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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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Hoera we mogen weer!
Ja we mogen weer maar helaas toch te 
laat, voor wat betreft aankondiging van 
activiteiten in deze Gazet. Wel hebben 
nog 2 adverteerders op het laatste 
moment de advertentie aan (laten) 
passen: ”Grotel’s Genieten” en “Lotus” 
dat ze vanaf 5 juni weer geopend zijn 
om de inwendige mens met spijzen te 
versterken.

Zo is er voor nu nog geen nieuws van 
Moet Niks, de computerinloop, het 
darten, ’t Akkoordje, Bridgen, Kinder-
disco etc. etc. Toch niet helemaal waar 
wat ik nu schrijf want de mensen achter 
de Kinderdisco zijn op zoek naar nieuwe, 
cq extra kartrekkers. Zo kondigen de 
Dierdonkdagen aan dat ze hopen dit jaar 
de Dierdonkdagen kunnen organiseren 
op 10- 11- 12 september 2021, en heeft 
Dierdonk Events ervoor gekozen om de 
Dierdonkquiz op 6 november te gaan 
houden. Dit zijn natuurlijk data die 
“ver” in de toekomst liggen, waarbij we 
hopen dat de hele pandamie voorbij is 
en we weer gewone activiteiten kunnen 
ontplooien.

Verder lezen we dat bestuurslid Karin 
Bakker haar functie binnen het bestuur 
heeft neergelegd, dus ontstaat er een 
vacature. Indien iemand zich geroepen 
voelt, kan men contact opnemen met 
de wijkvereniging. Maar ook wij als 
redactie kunnen best nog versterking 
gebruiken. Ook kan het zijn dat er 
binnen de wijkvereniging - bij voldoende 
belangstelling en het vinden van een 
coupeuse/naailerares - een activiteit 
bij komt in de vorm van een gezellig 
“Naaiclubje”.

In april hadden we Koningsdag en 
ondanks de lock-down waren er 
in Dierdonk verschillen spontane 
corona-proof activiteiten zowel voor 
en door de jeugd, soms met een 
eigen vrijmarktje voor de deur of met 
meerdere woningen naast elkaar, maar 
ook werd er oprit-bingo gespeeld door 
een hele straat. Een ritje door de wijk 
leverde de bewijsfoto’s, waarbij soms 
werd gevraagd “komt u ons bekeuren?” 
Nadat er gezegd was dat het voor het 
wijkblad was, werd er opgelucht weer 
adem gehaald. Maar tijdens de rondrit 
zijn er ook geen coronaovertredingen 
geconstateerd door de fotograaf.

Het zit erop wat betreft de vrije dagen 
die op een feestdag vallen dit jaar. 
Geen vrije dagen meer die door de 
baas betaald worden want Kerstmis 
2021 en Nieuwjaarsdag 2022 vallen in 
het weekend. Toch zijn er 2 dagen in 
juni waar we even bij stilstaan en wel 
Vaderdag op 20 juni en Veteranendag 
op zaterdag 26 juni. Onze wijkgenoot en 
al jaren stille medewerker van de Gazet 
- Ray Nicholson - heeft dat in een mooie 
kleurplaat samen gebracht. En als ik 
even naar de lange termijn verwachting 
kijk zijn dat prima dagen waarop de BBQ 
aan kan met respectievelijk 22 en 30 
graden in het vooruitzicht.

Veteranendag vindt normaal groots 
plaats in Den Haag met een defilé 
dat na de dood van Prins Bernard 
wordt afgenomen door Koning Willem 
Alexander. Wegens corona vindt dit 
voor het 2e jaar niet plaats. Derhalve 
zullen diversen in Dierdonk wonende 
veteranen op Veteranendag, aanwezig 
zijn bij de officiële opening van het 
Witte Anjerperkje voor veteranen in 
het Hortensiapark. De witte anjer werd 
dagelijks gedragen door wijlen Prins 
Bernard en is symbool geworden voor 
Veteranen dag.

Dit Witte Anjerperkje is op de begane 
grond, er loert dus geen gevaar, maar 
zoals je mogelijk gelezen hebt hangt 
Deurne geen bloembakken meer in de 
lantarenpalen, ze zijn bang dat die palen 
stukgaan of omvallen. Hoe zit het dan 
met de bloembakken die in Dierdonk 
aan de lantarenpalen hangen? Hebben 
wij stevigere lantarenpalen? Dit voor u 
is stof tot nadenken!

Dit was het dan weer voor komende 6 
weken, naast veel leesplezier wensen 
wij de eindexamenkandidaten veel 
succes. Op 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

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

Veteranengeheimschrift

           



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: 30 juni.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 16 juli.
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Afscheid Karin Bakker
Tijdens het bestuur overleg van 12 april j.l. heeft Mw. Karin Bakker 
te kennen gegeven haar bestuursfunctie binnen het bestuur van 
Wijkvereniging Dierdonk te willen neerleggen.

Wij respecteren haar keuze en danken haar voor haar inzet binnen 
het bestuur.

Bestuur Wijkvereniging Dierdonk

Actuele wijkinfoborden
Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn. De 3 wijkinfoborden (aan het begin van de 
Coendersberglaan, Dierdonklaan en Waterleliesingel) zijn niet altijd actueel. Tot 
na Pinksteren werd ons Fijne Paasdagen gewenst, maar daar gaat verandering 
in komen. Vanaf heden is er 1 centraal aanspreekpunt en worden regelmatig de 
teksten aangepast. Wijkvereniging, wijkraad en Parkzicht maar ook andere actieve 
groepen in de wijk (denk aan de tennisvereniging) kunnen via het nieuwe mailadres 
wijkinfoborden@dierdonk.nl doorgeven wat zij graag op de borden willen laten 
zien. Die meldingen worden ook op de website www.dierdonk.nl getoond. Kortom, 
organiseert u een activiteit die u graag onder de aandacht brengt, stuur een mail.

Creativiteit met 
naald en draad in 
onze vrije uurtjes!
Ongeveer een half jaar geleden plaatste ik in de Facebook 
groep van onze wijk een oproep voor een “naai juf” die 
naailessen verzorgt. Helaas kreeg ik hierop geen reactie, 
maar er bleken wel veel mede geïnteresseerde met mij! Hier 
kwam het idee uit voort om eventueel een creatief groepje 
op te starten. Vanwege de aanhoudende corona heb ik geen 
verdere actie ondernomen. Maar nu het allemaal weer de 
goede kant op gaat, lijkt mij dit een goed moment om dit 
project alsnog voort te zetten.

Ik ben dus op zoek naar een coupeuse (of ervaren naaister) 
voor het verzorgen van naailessen. Past dit bij jou, dan komen 
wij graag in contact!

Mocht je net als mij interesse hebben in naailessen, uiteraard 
niet alleen met naald en draad maar ook met de naaimachine 
reageer dan ook! Bij voldoende animo zal deze activiteit 
opgepakt worden binnen de wijkvereniging het geen leden 
van de wijkvereniging dan voordeel op kan leveren.
Reacties kunnen naar joyce_van_alphen@hotmail.com

Groetjes,
Joyce van Alphen.
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Helmond groeistad
De (te) grote ambities van Helmond.

Helmond wil groeien naar een stad van 
meer dan 100.000 inwoners. Daarvoor is 
veel nodig. Er moeten 10.000 wonin gen 
bij komen, met name in het centrum. 
Elk soort woning moet er komen: van 
sociale huurwoning tot vrijstaande 
huizen. Helder Helmond ziet toch wel 
wat problemen. 

Door de krapte aan woningen en vrije markt economie duiken 
de ondernemers hierop en willen graag veel geld verdienen. 
Ze bouwen het liefst koopwoningen, logisch. 
Er moet energieneutraal worden gebouwd, denk aan de RES. 
Dat is duur, begin er maar eens aan. Alles wordt duurder, 
kijk naar de gigantische prijsstijging van hout. We zitten ook 
nog met een stikstof en PFAS regeling. Ik zou zeggen, succes 
gemeente. Wie kan zo’n woning betalen, jongeren?

BSD, Brainport Smart District, de wijk van de toekomst, kampt 
al met problemen als het gaat over geld. Er moeten nu al 
noodzakelijk meer woningen worden gebouwd dan in de 
planning stond. Dit gaat natuurlijk ten koste van het plan. 

Het nieuwe zwembad is ook een leuk plan. De MFSA, de multi
functionele sportaccomodatie, gaat ook moeizaam. Alleen 
de bouw van het Dr.Knippenbergcollege gaat voorspoedig. 
Helmond Sport zorgde voor een bijna ramp. Kunstgrasvel
den zorgden voor discussie, vervuilde grond werd gevonden. 
Nu het nieuwe zwembad, we krijgen een rechttoe rechtaan 
zwembad zonder poespas of buitenbad. Geen sauna, well
ness of golfslagbad. Een stad van 100.000 inwoners met zo’n 
zwembadje, ronduit bezuinigend, ja zelfs beknibbelend.

Het verkeer in Helmond moet anders. De traverse zit de 
gemeente en veel inwoners dwars. Hoe lossen we dat op? De 
Metropoolregio, o.a. Eindhoven, geeft daarover haar mening 
en is anders dan de gedachten van Helmond hierover. 
Wederom veel alternatieven maar nog geen echte robuuste 
oplossingen, wel dure studies en onderzoeken. Denk maar 
aan de N279.

Als laatste, de RES, Regionale Energie Strategie, is (te) ambi
tieus. Daar heb ik al genoeg over gezegd. Toch wil ik nog even 
de perikelen rond de zonnevelden in Stiphout noemen.

Het gedoe in de landelijke politiek, het tot in details vast
gelegde coalitieakkoord, de (te) ambitieuze plannen en de 
ver snippering in de politiek zorgen ervoor dat ieder individu 
wil scoren en zich wil laten horen. Een reële aanpak van 
Helmond groeistad 2.0 ontbreekt.

Louis van de Werff,
Burgercommissielid Helder Helmond

Een nieuw zwembad op de Braak?
De ouderen hebben het nakijken
Wat is er gebeurd?
Al jarenlang wordt er gesproken over 
een nieuw zwembad. De belangrijkste 
reden om een nieuw zwembad te 
bouwen is wel het feit dat de Wissen 
zwaar ver ouderd is. Bouwen op de 
Braak is een logische keuze als de Braak 
verandert in Sport en Beleef Campus.

Voor ons maar ook voor andere partijen was het (onverwacht) 
verhoogde bouwbudget met ongeveer €200.000, aanleiding 
om te pleiten voor het inbouwen van een sauna en bubbelbad 
(kostenpost van ongeveer €75.000, met een jaarlijkse exploi
tatie van ZES cent per Helmonder!!)
In raadsvergadering sneuvelde een amendement om het 
financiële voordeel te gebruiken voor die faciliteiten en daar
mede ook het politieke doek voor een volwaardig zwembad.

Hoe staan we er voor?
Helmond gaat een zwembad bouwen dat in onze opinie 
niet die waarde heeft en gaat krijgen die bij deze stad past. 
Stug vasthouden aan kaders van enkele jaren terug zonder 

voortschrijdend inzicht.
Nu wordt de stad uitgenodigd om mee te praten over hoe het 
allemaal zo is gekomen: veel info over de buitenkant, maar 
niet over de voorzieningen. Bestemmingsplan, het bestek en 
de exploitatie moeten worden geregeld.

Een gebouw voor de komende 40/50 jaar, waarin de ouderen, 
niet dat plezier zullen hebben in vergelijking met de Wissen.
Politiek gesproken is het klaar; met grote meerderheid heeft 
de raad zijn zegen gegeven aan de bouw van dit zwembad, 
twee wedstrijdbaden en een peuterbad.

Voor een stad van 100.000 inwoners? 
Op termijn verbouwen? Dat gaat veel geld kosten.
Nu is er nog een kans om met een bedrag van € 75.000, en 
een geringe exploitatielast een volwaardig zwembad voor de 
stad te realiseren.

Het woord is nu aan de inwoners en de gebruikers van het 
zwembad.

Jan van Aert,
Raadslid 50Plus
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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

A.F.M. Servicebureau

www.afmservicebureau.nl
info@afmservicebureau.nl

085 - 00 26 316
5708 NH Helmond
Steenovenweg 5

06-248 70 116
Johnny Tönjes

Online boekhouder.
Menselijke Service!

           



Dierdonkdagen 2021
Gezien het huidige verloop van de coronacijfers en dat het 
openingsplan van het kabinet op schema loopt, denken wij dat het 
mogelijk gaat zijn dat op....

10 - 11 - 12 september
de Dierdonkdagen plaats kunnen vinden.

Onze routekaart is dat we in de volgende Gazet het programma van 
de Dierdonkdagen willen publiceren. Uiteraard rekening houdend met 
dan geldende voorwaarden vanuit het kabinet en de gemeente.

Dus zet de data maar vast in jullie agenda en fingers crossed!!

Beste quizliefhebbers van Dierdonk
Wij hebben als quizcommissie inmiddels weer enkele 
keren contact met elkaar gehad en de eerste ideeën staan 
inmiddels op papier. Wij hopen dat jullie net zo enthousiast 
worden als wij.

De datums zijn inmiddels bij Parkzicht vastgelegd, natuurlijk 
onder voorbehoud dat alle restricties aangaande corona 
opgeheven zullen zijn maar hier gaan wij wel van uit.

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.

Zoals gezegd gaan wij 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 Quiz                    Dierdonk Events
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WELKOM IN ONZE NIEUWE SHOWROOM

U bent weer 

van harte welkom 

in onze vernieuwde showroom. 

Laat u advise
ren en inspireren 

door onze prachtige collectie
s.

Wij ontvangen 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
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Meneer Pieter, 25 jaar directeur !

Dhr. Pieter van Wetten, 
25 jaar directeur op kindcentrum Dierdonk

In de afgelopen periode vierden wij een zeer speciaal 
jubileum. Onze directeur, dhr. Pieter van Wetten, was op 1 
juni namelijk 25 jaar werkzaam als directeur van onze school.

Precies 25 jaar geleden werd in de wijk Dierdonk een nieuwe 
school gebouwd. Dhr. Pieter van Wetten werd benoemd 
als directeur van de school. Een mooie uitdaging waarbij 
verschillende taken al snel op zijn pad kwamen. Want wat 
kwam er veel bij kijken om een nieuwe school op te starten! 
Vrije dagen werden gebruikt om keuzes te maken in de te 
gebruiken methodes, het inrichten van de school, een heel 
nieuw team moest geformeerd worden en nog vele andere 
zaken zaten in zijn takenpakket. Dit alles deed hij met zeer 
veel passie en plezier.

Eenmaal geopend stroomden de aanmeldingen binnen en 
groeide basisschool Dierdonk uit tot een van de grootste 
scholen van Nederland, met uiteindelijk ongeveer 1000 
kinderen, 13 kleutergroepen, 5 groepen 8 en wel drie 
schoolgebouwen. Bij zo’n grote school waarbij communicatie, 
een strakke organisatie en een doorgaande lijn van belang 
waren, wist Pieter de zaken goed te laten verlopen. Na jaren 
een van de grootste scholen van Nederland te zijn geweest 
is het leerlingaantal nu gestabiliseerd naar een school met 
ongeveer 460 kinderen. 

Wij plukken nog steeds de vruchten van de organisatie die in 
het verleden zo goed is opgezet.
Met dhr. Pieter van Wetten als directeur heeft de school 
mooie ontwikkelingen doorgemaakt.
Hij is voor ons een directeur die attent, meedenkend, 
standvastig en ontwikkelingsgericht is. Daarnaast is hij ook 
een goede coach, een doorzetter, een harde werker en staan 
de school en de kinderen bij hem voorop.

Wij zijn trots op onze directeur en hoe hij al 25 jaar aan het 
hoofd van onze school (inmiddels kindcentrum) staat!

Op ons kindcentrum hebben wij dit speciale jubileum feestelijk 
gevierd met een zomercarnaval. De hele school was mooi 
versierd met slingers, posters en speciale jubileumkleurplaten.
De kinderen mochten zomers gekleed naar school komen en 
hebben zelfgemaakte liedjes gezongen, gedichten voorgelezen 
en optredens gegeven aan onze jubilaris. Hij is deze dag echt 
in het zonnetje gezet!

Wij zijn trots op onze directeur en kijken uit naar een prachtig 
jubileumjaar in schooljaar 2021-2022, kindcentrum Dierdonk 
25 jaar!

Namens het team en alle kinderen van kindcentrum Dierdonk
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Koningsdag in Dierdonk 2021
Geen lintjes in Dierdonk, wel werd 
gevlagd en in sommige straten 
waren coronaproof activiteiten.
De Schovenhorstweide, een straat waar 
vorig jaar al een coronaproof activiteit 
was, is er dit jaar ook weer bij. Dit jaar 
met de OpritBingo.

Een oproep had voldoende animo en 
prijsjes opgeleverd die er tijdens de 
Bingo natuurlijk weer uitgingen. Hier 
een impressie van deze activiteit.

Sommig waren wel heel coronaproof 
bezig.
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Een rondgang door de wijk leverde de 
volgende plaatjes op, diverse kleine 
vrijmarktjes, een oranje ballonnenboog 
aan huis, en een springkussens. Overal  
dus coronaproof. 

Ook de Velhorstweide, een actieve 
straat had vele kraampjes staan echter 
op het moment dat de fotograaf voorbij 
kwam was men de laatste aan het 
opruimen.
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Koken met papa
Papa en Jasper hebben boodschappen 
gedaan bij de supermarkt. Ze gaan 
koken voor mama. Papa heeft de 
boodschappentas op de keukentafel 
gezet. Jasper pakt er een pak spaghetti 

uit. Daarna tomaten, een prei, een 
pot tomatensaus en een zakje met 
geraspte kaas. Mama komt de keuken 
binnen en ziet alle boodschappen op 
tafel liggen. ‘Oh, wat lekker allemaal. 
Jullie gaan zeker spaghetti maken met 
tomatensaus,’ zegt mama. ‘Je mag 
hier helemaal niet komen. Het is een 
verrassing,’ zegt papa. Mama lacht en 
zegt: ’Ik ga weer gauw weg.’

‘Ik ga de tomaten wassen en de prei,’ 
zegt papa. ‘Wat moet ik dan doen?’ 
vraagt Jasper. ‘Jij mag straks de 
gewassen tomaten en prei in stukjes 
snijden,’ zegt papa. Jasper pakt een 
grote snijplank uit een keukenkastje. En 
een mes uit de keukenlade. Papa legt de 
gewassen tomaten en de prei bij Jasper 
op de tafel. ‘Je hebt nog een paar bakjes 
nodig om de gesneden tomaten en prei 
in te doen,’ zegt papa. Hij pakt ze uit de 
kast en zet ze bij Jasper neer. Jasper is 
al ijverig de tomaten aan het snijden. 
Papa heeft inmiddels het gehakt voor de 
saus op een bord op het aanrecht gezet. 
En er staat een grote pan water op het 
fornuis. Daar moet straks de spaghetti 
in.

‘Gaat het goed Jasper? Pas op dat je niet 
in je vingers snijdt,’ zegt papa. ‘Ik heb de 
tomaten al gesneden,’ zegt Jasper. Papa 
kijkt goedkeurend naar het plastic bakje 
met de stukjes tomaat. Nu moet Jasper 
nog de prei in reepjes snijden. Papa 
heeft de hapjespan ook op het fornuis 
gezet.

‘Ik ga even een zakdoek pakken,’ 
zegt papa en loopt de keuken uit. De 
poes Moortje glipt de keuken binnen. 
Jasper is zo druk bezig dat hij niet ziet 
dat Moortje op het aanrecht springt. 
Moortje likt en eet van het gehakt voor 
de saus. Papa komt de keuken binnen en 
ziet Moortje op het aanrecht zijn buikje 
vol eten met gehakt.

‘Moortje ga onmiddellijk van het 
aanrecht af!’ roept papa. Moortje 
schrikt, springt van het aanrecht af 
en vlucht de keuken uit. Jasper is ook 
geschrokken en snijdt bijna in zijn 
vingers. Jasper kijkt van papa naar het 
aanrecht. Kruimels gehakt liggen overal 
verspreid. ‘Ik heb Moortje helemaal 
niet gezien,’ stamelt Jasper. ‘Jij kan er 
niets aan doen. Ik had de keukendeur 
dicht moeten doen,’ zegt papa. ‘Er is 
nog een heleboel gehakt over,’ zegt 
Jasper. ‘Nee, dat is vies. We moeten het 
gehakt weggooien. Maar we hebben 
nog spekreepjes. Dat is ook lekker in de 
saus,’ zegt papa. Hij pakt een doosje met 
spekreepjes uit de koelkast. Papa doet 
een schort voor. Hij doet wat olie in de 
hapjespan. Eerst bakt hij de spekjes. Het 
begint lekker te ruiken in de keuken.

‘Nu kunnen de prei en de tomaten erbij 
Jasper,’ zegt papa. Jasper geeft papa de 
bakjes. Als ze meegebakken zijn doet 
papa de pot tomatensaus erbij. ‘Zo, 
nu de deksel op de pan en dan kan de 
saus lekker pruttelen,’ zegt papa. ‘We 
moeten de spaghetti nog koken,’ zegt 
Jasper en geeft het pak aan papa. ‘Ja, 
heel goed. Maar eerst moet het water 
koken,’ zegt papa. Als het water gloeiend 
heet is, doet papa de pasta erin. Hij zet 
de eierwekker op acht minuten. ‘Zo is 
het net of we eieren koken,’ zegt Jasper. 
Papa moet lachen.

Mama klopt op de keukendeur en 
roept: ‘Kan ik de tafel al dekken?’ ‘Ja, 
we zijn bijna klaar,’ roept papa terug. 

‘Vindt mama de saus zonder gehakt 
wel lekker?’ vraagt Jasper. ‘We zeggen 
niet dat Moortje van het gehakt 
gesnoept heeft. En dat we een nieuw 
recept verzonnen hebben,’ zegt papa. 
‘Jaaa, we gaan mama foppen,’ zegt 
Jasper en springt heen en weer. De 
eierwekker gaat. Papa giet de slierten 
door een vergiet en doet ze daarna in 
een grote schaal. Dan gaat de heerlijke 
tomatensaus erover. ‘Papa, de kaas 
moet er nog in,’ zegt Jasper. ‘Oh ja,’ zegt 
papa en strooit een dikke laag over de 
saus.

‘We zijn klaar. Kom kok Jasper, we 
gaan mama verrassen met deze 
eigengemaakte schotel,’ zegt papa. 
Vol trots loopt Jasper achter papa de 
keuken uit. Mama zit al klaar en klapt 
in haar handen als papa de hete schaal 
neerzet. Als ze allemaal zitten mag 
mama als eerste opscheppen. ‘Het ruikt 
heerlijk,’ zegt mama.

‘Ik heb de groenten gesneden,’ zegt 
Jasper. Mama neemt een hapje. Jasper 
kijkt gespannen naar het gezicht van 
mama. Ze neemt nog een hapje. Ze 
kijkt van Jasper naar papa. ‘Mmmm, 
zo’n heerlijke spaghetti heb ik nog nooit 
gegeten. Wat heerlijk die spekjes erin,’ 
zegt mama. ‘Ja, een nieuw recept. Dat 
hebben Jasper en ik zelf verzonnen,’ 
zegt papa en geeft Jasper een knipoog. 
‘Ja helemaal zelf verzonnen,’ zegt Jasper 
en geeft papa ook een knipoog.
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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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Medi-Zijn: VVS-Syndroom
Een bloemlezing uit een spreekuur van huisartspraktijk Boszicht
Column door huisarts Margot Gast

Het was een zeer roerige periode, de afgelopen 3 maanden in 
de 3e Coronagolf. De telefoondrukte nam de afgelopen weken 
nóg verder toe. Met name omdat van de huisartspraktijk 
wordt verwacht om meer en meer taken en uitleg van het 
RIVM en de GGD over te nemen. Code zwart lag op de loer. 
Terwijl in Engeland de pubs al open mochten en de Efteling 
met de Haagse politiek al onderhandelde over heropening, 
leek het alsof de gewone kwalen die ook de nodige zorg en 
aandacht nodig hadden ineens niet meer bestonden.

De gewone hoofd- en buikpijn kwam amper door de 
roodgloeiende lijnen heen. Mijn website en het bandje van 
de telefooncentrale had ik ingericht met de up-to-date 
Corona-informatie, zelfs alle ingrediënten van alle vier vaccins 
stonden tot in detail op de website. Allemaal gedaan om 
iedereen zoveel mogelijk passende hulp te kunnen geven en 
tegemoet te komen aan de bestaande vragen en wensen.

Tegenwoordig wordt alles waar men géén directe oplossing 
voor heeft én het woord Corona in voorkomt al snel 
doorverwezen naar “de huisarts”. Vooral de persconferenties 
en het te volgen veranderende beleid worden nog steeds met 
angst en beven tegemoet gezien door de huisartsen.

De politiek maakt gretig gebruik van de oplossingsgerichtheid 
en flexibiliteit waarmee de huisartsen hun taken uitvoeren. 
Minister de Jonge complimenteert al royaal op voorhand 
alle huisartsenpraktijken voordat we alweer een nieuwe 
“opdracht” toebedeeld krijgen. Ook al zit ik in het landelijk 
adviespanel van de Landelijke Huisartsenvereniging, besluiten 
worden éérst in het Haagse genomen en daarna pas horen wij 
er als direct belanghebbenden ook eens iets van in de loop 
van de week na de persconferentie. Na het NOS-journaal, 
de Telegraaf en NPO-Radio 1, in deze volgorde. Zo werd het 
vaccinatiebeleid al meermalen gewisseld, voordat we de 
eerste Astra Zenica prikken eindelijk mochten bestellen. 
Vervolgens werd het beleid meermalen veranderd, toen 
alle zorgvuldig opgestelde uitnodigingen al lang en breed 
waren verzonden. Gevolg: afspraken moesten worden 
teruggedraaid. En daarna werd het nog zo vaak bijgesteld, dat 
we weer uitkwamen op de eerste strategie.

Haagse toestanden in elke Helmondse praktijk..… 
Vraagt niemand zich af waarom er slechts zelden een 
huisarts bij die oeverloze praatprogramma’s aansluit? De 
huisartsenpraktijken hebben al ruim een jaar hun handen 
vol, om de deze gezondheidscrisis met alle gezondheidszorg 
collega’s mede in goede banen te leiden.

• Nieuwe zéér zeldzame bijwerkingen van een nieuw 
onbekend vaccin? Uw huisarts weet raad!

• Voelt u zich proefkonijn met een vaccin dat niemand ooit 
eerder kreeg? Uw huisarts weet raad!

• Krijgt u de huiduitslag en jeuk van risico-grafieken en 
R-getallen? Uw huisarts weet raad!

• Vraagt u zich af hoe groot het besmettingsrisico feitelijk 
is? Uw huisarts weet raad!

Astra Zenica werd door een overkill aan negatieve 
publiciteit ook nog een echte tongbreker. Een patiënt belde 
verbouwereerd op met de mededeling dat hij het nieuwe 
“Angstra Zenica” echt niet aandurfde. Behalve de eindeloze 
stroom aan vragen waar de GGD en het RIVM van gekkigheid 
zelf ook niet meer het antwoord op weet, moeten wij nu ook 
een nieuwe soort hulp verlenen, waarvan ik meen dat ze – 
inmiddels- eerder bij de reisbranche thuis lijken te horen.

Nu de vaccinatiesnelheid in ons land indrukwekkend op stoom 
komt, niet in de laatste plaats in een grandioze vaccinatiehal 
in ons eigen Helmond, reizen ook de langgekoesterde 
reisplannen de pan uit. In een jungle van testvoorwaarden, 
probeert menig patiënt nu een reis te boeken, liefst buiten 
Nederland. Een geldige PCR-test, een eerste vaccin met 
registratie, iets van een QR-code die op een pasje of chipcard 
of app moet gaan komen, maar niemand weet waar en 
wanneer. Al met al chaos! Een snelkookpan zonder KEMA-
keurmerk. Zo voelt het ongeveer.

Er dient zich een nieuw soort stress-syndroom aan. Het “VVS-
syndroom”. Het Vakantie-Vaccinatie-Stress-Syndroom! Ook 
een tongbreker. En die heeft dit jaar niets te maken met een 
lekke band in de caravanstalling, een gescheurd tentdoek, een 
lege gasfles of een overboekt vakantiepark.

Nu iedereen schoorvoetend het eerste vaccin heeft gehaald 
of daar spoedig zicht op heeft, is het nu zaak dit sneller dan 
het licht geregistreerd te krijgen voor alle reisplannen. Ik laat 
alle vakantielanden die de komende maanden nog terug op 
“oranje” springen nog even buiten beschouwing. Want dat 
worden weer annuleringen en teleurstellingen.

Ik begrijp wel dat men vanzelf hier ziek van wordt. Dus, 
mijn advies: zoek het dicht(er) bij huis deze zomer, want het 
lekkere weer is nu eindelijk begonnen. Bovendien Nederland 
is al door velen onder ons, voor u ontdekt en bewezen een 
prima vakantieland te kunnen zijn. Bewaar de allergrootste 
reisdromen nog héél eventjes voor volgend jaar!
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JONGLeren in het verkeer is een edu
catief programma voor kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 6 jaar én hun (profes
sionele) opvoeders.
Baby’s, peuters en kleuters pik ken on
gemerkt al veel op over verkeers regels 
en gedrag. Het is belangrijk dat wij dit 
stimuleren.
De kern van dit programma bestaat uit 
verkeersthemaweken voor de kinderen 
en informatie voor de opvoeders. 
Organisaties krijgen een instructie en 
een goed gevulde themakist.

Verkeersopvoeding van dreumesen, 
peu ters en kleuters vormt de basis 
voor de verdere verkeersloopbaan 
van mensen. JONGleren in het Verkeer 
maakt ouders bewust van hun rol als 
verkeersopvoeder en biedt profes
sionele opvoeders suggesties voor ver
keers activiteiten met kinderen, want 
JONG geleerd is immers OUD gedaan.

Een belangrijke bijdrage aan het project 
bestaat uit het voorlichten van de 
ouders van jonge kinderen over de 
volgende thema’s:

• de ontwikkelingsfasen in relatie tot 
verkeersopvoeding;

• de gevaren van het verkeer en 
onveilige situaties;

• voorbeeldfunctie van de ouders en 
imitatiegedrag van jonge kinderen;

• veilig vervoer van jonge kinderen te 
voet, op de fiets en in de auto;

• stimuleren van het gewenste gedrag 
bij jonge kinderen.

Verkeerseducatie voor 0 tot 4jarigen 
is een belangrijke zaak. In de eerste 
levensjaren leren kinderen ongemerkt 
al heel veel over hoe zij zich in het 
dagelijks leven en dus ook in het verkeer 
behoren te gedragen. ‘Jong beginnen 
met verkeersopvoeding’ is dan ook de 
centrale boodschap van JONGleren in 
het Verkeer.
Goed nieuws voor De Bereboot, Edux 
heeft groen licht heeft gekregen voor 
het uitvoeren van JONGleren in het 
Verkeer trajecten in Helmond. 

Bij Kinder dagverblijf De Bereboot werd 
er op 19 april vol enthousiasme gestart 
met de scholing JONGleren in het 
verkeer.

Op 10 mei was het dan zover. Dan 
wordt er voor het eerst het VVE thema 
“Verkeer en Vervoer” uitgevoerd bij De 
Bereboot, met uiteraard alle materialen 
uit de themakist.
4 weken lang spelen, werken, knutselen 
en lezen we rondom dit thema. De 
peuters krijgen allemaal het boekje 
“Fixie wil ook mee”. Dit boekje gaat 
over Fixie en zijn baasje Jip en is bedoeld 
om over verkeer te lezen en te praten. 
Het boekje eindigt met een belofte. Als 
ouder en kind samen beloven het goede 
voorbeeld te geven, verdient het kind 
als beloning de GOUDEN Jip sticker.

Kinderen leren veel door imiteren. Het 
goede voorbeeld geven is dus belangrijk. 
Maar niet alleen de voorbeeldfunctie 

is van belang, kinderen moeten vooral 
veel oefenen en onder begeleiding van 
hun ouders veel ervaring opdoen in het 
verkeer.
Benieuwd geworden naar wat wij doen? 
Volg ons dan op Facebook of Instagram!

JONGleren in het Verkeer bij de Bereboot
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De kookmuts
Gnocchi zijn de beroemde Italiaanse 
deegkussentjes op basis van bloem en 
aardappelpuree.
Ze worden al sinds de tijd van de Romei
nen in Italië geserveerd. Zoals met veel 
Italiaanse recepten, verschilt de samen
stelling van streek tot streek. Aardap

pel gnocchi zijn vooral populair in de Abruzzen, Veneto en 
Ciociaria. Je kan ook zelf verse gnocchi maken, maar ik heb 
voor dit gerecht gekozen voor goede kant en klare Gnocchi die 
je bij elke supermarkt kunt kopen.

Ossobuco is een Italiaans vleesgerecht en kent zijn oorsprong 
in Milaan. De basis voor ossobuco zijn kalfsschenkels. De 
schenkels worden met onder meer uien, wortel en bleekselderij 
gestoofd.

Lekker met een koude witte wijn thuis aan tafel of op je terras.

Mijn weerspreuk voor deze maand is: “Wie nu zijn vel niet 
brandt, staat straks als een bleekscheet op het strand”. Het is 
maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand juni
Gnocchi met ossobuco van kalfs-
schenkel   .   .   .   .   .   . voor 4 personen

Ingrediënten
4 kalfsschenkels
4 eetlepels bloem
20 gram boter
5 centiliter olijfolie
1 ui
1 stengel bleekselderij
2 worteltjes
2 teentjes knoflook
2,5 deciliter droge witte wijn
2,5 deciliter kalfsfond
250 gram tomaten
1 blik tomaten pulp
½ lepel tomatenpuree
1 laurierblad
2 takjes tijm
zout
versgemalen zwarte peper

Voor de gremolata:
3 eetlepels fijngehakte krulpeterselie
4 teentjes knoflook
geraspte schil van 1 citroen (zestes)

Benodigdheden:
Grote kookpan
Grote braadpan of slow cooker
Staafmixer
Schaaltje
Snijplank

Bereidingswijze
Wrijf de schenkels in met wat peper 
en zout. Snijd het randje vet enkele 
keren door. Dit trekt bij het bakken 
meer samen dan het vlees, waardoor 
de schenkel bol zou gaan staan. Wentel 
de schenkels door de bloem en klop de 
overtollige bloem eraf. Verhit de boter 
met de olie in een pan en bak de schen
kels rondom bruin in ca. 10 minuten. 
Wanneer de pan te klein is, moet dit in 
2 fases gebeuren. Neem het vlees uit de 

pan en houd het warm in een voorver
warmde oven op 100 graden. 
Maak de ui, de bleekselderij en de wor
tel schoon, snijd ze klein en fruit ze ca. 
3 minuten in het braadvocht. Knijp de 
teentjes knoflook erboven uit en fruit 
even mee. Blus dit mengsel met het 
kalfsfond en de witte wijn. Voeg het 
vlees weer toe. Verwijder de schil en de 
harde kern van de tomaten, snijd ze in 
stukken en voeg samen met de toma
tenpulp het laurierblad en de tijm toe. 
Laat het geheel met het deksel op de 
pan in ca. 1 – 1,5 uur gaar sudderen. 
Roer af en toe door. Pas op voor aanbak
ken, voeg zo nodig nog wat kalfsfond 
toe. De schenkels uit de pan halen, het 
vuur hoger draaien en de saus laten 
indikken tot de gewenste dikte. De saus 
mag zeker niet te dun worden. Voeg het 
vlees weer aan de saus toe. Verwijder 
het takje tijm.

Voor de liefhebbers die geen schenkel 
met mergpijp op het bord willen 

hebben, verwijder die van tevoren en 
leg het vlees weer terug in de saus.

Maak ondertussen de gremolata:
Neem 3 eetlepels fijngehakte, verse 
peterselie. Pel de teentjes knoflook, hak 
ze fijn en roer ze onder de peterselie in 
een schaaltje. Rasp het geel van de schil 
van 1 citroen en roer dit ook onder de 
gremolata.

Serveren:
Schep wat Gnocchi op een voorver
warmd diep bord en leg de schenkel 
erop, schep hierover de saus en strooi 
er wat gremolata overheen.

Smakelijk eten.

Tip(s):
Je kunt de saus ook met een staafmixer 
fijn maken en een beetje binden met 
maïzena.

bron: De kookmuts.
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Stap voor stap mogen we weer iets 
meer

We gaan weer tossen!
Vanaf dinsdag 25-05-2021 gaan we weer 
tossen!! Voor de nog-niet-tennisende 
lezers van de Gazet, jullie denken 
natuurlijk toss? Wat is dat?
Op dinsdag is er een vrije inloop vanaf 
19.30 tot einde. Je levert je KNLTB 
pasje in op het terras, deze wordt 
gehusseld en je wordt blind ingedeeld 
in een dubbel partij. Er worden partijen 
gespeeld van 20 minuten als het druk is 
en 30 minuten als het minder druk is. 
Wanneer er gebeld wordt ga je terug 
naar het terras en kijk je wat de nieuwe 
indeling is.
Tossen is voor alle leden en alle niveaus 
en is vooral erg fijn voor nieuwe leden. 
Op deze manier ontmoet je op sportieve 
wijze elkaar en kun je meteen een lekker 
potje meppen.

De voorjaarscompetitie is voor de vol
wassenen verschoven naar het najaar.
Opnieuw heeft de KNLTB moeten be
slui ten de voor jaarscompetitie uit te 
stellen. Voor volwassenen vanaf 27 
jaar is wedstrijden spelen volgens de 
route kaart pas mogelijk vanaf 7 juli. 

De Voorjaarscompetitie voor senioren 
wordt verschoven naar het najaar onder 
de naam KNLTB Competitie 2021.
Naar verwachting is in het najaar de hele 
sport weer open en kan het clubleven 
worden hervat. Kantines en terrassen 
zijn dan open en ook is het weer 
mogelijk om een volledige competitie te 
spelen.

Tennis is voor alle leeftijden!
Tennis is een sport die je eenvoudig je 
hele leven lang kan blijven doen, omdat 
de kans op blessures relatief klein is. Het 
houdt je fit en is bovendien héél gezellig. 
Een grote groep wat oudere tennissers 
vindt het niet meer zo nodig officiële 
competities te hoeven spelen, maar 
vindt het wel leuk om onderling of zelfs 

tegen spelers van andere verenigingen 
te spelen. TV Dierdonk biedt volop 
ruimte voor deze doelgroep om vrij te 
tennissen en brengt je graag in contact 
met onze leden die jou dan hartelijk 
welkom heten!
Iedere vrijdagochtend, speelt een 
groep 65+ seniorleden samen tennis. 
Tennissen, kopje koffie en gezelligheid 
gaat hand in hand samen. Zij zijn op 
zoek naar (nieuwe) leden die samen 
met hen willen tennissen. Heb je enige 
tenniservaring en wil je graag overdag 
tennissen? Neem contact op via 
info@tvdierdonk.nl

Summer Challenge, ook dit jaar weer!
We gaan inderdaad dit jaar een 
Summer Challenge organiseren! Dit is 
een zomer lidmaatschap vanaf 1 juni 
t/m 30 september, gevolgd door een 
GRATIS lidmaatschap voor de maanden 
oktober, november én december. Ver
der is het inclusief de deelname aan 
3 TENNISLESSEN door onze KNLTB
erkende tennisleraar van één uur op 
zaterdag 26 juni, 3 juli en 10 juli 2021. 
Tijdens de eerste tennisles worden 
de deelnemers verwelkomd met een 
drankje en iets lekkers!
Met deze Summer Challenge formule 
kun je voordelig (hernieuwd) kennis kan 
maken met de tennissport!
Meer informatie is te vinden op onze 
website! https://www.tvdierdonk.nl/

Foto’s: gemaakt door onze eigen leden, 
veel dank daarvoor!

Carine van Vuure

TV Dierdonk: We gaan weer tossen !
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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

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

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 

               

           



Gazet juni 2021 25

            



Juli 2021 in het Annatheater
Hoera! We mogen weer binnen les geven. Vanaf 15 maart 
zijn we weer begonnen met de lessen van onze Jeugd
theaterschool. Omdat we niet binnen les mochten geven 
hebben we twee maanden in ons “openannaluchttheater” les 
gegeven. Eén keer was het 26 graden, de andere keer 5, brrrr…! 
Gelukkig mogen we nu terug in onze mooie theaterzaal. En we 
zijn blij dat onze voorstellingen door kunnen gaan.

Film Jeugdtheaterschool Annatheater
Yasmin Kever, oudleerling van onze Jeugdtheaterschool en 
leerling van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, heeft 
een prachtige film gemaakt voor onze Jeugdtheaterschool. 
Klik https://www.youtube.com/watch?v=9Bjmr4QchYI om 
het filmpje te zien.

vrijdag 2 juli Auditie Anna Producties
voor jongeren met spelervaring
Jeugdtheaterschool Annatheater houdt op vrijdag 2 juli 
audities voor de theaterproductie die begin oktober 2022 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 
11 november 2021.
Er wordt contributie gevraagd om deel te nemen aan deze 
productie. Datum: vrijdag 2 juli. Tijd: van 17.00 tot 18.30 uur
Heb je interesse? Neem contact op met Lavínia Germano, 
laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.

“Anna Presenteert”

Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert als afsluiting 
van het cursusjaar 2020/2021 “Anna Presenteert”. Leerlingen 
spelen een toneelstuk waarin ze laten zien wat ze kunnen na 
het volgen van een cursus acteren in het Annatheater.

Het programma ziet er als volgt uit:
zaterdag 17 juli 17:00 uur en zondag 18 juli 16:00 uur
“Roodkapje”

spelers: Aly, Amelia, Anne, Britt, Lisa, Luuk, Milana, Morris, 
Sam en Seth
“Doornroosje”

spelers: Dieuwertje, Iza, Majka, Stef, Sophie en Willemijn

zaterdag 18 juli 19:30 uur en zondag 18 juli 13:00 uur
“De gelaarsde Kat”

spelers: Chiara, Destiny, Eva, Fleur, Floor, Ginny, Lola, Pien, 
Sofia en Tibbe
“De regels van Anna”

spelers: Alex, Jan, Jasper, Juliëtte, Lucie, Manu, Mo, Tigo, Thije 
en Vera

“Anna Producties” speelt op zaterdag 17 juli om 19.30 uur en 
op zondag 18 juli om 16.00 uur enkele scènes uit 

“Assepoester” Deze voorstelling wordt vanaf 9 oktober 2021 
vijf keer in het Annatheater gespeeld. Mis het niet!
spelers: Bart, Babette, Esmee, Fleur, Jan, Jotta, Mosa en Noémi

entree: € 7,00 - kaartjes: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: tel. 06 28104333

“Om de hoek woont een struik”

Het prijswinnende duo “Sonja en Hendrik” maken op dit 
moment in het Annatheater de voorstelling “Om de hoek 
woont een struik”. Voor het concept van deze voorstelling 
(toen heette het project nog “Dorp”) wonnen ze in 2020 de 
prestigieuze BNG-theaterprijs. Sonja van Ojen en Hendrik 
Kegels maken in het Annatheater de miniaturen voor deze 
voorstelling en beeldend kunstenaar Vincent van Ojen de 
tafel waar al deze miniaturen tot leven worden gewekt!
In “Om de hoek woont een struik” willen Sonja en Hendrik 
mensen met andere ogen laten kijken naar dingen waar 
ze wellicht elke dag aan voorbij lopen. Het publiek wordt 
meegenomen in een wereld waar de mens even niet mee 
doet.
Er zullen een aantal try-out-voorstellingen in het Annatheater 
gegeven worden. Informatie hierover volgt!

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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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 zijn mouw en 
zegt: 

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

Kinderen half geld

Jeugdpuzzel.
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing 
van de Moederdag/vakantie woordzoeker van vorige maand.
Als je alle letters van de vakantieattributen van links naar 
rechts, onder naar boven kruislings etc. had weggestreept 
bleef de oplossing over zoals ik deze in de brievenbus vond.

Helaas hebben we momenteel geen prijspuzzel daar de 
deelname erg teruggelopen was. Er zijn deze keer drie 
oplossingen ingestuurd, naast Didi ook door Fran Vucic en 
Demi van Raaij. Waarvoor onze dank.
Voor ons is het een graadmeter of we voldoende kinderen 
kunnen animeren om mee te doen. Graag zagen 
we weer minstens 20 inzendingen zodat we 
weer prijzen aan puzzelaars kunnen geven. Dus 
mochten er deze maand 20 oplossingen binnen 
komen dan gaan we ook 3 prijzen uitreiken.
Spoor dus je vriendjes en vriendinnetjes aan om 
ook mee te doen.

Want doe jij ook mee en stuur je hem in als het geen 
prijspuzzel is?
Wel gepuzzeld maar niet ingestuurd? dan krijg je deze maand 
een nieuwe kans. Deze maand is het Vaderdag maar ook 
veteranendag. Misschien is jou papa wel veteraan, en heeft 
boodschappen moeten ontcijferen uit het geheimschrift. 
Vandaar dat we deze maand het geheimschrift op moeten 
lossen. Echter om dat op te kunnen lossen heb je een sleutel 
nodig, En deze hebben we ergens in deze Gazet verstopt. Wel 
zoek hem op en ontcijfer het geheimschrift. Bij 20 inzendingen 
gaan we over tot een prijsuitreiking van 3 boekenbonen ter 
waarde van € 10,00 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: Zaterdag 26 juni op Veteranendag!

Het vaderdag geheimschrift

Oplossing doodles spelletjespagina 17

De oplossing

Een meisje wil bij een juwelier een 
horloge kopen voor vaderdag en 
vraagt: “hoeveel kost het"?
"1 kusje" antwoord de juwelier 
ondeugend.

"Oei, dat is mij iets teveel" zegt het 
meisje "mijn vader komt het zo zelf wel 
even met u afrekenen"

Afrekenen
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* Kleine kroepoek  * Tomatensoep * Saté 2 stuks
* Babi pangang  * Kipfilet met broccoli                                                                                      

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

Peeleik 5, 5704 AP Helmond, 
www.lotushelmond.nl

maand menu JUNI
€ 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)

LOTUS
CHINEES en AZIATISCH RESTAURANT

Alleen afhalen 

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

Gehele
maand

Juni

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

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

 3  k i            

Een kopje ko�e
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!”

           



Uit de oude doos: Juni 2000
De Soos actief en sportief bezig, zo 
begon de kop vanhet verenigingsnieuws 
in juni 2000. De soos met de later 
gekozen naam van MoetNiks, is nog 

steeds actief, echter was het niet 
mogelijk om activiteiten te organiseren 
de afgelopen 14 maanden.  Zo stond 
ongetwijfeld ook een fietstocht op het 

programma. Hier blikken wij terug naar 
de fietstocht van 2000 geschreven door 
Paul Sopers
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Protestantse Gemeente HAS
Helmond Asten Someren 

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sper wer straat 2 te Helmond. Daar is 
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. Ook 
het kerkelijke bureau is hier ge  ves
tigd. Het telefoonnummer is 539470. 
Elke zondag om 10.00 uur heeft u 
ge le gen heid om in de kerk and e re ge
meente leden te ontmoeten. Voor de 
basis schoolleeftijd is er een kinder
neven dienst. 
In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dier donk bestaat het wijk
team uit:

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, ( 085-7604455
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 06-22739389
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78 ( 06-43855421
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052
Margee Teunissen, diaken
Waterleliesingel 11 ( 06-17622702
Diewerke Spoelstra
Kariboelaan 31 ( 06-47846441 

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

Kerkdiensten ?
Langzaam aan mogen we weer 
naar de terrassen en zijn er meer 
versoepelingen in het land. Ook bij ons 
in onze kerkgemeenschap mag weer 
door 4 voorzangers in de kerk gezongen 
worden op 3 meter van elkaar en 5 
meter van de gemeente. Wij zijn blij dat 
dit weer mogelijk is.
Een aantal ouderen heeft inmiddels alle 
2 de vaccinaties gekregen of krijgt die 
binnenkort.
Helaas zijn nog niet alle beperkende 
maatregelen van de baan. Er mogen 
nog steeds maar 30 mensen in de kerk 
aanwezig zijn. U kunt zich hiervoor 
opgeven via de website. Maar U kunt 
nog steeds thuis de kerkdiensten live of 
op een later tijdstip dat u beter uitkomt 
volgen.

Dit kan via https://kerkdienstgemist.nl/
of u downloadt de app kerkdienstgemist 
uit App Store of Google Play op uw 
laptop, smartmobiel, ipad of tablet. 
M.b.v. een Chromecast die u aan uw 
televisie maakt kunt u dan zelfs op uw 
televisie onze kerkdiensten volgen. Of 
rechtstreeks met uw smart televisie. Ook 
hebben we als Bethlehemkerkhelmond 
sinds kort een eigen YouTube kanaal 
waar u een paar filmpjes kunt bekijken:
https://www.youtube.com/channel/
UC8QpgmIk379ZvExCkXWTP8A

De lezingen en gespreksgroepen zijn nog 
steeds uitgesteld, vervallen of worden 
digitaal gehouden. Voor deelname even 
bellen naar Ds. Corine Beeuwkes – van 
Ede

Welkom!
In de Gazet van maart jl schreef ik dat 
wij in ons wijkteam afscheid genomen 
hebben van twee medewerkers. Nu mag 
ik twee nieuwe mensen verwelkomen in 
ons wijkteam.

Margee Teunissen is afgelopen septem
ber diaken geworden en zal een ge
deelte van de bezoekadressen van 
Corrie Klop overnemen, dus voor u een 
nieuw gezicht aan de deur, Margee 
woont al vele jaren in Dierdonk en u zult 
haar snel leren kennen.

Diewerke Spoelstra, zij is binnen onze 
kerkgemeenschap een bekende, woont 
in Brouwhuis maar wil graag in Dierdonk 
de bezoekadressen van onder andere 
Hilgert Bos overnemen.

Wij zijn heel blij met deze twee nieuwe 
mensen in ons wijkteam. Hierbij heet ik 
beiden van harte welkom en wens hen 
veel plezier met hun werk in onze mooie 
wijk Dierdonk.
Er zullen ook wat dingen veranderen, 
maar dat merkt u vanzelf! Namens het 
wijkteam,

Fien van Duren, wijkdiaken.
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Deze keer iets heel anders. Hieronder 
vind je een QR-speurtocht die iedereen 
met een smartphone en qr-reader kan 
volgen. Volg de instructies hieronder en 
veel succes met deze mooie wandeling.
Het begint bij de blokhut en is een 
tocht van 12km dus reken op 3uur. 
Op sommige stukken is een lange 
broek wenselijk. Zorg dat je telefoon 
opgeladen is en neem drinken en een 
versnapering mee voor onderweg.  

Je hebt een blad met QR-codes voor je 
en gaande weg zal je ontdekken welke 
code je nodig hebt voor de volgende 
stap in de route. Let op, sommige QR-
codes bestaan uit meerdere bladzijden.

Neem de tijd en geniet ervan!
Om te beginnen, scan QR-code “Begin”

Dit zou u te zien kunnen krijgen:

Scouting Paulus - Even de natuur in 

Mocht je liever gewoon de route lopen, 
zonder de tocht te volgen – scan dan QR-
code “Route”. Hier vind je de volledige 
route + 2 afkort mogelijkheden.

ROUTE

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

QR 18 QR 4 QR 5

QR 6 QR 10 QR 12

QR 53 QR 7 QR 26

BEGIN
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