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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent (0900-8844
 mail: monique.van.lierop@politie.nl
 don.kamphuis @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
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
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
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
DierdonkEvents

dierdonkevents@gmail.com

De fotoclub  
van Dierdonk

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

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.
Mevr. C. Michielsen (574025,
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
Zwanebloemsingel 42
owhdhelmond@gmail.com
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Rood, wit, blauw, oranje, zwart en goud
Als ik dit voorwoord schrijf ligt Konings
dag nog voor ons maar zal voorbij 
zijn als u de Gazet binnen krijgt. We 
hadden graag een plekje in geruimd 
voor een ver dienstelijke Dier donker, 
echter Zijne Majesteit heeft het niet 
behaagt. Het is natuurlijk niet zo dat dit 
aan Koning WillemAlexander ligt, maar 
meer bij ons als medemens. Iemand 
wordt voorgedragen en na vele wegen 
bewandeld te hebben wordt door ZKH 
beschikt. Kent u iemand die een lintje 
zou kunnen verdienen, ga dan op weg 
en vraag er een aan. Aan vragen voor 
een Koninklijke On der scheiding 2022 
moeten uiterlijk op 1 juli bij de Gemeente 
Helmond zijn inge diend. De informatie 
en het for mulier vindt u op Https://
www.lintjes.nl/voordragen/iemand
voordragenvooreenlintje.

Hoe heeft u Koningsdag doorgebracht? 
Ondanks dat de terrassen pas de dag 
erna open mogen en wij ons aan 
de regels moeten houden heeft u 
waarschijnlijk toch Koningsdag gevierd, 
hetzij thuis, of met de buren of buurt of 
de straat. Natuurlijk heeft u ’s ochtends 
de Rood Wit Blauwe vlag uitgehangen 
en op deze speciale dag voorzien van 
de Oranje Wimpel. Laat ons maar weten 
hoe u deze dag heeft door gebracht of 
een van de andere bij z on dere dagen 
zoals 4 en 5 mei waarbij u dan wederom 
hopelijk de Rood Wit Blauwe vlag 
uithangt. Op 4 mei halfmast en op 5 
Mei vol in top, maar nu zonder Oranje 
Wimpel. Natuurlijk hebben we nog 
een bijzondere dag, moederdag op de 
9e mei, ook een reden om de spreek
woordelijke de vlag uit te hangen?

Wat vindt u verder in deze Gazet? Wel 
hier tekstje uit een mailtje wat we 
hebben gekregen van onze wijkagent: 
“Beste Redactie Dierdonk Gazet, Vanaf 
24 april a.s. ga ik stoppen als wijkagent 
voor de wijken Rijpelberg en Dierdonk.
Na 14 jaar ga ik een nieuwe uitdaging 
aan: namelijk de opsporing. Ik wil U dan 
ook hartelijk danken voor de prettige 
samenwerking. Met vriendelijke groet, 
Monique van Lierop”. Maar het blijft 
Blauw op straat, de nieuwe wijkagenten 
stellen zich in deze Gazet voor maar 
helaas zullen er vanwege tijdgebrek 
geen (of weinig) artikelen gaan ver-
schijnen. Maar toch welkom in de wijk.!

Verder in de Gazet het (concept)verslag 
van de Ledenvergadering van de wijk
vereniging en vaste bijdrages van Moet 
Niks, de Tennisclub, Scouting, de Peuter-
speelzalen, Kindcentrum Dier donk. De 
Kinder/jeugdpagina’s, de Jeugd disco en 
nieuws vanuit speeltuin de Rijpelroets. 
Soms lijkt het doordat er zo weinig 
acti viteiten zijn voor de ouderen of 
het een jeugdblad is geworden. Maar 
we zijn blij met elke bijdrage die ook 
Dierdonk gericht is, waardoor we nog 
steeds in onze ogen een interessante 
Gazet kunnen maken. We hopen snel 
weer andere activiteiten aan te kunnen 
kondigen.

Dan missen we deze maand de Column 
Medizijn van Margot Gast, dit omdat ze 
het te druk heeft met de opdracht weer 
patiënten op te roepen voor vaccinatie 
tegen onze vijand Covid19. Ook mist u 
het Anna Theater, daar moesten we een 
pagina uit de oude doos plaatsen. Een 
oproep om te doneren voor de Fontijn, 
die bij het 15 jarig bestaan van de wijk 
Dierdonk is geplaatst. Uiteraard is deze 
pagina in zwartwit. De plaatsing van 
de Fontijn heeft in de maanden daarna 
nog aanleiding gegeven voor diverse 
discussies en meningen. Sommige zagen 
het aangaande de energie wel heel erg 
zwartwit. Mogelijk zullen we die in 
een volgende oude doos aan de orde 
brengen.

Dan de Kleur Goud, wel die heeft be-
trekking op het stuk op pagina 19 waarin 
onder de noemer  Aandacht voor 
ouderen  de oproep is aan ouderen 
om verhalen te delen die dan vanaf 
maandag 3 mei worden uitgezonden op 
de lokale omroep DitisHelmond TV met 
de titel ‘Helmonds Goud’.

Dit was het dan weer voor deze maand, 
veel leesplezier en naar betere tijden en 
blijf gezond!!

Frank S
mits
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info@vanheugtencv.nl

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

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

65 +   KLUSSER  /  STYLIST
 
HUIS -  TUIN  - INTERIEURPLAN

voor uw

oa timmerwerk / houtenvloer

         schilderwerk / behangen

         metselwerk  / tegelwerk

     tevens,   tuin  en   straatwerk

voor WOON en BEDRIJFSRUIMTES

Bel Kees 0611441257 45 jaar ervaring

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

           



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: 19 mei.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 4 juni.

C O L O F O N   G A Z E T
21e jaargang nr.5.  
Editie mei 2021
Verschijnt 10x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
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Verslag Algemene Ledenvergadering
Concept - verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV), jaarvergadering 2019/2020 
van Wijkvereniging Dierdonk op maandag 12 oktober 2020 om 20.30 uur in Parkzicht

Op de vergadering waren aanwezig van het bestuur: Gerard 
Bosmans (voorzitter), Friedy van den Reek (penningmeester), 
Ivo Dolmans, Charles van den Reek (aspirant bestuurslid) 
en Karin Bakker en verder de leden Wendy van Veen, Wim 
Claassen, Henk Arts, Hans van Rijt, Wilma van Rijt, Michael 

Rommelse, Walter Schuurman, Frank Smits, 
Rudi van den Reek, Fried van Rijt, Bart van 
Diem, Leonie van Boxstart, Henk van der 
Zanden, Herman van Zoelen, en Jos van den Eijnden
Afwezig met kennisgeving: Jan van Duren (secretaris).

1) Opening/vaststelling agenda
Na opening van de vergadering door de voorzitter wordt 
de agenda vastgesteld.

2) Ingekomen stukken/mededelingen
De stukken worden niet in hard copy uitgedeeld maar alles 
zal digitaal via de beamer gepresenteerd worden aan de 
leden.

3) Vaststellen verslag ALV d.d. 28 oktober 2019
Het verslag is gepubliceerd in de Gazet van december 2019 
en er zijn geen opmerkingen ingekomen.
Het verslag wordt vastgesteld. Actiepunt: een evenemen-
tenkalender dit in samenspraak met het bestuur van Park-
zicht, zodat het voor iedereen zichtbaar is welke activitei-
ten wanneer plaatsvinden.

4) Bestuurssamenstelling
Volgens het rooster van aftreden is Gerard Bosmans als 
voorzitter aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Ivo 
Dolmans is door het bestuur als a.i. voorzitter benoemd. 
Charles van den Reek is aspirant bestuurslid; de ALV gaat 
ermee akkoord dat Charles later eventueel officieel tot het 
bestuur toetreedt.

5) Jaarverslag verenigingsjaar 2019/2020
Door de secretaris is in de powerpointpresentatie een 
toelichting gegeven op de verschillende activiteiten van 
de wijkvereniging zoals opgenomen in het jaarverslag. Het 
jaarverslag zal in de Gazet van januari 2021 worden ge
publiceerd (die rond de feestdagen wordt verspreid).
Opmerkingen naar aanleiding van het verslag:
De Dierdonkdagen zijn helaas wegens de Coronacrisis niet 
doorgegaan. Wellicht zullen deze dagen in 2021 in een an-
dere setting gaan plaatsvinden. De beslissing hierover gaat 
in februari 2021 genomen worden. Ook Kunst in Dierdonk 
is niet doorgegaan maar staat op de planning voor 2021.
De toneelvereniging Maskerade heeft te kennen gegeven 
dat ze gaat stoppen. Reden was onder meer geen opvol-
ging van het huidige bestuur.

6) Financiële verslaglegging
a) Balans en jaarrekening verenigingsjaar 2019/2020. De pen-

ningmeester geeft via sheets in de powerpointpresentatie 
inzicht in en toelichting op de financiële stukken.

b) De jaarstukken zijn ook onderzocht door de kascommissie 
bestaande uit de leden, Dhr. Henk van der Zanden en de 
heer Hans van Rijt. De voorzitter van de commissie ver-
klaart dat de commissie inzage in de administratie heeft 
gehad en dat de boeken er prima uitzien; de commissie is 
van oordeel dat de penningmeester haar werk accuraat en 
zorgvuldig heeft uitgevoerd en verleent décharge aan de 
penningmeester. Op basis van die verklaring en alle stuk-
ken wordt door de ALV de financiële verslaglegging van het 
jaar 2019/2020 goedgekeurd.

c) De kascommissie zal komend jaar wederom bestaan uit de 
heren Henk van der Zanden en Hans van Rijt.

d) Begroting 2020/2021. De penningmeester licht de begro-
ting toe en de opzet daarvan. In de conceptbegroting zijn 
alle vaste en al bekende bedragen opgenomen. Met name 
voor de overige activiteiten en evenementen kunnen ver-
zoeken worden gedaan. Hiervoor kan volstaan worden met 
een mailtje naar de penningmeester en is vormvrij.
Mochten er vragen zijn dan kunnen die bij het bestuur wor-
den gesteld. Goed onderbouwde voorstellen kunnen zeker 
rekenen op een redelijke bijdrage en daar er weinig tot 
geen activiteiten doorgang hebben kunnen vinden stelt het 
bestuur voor dat er eventueel een beroep gedaan kan wor-
den op extra bijdragen. De contributie blijft op hetzelfde 
niveau. Met inachtname van de gemaakte opmerkingen 
wordt de begroting, voor zover reeds ingevuld, geaccor-
deerd door de ALV.

7) Rondvraag
Daarvan wordt geen gebruik gemaakt.

8)	Sluiting
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de Ivo Dol-
mans als nieuwe a.i, voorzitter de vergadering.

Voor verslag,
Karin Bakker
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Luierinzameling: blijven we pamperen?
We willen onze kleinkinderen een 
leefbare wereld nalaten. Dit vraagt nu 
al ingrijpende gedragsveranderingen 
op milieu gebied. Die noodzakelijke 
omslagen in ons leven zullen we zeker 
gaan merken. Dat laatste horen burgers 
liever niet en de politiek vindt het ook 
lastig om dat te vertellen. Met half-
slachtige keuzes tot gevolg.

Dit geldt mijns inziens ook voor de luierinzameling in ons nieu-
we afvalbeleid. Gezinnen met jonge kinderen produceren veel 
luiers, die in de grijze bak moeten. En die extra  ledigingen, dat 
gaat die gezinnen extra geld kosten. Een motie werd aange
nomen of de politiek daarvoor een oplossing wilde vinden. 
Wederom gingen onze lokale politici met elkaar in gesprek. 
Een aantal vindt dat de vervuiler maar moet betalen. Meer-
dere partijen vinden zolang er nog geen fabriek is die afval-
luiers kan verwerken, dat tot die tijd die luiers gratis ingeza-
meld mogen worden bij bijvoorbeeld kinderdagverblijven of 
verzorgingscentra.

De PvdA vindt dat er een meer fundamentele keuze gemaakt 
moet worden. We willen niet de huidige stroom van bijzonder 
milieu-onvriendelijke ‘pampers’ in stand houden, omdat die 
of duur verbrand moeten worden of verwerkt moeten worden 
in verschrikkelijk dure nog te bouwen fabrieken. Dáárvoor 
willen de rekening niet bij de burgers neerleggen. Want dan 

verandert er helemaal niets! We blijven gewoon pamperen!

Willen we een echte oplossing voor het luiervraagstuk, die 
bijdraagt aan een beter milieu, dan vraagt dat overheids-
participatie. Net zoals met de aanleg van glasvezel en de 
Groen Links-wens tot leggen van zonnepanelen op alle 
 Helmondse daken. Die vragen politiek lef tot om denken.

Onze ambitie is, dat gemeenten in onze Brainportregio de 
handen ineen slaan en samen met TUE, Fontys, de ROC’s en 
bedrijfsleven investeren in verbetering van de bio-technologie 
van organische luiers. Wij willen 100% composteerbare 
luiers, van goede kwaliteit, vriendelijk voor kinderbilletjes en 
met een betaalbare prijs. Als we een auto kunnen maken die 
op zonlicht rijdt, moeten we in de slimste regio van de wereld 
toch zeker een volledig organisch afbreekbare poepluier 
kunnen maken voor in de groene afvalbak?! Op deze manier 
verleiden we iedere ouder met jonge kinderen tot beter 
luiergebruik. Da’s pas pamperen!

O ja, die groene luierfabriek mag dan vooral wél in Helmond 
komen te staan. Goed voor de werkgelegenheid.

Bert Valentijn
Burgercommissielid PvdA-Helmond

Toekomstig verkeer in Helmond
Onlangs heeft de gemeenteraad inge-
stemd met het toekomstige verkeers-
plan voor Helmond. Als een van de wei-
nigen heeft onze fractie tegen gestemd. 
We leggen graag uit waarom.

Wethouder Maas presenteerde een 
verkeersplan voor Helmond met daarin, 
naar onze mening, onvoldoende door-
dachte oplossingsrichtingen voor (onder-

meer) de grote verkeersdruk op de Kasteel- Traverse.
Er zijn vervolgens vele vergaderingen gewijd aan dit onder-
werp waarbij wij met een alternatief voorstel kwamen dat 
zich toespitste op een “echte” rondweg om Helmond.
De  wethouder wilde echter geen enkel alternatief voorstel 
onderzoeken. Wat bleek? Er was uiteindelijk geen sprake 
van een verkeersplan voor Helmond, maar een plan voor de 
bereikbaarheid van de regio, als onderdeel van het MIRT- 
onderzoek. In deze Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte 
en Transport(MIRT) onderzoekt de regio in opdracht van het 
Rijk de bereikbaarheid van de Brainport Regio. Als samen-
werking binnen de 21 gemeenten in onze regio leidt tot een 
samenhangend pakket aan maatregelen met betrekking tot 
verstedelijking en bereikbaarheid, kan overheidssubsidie ver-
kregen worden. En daar wringt voor ons de schoen. Instem-
ming met het regioplan en de daarmee samenhangende sub-
sidie bleek belangrijker dan een goed doordachte oplossing 
voor Helmond. Wat ligt er nu op tafel?

- Gestreefd wordt naar 8 treinen per uur tussen 
Helmond en Eindhoven; zonder een oplossing voor de 
spoorwegovergangen in Helmond

- Vanuit Deurne wordt het verkeer omgeleid naar de 
Rochadeweg en A67

- Vanuit Eindhoven wordt het verkeer omgeleid via de 
Kasteelherenlaan en de Kanaaldijk naar de Rochadeweg 
en A67. Of dit leidt tot minder verkeersintensiteit op de 
Kasteel-Traverse is niet onderzocht

De wethouder vindt dat het bezit en gebruik van de auto 
zoveel mogelijk ontmoedigd moet worden. Verplaatsingen 
moeten zoveel mogelijk te voet of per fiets worden afgelegd. 
Ze is van mening dat door autobezit en -gebruik, extra huizen, 
banen, verdichting van het centrum, klimaatverandering en 
energietransitie steeds lastiger worden. 
We geven haar hierin geen ongelijk, echter Helmond heeft 
ook de ambitie een gemeente met 125.000 inwoners te 
worden. Wij vinden het hierbij noodzakelijk dat er gezocht 
wordt naar een “echte” rondweg om de stad, waardoor de 
leefbaarheid in de stad vergroot wordt en niet een, onder 
druk van de regio, halfslachtige oplossing. Wij hebben een 
alternatief voorstel ingediend. Het is immers belangrijk dat er 
na de vergissing in de jaren 60 (de KasteelTraverse) nu niet 
opnieuw een vergissing gemaakt wordt. Helaas bleek er geen 
ruimte voor welk alternatief voorstel dan ook.

Ine Warmerdam
Burgercommissielid plan!
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Kindcentrum Dierdonk 

Huiswerkklas
Het maken van huiswerk is niet voor 
elk kind even gemakkelijk. Het is 
belangrijk dat een kind, behalve dat 
hij/zij de leerstof begrijpt, ook goed 
leert organiseren en plannen. Voor 
de kinderen die behoefte hebben aan 
extra begeleiding tijdens het maken van 
huiswerk hebben wij op Kindcentrum 
Dierdonk tweemaal per week een 
huiswerkklas.

De leerkrachten van de huiswerkklassen 
helpen de kinderen bij het begrijpen 
van de leerstof en hebben een 
coachende rol tijdens het maken van 
de opdrachten, het helpen met plannen 
en het leren leren. Andere kinderen zijn 
juist op zoek naar een rustige plek waar 
ze zich kunnen concentreren.

Mindmaps maken in groep 1-2
In de groepen 1 en 2 zijn de kinderen 
bezig geweest met het maken van 
mindmaps rondom het thema ‘Rupsje 
Nooitgenoeg’. Op deze manier combi
neren kinderen hun denk vermogen 
met hun creatieve vermogen. Tijdens 
het maken van een mindmaps leren de 
kinderen ook veel over samenwerken en 
het eerlijk verdelen van taken.

Project plastic soep
Groep 4a heeft de afgelopen weken 
gewerkt over (plastic) afval; zowel op 
land als op zee.

‘We hebben stukjes erover gelezen, 
ge schreven en filmpjes bekeken. We 
hebben affiches gemaakt en geknutseld 
met wegwerpplastic. Ook hebben we 
natuurlijk gekeken naar ons eigen afval. 
Toen we naar de gym liepen waren de 
kinderen verbaasd over hoeveel afval er 
in de bosjes en in de sloot lag. 
Op deze manier hebben de kinderen 
geleerd om milieubewuster om te gaan 
met hun omgeving. ‘
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MoetNiks-leden verrast met vrolijke Paasgroet
Boeketjes tulpen
Elkaar niet kunnen ontmoeten bij 
verschillende activiteiten wordt een 
steeds groter gemis. Dan rijst de vraag, 
wat is er nog mogelijk om het onderlinge 
contact vast te houden en te laten weten 
dat we aan elkaar denken? De Pasen 
leek voor de Activiteitencommissie 
MoetNiks een uitgelezen moment om 
de leden een hart onder de riem te 
steken. Zodoende kregen alle leden een 
fijne, vrolijke verrassing in de vorm van 
een boeketje tulpen.

Enthousiasme
De drie MoetNiks-musketiers Henk, 
Wim en Ans hebben de leden op een 
zonnige lentedag vlak voor Pasen 
de bloemen persoonlijk bezorgd. 
Onder groot enthousiasme zijn de 
tulpen in ontvangst genomen. De 
Activiteitencommissie heeft er op haar 
beurt van genoten een glimlach op 
de gezichten van de leden te toveren. 
Daarnaast hopen we van harte dat wij 
elkaar weer spoedig mogen ontmoeten 
in Parkzicht.

Jeu de boules
Dinsdag- en woensdagmiddag
De weersverwachtingen worden 
lang zamerhand weer beter. In de 
buiten lucht ontspannen is iets dat, de 
geldende maatregelen in acht nemend, 
wel tot de mogelijkheden behoort.

Zolang Parkzicht nog dicht is, gaat 
MoetNiks de Jeu de boulesbaan op. 
Als het weer het toelaat willen we op 
dinsdag- en woensdagmiddag vanaf 
14.00 uur gaan boulen. De Jeu de 
boulesbaan is open ter vrije beschikking, 
dus iedereen is van harte welkom, 
ook niet-leden. Neem voor informatie 
contact op met Wim Claassen, via mail: 
w.claassen7@upcmail.nl. Telefoon: 06 
13430846, of stuur een app-berichtje. 
Tot ziens op de baan!
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NIEUW BIJ SMITS&SMITS

Nieuw bij S
mits&

Smits: 

rolluiken en scr
eens op 

zonne-energie. Aangedreven door een 

draadloze solarmotor bieden deze rolluiken 

en scr
eens ve

el gebruiksgemak. 

Snelle montage, boren door de gevel 

is n
iet meer nodig. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Wij in
formeren u graag!

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

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

 Moederdag!

           



Beste quizliefhebbers van Dierdonk
Wij als bestuur van Dierdonk Events vonden het tijd worden 
om, indien mogelijk, weer iets te organiseren. Vervolgens 
hebben wij contact opgenomen met het Team van Dierdonk 
Quiz en gevraagd of zij zin hadden om weer een wijkquiz in 
elkaar te knutselen. 

Iedereen was direct weer laaiend enthousiast en binnen no 
time werden de eerste ideeën voor een nieuwe editie van onze 
Dierdonk Quiz alweer doorgegeven. We hebben inmiddels de 
eerste overlegronde weer gehad en hieruit zijn de volgende 
data naar voren gekomen. De Quiz avond zal plaats vinden 
op zaterdagavond 6 november a.s. en de uitslag zal op 
zaterdagavond 20 november a.s. bekend gemaakt worden. 
Deze data zijn natuurlijk onder voorbehoud dat alle restricties 
aangaande corona opgeheven zullen zijn maar hier gaan wij 

wel van uit. Dus als u zin heeft in weer eens een ouderwets 
gezellig avondje puzzelen en opdrachten uitvoeren zet dan 
deze data alvast in uw agenda en begin met informeren wie 
met u een team wil/kan vormen. 

Wij gaan onze uiterste best doen om er weer een gevarieerde 
quiz van te maken met diverse opdrachten voor jong en oud 
waar veel mensen weer volop plezier aan gaan beleven. Houd 
dus de komende edities van de Gazet goed in de gaten voor 
verdere informatie over dit ongetwijfeld weer grandioos 
evenement.

Hopelijk zien wij velen van jullie tijdens onze Quizavond.

Team Dierdonk Events                   Team Dierdonk Quiz

Privacy en Online veiligheid
In de Gazet van maart zijn we ingegaan op de themamaand 
“Online veiligheid en privacy” van SeniorWeb. We gaven u 
een aantal tips om digitale ellende te voorkomen.

In de afgelopen coronamaanden waren helaas weer veel 
online criminelen actief. Door een aantal hacks, waaronder 
een groot datalek bij autobedrijven en een hack bij Allekabels.
nl, lagen miljoenen privégegevens van Nederlanders op 
straat: Email-adressen, gekoppeld aan namen, woonadressen, 
telefoonnummers en bij Allekabels ook versleutelde 
wachtwoorden die eenvoudig te kraken waren.
Inmiddels worden deze gegevens actief verhandeld onder 
cybercriminelen en misbruikt om mensen phishingberichten 
te sturen, op te lichten of te hacken. Ook de persoonsgegevens 
van mensen die via Bol.com of Amazon bij Allekabels.nl 
hebben besteld zijn buitgemaakt. Gelukkig zijn hier geen 
email-adressen en wachtwoorden gestolen.

Moet u zich nu veel zorgen maken? Nee, indien u zich houdt 
aan de tips die wij hebben gegeven en niet klakkeloos op links 
in (nep)mails klikt, valt het wel mee. Blijf altijd alert en geef uw 
bankgegevens nooit prijs!

Heeft u een account bij allekabels.nl? En heeft u een wachtwoord 
dat u ook op andere websites gebruikt? Danis ons advies op alle 
sites direct een ander wachtwoord aan te maken. Gebruik altijd 
moeilijke en verschillende wachtwoorden! Een goede digitale 
wachtwoordenkluis kan u helpen veilige wachtwoorden te 
kiezen en deze eenvoudig toe te passen. Wij kunnen u helpen 
met de keuze van een goede wachtwoordenkluis.

Wilt u uw kennis testen met betrekking tot online 
veiligheid en privacy? Doe dan gratis de test op SeniorWeb. 
https://www.seniorweb.nl/veiligheid-en-privacy-quiz

Na deelname ontvangt u de toptips over online veiligheid en 
privacy zodat u onbezorgd kunt internetten.

Helaas zitten we nog steeds in de lockdown en kunnen we dit 
seizoen geen fysieke computerinloop-bijeenkomsten meer 
organiseren. Na de zomer worden ze, indien mogelijk, weer 
opgestart. Ons programma ‘Hulp op afstand’ blijft actief. Dit 
programma, waarbij u een korte probleembeschrijving stuurt 
naar computerinloopdierdonk@hotmail.com, blijft de komende 
maanden beschikbaar. Vragen over computer- of smartphone-
problemen of vragen met betrekking tot “online veiligheid en 
privacy” blijven welkom op ons emailadres. Na ontvangst van 
uw vraag/probleem nemen wij zo snel mogelijk contact met u 
op. Nog vragen? Mail ons! We zijn er om u te helpen!
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Nieuwe wijkagenten Rijpelberg/Dierdonk

Even voorstellen
In verband met personeelswisselingen 
zijn wij, Monique Aelmans en Dafna 
Brouwers de nieuwe wijkagenten van 
De Rijpelberg en Dierdonk.
Wij hebben zin om in beide wijken aan 
de slag te gaan.

Ons is gevraagd om in elke uitgave van 
de Gazet een bijdrage te leveren. Na 
rijp beraad hebben wij besloten dit niet 
te doen. Het vergt namelijk tijd om dit 
goed te doen en deze tijd willen wij 

liever besteden aan het werken in de 
wijken. Mochten er echter zaken zijn die 
van belang zijn voor de wijk dan zullen 
wij daar met een artikel zeker aandacht 
aan schenken in de Gazet.

Wij werken vanuit het politiebureau in 
Helmond aan de Kasteel-Traverse 101. 
Wij zijn te bereiken via het algemeen 
telefoonnummer 0900-8844 en daarbij 
vermelden dat U graag contact wilt met 
een van ons. Ook zijn wij te bereiken via 
mail:
dafna.brouwers-heinis@politie.nl
monique.aelmans-frissen@politie.nl
Volg ons op Istagram:
wijkagenten_rijpel_dierdonk

Wij zijn niet 24 uur in dienst, dus het kan 

enkele dagen duren voor wij contact 
opnemen.
De politie is wel 24 uur bereikbaar 7 
dagen in de week: Spoed 112, wel politie 
nodig geen spoed 0900-8844.

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
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“wie (her)kent deze jongens?”
Op die mooie zonnige zaterdag 13 feb. 
maakte ik tijdens onze winterwandeling 
spontaan een paar foto’s van twee jon-
gens die stonden te lonken naar mij om 
op de foto te komen. Ik vroeg hun een 
E mailadres waar ik ze naar toe mocht 
sturen. Helaas waren wij (mijn vrouw 
en ik) niet in staat het te onthouden.
Vandaar mijn idee om deze 2 foto’s in 
de Gazet op te laten nemen met de 
vraag “wie herkent deze jongens?” 
Laat mij dit dan even weten, mail naar 

jas.meijer@ziggo.nl of telefonisch 
06 21220801. Zo kunnen we ze alsnog 
bij de juiste jongens krijgen..

Tenslotte wil ik graag melden dat wij de 
Gazet een prachtig nieuwsbulletin van 
onze wijk vinden en wens de redactie 
veel succes met het behoud daarvan.

Met groet,
Hans Meijer

Kindervakantieweek 30 aug. t/m 3 sept.
Jazeker, als het van de overheid mag gaan we eindelijk weer 
5 dagen plezier maken met z’n allen.

We zijn druk bezig om een leuk en veilig programma voor 
jullie klaar te hebben.

Wat gaan we allemaal doen?
We gaan groepsnamen bedenken en o.a. schilderen en 
speuren. Voor sommige groepen is er een escaperoom, 
boerengolf, een crazy 33. We gaan raketten maken en aan 
de slag met wetenschappelijke proefjes. Ook de zeskamp 
ontbreekt niet, goud zoeken, een hele grote katapult 
maken en ons beroemde “Daanspel” dit jaar met huifkarren 
ontbreekt ook niet. Voor de 10+ is er ook nog een heel leuk 
avondspel op de woensdag. Dit jaar hebben we besloten om 
voor de zekerheid niet naar een pretpark (Toverland) te gaan, 
maar in de plaats daarvan maken we ons eigen pretpark bij 
scouting Rijpelberg met springkussens, stormbanen, (water?)
spellen, enz. Het hele programma kan je op onze site lezen: 
www.kindervakantievertier.nl

Inschrijven kan je de hele maand mei via onze site.
Er zijn 3 leeftijdsgroepen, te weten de J-groepen: 5 t/m 7 jaar, 
M-groepen: 8 t/m 10 jaar en de O-groepen: 11 t/m 14 jaar. 
Inschrijven kan ook per groep, maar er moeten dan ook altijd 
individuele formulieren ingevuld worden.
(En de kinderen moet in 1 leeftijdscategorie vallen)

Voor elk ingeschreven kind is een begeleider voor 1 dag 
verplicht, meer dagen graag. Indien er voldoende vrijwilligers 
zijn is het mogelijk dat er geen beroep wordt gedaan op de 
(verplichte) begeleiding.

De kosten zijn dit jaar lager en bedragen per kind € 30,-. Het is 
mogelijk om via stichting leergeld mee te doen. Het geld moet 
worden overgemaakt o.v.v. de voor en achternaam (-namen) 
van het kind (de kinderen). Pas als de bevestiging hiervan is 
ontvangen is de inschrijving definitief.

Mocht de week toch niet doorgaan wordt het geld weer terug 
overgemaakt.

Voor vragen: mail naar kindervakantievertier@gmail.com.
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www.peterparket.nl 

SPECIALE
JUBILEUM
PRIJZEN

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd
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Oma Trudy had een oranje strik in het haar!
Toen ik bij Oma Trudy ging logeren vertelde oma alles over 
de oorlog. Oma was in de oorlog geboren. Ze was pas vijf jaar 
oud toen de oorlog was afgelopen. Zo ging haar verhaal:

‘Op de radio hadden we het nieuws gehoord. Het was op 4 
mei 1945. De oorlog was voorbij. Het leger van Duitsland zou 
zich overgeven. En de vrede sluiten met de soldaten die ons 
waren komen bevrijden. Die kwamen uit heel veel landen. 
Uit de Engeland, uit Amerika, uit Polen, uit Canada en uit 
Nederland. Het was al wat later op de avond. Dus ik moest al 
naar bed. Ik kon bijna niet slapen. Zo spannend vond ik het.

De volgende dag stond ik al vroeg op. Ik waste me. En toen 
mocht ik van mijn moeder mijn mooiste jurk aantrekken. Mijn 
moeder deed een oranje strik in mijn haar. Samen met mijn 
broer, die al acht was, ging ik de straat op. Ik moest beloven 
dat ik zijn hand vast zou houden.

Dat deed ik ook. Want er liepen heel veel mensen op straat. 
Overal hingen rood-wit-blauwe vlaggen. En bijna alle mensen 
hadden wel een oranje of rood-wit-blauw versiersel op hun 
kleding of hun pet of hoed. Maar niemand had zo’n mooi 
oranje lint in het haar als ik.

De mensen zongen ‘Oranje boven, oranje boven, leve de 
koningin’. Ze dansten op straat en maak- ten rare sprongen. 
Iedereen lachte. Er stond een hele fanfare op het marktplein.
Toen hoorden we een heleboel motorgeluiden en heel luid 
gejuich. “Ze komen, ze komen,” riepen de mensen. Vanuit 
een straat die op de markt uitkwam, kwamen een heleboel 
auto’s, jeeps en tanks aangereden. Dat waren de soldaten 
uit Canada, Amerika en Engeland. Zij deelden chocola uit en 
kauwgom. Dat hadden we al jaren niet geproefd. Mijn broer 
en ik werden op een jeep getrokken. en hebben heerlijk 
gesmikkeld van de chocola en genoten van de kauwgom.

Kon het maar altijd Bevrijdingsdag zijn…’

Moederdag met Tom en Floor 
Het is nog vroeg, maar Tom en Floortje 
zijn al wakker. Heel zachtjes gaan ze 
naar beneden. Ze willen mama niet 
wakker maken. Ze gaan haar verrassen. 
Het is vandaag moederdag en ze willen 
mama een lekker ontbijt brengen. Floor 
smeert twee boterhammen voor mama. 
Op de ene boterham doet ze heel veel 
jam en op de andere heel veel hagelslag. 
Ze denkt dat mama dat wel lekker vindt.

Tom staat bij het koffiezetapparaat. Hij 
weet niet hoe hij koffie moet maken. 
Tom denkt na. Zal hij papa wakker gaan 
maken? Nee, dat doet hij niet, want 
dan wordt mama ook wakker en dan 
is het geen verrassing meer. Hij besluit 
dat hij mama limonade gaat geven. Uit 
de kast haalt hij een glas en doet er 
de limonade in. Hij zet het glas op een 
dienblad en Floortje zet het bordje met 
de boterhammen erbij. Tom draagt het 
dienblad naar boven, maar dat is wel erg 
moeilijk. Maar Tom is al groot, dus het 
gaat prima.

“Wakker worden!” roepen Tom en Floor.
Mama en papa gaan zitten en zien wat 
de kinderen hebben gemaakt. “Hebben 

jullie dat voor mij gemaakt?” vraagt 
papa “Nee, zegt Tom, dat is voor mama, 
omdat het moederdag is”. Papa kijkt 
een beetje verdrietig.  “Ik heb zo’n zin in 
een boterham,”zegt hij.

Mama denkt even na en dan zegt 
ze: “weet je wat? We gaan de 
boterhammen met ons vieren opeten. 
Kom maar gezellig in bed zitten”. Tom 
en Floor springen in bed. Papa gaat 
gauw naar beneden en komt even 
later terug met een mes om het brood 
in stukjes te snijden. Ze 
nemen allemaal een stukje 
brood en een paar slokjes 
van de limonade. Het is erg 
gezellig. 

Als het eten op is, zegt 
Tom:” We hebben ook nog 
een cadeautje voor je”. Hij 
stapt uit bed en loopt naar 
zijn slaapkamer waar hij 
en Floor hun cadeautjes 
hebben verstopt Hij geeft 
mama het cadeautje dat 
hij op het kinderdagverblijf 
heeft gemaakt. Het is een  

bloempotje, die hij in mooie kleuren 
heeft geverfd. Dan geeft Floor haar 
cadeautje. Zij heeft voor mama een 
mooi schilderij geverfd. Mama is erg 
blij met de cadeautjes en geeft Tom en 
Floor een dikke kus.

Ze blijven nog even in bed liggen en 
daarna gaan ze naar beneden. Papa 
gaat koffie zetten en mama gaat nog 
een paar boterhammen smeren, want 
iedereen heeft toch nog wel een beetje 
zin in wat eten.
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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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Oproep verhalen voor TV lokale omroep

De lokale omroep DitisHelmond TV 
start op maandag 3 mei met ‘Helmonds 
Goud’
Dit is een televisieprogramma voor 
senioren (55+). Het programma is een 
coproductie met Jibb+, LEVgroep, 
CultuurContact, Lang Leve Cultuur 
en VBOH. Helmonds Goud brengt 
beweeglessen, cultuur, informatie en 
amusement van en voor Helmonders. 
Het is een positief programma dat 
leuk is om naar te kijken, waar je iets 
van opsteekt, van opfleurt en dat je in 
beweging zet.

De redactie van het programma bestaat 
uit vertegenwoordigers van Jibb+, 
LEVgroep, CultuurContact, Lang Leve 
Cultuur en VBOH. De voorbereidingen 
zijn al enige tijd in volle gang. Naast 
beweeglessen, cultuur en informatie 
is er ook ruimte voor inbreng van de 
kijkers.

Deel jouw verhaal
Heb je onlangs iets moois meegemaakt 
wat je graag met anderen wilt delen? 
Heb je een bijzondere hobby of een leuk 
verhaal dat je wilt vertellen? Wat houdt 
jou op de been in deze coronatijd? Laat 
het de redactie weten dan gaan we 
kijken of we er een item van kunnen 
maken. Stuur een mail naar de redactie: 
helmondsgoud@ditishelmond.nl of bel 
met Paul van Asseldonk 06 53849600, 
eindredacteur van het programma.

Het programma kun je vanaf 3 mei 
zien op DitisHelmond TV via: Ziggo 
kanaal 36, KPN kanaal 1429, Breedband 
Helmond kanaal 130, TriNed kanaal 
503, Plinq IP tv-zender 559, T-Mobile 
kanaal 768. Of online via internet: 
https://ditishelmond.nl/live-tv/.

Aandacht voor Ouderen
De werkgroep Aandacht voor Oude-ren, 
een samenwerking tussen ouderenbon-
den, zorginstellingen, LEVgroep, Jibb+ 
en Cultuurcontact, helpt om dit soort 
initiatieven te realiseren. Zo brengt 
ze de juiste partijen bij elkaar en 
benadert fondsen om de activiteiten 
te financieren. Meer weten? Neem 
contact op met Joost Verspaget 
aandachtvoorouderen.voorzitter@
gmail.com of bel: 06 51191692

4 en 5 mei
De dodenherdenking kan helaas nog niet doorgaan zoals we 
hadden gehoopt. We gaan daarom dit jaar op dezelfde wijze 
te werk als vorig jaar.

De jaarlijkse toespraak van de burgemeester en de 
kranslegging zal op een eerder tijdstip worden gedaan en 
gefilmd. De videobeelden hiervan zullen te zien zijn vanaf 4 
mei 19:00 uur.

We willen de inwoners oproepen om op 4 en 5 mei een 
bloem te leggen bij de verschillende oorlogsmonumenten in 
Helmond. (Bevrijdingsmonument Stiphout, Royal Norfolk-
monument, Sint-Joris en de Draak, Gedachteniskapel Sint-
Jozef, Bevrijdingsmonument Mierlo-Hout en de struikelstenen 
verspreid door de stad).

Witte anjerperkje
Wij waren voornemens om op 5 mei het Witte Anjerperkje 
voor veteranen in het Hortensiapark te openen. Echter willen 
we dat dit het cachet krijgt die het verdient, en dit is met 
de huidige corona-maatregelen niet mogelijk. Om die reden 
stellen we de opening uit tot de Nederlandse Veteranendag 
op 26 juni 2021.

Vragen over de bevrijding, dodenherdenking of het witte 
anjerperkje mogen naar bevrijding@helmond.nl.

Jeugddisco Dierdonk
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TE KOOP

Vraagprijs € 779.000,- k.k. Vraagprijs € 400.000,- k.k.

Pinksterbloembeek 2 Leeuwenborchweide 11

Vilsterendreef 23

VERKOCHT

 

 

 *onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS 
TE KOOP?

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WOONSPECIALISTEN. 

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

TE KOOP

B

Vliehorstweide 10 B

VERKOCHT

           



Goed nieuws voor de buitenschoolse 
opvang. Na een sluiting van ruim 4 
maan den waarin we enkel noodopvang 
mochten bieden, is het dan op 19 april 
eindelijk zover!
Wat zijn we blij dat we alle kinderen 
weer mogen ontvangen. 
Natuurlijk mochten de kinderen van het 
kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal 
alweer een tijdje komen, maar het fijn
ste is toch om weer volledig open te zijn.

Op dit moment zijn we bezig met het 
thema “Natuur Avontuur” met alle 
leeftijdsgroepen.
Dit thema sluit natuurlijk prima aan op 
de groene visie van De Bereboot.
Voor alle BSO groepen is er inmiddels 
zelfs een nieuwe “groene” kalender 
gemaakt, waar we erg blij mee zijn. Met 
de kinderen van de BSO (noodopvang) 
werd er ook kikkerdril gezocht…..en 
gevonden. Maar hoe werkt dat dan? 
Kikkerdril….dikkopje….kikkervisje….
kikker? Alles rondom kikkers werd 
helemaal uitgeplozen door de kinderen 
van de Verkenners en de Zeerovers, 
machtig interessant.

Met de peuters werden er heuse 
natuurschatten gezocht. En trots dat 
de peuters waren op hun schatten! 
Ook werd er met de peutergroepen 
en peuterspeelzaal een uitstapje 
gemaakt, met de Bereboot Bussen, naar 
het Zandbos in Deurne. Ook dat viel 
ontzettend goed in de smaak.

Maar zelfs de jongste kinderen, de 
baby’s zijn bezig met dit thema. Zij 
hebben vol enthousiasme geverfd met 
natuurlijke materialen, een fantastisch 
gezicht.

Kortom, een thema wat echt leeft bij De 
Bereboot!

10 april was er feest, De Bereboot was 
jarig, 26 jaar alweer, waarvan 11 jaar in 
Dierdonk.
Bij een feestje hoort natuurlijk een 

traktatie. Voor alle medewerkers van 
De Bereboot was er een heerlijke Lunch
ToGo (compleet met een wandeling 
in Dierdonk en een picknickkleedje), 
overhandigd door onze eigen Kapitein 
Beer.

Op 26 maart waren we erg verdrietig. 
Sofie, één van de schaapjes uit onze 
dierenweide is overleden. Ze was al 11 
… maar toch zullen haar echt missen.
Benieuwd naar wat we allemaal te 

bieden hebben? Neem contact met 
ons op via 0492475009 voor een 
rondleiding of meer informatie.

Kinderdagverblijf De Bereboot
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De kookmuts
Asperges wie kent ze niet. Er zijn witte-, 
groene- en paarse asperges op de markt. 
De ‘witte’ zijn wit omdat zij in de grond 
groeien en uit het licht zijn gehouden. De 
groene en paarse asperges hebben wel 
zon gezien en dus een kleurtje. De witte 
asperges worden meest in Noordwest-

Europa gegeten en de groene meer in Zuid 
Europa vooral in Italië.
Witte asperges en eieren hebben een bijzonder goed huwelijk. 

De twee smaken en de textuur zijn hemels. Combineer ze 
met de beste garnalen van de wereld (Hollandse dus) en 
voldoende verse kruiden. Zo zet je een eenvoudig maar tegelijk 
onweerstaanbaar heerlijk gerecht op de tafel. En wil je het 
gerecht een chique titel geven, wat dacht u van: “Hollands 
goud met Hollands Roem”.

Mijn weerspreuk voor deze maand is: “ Als de bij naar huis toe 
vlucht, zit er regen in de lucht ”. Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand mei
Asperges met garnalen en ei         
                                  voor 4 personen

Ingrediënten
1000 gram asperges 
500 gram gepelde Hollandse garnalen
 6 stuks eieren
¼ bosje bieslook
¼ bosje krulpeterselie
Scheutje room
boter (enkele klontjes)
peper
zout

Benodigdheden
Grote kookpan
Koekenpan groot
Scherp keukenmes
Dunschiller

Bereidingswijze
Schil de asperges met een dunschiller. 
Neem ze bij het kopje vast en schil in 
vlotte bewegingen van de kop weg, 
terwijl je de asperge telkens een stukje 
draait.
Breek of snijd het taaie, wat houterige 
onderste stuk van de asperge af.
Vul een grote kookpan met koud water 
en een beetje zout en breng aan de 
kook. Leg de geschilde asperges in het 
water en wacht tot het weer kookt. 
Plaats geen deksel op de pot.
Zodra het water kookt, zet je het vuur 
af, of neem de kookpan van het fornuis. 
Laat de asperges nu maar dobberen in 
het hete water.

Breek de eieren in een mengschaal. 
Kluts ze los met een vork en voeg een 
snuifje zout en voldoende peper van de 
molen toe.
Spoel de krulpeterselie en de bieslook 
schoon. Snipper de milde kruiden fijn 
met een scherp mes. Wees niet te zuinig 
met de hoeveelheid groen.

Neem een braadpan (eventueel met 
antiaanbaklaag) en smelt een flinke kont 
boter op een matig vuur.
Voeg een koud klontje boter toe aan 
de roereieren en schenk er ook een 
scheutje room bij. Roer nog maar even 
door.
Doe de fijn gesneden kruiden bij het 
eiermengsel en roer nog even door. 

Giet de losgeklopte eieren in de pan en 
blijf voorzichtig over de bodem wrijven 
met een spatel. Blijf continu aan de gang 
met de spatel en neem de pan na een 
paar minuten van het vuur. De eieren 
zullen nog een tijdje doorgaren. Let erop 
dat het roerei niet drooggebakken is.

Intussen zijn je asperges wellicht perfect 
gaar.

Leg een schone keukenhanddoek op 
een bord en leg er de warme asperges 
bovenop. Denk eraan dat je meteen 
even checkt of de asperges goed 

gegaard zijn. Laat de asperges heel even 
uitlekken. 

Serveren
Neem mooie grote ronde of 
rechthoekige voorverwarmde borden 
en verdeel de asperges vervolgens 
eerlijk over de borden.

Schep boven elke portie asperges een 
deel van het roerei en wat gepelde 
Hollandse garnalen.

Smakelijk eten.

Tip(s):
De gaarheid van de asperges kun je 
testen door het puntje van een scherp 
mesje in de steel te steken, voelt het 
zacht dan zijn ze perfect gaar.

Je kunt ook geschilde asperges kopen 
neem dan ongeveer 750 gram.

bron: De kookmuts.
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Behalve tennissen is het belangrijk voor een vereniging dat je 
er samen de schouders onder zet om het clubhuis, de banen 
en de tuin netjes te houden. Twee keer per jaar houden we 
een grote parkschoonmaakdag. De opkomst was zaterdag 17 
april jl. heel goed. En dankzij het schitterende weer was het 
ook een leuke buitenactiviteit. Op de foto’s is een impressie te 
zien van deze dag.

De banen staan ‘s avonds weer vol!
Nu we weer mogen dubbelen, vooral in combinatie met de 
avondklok die naar 22.00 uur is verschoven, zie je dat de 
banen weer elke avond goed bezet zijn. Dat is leuk om te zien. 
Ook krijgen we nog steeds nieuwe leden. Afgelopen maandag, 
12 april, hebben we op onze kennismakingsavond 12 nieuwe 
leden verwelkomd. Dat hebben we buiten moeten doen ivm 
Corona. Toch was een hele prettige manier om de nieuwe 

leden in te wijden bij onze club, was de ervaring van ons be
stuur. Leden die zich nu aanmelden kunnen ook rekenen op 
zo’n warm welkom! Op dit moment hebben we 189 leden, dat 
is een stuk meer dan vorig jaar om deze tijd! Tennis is landelijk 
bezig met een opleving en dat zie je ook bij onze club terug.

Zomertraining
De tennistrainingen zijn weer gestart. We bieden op dit mo
ment de mogelijkheid om tennisles te volgen op de maandag 
van 17 tot 22 uur en op de woensdag van 15 tot 22 uur.
Deze zomerlessen worden gegeven door Helga de Groot en 
Mike Snoeks van tennisschool Sport Events. Op onze website 
vind je onder lessen meer informatie over tennislessen en de 
contactgegevens van de trainers.

Voorjaarscompetitie opnieuw uitgesteld, nu naar begin juni 
2021
Opnieuw heeft de KNLTB moeten besluiten de voorjaars com
pe titie uit te stellen. De intentie is nu om te starten in juni 
(week 22), waardoor een volledige competitie niet meer 
moge lijk zal zijn. Begin mei neemt de KNLTB een besluit over 
de daadwerkelijke start van deze competitie.

Vanaf zondag 11 april tweewekelijks Toss4kids!
De kinderen kunnen dan samen onderling wedstrijdjes spelen! 
Gelukkig mogen jeugdleden wel wedstrijdjes spelen in deze 
Corona tijd!

Summer Challenge, ook dit jaar weer!
We verwachten ook dit jaar een Summer Challenge te 
organiseren. Natuurlijk moeten we het laten afhangen van 
de Coronaregels. Summer Challenge wordt geïnitieerd vanuit 
de KNLTB, waarbij het aardige van de Summer Challenge 
formule is dat je voordelig (hernieuwd) kennis kan maken 
met de tennissport door een lidmaatschap in combinatie 
met een aantal tennislessen. Het idee is dat dit in juni ergens 
georganiseerd kan worden.

Volg de informatie op onze website!
https://www.tvdierdonk.nl/
Foto’s: gemaakt door onze eigen leden, veel dank daarvoor!

Carine van Vuure

TV Dierdonk: Het clubgevoel
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  KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

VERBERKT

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

Electro World Verberkt
Helmondsestraat 21,  Bakel
T. 0492 – 34 12 80 of buiten 
winkeltijden: 06 155 90 345
verberkt@electroworld.nl

Omdat iedereen anders is...

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

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

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

•  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

 

 

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 

               

           



De Rijpelroets: De kop is eraf

Het begin van speeltuinseizoen 2021 is 
gemaakt. Zaterdag 3 april was het zover. 
Eindelijk mochten de poorten van de 
speeltuin weer open voor bezoekers. 
De poort was versierd met slingers en 
ballonnen. En de rode loper lag klaar 
om de eerste bezoekers vol onthaal te 
ontvangen.

Het was een heerlijk zonnige dag en alle 
medewerkers van de speeltuin waren 
aanwezig. De hele middag door was er 
aanloop van ouders met hun kinderen.
De slushpuppy en de snacks gingen als 
warme broodjes over de toonbank.

Er werden deze dag ook meteen al 
2 kinderfeestjes gevierd. Één gezin 
had zelfs de speeltuin voor 1 uur 
afgehuurd, zodat ze na sluitingstijd de 
speeltoestellen nog even voor zichzelf 
hadden.

Het was niet heel druk, maar wel heel 
gezellig. Al met al was het voor ons een 
geslaagde eerste dag van een nieuwe 
speeltuinseizoen.

Maandag 05 april was het tweede 
paasdag en was er een paasactiviteit in 
onze speeltuin.
Wat een bijzondere dag was het. Het 
ene moment stond je midden in een 
hagel- of sneeuwbui. Het volgende mo-
ment was het heerlijk vertoeven in het 
zonnetje, waarna je vervolgens weer in 
een sneeuwbui stond. Toch mochten 
de kou en de weerswisselingen de pret 
niet drukken. Door de middag heen zijn 
er diverse ouders met kinderen in onze 
speeltuin geweest om paaseieren te 
komen zoeken.

Om te voorkomen dat de kinderen, die 
pas later in de middag zouden komen, 
nul op rekest kregen hadden we dit 
jaar een andere vorm van paaseieren 
zoeken bedacht. Daardoor konden 
ze heel de middag door meedoen. 
Natuurlijk mocht er bij het voltooien 
van de opdracht een paaspresentje niet 
ontbreken.

Zelfs de paashaas liet zich niet tegen 
houden door het weer en was gezellig 
op bezoek geweest. Als ze wilden, 
mochten de kinderen met de paashaas 
op de foto.

Onze eigen fotografe heeft zowel tijdens 
de opening van het speeltuinseizoen 
als tijdens de paasactiviteit volop foto’s 
gemaakt. Wil je een indruk krijgen 
van onze speeltuin of gewoon nog 

even nagenieten van die dag: de foto’s 
zijn terug te vinden op onze website: 
www.speeltuinrijpelroets.nl

Onze eerst volgende activiteit is 
woensdag 05 mei. We bieden die 
middag een moederdag-knutsel aan. 
Hoe leuk is het dan als alle papa’s (!) 
met hun kids naar de speeltuin komen 
om samen een knutsel voor mama te 
maken.

Voor meer activiteiten en info: Kijk 
op onze website of houd onze face-
bookpagina in de gaten.

Hopelijk tot gauw in onze gezellige 
speeltuin.

Team Rijpelroets

Theo Driessenhof 75, 5709 BB Helmond
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Jeugdpuzzel.
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing 
van het Paasdoolhof van vorige maand. Als je de juiste weg 
had gevonden dan kwam je 20 x het woord PASEN tegen, Dus 
de oplossing is: “20”. Helaas hebben we momenteel geen 
prijspuzzel daar de deelname erg teruggelopen was. Er zijn 
deze keer twee oplossingen ingestuurd, en weldoor Luca en 
Ronin waarvoor onze dank. Overigings even een rectificatie 
op vorige maand, we schreven hier dat we geen oplossingen 
waren binnen gekomen, echter er was er wel een en ook 
met de juiste oplossing “Roodkapje” Deze oplossing was 
ingestuurd door Demi, echter na de sluitingsdatum.
Alhoewel er geen prijzen te verdelen zijn is het voor ons een 
graadmeter of we voldoende kinderen kunnen animeren 
om mee te doen. Zoals bij corana gezegd wordt van “alleen 
samen krijgen wij corona onder controle” zo kunnen we 
zeggen “alleen samen krijgen we de puzzel weer tot een 
prijspuzzel”. Alleen bij voldoende inzendingen (min. 20) zullen 
wij de prijspuzzel herinvoeren. Dus mochten er deze maand 
20 oplossingen binnen komen dan gaan we ook 3 prijzen 
uitreiken. Dus spoor je vriendjes en vriendinnetjes aan om 
ook mee te doen.
Want doe jij ook mee als het geen prijspuzzel is?
Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze 
maand een nieuwe kans. Deze maand hebben we een 
“moederdag/vakantie woordzoeker“, met een knipoog naar 
de meivakantie en naar moederdag. Streep de woorden 
weg van links naar rechts van rechts naar links, van onder 
naar boven van boven naar beneden, schuin naar boven 
of beneden enz. Heb je alle woorden weggestreept vul 
dan in de lege vakjes de overgebleven letters 
in dezelfde volgorde in. Dit is de oplossing. 
Veel puzzel- en speurplezier.
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: Donderdag 20 mei

Een moederdag/vakantie woordzoeker.

Oplossing doodles
spelletjespagina 17

B I K I N I E D L E V G E I L V E K

N N U S R E T F A R B O T S T R J A

S E D IJ T T S U R E R W R N O E O M

N G E N I E T E N I D A O E U P E P

O R E E T O E R I S T R O K R M G E

R O R N Z O V Z G D R M P A I A A R

K N E A N N A D N O E T S L N C G E

E D O V E G K U I C S E A D G P A N

L Z U A G A A I P U E M P N C S B O

E E I R E D N K M M R B N A A I E U

N I T A W R T B A E V R A R R E D I

E L R C L E I R C N E U A T D R E T

R N U L O P E I R T R I G S U G C S

E I S U T P H L L E E N T D I E H T

N E T I IJ I U C E N N A I N K I A A

A R E F R N I A T N E T U O E L L P

L T N E V S S F O A U T O Z N V E J

F F O L R E V E H G R E F F O K T E

De woorden
3 LETTERS
VRIJ
ZEE
ZON
4 LETTERS
AUTO
CAFÉ
TENT
5 LETTERS
BRUIN
HOTEL
TREIN
6 LETTERS
BAGAGE

BIKINI
CAMPER
CHALET
DUIKEN
KOFFER
LUIFEL
VERLOF
WARMTE

7 LETTERS
CAMPING
CARAVAN
RUSTTIJD
TOERIST
UITGAAN

8 LETTERS
AFTERSUN
DUIKBRIL
FLANEREN
GENIETEN
KAMPEREN
PASPOORT
TOLWEGEN
9 LETTERS
GRONDZEIL
SNORKELEN
UITRUSTEN
UITSTAPJE
VLIEGREIS

VLIEGVELD

10 LETTERS
RESERVEREN
SNIPPERDAG
TOURINGCAR
11 LETTERS
STRANDLAKEN
12 LETTERS
VAKANTIEHUIS
14 LETTERS
REISDOCUMEN-
TEN

De oplossing

Moeder hoe� een dag niet te koken
Mies gaat voor het eerst op moederdag met haar 
ouders uit eten. Het is een vrij nieuwsgierig meisje 
en ze stelt de meest uiteenlopende vragen.
Op een gegeven moment vraagt Mies: 'Wat 
betekent "bereid volgens recept van het huis" 
eigenlijk?'
Haar vader is al dat gevraag helemaal zat en 
moppert: 'Nou dat lijkt me logisch. Dat is net zoals 
thuis. Te veel zout en aangebrand.'

Vissersla�jn
Pierre staat vol belangstelling te kijken naar het 
nieuwe aquarium dat zijn ouders net aangescha� 
hebben.
'Mam, groeien vissen eigenlijk snel?'
'Vraag dat maar aan je vader. Die hee� vorig jaar 
een snoek gevangen en elke keer als hij dat 
verhaal vertelt, wordt de vis drie cen�meter 
langer.

Olifant
Jo komt thuis van school en 
vertelt aan haar moeder dat 
de ju�rouw niet eens weet 
hoe een olifant er uitziet.
'Dat lijkt me sterk.' zegt haar 
moeder.
'Nou het is echt waar,' zegt 
het meisje. 'Ik liet haar mijn 
tekening zien van een olifant 
en toen vroeg ze aan mij wat 
dat voorstelde.
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Peeleik 5, 5704 AP Helmond, 
www.lotushelmond.nl

maand menu MEI
€ 20,00 voor 2 personen

Heeft u allergie? AUB doorgeven!!! 
Tel. 0492  516 109

Openingstijden: Di. t/m Vr. van 16.00 tot 22.00 uur 
Za. en Zo. van 14.00 tot 22.00 uur. 

Ma. gesloten (behalve op feestdagen)

RESTAURANT TIJDELIJK GESLOTEN

LOTUS
CHINEES en AZIATISCH RESTAURANT

Alleen afhalen 

* Kleine kroepoek  * Mini Loempia's * Saté 2 stuks
* Babi pangang  * Kipfilet met champignons                                                                                      

* Foe yong hai    * Met witte rijst
i.p.v rijst met nasi of bami 0,70 p.p

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

Engelseweg 200 a 
5705 AJ  Helmond
T. 0492 792499 
E. info@htnvloeren.nl

bad & sanitair
HTN voor de complete realisatie van uw badkamer

Realisatie badkamer

wachttijd

slechts 
 4 mnd  !

SHOWROOM
update

2021
nieuwe

TEGELVLOEREN

Tevens nieuwe
visgraat pvc 

2021
U kunt ons op 

afspraak
bezoeken  

           



Thema Lente:
We zijn volop bezig met het thema Lente 
met de peuters en tijdens het spelen 
horen we dan ook regelmatig knorren, 
hinniken, blaten enz. De kinderen leren 
al goed welke geluiden de dieren maken 
en welke dieren bij elkaar horen, zoals 
het kalfje bij de koe.

Er zijn volop dieren aanwezig, zowel om 
te knuffelen, maar ook bij de duplo om 
een boerderij te maken enz. Ook zingen 
we over jonge dieren die zijn geboren. 
“Vannacht op de boerderij is een 
lammetje geboren en als je even luistert 
dan kun je het vast wel horen”.

Sokken ingezameld voor het goede 
doel:
Heeft u het ook al meegekregen dat er in 
het Pinksterweekend een wereldrecord 
poging plaats gaat vinden in Helmond? 

Men gaat een zo lang mogelijke waslijn 
maken en de opbrengst is voor het 
goede doel, voor kinderen die leven in 
armoede. Ook wij hebben de ouders 
van de peuters gevraagd om sokken 
in te leveren en we hebben maar liefst 
224 sokken in kunnen leveren bij het 
inleverpunt in onze wijk Dierdonk.

CareLyn:
We hebben nieuwe zonnebrand dis
pen sers! Zodat wij de kinderen goed 
kun nen beschermen als we naar buiten 
gaan, maar ze mogen natuurlijk ook zelf 
helpen met bijvoorbeeld hun armen en 
benen insmeren. Jong geleerd is oud 
gedaan! Laat de zon maar komen, wij 
zijn er klaar voor.

Rondleiding:
Als u interesse heeft in een rondleiding 
dan kunt u deze online aanvragen via 
www.spring-kinderopvang.nl Ook kunt 
u bellen naar 088-2088726.
We maken graag een afspraak met u 
en u kunt onze peuterspeelzaal (met 
in acht neming van de huidige regels) 
komen bekijken nadat de peuters weer 
naar huis toe zijn.

Nieuws van Peuterspeelzaal Hummeldonk
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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
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 06-22739389
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

Wel of geen kerkbezoek in corona
tijd ?
Als je eenmaal de vaccinaties hebt 
gekregen geeft dat een gevoel van vrij
heid. Alsof alles weer kan. Helaas waren 
de berichten over verspreiden van het 
virus toen ik dit schreef nog tegenstrijdig 
en bleef voorzichtigheid in de omgang 
met anderen geboden. Ook in de kerk 
wordt uitgekeken naar de normale 
situ atie. Wel is het toegestaan een be
perkt aantal bezoekers onder strikte 
voor waarden te ontvangen, maar daar 
wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. 
De kerk is dus tijdens de dienst vrijwel 
leeg en kan via kerkdienst gemist live 
worden gevolgd. Geen contacten na de 
dienst, wel een vriendelijk uitzwaaien.
Maar het online kijken heeft ook zijn 
voor delen. Je kunt de dienst volgen 
op een tijdstip dat je beter uitkomt. 
Ook inspireert het de voorgangers tot 
bijzondere diensten. Het gebruik van 
videopresentaties is ruimer mogelijk.
Online kijken is inmiddels al zo populair 
dat men zich kan afvragenhoe de oude 
situatie na corona nog zal terugkomen 
en daarbij deze vragen stellen:

Wat mis je? Welk aanvullend idee heb 
je?
Lukt het de kerkdienst mee te kijken of 
heeft u hulp nodig bij het opstarten?
Beleeft u een kerkdienst anders online 
thuis, dan in de kerk? Voelt u zich 
verbonden of juist niet?
Kijkt u ook wel eens naar diensten in een 
andere kerk? Wat spreekt u daar aan?
Liever blijven kijken of straks weer 
komen?

U kunt hierop een reactie sturen naar: 
marjaheinen@hotmail.com

Digitale Palmpasenoptocht 2021
Helaas mochten we door de geldende 
maat regelen met Palmpasen geen op
tocht door de kerk houden.
Daarom hadden we dit jaar een digitale 
Palmpasenoptocht.
In de week eraan vooraf ontvingen 170 
kinderen van de Sint Trudokerk (Stip
hout), de Luciakerk (MierloHout) en 
onze Bethlehemkerk een knutselpakket 
om thuis een mooie Palmpasenstok te 
maken. En dat hebben ze gedaan!
Vele foto’s zijn er binnengekomen, 
waar van een kleurrijke, digitale Palm
pasenoptocht is gemaakt.
Bekijk het resultaat op kerkdienst gemist 
(28 maart) of op!
https://youtu.be/9QtnEiem_bk
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Jaja de bevers zijn weer volop aan het 
draaien. Corona is dan nog niet achter 
de rug, maar wij als echte avonturiers 
duiken de wijde wereld in. De afgelopen 
weken hebben we daarom buiten alle
maal activiteiten ondernomen.

Als bevers hebben we meerdere tochten 
gelopen. Een tocht was met een kompas 
en de andere met een portofoon. Beide 
tochten hebben we veel geleerd over 
hoe het kompas en een portofoon 
werken. Toen het Pasen was, heeft de 
paashaas ons zeker niet overgeslagen. 
We hebben heel het terrein afgezocht 
om alle lekkere chocolade paaseitjes te 
verzamelen.

Verder zijn we ook aan de slag gegaan 
met het met het maken van een 
kampvuur. Hierin hebben de jongste 
leden een kampvuur geknutseld en heb
ben de oudste leden een echt kamp vuur 
gemaakt. Om het kampvuur compleet 
te maken waren er ook lekkere marsh
mallows aanwezig !

Bevers - Avonturiers in de dop

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