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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent (0900-8844
 mail: dafna.brouwers-heinis@politie.nl
 monique.aelmans-frissen@politie.nl
Kindcentrum Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (Meldingen) (140492
Kruiswerk Peelland (0900 8998636
Parochie H.Lambertus (522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
 mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek (595555

Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16 (522016
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
De fotoclub  
van Dierdonk

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

DierdonkEvents
dierdonkevents@gmail.com

Dierdonkdagen
bestuur@dierdonkdagen.nl
activiteiten@dierdonkdagen.nl
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat: Horstlandenpark 6,
5709MB Helmond
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
  info@osdierdonk.nl

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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Afscheid, nieuw, verrassend en anders
Ik weet niet of u het is opgevallen 
maar de pagina met Berichten uit de 
Bethlehemkerk is gewijzigd, ener
zijds omdat de auteur van deze kopij 
is gewijzigd, anderzijds omdat ook de 
be naming is aangevuld naar De Pro
tes tantse Gemeente Helmond Asten 
Someren (HAS). Jarenlang hebben wij de 
kopij ontvangen van Carel van de Vange, 
in juni heeft hij het stokje overgedragen 
aan Margee Teunissen.

In deze Gazet treft u bij de politiek een 
nieuwe columnist aan, zijnde Martien 
van den Hoven. Deze heeft in de roulatie 
de plaats in genomen van Jochem van 
den Boogaard die ondertussen niet 
meer in Dierdonk woonachtig is. Wij 
bedanken Jochem voor zijn bijdragen 
en zien de colums van Martien graag 
tegemoet. Martien woont in Dierdonk 
en is burgercommissielid van de nieuwe 
Helmondse Partij “MI Hellemonders”.

Een afscheid is er ook voor de kinderen 
van de groepen 8 van KindCentrum 
Dierdonk. Deze zullen na de vakantie uit 
gaan zwermen over de diverse scholen 
in het middelbaar en hoger onderwijs. 
Dat ze daar plaats hebben komt 
natuurlijk ook door alle geslaagden 
op die scholen die daar nu afscheid 
nemen en wie weet gaan doorstromen 
naar een hogere tak van onderwijs. Wij 
wensen de groepen 8 en de geslaagden 
veel succes op hun verdere weg.

Nog een aantal leerlingen uit Dierdonk 
maar ook onderwijzend personeel zal 
afscheid gaan nemen van het “oude” Dr. 
Knippenbergcollege. Wie van u heeft er 
ook niet op gezeten of misschien zelfs 
nog in de oude houten gebouwen in de 
Ruusbroecklaan? Na de vakantie krijgen 
en geven zij voortaan les in het nieuwe 
onderkomen, op de Braak, wat nog 
dichter tegen Dierdonk aan ligt.

Dan nog even de wijkagenten, in de 
Gazet van mei hebben de nieuwe wijk
agenten, Monique Aelmans en Dafna 
Brouwers zich voorgesteld, echter op 
pagina 2 bij de belangrijke telefoon
nummers waren de namen van de 
oude wijkagenten blijven staan. Dit is 
nu aangepast, maar misschien hebben 
zich bij deze nummers nog wel meer 
wijzigingen voor gedaan, echter wat wij 
niet weten kunnen wij niet aanpassen.

Anders was de officiële opening van het 
Witte Anjerperkje voor veteranen in het 
Hortensiapark. Stond in de vorige Gazet 
dat dit op veteranen dag zou gebeuren. 
Was u daar dan kwam u van een koude 
kermis thuis. Omdat onze burgemeester 
bij de veteranen dag in Den Haag aanwe
zig was, was het verschoven naar de 
zondag. Maar nu is het er! Ook in Hel
mond eerbetoon aan de veteranen.

Dan verrassend, op zaterdag 10 juli 
een concert door de Koninklijke Stads
harmonie Phileutonia voor de Albert 
Heijn. Je kon het weten als je de Lokale 
omroep DitisHelmond TVStads volgt of 
als je het gratis weekblad De Loop had 
gelezen.

Verder op pagina 19 een pagina uit de 
oude doos, het voorwoord van juli/
augustus 2001. Veel van de dingen die 
daar in staan spelen nog steeds/weer. 
Heeft u interesse om ons team te komen 
versterken neem dan contact op met: 
redactie@dierdonkgazet.nl.

En ook verrassend – of misschien ook 
niet – op 9 juli weer een persconferentie 
van Mark en Hugo, en het wordt weer 
anders. Ja het blijft sukkelen met 
Corona, dus blijf alert en hou je aan de 
regels.

Ondanks dit wensen wij van de redactie 
iedereen een welverdiende, veilige, 
gezonde en fijne vakantie toe. Tot 
september bij de Dierdonkdagen.

Frank S
mits

scheidend        komend

foto: Henk van Dijk

foto: Henk van Dijk
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info@vanheugtencv.nl

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

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

The Beautyroom is een beautysalon voor:
• Schoonheidsbehandelingen 
• Nagelstyling en 
• Hairextensions
In de beautysalon draait alles om wellness, 
huidverbetering, haar en nagels en staat 
persoonlijke aandacht centraal. Kom eens 
langs en laat uzelf verwennen. 
Boek online: www.thebeautyroom.online 
of bel voor een afspraak 0492 77 11 45. 

Nieuw in Dierdonk!

ZOMER VOL INSPIRATIE

Op zoek naar in
spiratie? 

Bezoek deze zomer 

onze showroom. U bent 

van harte welkom op 

dinsdag t/m
 vrij

dag van 13 tot 

17.30 uur en op 

zaterdag van 10 tot 16 uur.

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

           



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: 18 augustus.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 3 september.
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We zijn ontzettend bedroefd dat onze 
dierbare collega Frans Sleegers en 
inwoner van Dierdonk na een kort 
ziekbed is overleden. Ineens is Frans er 
niet meer en dat voelt voor ons nog erg 
onwerkelijk.

Frans was ruim 28 jaar bij de LEVgroep 
werkzaam als opbouwwerker in 
Helmond en heeft zich altijd met hart 
en ziel ingezet voor de wijken en haar 
bewoners. Vooral in Helmond-Noord 
heeft Frans veel kunnen betekenen. 
Hij ging graag in gesprek, kwam overal 
in de wijk en werkte jarenlang vanuit 
De Terp. De laatste jaren was Frans, 
naast opbouwwerker in Noord, ook 
LEVnetwerker in Helmond-West.

We zijn trots op wat Frans heeft 
kunnen betekenen voor de stad. Hij 
kende de straten, buurten, wijken en 

lokale netwerken op zijn duimpje en 
deed wat nodig was. Frans was een 
goed mens en een fijn klankbord voor 
collega’s, vrijwilligers, inwoners en 
net werkpartners. Hij was altijd eerlijk 
en oprecht en bracht zijn mening vaak 
met humor. We hebben veel met hem 
gelachen en dachten dit nog heel lang 
te kunnen doen.

Op 5 juni heeft Frans nog één keer een 
ronde door zijn geliefde wijk Helmond-
Noord gemaakt. We hebben, samen met 
inwoners en samenwerkingspartners 
op verschillende plekken een erehaag 
gevormd en hem een groot verdiend 
applaus gegeven.

We gaan Frans enorm missen en wensen 
zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, 
familie en vrienden heel veel sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

Mooie herinneringen aan Frans kun nen 
gedeeld worden via:

https://herinnering.dela.nl/franssleegers

Beste quizliefhebbers van Dierdonk
Nu de coronamaatregelen meer en meer 
versoepeld worden zijn wij ervan over-
tuigd dat de Dierdonkquiz in november 
door zal gaan. Wij hebben dan ook 
besloten dat de inschrijving voor dit 
geweldige evenement vanaf nu mogelijk 
is. Je kunt je team aanmelden via het 
email adres: dierdonkquiz@gmail.com 
onder vermelding van je teamnaam en 
een contactpersoon. 

Wij hebben als quizcommissie inmiddels 
de grote lijnen van de Quiz alweer op 
pa pier staan en het beloofd ook dit jaar 
weer een veelzijdig geheel te worden 
met een grote diversiteit aan op drach-
ten voor jong en oud. De datums zijn 
inmiddels bij Parkzicht definitief vast-
gelegd.
De Quiz avond zal plaats vinden op 
zater dag avond 6 november a.s. en de 
uit slag zal op zaterdagavond 20 novem-
ber a.s. bekend gemaakt worden.
Binnenkort zullen de eerste hints via 
facebook bekend gemaakt gaan wor-
den, dus houd dit in de gaten.

Verdere informatie aangaande dit 
unieke evenement zal via de komende 
edities van de Gazet bekend gemaakt 
wor den dus houd deze goed in de gaten.
Rest ons u allen een heel prettige vakan-
tie te wensen en wij hopen velen van u 
te ont moeten tijdens onze Quizavond 
op 6 november a.s.

Team Dierdonk Quiz - Dierdonk Events

Im memoriam Frans Sleegers, 
opbouwwerker in hart en nieren

Beste wijkbewoners van Dierdonk.
Heeft u enkele uurtjes per week tijd 
over en zou u het leuk vinden om als 
gastvrouw/ gastheer op te treden tijdens 
een van de wekelijkse bijeenkomsten 
van b.v. Moet Niks, een zangkoor of de 
computer inloopclub in ons wijkgebouw 
Parkzicht en heeft u enige affiniteit 
met horeca werkzaamheden dan is dit 
misschien een uitgelezen kans voor u. 
Het bestuur van wijkgebouw Parkzicht is 
namelijk op zoek naar enkele vrijwilligers 
voor met name de woensdagochtend 
en de donderdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur.

Dit houdt in dat u na een inwerkperiode 
gaat fungeren als gastheer/vrouw voor 
de vereniging(en) die op die dagen 
gebruik maken van Parkzicht. Het zal 
hier met name gaan om het beheren van 
de bar gedurende de bovengenoemde 
uren in de ochtend. Heeft u interesse 
en bent u in de gelegenheid om ons 
vrijwilligersteam te komen versterken 
neem dan contact op met de beheerder 
Willy van Aerle via telefoon no 06-
30735792.

Met vriendelijke groet,
SCCD Parkzicht
Hans van Rijt, 
Voorzitter/secretaris

Dierdonkevents Parkzicht
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Helmond groeistad
Ik ben Martien van den Hoven en ik 
woon sinds 2015 met heel veel plezier 
in Dierdonk. In 1960 ben ik, als 5-jarig 
jongetje, in Helmond komen wonen. 
Op de Helmondse Pedagogische Aca-
demie De Kempel ben ik de opleiding 
voor leraar basisschool gaan volgen. 
Op 1 juni 1979 ben ik geslaagd en heb 
ik bijna 42 jaar tot 15 mei van dit jaar 
onafgebroken voor de klas gestaan. De 

laatste 20 jaar als leraar economie.

Dinsdag 6 juli is er, voor de eerste keer sinds lange tijd, 
fysiek vergaderd door de gemeenteraad in de raadzaal in 
Boscotondo. De Voorjaarsnota stond op de agenda. Maar 
voordat daar mee werd begonnen, werden eerst nog de twee 
burgerleden van, wat toen nog ‘Fractie Michael Rieter’ heette, 
benoemd. En een van die burgerleden ben ik. Inmiddels is die 
fractie op zaterdag 10 juli de nieuwste Helmondse politieke 
partij MI HELLEMONDERS geworden. In deze Voorjaarsnota 
geeft B&W de grote lijnen aan voor de begroting van 2022. 
Die begroting wordt in november van dit jaar door de 
gemeenteraad vastgesteld. De begroting is min of meer 
het huishoudboekje/kasboekje van de gemeente: er wordt 
aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de 
gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven.

Elke fractievoorzitter van een politieke partij in de raad kon 
gedurende een tiental minuten opmerkingen plaatsen over 
deze Voorjaarsnota. Tijdens deze uiteenzetting van elke partij 
kon elke andere partij op- en aanmerkingen plaatsen.

Gezien het feit dat er op dit moment 13 partijen vertegen-
woordigd zijn in de raad; dat elke partij minimaal 10 minuten 
aan het woord was; dat er veelvuldig tussentijdse op- en 
aanmerkingen werden geplaatst, dat er veel moties werden 
ingediend, kunt u zich voorstellen dat deze vergadering, vanaf 
’s middags 13.00 uur tot laat in de avond heeft geduurd.

Politieke partij Mi Hellemonders, welke onlangs door dhr. 
Michael Rieter (fractievoorzitter), samen met dhr. René v.d. 
Westerlo (burgercommissielid) en dhr. Martien van den Ho-
ven (burgercommissielid) werd opgericht, bracht door fractie-
voorzitter hun standpunten/speerpunten naar buiten tijdens 
deze vergadering. De nadruk van Mi Hellemonders ligt vooral 
bij de thema’s wonen, cultuur, techniek en natuurlijk de com-
municatie tussen B&W en de Hellemonders. 
Géén eenrichtingsverkeer, maar duidelijk en open met elkaar 
communiceren. Politieke partij Mi Hellemonders houdt een 
vinger aan de pols en zal kritisch de plannen van de coalitie-
partijen volgen en zo nodig bespreekbaar maken. De steun 
van partij Mi Hellemonders heeft u al.

Martien van den Hoven,
Burgercommissielid Mi Hellemonders

Ontwaken uit een winterslaap
Het vaccinatietempo is flink opge-
schroefd, de besmettingsaantallen en 
ziekenhuisopnames nemen vlot af en 
de overheid kondigt het einde aan van 
de meeste coronamaatregelen. 
Inmiddels zitten de terrassen aan het 
kanaal vol en loopt er weer winkelend 
publiek door ons centrum. De reiswe-
reld maakt overuren om onze Europese 
vakantiebestemmingen te organiseren 

en vanwege de enorme vraag naar goederen en het tekort aan 
onderdelen moeten we steeds langer wachten op onze be-
stelde nieuwe fiets, auto, kast of keukenapparatuur. Onze jon-
geren lijken de gemiste feesten in korte tijd te willen inhalen 
en opgekropte spanningen leiden her en der tot opstootjes.

Het is te merken dat zowel regionaal als landelijk alle seinen 
voor een krachtig economisch opleving weer op groen staan. 
Onze eigen Brainport Eindhoven blijkt zelfs de koploper in dit 
onverwacht sterke herstel. Over een wereldwijde recessie 
wordt niet meer gesproken en ook de discussies over een 
grote ‘reset’ blijken inmiddels verstomd. Het lijkt wel of we 
vol energie plots ontwaken uit een maandenlange corona-
winterslaap.

Historici wijzen al op de parallellen met de roerige jaren 
twintig van de vorige eeuw, ook wel bekend als de Roaring 
Twenties. Toen kwam de economie na de Spaanse griep ook 
uit een pandemie. Economisch herstel volgde, mensen gingen 

massaal consumeren en er was 
honger naar herrie, huid en hosanna.
Wat we niet moeten onderschatten is dat na deze winterslaap 
in bepaalde sectoren de banen aan het verdwijnen zijn als 
sneeuw voor de zon. Zo geven steeds meer winkelketens aan 
dat ondanks de steun sluitingen niet meer te vermijden zijn. 
De leegstand in onze winkelstraten dreigt hierdoor alleen 
maar toe te gaan nemen. Terwijl aan de andere kant bedrijven 
in de post-corona economie schreeuwen om mensen. Dat 
betekent dat wij als politiek er alles aan moeten gaan doen 
om een nieuw evenwicht te vinden tussen het aanbod en 
de vraag. Hiervoor wordt een intensieve samenwerking 
tussen politiek, onderwijs het maatschappelijk veld en het 
bedrijfsleven van nog groter belang voor de toekomst van 
Helmond.

Omdat de bedrijven en ondernemers zo belangrijk zijn voor 
onze stad wil de gemeente graag weten wat de impact van 
afgelopen ‘winterslaap’ is op de Helmondse economie. 
Om een goed beeld te krijgen van de situatie hoopt de 
gemeente dat ondernemers ons willen vertellen wat de crisis 
voor hun onderneming heeft betekend. Omdat in Dierdonk 
veel van deze ondernemers wonen wil ook ik ze vragen om deze 
enquete in te vullen. De link naar de vragenlijst vindt u hier: 
www.helmond.nl/impact-van-corona-op-uw-onderneming

Theo Manders,
Raadslid VVD
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Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

           



Beste MoetNiks vrienden.
Het bestuur van Parkzicht houdt zich aan de regels van 1,5 
meter afstand. 

Dit is bij koersbal vrijwel niet mogelijk. Via de mail hebben 
wij jullie laten weten weer van start te gaan als alle regels zijn 
losgelaten zodat we weer vanouds gezellig kunnen spelen en 
buurten.
Jeu de boules kan wel door gaan. Informatie en opgave bij Wim 
Claassen Tel: 06 13 43 08 46 e mail: w.claassen7@upcmail.nl

Onze eerste grote activiteit zal in het teken staan van een 
hernieuwde kennismaking met alle MoetNiks leden om bij te 
praten en plannen te maken voor de toekomst.
De activiteitencommissie zorgt voor invulling van het pro
gram ma. Een datum is nog niet bekend maar houd vooral de 
mail en Gazet goed in de gaten.

27 juli Kleine fietstocht starten om 10 uur

Augustus-September grote fietstocht, informatie volgt.

Suggesties en voorstellen voor kleine activiteiten in de zomer 
periode zijn van harte welkom.

Vol ongeduld kijken we uit naar het moment waarop we 
elkaar weer zullen zien.

Verder wensen wij jullie allen een prachtige zomer toe en 
vanzelfsprekend een goede gezondheid.

Een zomerse groet van de activiteitencommissie, 
Ans, Henk, Wim

Activiteitenoverzicht MoetNiks Juni-Augustus
Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting

27 juli Kleine fietstocht 10,00 uur Vertrek 
Parkeerplaats AH Dierdonk Aanmelding niet nodig

Nog niet bekend
Hernieuwde kennismaking 
alle leden MoetNiks. 
Plannen voor de toekomst

Woensdagmorgen van 10.00
12.00 uur in Parkzicht

Programma wordt ingevuld door 
activiteitencommissie

Augustus/September Grote fietstocht Nog niet bekend Opgave noodzakelijk. Informatie volgt

Iedere woensdag Jeu de boules Promenade Parkzicht 1012u. Info Wim Claassen 06 13430846 
e mail: w.claassen7@upcmail.nl

Contactpersonen: Ans Postma tel: 06 20 39 79 18 / Henk Arts tel: 06 10 45 40 06 / Wim Claassen tel: 06 13 43 08 46

Scootmobiel-fietstocht MoetNiks 29-06-2021
Op dinsdagmorgen 29 juni verzamelden een tiental 
leden van MoetNiks bij AH in Dierdonk voor de eerste 
gecombineerde scootmobiel-fietstocht.

Er moest eerst ruim 6 kilometer afgelegd worden om bij de 
Goorsedijk te starten voor de kleine ijsvogelvlinder route.

Een fietstocht om iedereen aan te bevelen.

Na een korte stop in de mooie natuur, vervolgde wij onze weg

naar de Kasteelhoeve in Geldrop voor de koffie stop waar op 
het terras en in de prachtige tuin goed toeven was.

Via een prachtig natuurgebied en langs het Eindhovens kanaal 
gingen we huiswaarts.

Genoten van de route en het prachtige weer kunnen we terug 
zien op deze leuke activiteit.
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Dierdonkdagen 2021
10 - 11 - 12 september
We zijn in volle voorbereiding op eindelijk weer een week-
endje leut en beweging.

De locatie is net als anders het DD-terrein aan de Kromme 
Geer.

Het programma: (zie voor actuele programma, inschrijven 
o.a. Zeskamp en bestellen toegangskaarten onze website: 
Dierdonkdagen.nl)

Vrijdag 10 september
18:30– 21:00 uur Jeugd-Disco

Dansen tot je er bij neer valt met DJ Nick Lukassen in de 
Feesttent!!!

21:00 – 24:00 uur DD-cafe
is open; kom gezellig met ons het weekend inluiden.

Zaterdagmiddag 11 september
14:00 – 17:00 uur

Knutselen voor iedereen m.m.v. De Berenboot

14:00 – 17:00 uur Voetbal 4x4
maak een team en schrijf je in op: Dierdonkdagen.nl

14:00 – 17:00 uur Durf & Drek Survival carrousel
kan jij alle survival onderdelen bedwingen? Schrijf je in op: 
Dierdonkdagen.nl; Leeftijd 6-12 jr

Zaterdagavond 11 september
20:30 – 01:30 uur Feest in de Tent

Het dak eraf met DJ Nick Lukassen; Toegangskaarten a € 7,50 
te bestellen op: Dierdonkdagen.nl

Zondag 12 september
12:00 – 18:00 uur Zeskamp

Met compleet nieuwe spellen een zinderende uitdaging voor 
jouw team.; inschrijven € 15,00 per team op: Dierdonkdagen.
nl; Leeftijd categorie: vanaf 12 t/m 15 jr en 16 jr en ouder.

Blijf op de hoogte via de website en Facebook pagina 
Dierdonkdagen!!!

Tot september….
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Gazet juli/augustus 2021 11

         



Wijkinfoborden
De 3 wijkinfoborden (aan het begin van de Coendersberglaan, 
Dierdonklaan en Waterleliesingel) geven nu aan dat de 
Dierdonkdagen 2021 doorgaan. Op 10, 11 en 12 september.
Om te zorgen dat de borden belangrijke en actuele 
informatie blijven bevatten, is een centraal verzamelpunt 
in het leven geroepen. Iedereen die een activiteit op de 
borden wil aankondigen kan dat laten weten. Stuur een 
mail naar wijkinfoborden@dierdonk.nl en er wordt gekeken 
wanneer en hoelang de info op de borden kan. Het nieuwe 
mailadres zou op korte termijn in de lucht moeten zijn. Is dat 
nog niet het geval, dan kunt u zolang een mail sturen naar 
wijkinfoborden@gmail.com.

Bestuur wijkraad maakt doorstart 
maar zoekt nog bestuursleden
Gelukkig is er voor de wijkraad een nieuwe situatie 
ontstaan. Na ampel beraad hebben de ondergetekende 
drie bestuursleden besloten om door te gaan met het 
bestuur van de wijkraad.

Wel zijn we nog op zoek naar uitbreiding van ons bestuur 
en het aller dringendste naar een penningmeester. Zoals in 
de Gazet van maart was vermeld zijn de financiën in overleg 
tijdelijk overgedragen aan de LEV-groep. Dat gaat weer terug 
zodra de post van penningmeester is ingevuld.

Het grote voordeel van deze doorstart is dat de kennis 
aanwezig blijft waardoor nieuwe bestuursleden zich 
makkelijker kunnen inwerken.

Omdat een goede samenwerking met 
het bestuur van de wijkvereniging 
belangrijk is, is er inmiddels alweer een gezamenlijke ver ga-
der ing gepland.

Voor meer informatie over de wijkraad of als je mogelijk 
geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie kun je altijd even 
bellen (06-53310131) of mailen (ariemanders14@gmail.com) 
met onze voorzitter.

Voor meer algemene informatie over wijkraad maar ook 
de andere organisaties in de wijk wordt verwezen naar de 
website www.dierdonk.nl

Arie Manders, Wim van Hoof en Jan Prinsen

datum 12.00-12.45 13.00-13.45 14.00-14.45 15.00-17.15
1-Aug Zwarte Fanfare (Aarle-Rixtel) Bgenda (Helmond) Guggenmusik Doe Mar Wa (Bakel)
8-Aug EmenEm (Someren) Blazerij de Molshoop (Nuenen)

15-Aug Dagorkest van Het Koninklijk 
Woensels Muziekcorps. Primavera (Lieshout) Da Capo ‘85 (Eindhoven)

22-Aug Tis Deeger Wa (Bakel) Just4fun (Eindhoven) mondharmonicaorkest de 
Luchthappers (Nuenen)

29-Aug Senioren Blaaskapel Geldrop ValsAlarm (Helmond)
5-Sep Ekkermuzikanten (Beek en Donk) Love4music (Veghel)

12-Sep Harmonie Amicitia (12.00-13.00) AGK Puur Sangh 
(Asten)

Slagwerkgroep Drums & Roses 
(Lottum)

19-Sep De Gerwense Dorpsmuzikanten Binderin (Helmond) BBC-Jazz (Aarle-Rixtel)

26-Sep De Muziekvrienden 
(Huize Padua Boekel)

Lichtstad Brass
(Eindhoven) Brandweerkapel Helmond Fanfare de Vooruitgang (15.00-16.00) 

Helmonds Muziek Corps (16.15-17.15)

We gaan weer starten!!
Hoera! Corona is op zijn retour, er kunnen weer steeds meer 
dingen en een van die dingen is de Caratconcerten!
Het bestuur heeft besloten dat we vanaf 1 augustus a.s. weer 
kunnen gaan opstarten met de concerten, dat gaan we dan 
ook doen. Wij hebben er ongelooflijk veel zin in. We hopen u 
op (een van) onze concerten te mogen begroeten.

U hoeft geen vaccinatiebewijs o.i.d. mee te brengen, maar wij 
vragen u wel om de 1,5m afstandsregel te respecteren.
Ook nu geldt nog steeds: Samen krijgen we Corona eronder, 
dus helpt u een beetje mee?

Graag tot ziens bij ons mooie Carat Paviljoen!

Programma:

wijkinfoborden@dierdonk.nl
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KC Dierdonk - Schooljaar in beeld

Wat vliegt een jaar toch snel voorbij!
We gaan beginnen aan de laatste 
lesweek van het schooljaar 2020-2021.
We kijken nu nog uit naar de 
musical van de groepen 8 en de 
kennismakingsmiddag.

Als we terugkijken naar dit bijzondere 
jaar, kijken we vooral naar alle leuke 
dingen die we hebben gedaan.

En dat zijn er gelukkig meer dan genoeg!

Vol nieuwe plannen en ideeën, een 
frisse blik en vol enthousiasme starten 
we na de vakantie aan schooljaar 2021-
2022.

Wij wensen iedereen alvast een fijne 
zomervakantie toe!

Gazet juli/augustus 2021 13

            



www.peterparket.nl 

SPECIALE
JUBILEUM
PRIJZEN

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

 Tijdens de bouwvakvakantie zijn wij gesloten

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

           



Tommy gaat op vakantie
Vandaag is een spannende dag voor 
Tommy. Hij gaat met de hele familie op 
vakantie: Papa, mama, tante Selma, ome 
Joop en oma, en Tommy zelf natuurlijk. 
Ze moeten een heel eind reizen, wel 
urenlang! Eerst gaan ze met de auto, 
dan met de boot en dan nog met de 
bus. Dus ze moeten al vroeg opstaan, 
nog veel vroeger dan anders.

Tommy is als eerste wakker. Hij kan 
niet meer slapen, zo spannend vindt 
hij het. Als hij bij papa en mama op de 
slaapkamer gaat kijken ligt papa nog in 
diepe slaap. Zijn haar zit heel erg gek, 
hij lijkt wel een gekke clown! Mama is al 
een beetje wakker, en Tommy mag naast 
haar in bed liggen. Dat is heel gezellig. 
Misschien vindt mama op vakantie gaan 
wel net zo spannend als Tommy. Mama 
neuriet zachtjes liedjes in Tommy’s oor. 
Dat kriebelt, maar het is wel een fijn 
gevoel.

Mama gaat broodjes smeren voor het 
ontbijt, en Tommy mag helpen. Papa 
slaapt nog steeds: opstaan luie papa, 
straks missen we nog de boot! In de 
keuken zingen Tommy en mama met de 
radio mee. Mama maakt veel broodjes, 
want van reizen krijg je honger. Papa is 
inmiddels aangekleed, en loopt druk 
heen en weer met de koffers. Want er 
moet veel mee op vakantie: de bal, de 
vlieger, een schep om mee te scheppen 
en ook Tommy’s zwembroek. Eindelijk 
zijn ze klaar om te vertrekken.

Tommy en zijn ouders rijden naar 
de boot. Bij de boot wachten tante 
Selma, Oom Joop en oma al op hen. 
Met zijn allen gaan ze met de grote 
boot naar het eiland. Hoe heette het 
eiland nou ook alweer? Tommy vraagt 
het aan Ome Joop. Omdat de motor 
van de boot zoveel herrie maakt, moet 
Tommy het wel twee keer vragen. ” 
Schiermonnikoog”, buldert Ome Joop, ” 
Zo heet het eiland”.

Ome Joop wijst naar de vogels die 
boven de boot lijken te hangen. ” Dat 
zijn meeuwen”, vertelt Joop. Tommy kan 
de vogels van heel dichtbij zien, zo dicht 
vliegen ze boven zijn hoofd. Tommy is 
een beetje bang dat een vogel op zijn 
kop zal poepen. Maar als hij beter durft 
te kijken, ziet hij dat de vogels bijna niet 
bewegen en toch blijven zweven! Dat 
is knap van die vogels. Van oom Joop 
mag hij de meeuwen een stukje brood 
voeren.

Na een klein uurtje komen ze weer aan 
wal. ‘Aan wal’ , dat betekent dat ze weer 
met hun voeten op de grond staan, 
vertelt ome Joop. Die heeft vroeger 
gevaren, dus hij weet er veel over te 
vertellen. Toch snapt Tommy het niet 
helemaal, want op de boot stonden ze 
toch ook met hun voeten op de grond? 
In ieder geval brengt de bus van het 
eiland hun bij hun camping.

Op de camping staan allemaal tenten, 
grote en kleine. In sommige tenten 
slapen hele gezinnen, in anderen maar 
eentje. Tommy en zijn familie hebben 
twee tenten meegenomen, twee grote. 
Hij slaapt bij papa en mama in een 
tent. Samen met papa gaat Tommy de 
camping verkennen. Het is een groot 
stuk land, met allemaal duinen er 
omheen. Papa en hij gaan wat lopen in 

de duinen. Opeens houdt papa Tommy 
tegen. “Kijk nou es, Tommy, zie je dat?” 
Papa wijst op een nestje. Daar zit een 
vogel te broeden. Papa legt uit dat dat 
de moeder is, en dat ze vast haar eitjes 
warm moet houden. Da’s heel veel werk 
voor een moedervogel. Als Tommy 
dichterbij wil komen, wordt de vogel 
heel boos:” kaai, kaai, kaai!!” doet ze. 
Niet doen mensenkind!! Bij mijn eitjes 
wegblijven!!, lijkt ze te zeggen. Papa en 
Tommy lopen maar gauw door.

Later op de avond mag Tommy nog even 
spelen voor het slapen gaan. Hij gaat 
met zijn vlieger een stukje de duinen 
in. En stiekem wil hij nog even bij het 
nest gaan kijken. Hij wil zo graag zien 
of er al jonkies zijn. Voorzichtig loopt 
hij naar de plek van het nest toe. Maar 
moedervogel is nergens te bekennen. 
Nou moe, nu liggen die eitjes daar maar 
alleen! Voorzichtig voelt Tommy aan de 
eitjes. Ja hoor, helemaal koud. Nou, dat 
is ook een toestand zeg! Tommy stopt 
de eitjes in zijn broekzak. Mischien wil 
papa de eitjes wel warm houden voor 
de vogel.

Met zijn gevonden schat in zijn zakken 
loopt hij terug naar de tent. Trots laat 
hij de eitjes aan papa zien. Maar die 
is helemaal niet trots op Tommy en 
ook niet blij. Papa begint zomaar te 
schreeuwen naar Tommy: ”Domme 
jongen! Die moedervogel was alleen 
maar even eten halen!! Nu heb je het 
nest verstoord! Hoe moet moeder nu 
haar eieren vinden?” Nu wordt Tommy 
ook heel boos. Hij wilde toch alleen 
maar helpen? Kon Tommy toch ook niet 
weten? Papa had dat er nu helemaal 
niet bijverteld. Huilend gaat Tommy 
slapen. Hij geeft papa geen nachtzoen, 
zo boos is hij op hem.

Niks domme Tommy! Domme 
moedervogel, die zomaar haar eitjes 
alleen laat. Domme papa, die zomaar 
begint te schreeuwen.
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

 Oplossingen op pag 27.
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Optiek 
mode
op z’n
best

Oogmeting
+

Reparaties

GRATIS

* Kleine kroepoek  * Mini Loempia’s * Saté 2 stuks
* Babi pangang  * Kipfilet met zwarte bonensaus                                                                                      

* 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 JUlI-augustus
€ 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 
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

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

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 
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Vraagprijs € 515.000,- k.k.

DIRECT VERKOCHT

Boekesteynlaan 14 Leeuwenborchweide 21

Twickeldreef 5 Team van woonspecialisten

DIRECT  VERKO
 

 

 *onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS 
TE KOOP?

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

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*

           



Het leukste Kinderdagverblijf in de 
regio … en ver daarbuiten!

Wat zijn er de afgelopen weken weer 
veel dingen gedaan bij De Bereboot!

Eerst was er de, jaarlijks terugkerende, 
opschoonweek, waar we van klein tot 
groot mee aan de slag zijn gegaan. 
De hele wijk Dierdonk en de Bakelse 
Beemden werden opgeruimd van 14 
tot 18 juni. We hadden knijpers en zelfs 
een echte afvalkar. De kinderen waren 
allemaal ontzettend fanatiek, en wilde 
elke dag op pad om Dierdonk op te 
schonen. We hopen dat het er nog heel 
lang netjes blijft!

Er werd deze weken ook veel gewerkt 
in de moestuin. De kinderen ontdekken 
wat er allemaal groeit en bloeit. Ze 
helpen mee, en leren zo spelenderwijs 
heel veel over de moestuin. En natuurlijk 
worden er ook de nodige dingen 
geproefd. Mooi om te zien hoe kinderen 
alles ontdekken. Onlangs waren de 
kruisbessen aan de beurt. Waar de een 

het heerlijk vond, vond de ander ze toch 
wel erg zuur.

Ook kwam de Koninklijke Marechaussee 
nog op bezoek op donderdag 1 juli, wat 
een verrassing was dat!

Op 29 juni was het ModderDag, elk 
jaar weer een feestje. Sinds een aantal 
jaren maken wij er bij De Bereboot een 
heuse ModderWeek van. Als Groene 
Kinderopvang staat natuurbeleving hoog 
in ons vaandel. Tijdens Modderweek 
hebben de kinderen modder ervaren 
met bijna al hun zintuigen: voelen, 
ruiken, horen en zien. Ze gingen aan de 
slag met activiteiten als Modder maken, 
Modder-kunst en op dinsdag is er een 
echte Modder- Zeskamp!

Voor de oudste BSO-kinderen zit er 
weer een Bonte Avond aan te komen. En 
wel een echte Bonte-Bereboot-Bingo. 
Met als thema: Doe raar met je haar!
Alle kinderen die bij de Bereboot naar 
de BSO komen, van groep 3 tot en met 
groep 8 mogen deelnemen aan onze 
Bonte Avonden, deze vinden ongeveer 

4x per jaar plaats met steeds een andere 
thema!

Bent u ook benieuwd geworden naar wat 
wij nog meer voor leuke dingen doen? 
Wij bieden dagopvang (baby, dreumes 
en peutergroep), peuterspeelzaal en 
buitenschoolse opvang.
Bel vrijblijvend voor meer informatie of 
een rondleiding met 0492-475009.

Kinderdagverblijf de Bereboot
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De kookmuts
Deze keer een eigengemaakte 
tomatensoep met héél véél zelfgemaakte 
rundergehaktballetjes. 
Een echte opkikker voor elk moment 
van de dag. Voor de bereiding buiten 
het tomatenseizoen kies je het best voor 
tomaten uit blik.

Mijn weerspreuk voor deze maand is: “ Wanneer juli verkeert 
in gloed, dan worden vrucht en wijnen goed ”. Het is maar dat 
u het weet.

Gazetmenu voor de maand juli augustus
Eigengemaakte tomatensoep met 
gehaktballetjes      voor 4 personen

Ingrediënten
4 blikken á 400 gram hele tomaten
500 gram soepvlees (met of zonder bot)
4 stelen bleekselderij
3 stuks uien
3 stuks teentjes knoflook
3 stuks kleine wortelen
2 takjes rozemarijn
4 takjes tijm
4 stuks laurierblaadjes
1 stuks blikje tomatenpuree 70 g
1 eetlepel (riet) suiker
1 eetlepel olijfolie
750 gram rundergehakt 
2 stuks eieren
50 gram paneermeel
peper van de molen
zout
snuifje cayennepeper

Benodigdheden:
Grote soeppan
Grote koekenpan
Dunschiller 
Grote zeef
Staafmixer

Bereidingswijze
Pel de uien en snij ze in grove stukken.
Spoel de stelen bleekselderij en schil de 
wortelen. Snijd beide groenten ook in 
grove stukken.

Verhit een eetlepel olijfolie in een ruime 
soeppan op een matig vuur. Stoof de 
uien kort en voeg vervolgens alle andere 
groenten toe.

Pel de knoflooktenen, snijd ze grof en roer 
de stukjes door de stovende groenten.

Verzamel de rozemarijn, de takjes tijm en 
de laurierblaadjes. Doe er eventueel ook 
peterseliestelen bij. Bind alle kruiden 
samen tot een grote ‘bouquet garni’.

Doe de kruidentuil in de soeppan, roer 
en zet het vuur wat zachter. Roer de 
tomatenpuree door de groenten en laat 
het concentraat kort bakken.

Giet de hele tomaten uit blik in de soep
pan. Voeg ook evenveel blikken water 
toe. Roer eventuele bakresten op de 
bodem van de pan los.

Leg het stuk soepvlees in de soep, voeg 
een eetlepel suiker toe en zet het deksel 
op de pan.

Laat de soep één tot twee uur prut
telen op een zacht vuur. Liefst tot het 
soepvlees gaar is, zodat je het later kan 
verwerken in een andere bereiding.

Voor de gehaktballetjes 
Doe het gehakt in een ruime meng
schaal en voeg de eieren toe. Meng ze 
zorgvuldig door het vlees.
Strooi het paneermeel bij het vlees en 
meng tot je een stevig maar tegelijk 
smeuïg gehaktmengsel hebt.
Kruid het vlees met een beetje zout en 
peper.

Verwijder de uitgekookte kruidentuil uit 
de soep of het kruidenei. Schep ook het 
soepvlees eruit.
Mix de tomatensoep glad met de 
staafmixer. Schep ze daarna door een 
grote zeef. Roer de soep in delen door 
de zeef met de bolle zijde van een 
(kleine) pollepel in een andere pan. De 
droge pulp gooi je weg.

Spoel je handen en hou ze nat om 
de balletjes te rollen. Dan gaat het 
gemakkelijker. Rol balletjes met een 
diameter van ongeveer anderhalve 
centimeter.

Als de balletjes klaar zijn doe ze dan in 
de hete soep en laat het vlees enkele 
minuten garen. Schep de gehaktballetjes 
uit de soep en verzamel ze in een kom. 
Laat ze even uitlekken.

Doe een scheutje olijfolie maar mag ook 
een klontje boter zijn in een koekenpan. 
Verhit de koekenpan op een matig vuur. 
Bak de balletjes tot ze een goudbruin 
korstje hebben. 
Grote hoeveelheden balletjes bak je het 
best in meerdere beurten.

Roer, proef en kruid de soep naar smaak 
met versgemalen peper, eventueel een 
snuifje cayennepeper en wat zout.

Serveren:
Breng de soep opnieuw aan de kook op 
een zacht vuur. Voeg er ook de gebakken 
soepballetjes bij.
Schep de soep in warme diepe borden 
of soepkoppen.

Smakelijk eten.

Tip(s):
Je kunt ook gedroogde kruiden 
gebruiken, van elk 2 volle theelepels.
Doe dit alles in een kruiden ei samen 
met het laurierblad en leg in de soep en 
laat meetrekken.

Als je geen bouillon wilt trekken, gebruik 
dan ongeveer 4 stuks bouillonblokken in 
plaats van soepvlees.

Hoe maak ik een bouquet garni?
Een bouquet garni is een kruidentuiltje. 
Met keukentouw bind je een paar 
blaadjes laurier en enkele takjes verse 
tijm en rozemarijn samen, zodat je de 
kruiden achteraf makkelijk uit de soep 
kan halen.

Als topping is het ook lekker om 
croutons of reepjes gerookte kip aan 
de soep toe te voegen. Varieer met 
kruiden.

bron: De kookmuts.
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Thema Dit Ben ik:
Wie ben ik? Hoe zie ik eruit? Eerst waren 
we een baby en nu een peuter. Welke 
lichaamsdelen heb ik en wat kan je 
ermee doen? De kinderen mochten van 
thuis een babyfoto meebrengen en deze 
hebben we in de groep opgehangen, 
samen met een foto van hoe de 
kinderen er nu uitzien. Deze foto’s zijn 
zeer veel bekeken!
Natuurlijk hebben we ook weer veel 
gezongen, vooral over ons lichaam. 
Zoals: “hoofd, schouder, knie en teen”, 
maar ook “dit zijn mijn wangetjes en dit 
is mijn kin”.

Een leuke activiteit was om met een 
tandenborstel met tandpasta een 
(geplastificeerde) mond met tanden te 
poetsen.

Het was deze periode mooi weer en we 
hebben met onze blote voeten in de 
zandbak gespeeld en geverfd met water. 
Zintuiglijke activiteiten die voor jonge 
kinderen heel goed zijn om hun lichaam 
te ervaren.

Thema Verkeer:
Op het moment zijn we bezig met het 
thema Verkeer. We hebben naar de 
bussen gekeken van de basisschool toen 
de kinderen op schoolreisje gingen.

Binnen spelen we met diverse ver
voersmiddelen, auto’s van groot tot 
klein, met een garage, een treinbaan, 
maar ook een vliegtuig en boot.
Binnenkort mogen de kinderen ook van 
thuis een voertuig meenemen en deze 
mogen ze laten zien in de kring.

Wat fijn: de ouders mogen weer binnen 
komen!
Sinds de laatste versoepelingen is het 
voor ouders weer mogelijk om aan het 
begin van de ochtend samen met hun 
kind bij Hummeldonk naar binnen te 
gaan en samen even een kwartiertje 
spelen, of praten met andere ouders. 
Wat fijn dat dit weer mogelijk is!

De kinderen moesten er wel een beetje 
aan wennen, want al die tijd bleven 
de ouders buiten en werden digitaal 
geïnformeerd dmv van oa foto’s. 
Nu konden de kinderen de ouders 
even uitgebreid laten zien met welk 
speelgoed ze graag spelen.

Rondleiding:
Als u interesse heeft in een rondleiding 
dan kunt u deze online aanvragen via 
www.springkinderopvang.nl Ook kunt 
u bellen naar 0882088726.

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

Gazet juli/augustus 2021 23

           



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

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 

               

           



Met de tram van Dierdonk naar Loods20

Wie met de trein vanuit Helmond centraal richting 
Eindhoven reist komt langs een goudkleurig monumentaal 
gebouw. Vroeger was hierin “Van Gend & Loos” gehuisvest. 
Tegenwoordig biedt het onderdak aan twee musea, het 
EDAH-Museum en het Draaiorgelmuseum Helmond. Het 
EDAH-Museum geeft u een inkijk in het winkelgebeuren van 
de 20e eeuw en was de eerste supermarkt die werkte met 
een klantenkaart.

Het Draaiorgelmuseum is ontstaan vanuit Danszaal Bocken. 
Oorspronkelijk een danszaal in de Blinkertsestraat waarbij 
van 1920 tot 1950 gedanst kon worden op de klanken van 
draaiorgels. Naast de draaiorgels in de danszaal had de familie 
Bocken ook danstenten in de verhuur samen met draaiorgels. 
Rond 1950 kwamen de Juke boxen in opmars waarbij ook 
sneller nieuwe nummers ten gehore gebracht konden worden. 
De draaiorgels kwamen in opslag en dreigden Helmond te 
verlaten.

Enkele leden van de familie Bocken vonden dat ze niet uit 
Helmond mochten verdwijnen en hebben in samenwerking 
met de gemeente Helmond 3 van deze orgels waaronder het 
unieke Gaudin Concertorgel van 1924 voor Helmond kunnen 
behouden. Hiervoor werd een stichting opgericht die het 
behoud van de Draaiorgels hoog in het Vaandel had staan. 
Vanuit de danszaal vonden de orgels later hun onderkomen in 
de voormalige Paterskerk aan de Molenstraat totdat deze kerk 
door het Jan van Brabant College werd ingelijfd als kantine. De 
gemeente had een ander onderkomen gevonden in de oude 
Brandweerkazerne aan de Torenstraat. Het gebouw kreeg 
de naam Gaviolizaal naar de uitvinder van het orgelboek. De 
Stichting had zijn doel bereikt en werd opgeheven.

In 2013 werd geopperd om de orgels voor 10 jaar in bruikleen 
te geven aan de Gemeente Cranendonck. Dit resulteerde in 

een nieuwe Stichting Draaiorgels Helmond welke de exploitatie 
op zich heeft genomen. Met het motto van Draaiorgels alleen 
redden het niet, werden wisseltentoonstellingen gehouden 
en laagdrempelige concerten georganiseerd op de zondag in 
het winterseizoen. Tijdens deze concerten hebben we ook 
het helaas opgeheven Dierdonks koor “DiDoKo” en de nog 
steeds in Parkzicht repeterende Helmondse Liederentafel “t 
Akkoordje” welkom mogen heten. In December 2019 heeft 
het laatste concert plaats gevonden waarna de zaal definitief 
gesloten werd om zich op te maken voor verhuizing naar 
Loods20.

In Loods 20 hebben de draaiorgels hun plaats gekregen in de 
ruimte die we Danszaal Bocken noemen. Naast het bezichtigen 
van, en het luisteren naar het verhaal van de orgels, de 
gelegenheid om gezellig te vertoeven, te luisteren naar de 
draaiorgels en op een aantal zondagen weer laagdrempelige 
concerten waar we uiteraard ook Liederentafel “t Akkoordje” 
graag terugzien. Daarnaast bieden beide musea educatie aan 
voor de jeugd. En bent u bij ons geweest breng dan verder in 
het gebouw een bezoek aan het EDAH-Museum of andersom 
vanuit EDAH aan Danszaal Bocken.

Op Woensdag 26 mei is officieel de sleutel overgedragen aan 
het EDAH- en het Draaiorgelmuseum. Na de zomer als corona 
het toelaat, staan onze enthousiaste vrijwilligers klaar om u te 
ontvangen in Loods20. Voor de voortgang en openingstijden 
zie www.loods20.nl

Hoe kom ik dan met de Tram van Dierdonk naar Loods20 zult 
u zich afvragen? Wel vroeger reed er van Helmond naar Den 
Bosch een stoomtram genaamd “de Goede Moordenaar”. 
Het Boerenbondmuseum in Gemert heeft deze na gebouwd. 
Mogelijk laten we deze rijden bij de officiële opening in okto-
ber, en dan kunt u met de Tram van Dierdonk naar Loods20.
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Concert Phileutonia
Onder het motto Phileutonia verrast Helmond werd je bij 
je bezoek aan AH afgelopen zaterdag 10 juli verrast door 
een concert van 30 minuten. De Koninklijke Stadsharmonie 
Phileutonia onder leiding van dirigent Dirk van de Weijer 
bracht een gevarieerd miniconcert. Na een repetitietijd van 6 
weken zaten de stukken er weer in en kon het publiek genieten 
van een viertal goed in het gehoor liggende muziekstukken 
zoals een ouverture maar ook van de concertmars Arsenal.

Dat dit concert zou plaats vinden zagen wij in Weekblad de 
Loop, echter was dit te laat om dit nog op onze wijkborden 
te publiceren, ja en ook konden we dit niet in de Gazet van 
Juni plaatsen. Heeft u het concert gemist dan is dat jammer 
na een lange tijd van leegte. Diegene die er wel waren hebben 
genoten en dit onder milde weersomstandigheden.    
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De wekkerpuzzel

Er waren eens 2 onderbroeken in de 
wasmand. Zegt de ene onderbroek:

“ik ga binnenkort op vakan�e.”

Zegt de andere onderbroek:

“Ik hoef al niet meer op vakan�e, want 
ik ben al bruin genoeg!”

Onderbroekenlol

Jeugdpuzzel.
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing van 
het vaderdag geheimschrift van de vorige keer. Als je tussen 
de advertenties de sleutel had gevonden kon je beginnen 
met oplossen. De oplossing die je moest vinden  was “Een 
vaderdagcadeau voor papa” .Helaas hebben we momenteel 
geen prijspuzzel daar de deelname erg teruggelopen was. Er 
zijn deze keer zes  oplossingen ingestuurd door Demi, Rik, 
Anouk, Suze, Lynn, Eline en Floor waarvoor onze dank.
Maar het is nog niet voldoende om de prijspuzzel weer in 
te voeren. Hiervoor zien wij graag minstens 20 inzendingen. 
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 weer een woordzoeker. Omdat 
het vakantie is hoef je geen wekker te zetten dus hebben we de 
wijzerplaat vervangen door letters. Streep alle woorden weg, 
deze kunnen van onder naar boven, van boven naar onder, 
van links naar rechts, van rechts naar links, van schuinonder 
naar schuinboven of schuinboven naar schuinonder staan. 
Soms worden letters dubbbel gebruikt. Uiteindelijk blijven 
er 8 letters over als je deze achter elkaar leest dan is dat de 
oplossing. Vul deze hieronder in. 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 21 augustus 2021

Oplossing doodles spelletjespagina 17

De oplossing

Bal
Emmer
Kasteel
Strand
Zon

Bikini
Grens
Schelp
Tent
Zwemmen 

Boot
Hotel
Schepjes
Wandeling
Duinen

Huisje
Sorbet
IJs

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Een jongen en zijn opa zijn 
samen op vakan�e. 
Op een gegeven moment 
gaan ze een zwemwedstrijd 
houden. 
Tot grote verbazing van de 
kleinzoon wint zijn opa deze 
wedstrijd met gemak.
'Opa, waar hebt u zo goed 
leren zwemmen?' vraagt de 
jongen.
'In Vene�ë,' antwoordt zijn 
opa. 'Daar ben ik vroeger 
krantenjongen geweest.'

Zwemwedstrijdje
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VERSAUTOMAAT
BOERDERIJWINKEL

DO – VR – ZA
VAN 9.00 UUR TOT 17.00 UUR

Aardappelen
Scharreleieren

Appels en peren
Diverse groenten

Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 06-38637358
(bij de rotonde)

Verhoeven  
                Mar ens vo

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

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  

           



De 3e helft kan eindelijk weer worden 
gespeeld!
Tossen mocht alweer, maar nu kunnen 
we ook gezellig iets drinken na afloop! 
Dat betekent dat vanaf nu het clubleven 
weer echt van start kan gaan. Het is 
namelijk extra gezellig als je na een 
sportief potje tennis even een drankje 
kan doen op ons mooie terras, of aan de 
bar in ons gezellige clubhuis!
Tijdens de Corona-sluiting hebben we 
niet stilgezeten en is er hard gewerkt 
aan een update van ons clubhuis. Naast 
een likje verf hebben we bijvoorbeeld 
nu ook een modern koffiezetapparaat, 
waarin echte bonen worden gemalen! 
Een klein team van onze leden heeft 
alles voorgeproefd en ik verwacht dat 
alle leden het er mee eens zullen zijn: 
het is echt een heerlijk bakkie Troost 
geworden!
Ook hebben we via onze leverancier 
Bavaria weer de mogelijkheid gecreëerd 
om tapbier te kunnen verzorgen! Dat 
is voor de echte bierkenner toch weer 
anders dan gebotteld bier!

We blijven groeien!
Het goede nieuws is dat tennis tegen
woordig weer populair is, zowel bij jong 
als oud! We hebben dit jaar weer veel 
nieuwe leden erbij gekregen, die wij ook 
heel enthousiast naar onze tossavond 
op dins dag zien komen! Onze Anouk 
(be stuurs lid), zorgt er altijd voor dat 
deze clubactiviteit pico bello ge organi-
seerd wordt!
Om de nieuwe leden welkom te heten 
organiseren we bovendien iedere 
maand een kennismakingsavond 

spe ciaal voor nieuwe leden, waar 
ook iedereen met interesse van 
harte welkom is!. De Agenda met 
tijd stippen van deze bijeenkomsten 
staan in de agenda op onze website 
https://www.tvdierdonk.nl/. De eerst 
volgende avonden staan gepland op 
2 augustus en 6 september 2021, van 
20.00-21.00 uur.

Ook onze jeugd is enthousiast!
Steeds meer jeugdleden gaan naast 
trainen ook competitie spelen! Dit 
najaar is er een competitie voor jeugd 
in de leeftijd van 8-10 jaar (Oranje) en 
zijn er maar liefst 2 teams in de leeftijd 
11 t/m 14 jaar! Om de tennisport 
echt leuk te gaan vinden is spelen in 
competitieverband erg belangrijk!
Wat ook erg leuk is voor jeugd én 
volwassenen samen is ons ouderkind 
toernooi! Dat vindt plaats op zondag 18 
juli 2021. De inschrijving is al helemaal 
vol. Zoveel animo is daarvoor. Echt leuk. 
Misschien moeten we volgend jaar 
het over 2 dagdelen gaan verspreiden, 
zodat we nog meer enthousiastelingen 
kunnen laten meedoen. Eén van beide 
deelnemers hoeft namelijk maar lid 
te zijn. Zo kun je ook laagdrempelig 
kennismaken met de tennisport. Leden 
die zich niet meer konden inschrijven, 
mogen gerust komen kijken. Ook dat 
mag weer en de bar is dan open!

Laddercompetitie, heel laagdrempelige 
competitie
Dit tennisseizoen is met behulp van de 
speciale Match-app van de tennisbond 
een laddercompetitie opgestart. De 
deel nemers zijn heel enthousiast. De 
app deelt je in, waardoor het elke keer 
weer een verrassing is tegen wie je 
moet spelen! Het is bovendien heel 
laagdrempelig want de fanatiekeling 
hoeft zich geen zorgen te maken, het 
telt niet mee voor je officiële ranking!

Ik raad iedereen die hier nog niet aan 
meedoet aan om zich alsnog in te 
schrijven!!! Kijk op onze website voor 
meer informatie.

Stadstuif-in voor 50+
De leuke Helmondse Stadstuifin wordt 
weer opgestart. Elke dinsdagmiddag 
vindt het plaats op het park van één 
van de deelnemende verenigingen. 
Zodra de agenda bekend is plaatsen 
wij hem ook op onze website. Dierdonk 
zal na de zomervakantie ook zelf weer 
de ontvangende club zijn! Ria Claassen 
coördineert dit voor onze vereniging.

25 jarig bestaan
Onze club bestaat dit jaar alweer 25 jaar! 
De club werd al opgericht toen de wijk 
nog in aanbouw was. We hebben zelfs 2 
seizoenen een vereniging gehad, zonder 
dat we zelf tennisbanen hadden! We 
hebben destijds competitie gespeeld 
op de banen van diverse bevriende 
tennisverenigingen in Helmond en 
Geldrop.
Het feit dat we 25 jaar geleden 
werden opgericht willen we zeker niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Door 
Corona durfden we steeds nog niets 
definitief te plannen. Maar dit najaar 
gaat het zeker er van komen. Houdt onze 
Website, onze Facebook & Instagram 
pagina en de Gazet in de gaten. Er volgt 
binnenkort meer informatie hierover!

Summer Challenge, ook dit jaar weer!
En tenslotte, je kunt ook nu nog lid 
worden met een leuke korting: Summer 
Challenge!
Meer informatie is te vinden op onze 
website! https://www.tvdierdonk.nl/

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

Carine van Vuure

TV Dierdonk: Hoera de bar mag weer open
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Protestantse Gemeente HAS
Helmond Asten Someren 

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ’t Trefpunt, Ontmoetingsruimte 
en de Kaulenzaal. Ook het kerkelijke 
bureau is hier gevestigd. Het telefoon
nummer is 539470. Elke zondag om 
10.00 uur heeft u gelegenheid om in 
de kerk andere gemeenteleden te ont
moeten. 
In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor 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 ?
Op het moment dat ik dit stukje schrijf 
mogen we weer sporten en met 
meerdere mensen samen komen. Er 
zijn steeds meer versoepelingen in het 
land. Hopelijk mag er, als u dit leest, 
ook meer in onze kerkgemeenschap. 
Wilt u naar de kerk komen en weten 
wat weer mag, dan kunt u het beste 
de website van onze kerk bezoeken 
www.bethlehemkerkhelmond.nl. Want 
de versoepelingen vinden nu sneller 
plaats dan dat de Gazet wordt uitgegeven. 
Ook kunt u nog steeds thuis de 
kerkdiensten live of op een later tijdstip 
dat u beter uitkomt volgen. Dit kan via 
https://kerkdienstgemist.nl/
of u downloadt de app kerkdienstgemist 
uit App Store of Google Play op uw 
laptop, smartmobiel, ipad of tablet. 
M.b.v. een Chromecast die u aan uw 
televisie maakt, kunt u dan zelfs op uw 
televisie onze kerkdiensten volgen. Of 
rechtstreeks met uw smart televisie. 
Als Bethlehemkerk Helmond/Asten/
Someren hebben we sinds kort een 
eigen YouTube kanaal waar u een paar 
filmpjes kunt bekijken:
https://www.youtube.com/channel/
UC8QpgmIk379ZvExCkXWTP8A

De lezingen en gespreksgroepen gaan 
vanaf september weer beginnen. De 
koffie inloopochtend is al begonnen. U 
bent elke dinsdagochtend vanaf 10.00 
u van harte welkom in de ontmoetings
ruimte van de kerk. We hopen u weer 
te ontmoeten onder het genot van een 
kopje koffie of thee.  

Zoals u misschien al weet, heeft het 
Valkennest een metamorfose onder
gaan en wordt vanaf nu de Kaulenzaal 
genoemd. De zaal is erg mooi geworden.

Ook wordt onze binnentuin opgeknapt, 
hier later meer nieuws over. 
Op 11 juli zal Ds Bernadette van 
Litsenburg in Someren voor 1,5 dag in 
de week als predikant aanwezig zijn. Ze 
is met emeritaat maar wil deze functie 
graag vervullen. Wij zijn heel blij dat zij 
dit beroep in Someren aanvaard heeft.
Pieter Flach zal tot en met 8 augustus 
niet bereikbaar zijn, Corine Beeuwkes 
zal voor hem waarnemen.
Op zondag 19 september om 10.00u 
zullen we het kerkelijk jaar samen 
starten in Someren als  Protestantse 
Gemeente Helmond/Asten/Someren. 
Waar dit precies plaatsvindt, is nog niet 
bekend, maar dit leest u in de Gazet van 
3 september.

Fien van Duren, wijkdiaken.
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Van eigen Blokhut tot Dwingerloo
Op het moment dat u dit in uw wijkblad 
leest zitten wij met onze leden al volop 
in onze zomerkampen en of in de 
voorbereidingen ervan. In 2020 hebben 
we geen zomerkamp gehad ivm Corona, 
maar gelukkig kunnen we dit jaar weer 
wel gaan. Maar helaas heeft corona er 
nog wel voor gezorgd dat er eigenlijk 
nog geen grote buitenlandse kampen 
zijn. Wij willen u graag laten weten waar 
we met onze leden naar toe gaan in 
deze zomervakantie.

De bevers (4-7 jr.) blijven in het weekend 
van 16-18 juli in eigen blokhut. Een 
weekend vol spelen en avontuur in eigen 
blokhut om weer een mooi beverjaar af 
te sluiten

De welpen (7-10 jr.) vertrekken op zon-
dag 25 juli naar Doesburg om daar hun 
zomerkamp te gaan beleven.De welpen 
werken normaal met een thema, maar 
helaas kan en mag ik nu niet vertellen 
wat dit gaat zijn. Op donderdag 29 juli 
zullen zij dan moe en voldaan naar huis 
terug keren van hun zomerkamp.

De scouts (10-14 jr.) gaan elk jaar met 
de fiets op kamp en dit jaar fietsen ze 

naar Didam. Zij vertrekken op vrijdag-
avond 23 juli richting Gelderland maar 
zullen eerst ergens onderweg nog 
overnachten op een boerderij voordat 
ze de volgende dag de laatste etappe 
richting de het eindpunt vervolgen. De 
scouts slaan uiteindelijk na 95 km hun 
kamp op het kampeerterrein in Didam. 
Op zaterdag 31 juli komen ze weer terug 
naar Helmond.

Voor onze explorergroep (14-18 jr.) 
wordt het een iets langere fietstocht, 
zij gaan namelijk naar Dwingerloo in 
Drenthe. Daar ligt hun kampterrein voor 
de komende week. Met 200 km voor de 
boeg is het een stevige fietstocht

De Roverscouts (18-21 jr.) gaan dit jaar 
voor een lang zomerkamp naar Ommen 
in Overijssel. Na 170 km strijken zij neer 
in de buurt van Ommen. Maar zij gaan 

iets later dan de andere speltakken, 
namelijk van 9-15 augustus.

De plusscouts (21-65 jr.) gaan het 
seizoen afsluiten met een weekendje 
in de Pinte in België van 16-18 juli. Op 
zaterdag 17 juli gaan we met kano’s een 
bezoekje brengen aan de stad Gent.

Onze eigen blokhut zal tijdens de 
zomervakantie twee maal gehuurd 
worden door scoutinggroep uit Boxtel 
en Tilburg om hun eigen zomerkamp te 
laten plaats vinden. We verwelkomen 
deze groepen en wensen hen een mooi 
zomerkamp

Ons nieuwe seizoen starten we weer in 
het 2e weekend van september. Hebben 
wij je interesse gewekt en denk je dat 
Scouting ook wel iets voor je zelf of 
voor je kinderen kan zijn neem dan eens 

een kijkje op onze website voor meer 
informatie.

Scouting Paulus - Zomerkampen 2021

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