen van het aantal belangstellenden 

is het prettig alsjullie je inschrijven via onze website: 
www.tvdierdonk.nl. Ook is daar nadere informatie te vinden!

Natuurlijk is spontaan 
binnenlopen op de dag zelf 
ook mogelijk!

Tot ziens op onze 
Open Dag !!

Open dag TV Dierdonk - zondag 23 juni 

Stadsinstuif 50+
Iedere dinsdagmiddag wordt er een Stadsinstuif geor
ganiseerd door de Helmondse tennisverenigingen. Sinds dit 
tennisseizoen doet ook TV Dierdonk hier aan mee!

Op dinsdag 23 april j.l. werd deze instuif voor het eerst op 
het tennispark van TV Dierdonk gehouden. Het weer was 
prachtig, dus dat zorgde voor een goede opkomst! Ruim 30 
deelnemers hebben wij geteld.

De doelgroep is de 50+ leden van deze verenigingen. 
Gezelligheid staat voorop. Speelsterkte is niet belangrijk, er is 
namelijk geen competitie-element aan verbonden. Het is ook 
géén verplichting om iedere dinsdagmiddag te komen.

Er werd, naar keuze, 1, 2 en soms wel 3 keer gespeeld. De 
eerste deelnemers meldden zich rond 13.00 uur op ons park. 
Jack Lagrand had gezorgd voor een heerlijke Italiaanse appel/
bladerdeeglekkernij voor bij de koffie en thee. Leon van 
Deursen had de parasols even opgezet, de banen geveegd en 
het park gezellig aangekleed met paasstukjes! Aan het einde 
van de middag had Jack ook nog wat ragoutbakjes ge regeld. 
Wat een verwennerij! Tegen 5-en waren de laatste ent-
housiastelingen vertrokken. Kortom een geslaagde middag.

Op dinsdag 18 juni en 13 augustus komt de stadsinstuif 
opnieuw langs op ons tennispark in Dierdonk. Uiteraard ben 
je op alle andere dinsdagen welkom bij alle deelnemende 
verenigingen. Zie voor meer informatie onze website: 
www.tvdierdonk.nl
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Parochie H. Lambertus

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

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

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

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

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

Zondag 9 juni: PINKSTEREN TV 
Mis Jozefkerk, 11:00

Op eerste Pinksterdag, is er in de 
Jozefkerk een TV Mis.
Deze viering begint om 11:00 u, aan-
gezien dit een Eurovisie-uitzending 
is. De Mis wordt dus in heel Europa 
rechtstreeks uitgezonden! Voorafgaand 
aan de viering is er een korte introductie 
op TV over de stad Helmond en onze 
parochie. Eigenlijk zal de Mis dan 
dus om 11:02 beginnen. Tijdens deze 
viering wordt er gezongen door het Sint-
Jozefkoor, samen met de Cantorije Sint-
Lambertus.

Let op! In de andere kerken gaan de 
vieringen niet door in dat weekend!

Koninklijke onderscheidingen; 
lintjesregen in onze parochie

Het heeft onze koning behaagd om twee 
van onze vrijwilligers te benoemen tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jos Leenen
dirigent van het Sint-Jozefkoor, en in-
middels ook van dameskoor Sint-Jozef, 
werd in het kasteel onderscheiden voor 
zijn jarenlange inzet voor de Sint-Jozef-
kerk, het Gregoriaans, de zang opleiding 
van de jeugd, verbonden met zijn werk 
als leraar aan de Sint-Jozefschool.

Tiny Hakimpour-Verhorevoort
vrijwilliger in de Edith-Steinkerk vanaf 
het allereerste begin, werd in de Gavioli-
zaal onderscheiden voor haar inzet 
voor de parochie, maar ook voor haar 
werk voor de vluchtelingen en uit gepro-
cedeerden bij de Stichting Vluch te ling 
als Naaste.

Beiden hartelijk dank en namens de 
parochie van harte proficiat! Kerk en 
samenleving kunnen niet zonder men-
sen zoals Jos, Tiny, allen die eerder al 
werden gedecoreerd, maar ook de ge-
nen die in alle eenvoud altijd klaar staan 
voor anderen en de parochie. In hen 
die onderscheiden worden, eren en 
waar deren we alle vrijwilligers, met alle 
dank!

Zilveren priesterfeesten dit jaar

Twee priesters die voor Helmond van 
betekenis zijn, vieren dit jaar hun zil ve-
ren priesterfeest.

Pastoor Ard Smulders, in onze parochie 
als priester werkzaam van 1994 tot 
2004, viert in zijn huidige parochie in 
Veghel op 9 juni dat hij 25 jaar geleden 
werd gewijd.

Pastoor Norbert Swagemakers werd 
onlangs benoemd in onze naburige 
Damiaanparochie, en wordt daar op 
zater dag 1 juni door deken Janssen 
geïn stalleerd tijdens de Mis van 19:00 
in de Luciakerk (Mierlo-Hout). Bij die 
gelegenheid zal hij ook zijn 25-jarig 
priesterschap vieren.

Wij feliciteren beide jubilarissen met 
hun feest en hopen en bidden dat zij 
trouw en dienstbaar, en vol vreugde hun 
dienstwerk kunnen blijven vervullen.
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Protestantse Gemeente Helmond

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

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

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

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

Bijzondere dienst met 
Pinksteren
Met als thema naar buiten is er met 
Pinksteren een Oecumenische open
luchtdienst in de Waranda bij het Carat
paviljoen.
De dienst begint om 10.00 uur en zal 
worden voorgegaan door Ds. Corine 
Beeuwkesvan Ede en Ton Schepens
m.m.v.
Cantimond o.l.v. Marjan Vree,
Ad Brouwer en Arjan Mooij (piano)
Theo Franx (fluit)
Caratconcerten

Na afloop is er koffie en thee.
De dienst is te zien op www.Helmond.live
De Bethlehemkerk en de Trudokerk zijn 
die dag gesloten

Bijzondere diensten terugblik
Er waren in april en mei meerdere bij
zondere diensten.
Zo was er een muziekproject georgani
seerd, met als titel:
“De zeven kruiswoorden klinken in 
woord en in muziek”
Dit stuk van Haydn is een indringend 
muziekstuk bij de zeven kruiswoorden.
Dat zijn de woorden die Jezus tijdens de 
kruisiging zou hebben gezegd.
Afwisselend met de koorzang van het 
Helmonds Kamerkoor onder leiding van 
PeterPaul van Beekum en Strijkkwartet 
Dames Vier waren er 7 sprekers die 
elk hun persoonlijke visie bij de kruis
woorden gaven.
De volledige teksten staan op de site 
van de Bethlehemkerk.

5 mei was eveneens een bijzondere 
(bevrijdings)dienst.
Een aantal gemeenteleden hadden hun 
persoonlijke visie van het kruis ge schil
derd en gaven hierover uitleg over de 
betekenis van hun schilderij.

Pieter Flach gaf een indrukwekkende 
presentatie over de boom waarvan het 
hout gebruikt was voor het kruis. Een 
boom die voor zoveel andere doelen 
had kunnen dienen.

Vaste activiteiten

Samen eten, samen delen in juni
Woensdag 26 jun en vrijdag 28 juni om 
18.00 uur gezamenlijk eten.
Aanmelden op maandag 24 juni bij 
Christine v.d. Hurk.
Tel.: 533436 of 06 81968983

Ademtocht
Iedere eerste vrijdag in de maand wan
de len we door de natuur.
We starten om 13.30 uur en de tochten 
zijn ca. 5 km. Stuur een mail naar 
corine@beeuwkes.com en u krijgt een 
uitnodiging en informatie.

Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen houden we koffie
inloopochtend in de Ontmoetings
ruimte van de Bethlehemkerk van 10.00
12.00u. Een ieder die het gezellig vindt 
om een kopje koffie te drinken samen 
met anderen, elkaar te ontmoeten op 
een doordeweekse dag, nodigen we 
hierbij uit! Van harte welkom!
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Scouting Paulus doet mee aan de Scouting 
wedstrijden

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

Elk jaar worden in het voorjaar de 
Regionale Scouting Wedstrijden ge
houden in de bossen bij Stiphout. Een
weekend lang strijden meer dan 200
scouts om regio Helmond te mogen
vertegenwoordigen op de Landelijke
Scouting Wedstrijden, een hele eer!
Ook Scouting Paulus had dit jaar twee
patrouilles (ploegen) die meededen aan
de wedstrijden. En dat het niet zomaar
wedstrijden zijn, kun je al zien aan de
voorbereiding die daar in zit. Vanaf
januari oefenen de deelnemende scouts
op tochttechnieken, het bouwen van
een keuken en het opzetten van de tent.
Op vrijdag 12 april is het zo ver. Samen
stappen we op de fiets om aan het
weekend te beginnen. Even aanmelden
en snel je tent opzetten voor het donker
is. Bij de tenten worden ook de ge
knutselde attributen neergezet. Er is
namelijk ook een thema ‘Het Wilde
Westen’ is het thema van dit jaar en er
staan dan ook indianen tipi’s, totem
palen en koetsen in het bos. Er wordt
niet alleen ‘ gewerkt’, maar er worden
ook spellen gespeeld en samenwerking
is ook erg belangrijk. Op vrijdagavond
wordt er dan ook een groot spel

gespeeld in de bossen waarbij veel
punten te verdienen zijn.
Na kort opwarmen bij het kampvuur
keert iedereen terug naar zijn tent en
dat de scouts bikkels zijn, hebben ze ook
bewezen, want in de nacht heeft het
zelfs gevroren.
Op zaterdag staat er traditiegetrouw een
tocht op het programma. De kinderen
moeten vier kleinere routes lopen om
alle punten bij elkaar te verzamelen.
Om de goede route te lopen moeten de
scouts verschillende technieken kennen,
zo gebruiken ze een kompas, maar ook
moeten de scouts goed kunnen kaart
lezen.
Tijd om te rusten is er nauwelijks, want
na de tocht rammelen de magen en die
moeten gevuld worden. Elke patrouille
gaat zelf aan de slag met een driegangen
diner. Er is soep vooraf, stamppot als
hoofdgerecht en een toetje na. Ook
deze kookkusten worden beoordeeld.
Op zaterdagavond spelen we nog een

groot dilemma spel. Als goudzoekers
gaan de scouts op zoek naar het snelste
pad naar het goud. En wanneer je een
verkeerde keuze maakt, word je terug
gezet.
Na een wederom koude nacht is het
zondag tijd om alles op te ruimen en
af te sluiten. Traditiegetrouw bakt de
leiding van Scouting Paulus voor ieder
een hamburgers en is het tijd voor de
prijsuitreiking. De jury heeft het hele
weekend rondgelopen en alles goed in
de gaten gehouden. Helaas hebben we
niet gewonnen, Maar dat de scouts van
Scouting Paulus zich goed hebben inge
zet kun je wel zien aan de uitslag: een
mooie 13de plek en fantastische 5de
plek.
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