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Adres: Ockenburghpark 78
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Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
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Hans v. Rijt
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MoetNiks
		
( 06 20397918
		 annigje1945@gmail.com
De fotoclub
van Dierdonk
www.fotodier.nl (06 21606934
stevenlangewouters@hotmail.com
DierdonkEvents
dierdonkevents@gmail.com
Computerinloop Dierdonk
computerinloopdierdonk@
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
  DIERDONK
Secretariaat: 		 Jorg van den Broek
Belmontepark 3 ( 06 81015207

Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, ( 517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders,
( 542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”
In Parkzicht op maandagavonden.
A v d Vleuten ( 06 83565373,
onedownhelmond@gmail.com
Liedertafel ’t Akkoordje
contact:
( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl
Biljartvereniging Rozenhof
Willie Leijten ( 06 25166362
Beursplein@hotmail.com
Locatie: Rozenhof 43, Helmond Oost
Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. A van Lieshout
Ouderenwerk
Zwanebloemsingel 42
owhdhelmond@gmail.com
Helmond

Haverveld Dierdonk

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent
(0900-8844
mail: dafna.brouwers-heinis@politie.nl
monique.aelmans-frissen@politie.nl
Kindcentrum Dierdonk
(512021
Dierenambulance
(513971
Gemeente (Meldingen)
(140492
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
Parochie H.Lambertus
(522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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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
Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Afspraken: 9:00-14:00
(518551
www.verloskundigendeuiver.nl

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
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
Kindcentrum Dierdonk (Korein)
peuterwerk
(06 15 45 16 01
vso/bso
(06 15 39 17 85
Gastouderopvang Marlene
Molecatendreef 3
(06 41228886

Nieuwsblad voor Dierdonk

Verdiend
Als deze Gazet bij u wordt bezorgd is
het Pinksteren. Misschien bent u aan
het klussen of tuinieren of gewoon niets
doen, een weekendje weg of misschien
wel met vakantie. Dit alles heeft u
natuurlijk verdiend.
Zeker verdiend is de Koninklijke Onder
scheiding van ons mede redactielid Jos
van den Eijnden. Dat is echter niet te
verdienen met datgene wat ik juist heb
opgenoemd. Vaak wordt tegen iemand
wel eens gezegd van ”jij verdient een
lintje” maar als er vervolgens niemand is
die actie onderneemt en een aanvraag
indient dan zal degene waar het tegen
gezegd wordt nooit een lintje krijgen.
Kent u iemand die een lintje verdient of
heeft u wel eens tegen iemand gezegd
van ”jij verdient een lintje” kom dan in
actie en vraag het aan. U heeft nog de
tijd tot 1 juli voor een uitreiking op 26
april 2023. Wilt u weten hoe? Raadpleeg
dan https://www.lintjes.nl/voordragen/
iemand-voordragen-voor-een-lintje.
Misschien verdienen ze ook een lintje,
alle papa’s, maar kinderen kunnen op
een ander manier eer betuigen zoals
ze dat vorige maand aan mama hebben
gedaan. Deze maand zijn de papa’s aan
de beurt om verwend te worden tijdens
Vaderdag.
Zoals u in de vorige Gazet heeft
kunnen lezen is de kookrubriek “de
Kookmuts” gestopt. Inmiddels heeft
zich een wijkgenoot gemeld die dit
stokje wil overnemen wat wij natuurlijk
erg positief vinden. We hebben even
gekeken hoe dan de rubriek zou moeten
gaan heten. We hebben al eens een
kookrubriek gehad onder de titel
“recept van de maand” de laatste was
“de Kookmuts”. We doen een oproep
aan de wijkbewoners om een nieuwe
naam te bedenken voor deze rubriek.
U kunt dit voor 1 juli 2022 mailen naar
redactie@dierdonkgazet.nl. Als er niets
binnenkomt zullen we voorlopig de
werktitel “de Kookclub” aanhouden.
Met deze Gazet komen we alweer aan
de 2e helft van de 10 edities per jaar. Nog
steeds zitten we met 3 redactieleden,
wat we graag uit zouden breiden met
fris jong bloed, maar ook een back-up
voor de advertentiewerving zou welkom
zijn. Heeft u wat (vrije) tijd over dan
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nodigen wij u van harte uit om eens te
komen kijken wat het inhoud en of het
wat voor u is. U kunt geheel vrijblijvend
een mailtje sturen naar redactie@
dierdonkgazet.nl.
We mogen weer en dat zien we aan
alle activiteiten. MoetNiks draait weer
als vanouds, de Jeugddisco heeft een
nieuwe start gemaakt en wordt op
8 juli weer voortgezet met een 2e
avond, terwijl zingen blij maakt, en
het Akkoordje weer een open
bare
liederentafel verzorgd op woensdag
avond 6 juli en natuurlijk hebben we ook
in juni nog voorrondes van Dierdonk Got
Talent. Ook de Dierdonkdagen gaan er
weer hard tegen aan. Verder valt er weer
het een en ander te vieren zoals het 15
jarig bestaan van de dartclub en het 25
jarig bestaan van de tennisvereniging,
en dat beide in hetzelfde weekend.
Zoals u ongetwijfeld gelezen heeft zijn
er wegens de Oorlog van Rusland tegen
de Oekraïne Dierdonkers uitgezonden
voor inzet van de Patriots in centraalSlowakije. Zo zijn er ook vele Dierdonkers
en Helmonders die in het verleden ook
zijn uitgezonden en nu nog in dienst
zijn of reeds met leeftijdsontslag de
dienst hebben verlaten. Deze mensen
mogen zich veteraan noemen. Al jaren
wordt de Nationale Veteranendag ge
houden waarvan de laatste 2 jaar in
klein gezelschap wegens corona. Dit
jaar is het weer groots opgezet met
defilé in Den Haag op zaterdag 25 juni.
In Helmond ziet men ook veteranen
tijdens de herdenkingen op 4 mei en 25
september. Symbool hierbij de beken
de witte-anjer van Prins Bernard. Vele
gemeenten hebben inmiddels ook een
Witte Anjerperk. Ook Helmond, en dit
ligt er sinds kort weer prachtig bij. Laat
weten dat ook u vindt dat de veteraan
respect verdiend en hang daarom op 25
juni onze nationale driekleur uit.
Rest mij jullie een veel leesplezier en
gezellige Vaderdag toe te wensen.
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Omdat iedereen anders is...

Asperges
Aardappelen
Scharreleieren
Zuivelproducten
Diverse groenten
Fruit

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.

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

Winkel :
maandag 13.00 - 17.00 uur
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
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info@vanheugtencv.nl
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

GRATIS
Kom naar onze showroom
en laat u inspireren!

www.smitsensmits.nl

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

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Verse asperges
ook vers geschild
Eigen gemaakte aspergesoep

Bakelseweg 25
5735 SC Aarle-Rixtel

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

NIEUW:
Caravanstalling

Geen brede coalitie
De VVD is bij de afgelopen gemeente
raadsverkiezingen met een zetel winst
(en een verschil van slechts 124 stem
men) de tweede partij van Helmond
geworden. Wij zijn onze kiezers daar
voor zeer dankbaar en zijn daarom met
zelfvertrouwen de verkenningsfase van
de coalitieonderhandelingen ingegaan. Wij vinden dat in een
nieuwe coalitie recht zou moeten worden gedaan aan de ver
kiezingsuitslag. Daarom hebben we de informateur laten we
ten graag gezamenlijk met GroenLinks te willen onderzoeken
of een brede coalitie met in elk geval ook Helder Helmond en
nog één of twee andere partij(en) tot de mogelijkheden zou
kunnen behoren. Op die manier zou een brede coalitie wor
den gevormd waarin veel Helmonders zich herkennen.
‘It takes two to tango’. Helaas bleek GroenLinks niet open te
staan voor een dergelijke constructie en heeft die partij er
om ideologische en politieke redenen voor gekozen om een
coalitie over links aan te gaan met zes kleine overwegend ver
liezende partijen*. De nummers 2,3 en 5 te weten de VVD,
Helder Helmond en het CDA werden hiermee buitengesloten.
Wij denken dat dit niet bijdraagt aan het vertrouwen van
de Helmondse kiezer in de politiek. Ook de keuze voor 7
wethouders vinden wij naar de stad en het gemeentelijk
bestuur toe moeilijk uitlegbaar. Dat de inhoudelijke verschillen
niet zo groot zijn als menigeen denkt blijkt wel uit het feit in
de gesprekken met de informateur geen breekpunten zijn
genoemd. Ons verkiezingsprogramma wordt nu door een
enkeling te rechts genoemd maar was dat met een duidelijk
streven naar brede welvaart uitdrukkelijk niet.

Omdat men in een democratie kan besturen met de helft+1
is de coalitie die nu gevormd gaat worden natuurlijk gewoon
legitiem. We weten allemaal dat je samenwerking net als vrede
niet kunt afdwingen als er geen wil is om dat te doen. De VVD
gaat de komende jaren op een constructieve manier oppositie
voeren en zal daarbij waar mogelijk gezamenlijk optrekken
met andere oppositiepartijen. Op die manier denken wij nog
steeds veel voor onze prachtige stad, onze inwoners en onze
ondernemers te kunnen betekenen. Wij blijven open staan
voor redelijke compromissen en zullen waar mogelijk het
beleid van de coalitie proberen te beïnvloeden.
Voor nu rest nogmaals een dankwoord aan al onze kiezers! Wij
hopen u snel tegen te komen bij een van de bijeenkomsten
die wij organiseren of simpelweg elders in de stad. U kunt
ons ook blijven volgen via facebook, LinkedIn, Instagram of
twitter.
Theo Manders,
Fractievoorzitter VVD
* Op het moment van schrijven waren de onderhandelingen tussen de 7 partijen
nog in volle gang. De verwachting is dat het nieuwe bestuursakkoord in de week na
Pinksteren kan worden gepresenteerd.

MI HELLEMONDERS,

van niets, naar iets, naar… de toekomst!!
Juni 2021: begonnen als dé nieuwe,
Helmondse partij. Van, voor en met
Hellemonders. Dat was een van onze
motto’s.
Augustus 2021 tot en met februari 2022:
de partij wordt gevormd. Steeds meer leden melden zich aan
en er wordt regelmatig vergaderd met bestuur en de leden.
Er wordt druk campagne gevoerd. Vooral de laatste maanden,
voorafgaande aan de verkiezingsdagen, wordt er veel gebruik
gemaakt van de digitale platforms(o.a. Facebook)
Maart 2022: de kiezer heeft gesproken en de uitslagen zijn
bekend. Mi HELLEMONDERS komt in de raad met 1 zetel. Dhr.
Herbie Guldenaar wordt het nieuwe raadslid voor onze partij.
We gaan “op gesprek” naar de informateur, die de grootste
Helmondse politieke partij(Groen Links) heeft aangesteld.
April 2022: de gesprekken tussen de verschillende politieke
partijen en de informateur van Groen Links zijn geweest.
Het is afwachten hoe het nieuwe college eruit gaat zien. En,
jawel, begin april wordt bekend gemaakt dat er een coalitie is
gevormd door Groen Links, aangevuld door een 5-tal andere,
kleinere partijen en een “gedoogpartij”!! Helaas wordt Mi
HELLEMONDERS niet gevraagd voor de coalitie.
Gazet juni 2022

Mei 2022: in de wandelgangen wordt er druk gesproken over
de invulling van de verschillende wethoudersposities. Welke
persoon wordt gevraagd om als wethouder plaats te nemen
in B&W??? Eind mei worden verschillende namen genoemd,
die, naar alle waarschijnlijkheid, de zetel van wethouder gaan
innemen!
Juni 2022: waarschijnlijk zal half juni het nieuwe college van
B&W worden gepresenteerd en zullen, waarschijnlijk, ook de
nieuwe burgercommissieleden hun eed of belofte afleggen.
Wie er voor MI HELLEMONDERS als burgercommissielid in
de raad komt….? Dat hoort en ziet u over enkele weken in de
Helmondse Media.
Juni 2022 tot en met 20..?: Het is afwachten hoe de raad in
Helmond gaat “draaien”.!!! 37 zetels, 12 partijen, een coalitie
van 19 zetels, aangevuld met één gedoogpositie…….. het zal
niet makkelijk zijn!
Wij,van Mi HELLEMONDERS, zullen er echter altijd zijn om de
belangen van alle Helmonders te behartigen. Daar kunt u van
op aan.
Martien van den Hoven,
Burgercommissielid Mi Hellemonders
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Doornenburg & Hanzestad Doesburg
Reminder - Busreis MoetNiks
Dinsdag 14 juni staat onze busreis naar Gelderland gepland.

Heb je je opgegeven voor deelname, zorg dan dat je op tijd op
de startplek bent. De bus vertrekt 8.40 uur vanaf AH Dierdonk.
In Doesburg is er ruimte om op eigen gelegenheid het stadje
te verkennen. Wil je één van de leuke musea bezoeken en
ben je in het bezit van een museumkaart? Vergeet dan niet je
museumkaart mee te nemen!

Linge fietstocht MoetNiks afgelast
De op 5 juli geplande fietstocht gaat niet door

Helaas heeft de activiteitencommissie moeten besluiten
de geplande Linge fietstocht niet door te laten gaan. De
organisatie bevatte te veel haken en ogen en ook waren er
zorgen over de waarborg van de veiligheid van de deelnemers.
Zodoende is de tocht afgelast.

Alternatieve fietsdagtocht

dinsdag 5 juli a.s.
Op 5 juli organiseert de activiteitencommissie een alternatieve
fietstocht in onze eigen mooie omgeving. De tocht is ca. 70
km, heb je belangstelling en ben je in staat deze afstand
mee te fietsen, geef je dan nu op. Hoe laat we terug zijn in
Dierdonk kunnen we nog niet precies zeggen.

Praktische informatie:
*Aanmelden kan t/m 28 juni a.s. bij Ans, Hans of Wim
*vertrek: 09.30 uur vanaf het parkeerterrein bij AH Dierdonk
*lunch en consumpties zijn voor eigen rekening
*neem ook wat te eten en te drinken mee voor onderweg
*denk er aan je fietsoplader mee te nemen
*je gaat mee op eigen risico

Nieuwe uitstapjes

We zijn inmiddels alweer druk met de voorbereidingen van
andere uitstapjes, houd de Gazet in de gaten voor nieuws over
excursies en uitjes van de activiteitencommissie MoetNiks!

Activiteitenoverzicht t/m juli 2022
Datum of periode Activiteit
Koersbal
Iedere woensdag
Jeu de boules
In de maanden
Geen wekelijkse vrije PCjuni, juli en
ochtendinloop in Parkzicht
augustus
Bezoek Doornenburg,
Dinsdag 14 juni
Doesburg, Plasmolen
Dinsdag 5 juli

NB 5 juli

Dinsdag 

Contactpersonen:

8

Plaats
Parkzicht 10-12 uur
Promenade Parkzicht 10-12 uur
Wel beschikbaar voor al uw
hulpvragen. Mail ons met een
korte probleem omschrijving
De bus vertrekt 8.40 uur vanaf
Parkzicht

Toelichting
Indien het weer het toelaat

computerinloopdierdonk@hotmail.com

Aanmelden uiterlijk 25 mei
Informatie zie Gazet april en mei
Deze tocht vervangt de Lingetocht.
Dag fietstocht in de omgeving Vertrek 09:30 uur vanaf Parkzicht
Opgeven kan tot 28 juni
Geen fietstocht langs de Linge Geen

De Linge fietstocht is afgelast

Ans Postma tel: 06 20 39 79 18 / Wim Claassen tel: 06 13 43 08 46 / Hans Wilms 06-20621367
Nieuwsblad voor Dierdonk

Eindelijk weer met z’n allen op de fiets
Kleine fietstocht MoetNiks, 19 april jl.

Door de Deurnese en Bakelse bossen

Met prachtig weer vertrokken we vanaf Dierdonk Centrum
voor een korte fietstocht van 33 km. Via Bakel reden we
naar het Zandbos en via knooppunt 18 naar het centrum
van Deurne. Vandaaruit kwamen wij aan bij ons koffieadres,
De kruidenhoeve, gelegen tussen Deurne en Milheeze. Deze
boerderij heeft een dagopvang voor senioren, volwassen
mensen met dementie en een niet-aangeboren hersenletsel.
Rondleiding Kruidenhoeve
Na de koffie met huisgemaakt gebak, kregen we een korte
rondleiding door de gebouwen en de kruidentuinen. Via
de Bakelse plassen bij Nederheide reden we terug door het
bos naar Milschot, Spreugt en het Grotelsche bos richting
Dierdonk centrum. Na een fijne tocht keerde iedereen huis
waarts.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Ook op 10 mei jl. stapten de liefhebbers weer op de fiets voor
een korte tocht van 30 km. Kortom, het was genieten met
elkaar van wat de natuur zoal te bieden heeft.

Gazet juni 2022
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NIVONA KOFFIEMACHINE

DEMONSTRATIE

KOKEND WATER KRAAN

11.00 -16.00

• voor warm, koud én
kokend water
• 3 liter direct kokend
water (100 graden)
• met flexibele
uittrekslang
• optie voor gekoeld
bruisend water
• FLEX Chroom PRO3

ZAT 11 JUNI

GRATIS MONTAGE IN DE
REGIO HELMOND

vanaf

E 1.195.INBOUWCOMBI
• RVS, inhoud 45 liter
• hetelucht, boven- en
onderwarmte, grill en
magnetron (1000 W)
• digitaal display met Assist
• Led binnenverlichting
• emaille binnenwanden
met EcoClean coating
• CMG636NS2

BIJ AANKOOP GRATIS KOFFIEPAKKET T.W.V. 25,-

BRAAKSESTRAAT 3
5709 JC HELMOND
Voor info en afspraak
Tel: 06-44623299

van 1849.-

NÙ E 1189.-

Het succes van de wijkinfoborden
De 3 wijkinfoborden (aan het begin van de Coendersberglaan,
Dierdonklaan en Waterleliesingel) geven actuele informatie
over op handen zijnde activiteiten in Dierdonk. Na een
periode met weinig tot geen activiteiten vanwege de coronapandemie, is er weer steeds meer te doen in onze mooie
wijk. En die activiteiten verschijnen ook steeds vaker op deze
borden. Bij binnenkomst in de wijk is in een oogopslag te zien
wat er komende tijd allemaal georganiseerd wordt. Wilt u
meer weten, kijk dan in de Gazet, op www.dierdonk.nl en/of
op facebook (wijkdierdonk).
Op dit moment worden 4 activiteiten aangekondigd. Een
record.
• 14 juni Busreis naar o.a. Doesburg voor alle senioren
• 24 juni Dierdonk’s Got Talent
• 25 juni Jubileumfeest dartteam in Parkzicht
• 25 juni Feestavond tennisvereniging Dierdonk 25 jaar
En het hadden er zelfs vijf kunnen zijn. De jeugddisco van 10
juni ontbreekt maar helaas hebben we maximaal 4 tekstregels
tot onze beschikking.

Een aantal keer heb ik u allen opgeroepen om een op handen
zijnde activiteit door te geven via wijkinfoborden@dierdonk.nl.
En dat werkt. Er komen steeds meer berichten binnen. Helaas
niet altijd ruim op tijd. Er dient immers rekening gehouden te
worden met een doorlooptijd van 4 tot 6 weken. De concept
teksten moeten naar Deco reclame, dan wordt een proef toegestuurd die 3 weken na de goedkeuring geplaatst wordt.
Kortom, heeft u een activiteit georganiseerd die u op de
wijkinfoborden wil laten plaatsen, stuur dan ruim op tijd een
mail naar wijkinfoborden@dierdonk.nl en er wordt gekeken
wanneer en hoelang de info op de borden kan.

Kom darten op 25 juni
Lijkt het jou leuk om een keer te darten? Dat
kan tijdens het jubileumfeest van het enige,
echte dartteam van Dierdonk. Dit dartteam
is in juni 2007 opgericht tijdens een blinddate van dartliefhebbers. Het team heeft
de naam Parkzicht ’07 en speelt al 15 jaar
in de competitie van de Peelland Dartbond
(www.pdbdarts.nl).
Jan van Hees is de oprichter en captain van het team en is nog
steeds lid. Net als Gerard Bosmans en Arthur Arts, darters van
het eerste uur. Het team wordt nu compleet gemaakt door
Judith Kuijper en Luc Meulendijks.
Om het 15-jarig jubileum te vieren, zal op zaterdag 25 juni een
dartfeest plaatsvinden in Parkzicht. Een avond met muziek,
drank, hapjes en de mogelijkheid om op elk niveau een paar
dartwedstrijden te gooien. Iedereen is van harte welkom. Er
worden ook enkele andere teams uit de 2e divisie uitgenodigd
en er zullen leuke prijsjes te winnen zijn tijdens deze gezellige
avond.
Gazet juni 2022

Kortom, heb je zin om met ons te proosten en/of kennis te
maken met de dartsport, kom dan 25 juni naar Parkzicht.
Aanvang: 19.00 uur. Entree: gratis.
Dartgroeten van Luc, Jan, Judith, Gerard en Arthur (v.l.n.r.)
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Brugspringers en zwemmen in de vijver.
In de zomer krijgen wij veel meldingen
van jongeren die van de bruggen
springen en zwemmen in de vijvers.
Wijkagenten Dafna Brouwers en
Monique Aelmans leggen uit dat
dit soort zaken staan geregeld in de APV, de Algemene
Plaatselijke Verordening van de gemeente. Daarin staan ook
de boetes die men hiervoor kan krijgen.

“Elke gemeente heeft eigen regels die alleen gelden voor de
betreffende gemeente. Op het gemeentehuis kunnen ze u er
alles over vertellen. De gemeenten hebben regels opgesteld
voor het aanbieden van onder andere afval uit de tuin,
zwerfafval en puin, zwemmen in de vijvers, Datzelfde geldt
voor springen van bruggen. ”
Voor zover bekend zijn er geen wateren aangewezen in de
gemeente Helmond waar het verboden is te zwemmen of
te baden. Dus in de vijvers in Dierdonk mag gezwommen
worden. Er mag echter niet van bruggen afgesprongen
worden of op de bruggen en fonteinen geklommen worden.
APV Helmond
Artikel 5.3.6a Zwemmen en baden in openbaar water
1. Het college kan bij openbare kennisgeving plaatsen
of gedeelten van de gemeente aanwijzen waar het niet
geoorloofd is in openbaar water te zwemmen of te baden.
2. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid kan beperkt
worden tot de in de openbare kennisgeving vermelde dagen
en uren.
En
Artikel 5.3.7a Brugklimmen en springen in openbaar water
1.Het is verboden op bruggen en fonteinen te klimmen of
hiervan af te springen in openbaar water.
2.Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht,
het Binnenvaartpolitiereglement en de Waterwet.
Uw wijkagent

Repaircafe Rijpelberg is weer open!
Openingstijden juli

Meer informatie of contact met uw wijkagent?
Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in.
Automatisch verschijnen dan naam en foto.
Voor Dierdonk zijn dit: Telefonisch 0900-8844
Dafna Brouwers: dafna.brouwers-heinis@politie.nl
Monique Aelmans: monique.aelmans-frissen@politie.nl

woensdag 6 juli 13 tot 16 uur
zaterdag 16 juli 11 tot 14 uur
zaterdag 13 juli 11 tot 14 uur
woensdag 27 juli 13 tot 16 uur

Voor info: elke werkdag 06-19342212

De Free Library weer open!
Eindelijk kan onze boekenkast weer open!

16 juni 2022 en 14 juli 2022
19.30-20.30
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Op de donderdagen 16 juni en
14 juli kunt u tussen 19.30 en
20.30 boeken komen halen in de
hobbyruimte van Parkzicht.
Kom in gesprek met andere
bezoekers en beveel elkaar mooie
boeken aan.
Jethro Warbroek
Yvonne Koets

Nieuwsblad voor Dierdonk

Mededelingen Wijkraad
Trimrondje

Dierdonk heeft gekozen voor de
locatie Dierdonkpark. We gaan nu be
kijken hoe, met welke toestellen, etc.

Zwerfafval

Nogmaals wederom vele reacties.
Nu hopen we dat iemand een wijk brede organisatie wil op
gaan zetten.

Vergaderdata Wijkraad

De vergaderdata van het Wijkraad bestuur staan op
de website. Wij nodigen u uit om uw initiatieven, op of
aanmerkingen aan te horen tijdens deze vergadering. Meld je
wel van te voren aan bij ons secretariaat.

Hanging Baskets

De mooie bloembakken in ons centrum hangen al weer aan
de lantaarnpalen.
We gaan nu al bekijken wat we kunnen gaan doen met de
kerstverlichting

Dierdonkdagen
Op 9-10-11 september gaat het dan eindelijk weer gebeuren.
Na 2 jaar van stil zitten is het op het
DD-terrein aan de Kromme Geer weer
een gezellig en sportief samen komen
van alle wijkbewoners. In en om de
Feesttent vindt er van vrijdagavond
tot en met zondagavond allerlei
activiteiten voor alle leeftijden plaats.
Kijk op onze website Dierdonkdagen.nl
voor het volledige programma, inschrijven activiteiten en bestellen kaarten
voor de Feestavond. Volg ons ook via
facebook: Dierdonkdagen

De aftrap is voor de jeugd met een grote
disco in de feesttent. Gevolgd door de
eerste editie van de DD-PubKwis, ver
zamel een team schrijf je in en kom
naar het DD-café voor een gezellige en
leerzame opening van het weekend.
In de middag is het Kids-time, terwijl de
kleinsten kunnen knutselen (mmv De
Berenboot) gaan de 6 – 14 jarigen hele
maal los op de verschillende spellen tij
dens de DD Spel-Carrousel. Een mix van
klauter, klim en behendigheid spellen
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met aan het eind een spetterende natte
afsluiting. (mmv Scouting Paulus en TV
Dierdonk).
Om 20:00 uur knallen we het dak er af
tijdens het grote Feest in de Tent, lekker
dansen en swingen met je buren, straat
en wijk, natuurlijk onder het genot
van een drankje en hapje met DJ Nick
Lukassen en…..
Toegangskaarten voor de Feestavond zijn
verkrijgbaar via onze website
Dierdonkdagen.nl

Geen tijd om uit te brakken want om
12:00 uur starten we met de Zinderende
Zeskamp.
Met volledig nieuwe spellen een ideale
uitdaging voor jouw en je team om een
gooi te doen naar de DD-Zeskamp beker.
Inschrijven via onze website
Dierdonkdagen.nl
Een groot weekend organiseren kan niet
zonder vrijwilligers en DD-vrienden, Heb
jij interesse om ons te helpen stuur een
mail naar: bestuur@dierdonkdagen.nl.

Dank aan onze vrienden die ons financieel steunen:
Wijkvereniging Dierdonk
Hotel St. Lambert
Tom Deelen Stukadoors
FOA BV
Carlo Vlamings Instal.werken
Fysiotherapie Reigerlaan
Autorijschool de Kimpe
Hubo Helmond
Natural Beauty Dierdonk
Broeckx Makelaars

Aarts Woning- en Projectstoffering
Van den Akker Glas- en Schilderwerken
Rovero
S & D Glas- en Schilderwerken
Adriaan vd Heuvel makelaars
Garage Den Haan
Verfwinkel.nl
Rob Haver Mannenmode
R&W Hoveniersbedrijf
Wijkraad Dierdonk
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Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

EXTRA SLEUTEL
ook autosleutels met
startonderbreker

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

Dorpsstraat 29 5761BL Bakel

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

LUNCH - BORREL - DINER - TERRAS

ADRES: GROTEL 5, BAKEL
TELEFOONNR: 0492-463888

EMAIL: INFO@GROTELSGENIETEN.NL
WWW.GROTELSGENIETEN.NL

Koken met papa
Vaderdag, maar papa en jasper gaan
mama verwennen op deze dag.

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.
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‘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 eigen gemaakte
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

16
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 27.
Gazet juni 2022
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • EINDHOVEN@HEUVEL.NL
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Dierdonk`s got talent
24 juni 2022
24 Juni aanstaande vindt er in Parkzicht
wederom DIERDONK`S GOT TALENT
plaats.
Deze talentenjacht wordt georganiseerd
in samenwerking met Kindcentrum
Dierdonk. De talentenjacht voor alle
kinderen in Dierdonk die ergens in
uitblinken, op welk vlak dan ook. Dit
kan zijn op het gebied van muziek, zang
dans, sport en wat al niet meer.
Omdat kindcentrum Dierdonk dit jaar 25
jaar bestaat zullen we er een extra groot
feest van gaan maken. Je kunt meedoen
met een groepje, als duo of alleen.
De voorronden voor dit fantastische
evenement worden op school gehouden
en de grote finale, waarbij iedereen
welkom is, vind plaats op 24 juni in de
grote zaal van Parkzicht.
Voor een perfecte sfeer van licht en
geluid wordt verzorgd door DJ PETERTJE
en de presentatie zal ook dit jaar weer
in handen zijn van Bart Abels. Ook
is er natuurlijk weer een bekwame
jury die alle optredens vakkundig zal
beoordelen.
Natuurlijk zijn de ouders, opa’s en
oma’s, vriendjes en vriendinnetjes ook
deze keer weer van harte welkom om de
deelnemers te komen aanmoedigen.
Vergeet deze datum niet en zet hem
alvast in je agenda.
Tot ziens bij DIERDONK’S GOT TALENT
op 24 juni.

2022
Laat jij jouw act zien bij
een van voorrondes?
Geef je dan op bij je juf of meester.
Voorronde 1 (gr.5-6) op vrijdag 10 juni
Voorronde 2 (gr. 7-8) op vrijdag 17 juni

Wie weet win jij een
Golden Ticket en ben je
rechtstreeks door naar
de show op 24 juni!
Zingen, dansen, acteren, sporten, goochelen, muziek maken

Grote zaal van Parkzicht aanvang 19.00
uur. Toegang gratis.
Met vriendelijke groeten,
TEAM DIERDONK EVENTS
Wilma, Hans en Stan
dierdonkevents@gmail.com

Gazet juni 2022

19

We zijn weer van start gegaan

Na een aantal maanden van hard werken door onze klussers
van het klusteam konden we begin april 2022 weer onze
eerste bezoeker(tje)s ontvangen. Men heeft een nieuwe
kabelbaan geplaatst. Er is een kleine glijbaan bij gekomen.
Ook hebben we inmiddels 3 trampolines staan (2 grote en
1 kleintje) en natuurlijk zijn de diverse toestellen afgelopen
winterperiode weer helemaal nagekeken en opgeknapt.
Zaterdag 2 april was de eerste dag van seizoen 2022 dat we
weer bezoekers en bezoekertjes mochten ontvangen in onze
speeltuin. Het weer zat niet helemaal mee. Maar ach, dat
mocht de pret voor ons niet drukken. Wij waren heel blij dat
we weer aan het werk mochten en dat we al die blije snoetjes
weer mochten zien.
1e en 2e paasdag hebben we een aantal leuke activiteiten in
en om onze speeltuin gehad, waarbij de paashaas natuurlijk
ook even een kijkje kwam nemen. Op koninginsdag hadden
wij een vrijmarkt georganiseerd waarbij onze bezoekertjes
ook nog eens onze bekende ‘braskaart’ konden kopen.
En ivm moederdag hadden we een knutselmiddag georga
niseerd waar kinderen iets moois voor hun moeder mochten
maken.
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De komende periode staan er nog meer activiteiten op onze
planning, zoals:
• Nationale buitenspeeldag (8 juni)
• Knutselmiddag ivm vaderdag (15 juni)
• Nationale modderdag (29 juni)
• Avondopstelling tijdens de kennedymars (2 juli)
Ook gedurende de zomervakantie en daarna zullen we
diverse activiteiten organiseren. Houd onze website
www.speeltuinrijpelroets.nl en onze facebookpagina
www.facebook.com/rijpelroets in de gaten voor alle komende
activiteiten.
Hopelijk zien we jullie snel bij ons in de speeltuin.
Mocht je het hele seizoen onbeperkt willen komen spelen,
dan kan je een abonnementje afsluiten voor €15,- per kind.
Natuurlijk komen er ook gedurende het speeltuinseizoen nog
diverse klussen en klusjes voorbij. Mocht je handig zijn en zin
& tijd hebben om in je vrije tijd wat te klussen, ons klusteam
kan altijd nog extra handige handjes gebruiken.
Ook kunnen we nog steeds versterking gebruiken mbt onze
toezichthouders en baliemedewerkers. Mocht je meer willen
weten mbt onze speeltuin of mocht je interesse hebben in
vrijwilligerswerk, neem dan contact met ons op via telefoon
of email.
TOT ZIENS in
Speeltuin de Rijpelroets
Theo Driessenhof 75, Helmond
0492-512331
ohroets@gmail.com
Team Rijpelroets
1 team 1 taak met hart voor de zaak
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Koninklijke Onderscheiding

Het is 26 april, de dag voor Koningsdag.
Onze lay-outer en vormgever van de
Gazet, Jos van den Eijnden, ook actief als
vrijwilliger bij de Stichting Draaiorgels
Helmond, wordt gevraagd om vandaag
het geluid te verzorgen bij de jaarlijkse
Lintjesregen.
Het Draaiorgel Museum was een van
de 3 locaties waar de lintjes in Helmond
werden uitgereikt. Niets vermoedend
was Jos ‘s morgens naar het museum
gekomen. Uiteraard had hij vooraf ge
checkt of de microfoons het deden en of
het geluid overal goed te horen was.
Bij aanvang van de uitreiking dacht
Burgemeester Elly Blanksma, dat er toch
iets niet goed was met de microfoons
en vroeg aan Jos om naar voren te

Het al bijna 50 jaar inzetten voor
Carnavalsvereniging De Rampetampers
te Helmond. Hij heeft in al die jaren
alle functies die mogelijk zijn ingevuld
en hiermee breed bijgedragen aan het
jaarlijkse carnavalsfeest en alle voor
bereidende evenementen. Hij was be
stuurslid, penningmeester, voorzitter,
technicus, commissielid optocht en is
sinds een aantal jaren ook de vormgever
van de Rampetamper, het carnavalsblad
van de Rampetamper. Daarvoor maakt
hij ook de diverse statie- en overzicht
foto’s van de Hoogheden, dansgroepen,
en geüniformeerden die in het blad
terug te vinden zijn. Daarnaast ont
werpt hij de medailles, banners en span
doeken.
Deze creativiteit heeft hem er ook toe
gebracht om zich in te gaan zetten voor
de Wijkvereniging Dierdonk en is meer
dan 10 jaar geleden mee gaan werken
aan het wijkblad De Gazet. Oorsprokelijk
met een totaal van 5 personen maar
dit heeft zich geminimaliseert naar 3
personen. Als zodanig verzorgt hij bij
elke uitgave o.a. de voorpagina en heeft
vaste stramienen ontworpen zodat alle
alle vrijwilligers van het blad de layout
op de zelfde manier kunnen gebruiken

en het er uniform uitziet. Ook heeft
hij meegewerkt om naast de gedrukte
vorm deze tevens ook in een online
versie te kunnen aanbieden.
Bij Basisschool Silvester Bernadette is
Jos twee perioden bestuurslid geweest.
Met veel kennis van zaken verdiepte
hij zich in de moderne onderwijsont
wikkelingen. Hij streefde ernaar om
de jeugd in Helmond Oost grotere
onderwijsontwikkelingen te bieden voor
de toekomst.
Het Draaiorgelmuseum Helmond kan
altijd op Jos rekenen voor het verzorgen
van het geluid als geluidstechnicus.
Voor Jeugdvereniging De Vonk heeft
Jos in 2017 veel tijd besteed aan het
maken van jubileumboek bij het 60 jarig
bestaan, terwijl hij nu ook weer bezig
is met het jubileumboek van het 100
jarige Sint-Jozefkoor.
Namens de wijkvereniging Dierdonk en
Redactie Dierdonk feliciteren wij Jos
van harte met deze onderscheiding en
hopen nog lang en vaak een beroep op
hem te kunnen doen.

komen. Echter daar kreeg hij te horen
dat Zijne Majesteit het heeft behaagd
hem te benoemen tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Jos moest toen
even voorzien worden van een jasje.
Jos is benoemd tot Lid Orde van OranjeNassau wegens:
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0492 - 51 78 61
Alwin Greefkes

•
•
•
•
•

Nieuw kantoor, bekend gezicht!

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

“Voor ons is een
opdracht pas geslaagd
als de klant helemaal
tevreden is. Alleen dan
worden onze klanten
onze ambassadeurs.”

Nieuwe woonwensen?

Ook voor particulieren!

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

Ik help u graag ze te realiseren!
Alwin Greefkes | NVM makelaar/taxateur

Zuid Koninginnewal 15 ■ Helmond ■ 0492-507 947 ■ www.mgmmakelaardij.nl

Y

WE
MOGEN
WEER

CAMPER
VERHUUR

CAMPER
VERKOOP

- NIE
N*

IZOEN 2
SE

U
D H RE

IZOEN 2
SE

2/2023 •
02

: LANG
UW

WEEKEN

2/2023 •
02

ONLINE

KOOP JE KAARTEN
VANAF 11 JUNI
HET SPEELHUIS

UW ZEKERHEDEN
Alles goed geregeld
Jonge betrouwbare campers
Altijd vrije kilometers
Complete uitrusting
Heldere voorwaarden
Veilig parkeren eigen auto
24/7 assistentie
Eindschoonmaak door ons

Duizeldonksestraat 2F
5705 CA Helmond
+31 (0)85 - 500 11 22
info@campshare.nl
www.campshare.nl
Bezoek voor
meer informatie
onze website

Kindcentrum Dierdonk

Wandelavondvierdaagse
Tijdens de wandelavondvierdaagse
hebben maar liefst 133 kinderen van
onze school meegelopen met de tocht
van vijf of tien kilometer.
Over de hele route verspreid stonden
leerkrachten en ouders klaar om de
kinderen aan te moedigen en een
gezonde traktatie te geven.

Schoolreisje
Een magisch jubileumjaar verdient
een speciaal schoolreisje. Daarom
vertrokken er op 24 mei negen goed
gevulde bussen richting attractiepark
Toverland.

Project: ‘Aan tafel’ groepen 1-2
De groepen 1 en 2 hebben de afgelopen
weken een eigen restaurant ontworpen.
Van de menukaarten tot het geld om te
betalen, alles hebben ze zelf gemaakt.
Als afsluiting hebben alle kinderen zelf
een high tea voorbereid, waar we samen
van hebben genoten. Zelfs de hofdame
van de koningin kwam op bezoek om
te kijken en luisteren naar alles wat de
kinderen hadden geleerd. De kinderen
kennen nu o.a. de etiketten, weten wat
de taken van bijvoorbeeld een ober en
een kok zijn en kunnen eten bestellen
en afrekenen met geld.

Verkeersexamen groepen 7
Het verkeersexamen van de groepen
7 bestaat uit twee onderdelen; het
theorie-examen en het praktijkexamen.
Woensdag 18 mei heeft het praktijk
examen plaatsgevonden. De leerlingen
fietsten tijdens het examen een traject
waarbij zij onderweg verkeerssituaties
tegenkwamen die kenmerkend zijn
voor onze woonplaats of wijk. Langs
de route stonden controleposten
die de verrichtingen van de kinderen
beoordeelden.

Alle kinderen van Kindcentrum Dierdonk
waren goed herkenbaar door hun zelf
ontworpen jubileumshirts. We hebben
een heerlijke dag gehad!

Gazet juni 2022

23

In beweging tegen Kanker – 25 en 26 juni 2022
rondom het Kasteel in Helmond
Wandelevenement:
In Beweging Tegen Kanker is een evenement waar beweging,
verbinding en saamhorigheid centraal staan. Van 25 juni 14.00
uur tot en met 26 juni 16.00 uur gaan wij rondom het Kasteel
van Helmond samen bewegen tegen kanker.
Eregasten:
In het bijzonder staan wij tijdens het evenement stil bij onze
eregasten. Mensen die kanker hebben of kanker hebben
gehad. Samen zorgen wij ervoor dat wij onze eregasten een
mooi en onvergetelijk weekend kunnen bezorgen.

Kinderloop:
Op zondag 26 juni vanaf 10.00 start de kinderloop. De
kinderen lopen dan een half uurtje de route rondom het
Kasteel. Vanuit het kinderplein voor het Kasteel zullen
erverschillende activiteiten aangeboden worden tegen een
kleine vergoeding. De opbrengst hiervan gaat ook naar de
goede doelen.
Voor meer informatie, of om te doneren, kijk op:
www.inbewegingtegenkanker.com

Goede doelen:
Voor en tijdens het evenement proberen wij zoveel mogelijk
geld op te halen. Het geld wordt verdeeld over drie goede
doelen die een positieve bijdrage leveren aan de strijd tegen
kanker. Dit zijn:
Elkerliek Ziekenhuis, afdeling Oncologie
Inloophuis de Cirkel
Hospice de Populier in Bakel
Kasteeltuin:
De kasteeltuin zal plaats bieden aan een mooie markt,
voorzien van verschillende kraampjes. De teams gaan vanuit
de kraampjes acties en activiteiten organiseren om geld in
te zamelen voor de goede doelen. Ook zal er een uitgebreid
programma georganiseerd worden met veel amusement,
muziek en een horecaplein.
Lichtjesceremonie:
Op zaterdag 25 juni vanaf 22.00 uur staan er wenszakken
met een kaarsje erin langs de wandelroute. Deze wenszakken
kunnen voorzien worden van een persoonlijke boodschap.
‘s Avonds staan wij, samen met onze eregasten en alle
andere bezoekers, hierbij stil en denken wij aan iedereen die
getroffen zijn door kanker. Wenszakken kunnen tijdens het
weekend voor €5,-- gekocht worden.

advertentie

BRAAKMAN

Mr. G.C.G. Raymakers

ADVO CATEN

Mr. L.C.J. Sars

Voor particulieren en ondernemers

Specialisten in:

Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415
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braakmanadvocaten.nl

Arbeidsrecht
Letselschade
Familierecht
Mediation
Omgevingsrecht
Sociaal zekerheidsrecht
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25 jaar FOTO ID
Heb jij de tekst “FOTOSTUDIO” ook zien staan op het witte
pand aan het Horstlandenpark 2 in deze wijk? En ben jij ook
benieuwd wat daar allemaal gecreëerd wordt?
1 juli 1997 opende Foto ID haar deuren in Noord Limburg.
Nu, 25 jaar later, is de fotostudio gevestigd in Helmond. Dit
is tevens de woonplaats van Ad en Annelies Vereijken. Dit
liefdesduo is de drijvende kracht achter Foto ID. De verhuizing
naar Dierdonk vond al plaats op 1 oktober 2020. Een echte
opening heeft, door de voor iedereen bekende oorzaken, nog
niet plaats kunnen vinden. Het 25 jarig jubileum is daarom
een perfecte gebeurtenis om de deuren voor jullie te openen
en een kijkje te laten nemen in de gezellige studio.
De vintage uitstraling, de geur van wierrook en een
sfeervol zitgedeelte…. Je bent er snel op je gemak. Hierdoor
ontstaan ongedwongen gesprekken, waarbij de wensen en
mogelijkheden van klanten doorgenomen worden. Dit kan zijn
voor familiefoto’s, maar ook zeker voor zakelijke fotografie.
In beide gevallen werken Ad en Annelies nauw samen om

zo te komen tot het best mogelijke en creatieve resultaat.
Het duo is er op gebrand om te blijven verbeteren. “We
nemen regelmatig deel aan Nederlandse en internationale
fotowedstrijden om zo op een nog hoger niveau te komen”.
Door deze inzet zijn beide benoemd tot Gold Master
Photographers.
Ad en Annelies maken met Foto ID hun dromen waar. Met
hun unieke samenwerking, hun beleving en passie blijven
zij streven naar de beste foto’s voor hun klanten. Heb jij
interesse in mooie foto’s voor je bedrijf of van je gezin, of ben
je gewoon benieuwd naar de studio, kom dan op zaterdag 2
juli tussen 10:00 en 15:00 uur zeker even een kijkje nemen.
Foto ID
Horstlandenpark 2
Helmond
ad@fotoid.nl
06-46 14 00 14
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Kinderdagverblijf De Bereboot
Op dit moment zijn wij bezig met het
VVE thema Verkeer & Vervoer, iets wat
naadloos aansluit bij de belevingswereld
van de kinderen van de dagopvang en
de peuterspeelzaal.
Immers: jong geleerd is oud gedaan!

Ook in het voorjaar, is er zoveel te
beleven in en om De Bereboot!
Elk kwartaal is er voor de oudste BSOkinderen (groep 3 t/m 8) een heuse
Bonte Avond.
Op 29 april was het weer zover en gingen
we met een flinke groep kinderen op
Safari.
Veel kinderen kwamen in de meest
prachtige outfits naar de Bonte Avond.
Er was op deze avond een Zweeds Loop
spel in Safari stijl, waar alle kinderen
ingespannen mee bezig waren. Kortom
een topavond!
Eind juli is de volgende Bonte Avond,
met weer een nieuw thema, we hopen
weer op een grote opkomst.
In het voorjaar gaan we ook weer flink
aan de slag in de moestuin. Van Jibb+
kregen we een aardappelemmer voor
in onze Smakelijke Moestuin. Hierin
kunnen we inmiddels zien hoe een
aardappel groeit. De eerste radijsjes zijn
geoogst. Ook hebben we een dropplant,
waar we regelmatig thee van zetten, dit
valt bij de kinderen wel in de smaak.
De moestuin blijft een populaire acti
viteit.
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Ook willen wij u ons vlinder project van
de Vlinderstichting niet onthouden. Wat
hebben we genoten van de ontwikkeling
van rups tot vlinder. Van klein tot groot,
alle kinderen (ouders en pedagogisch
medewerkers) vonden het ontzettend
interessant.

In week 23 (week van de gezonde jeugd)
vindt de Peuter4daagse plaats.
De Bereboot zal deze als Gezonde
Kinderopvang gaan organiseren.
We gaan 4 dagen (7, 8, 9 en 10 juni)
dagelijks minimaal een kwartier wandel
en met de peuters vanuit De Bereboot.
Voor de peuters is er een medaille te
verdienen.

Wilt u meer weten of ook meelopen met
uw peuter (ook als u geen gebruik maakt
van opvang bij De Bereboot)? Dan kunt
u contact opnemen met Lidian van Esch
via lidian@bereboot.nl of 0492-475009.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk.
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Jeugdpuzzel.
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing
van de Geheimschriftpuzzel van de vorige keer. Als de
juiste sleutel hebt gebruikt dan kwam als oplossing uit het
geheimschrift “Geef de fakkel van herdenken en in vrijheid
vieren door.” De oplossing is slechts 8 keer ingestuurd en wel
door Dex, Luc, Sanne, Evi, Floor, Suze, Demi, Ronin, en Lindi, ,
waarvoor onze dank.
Een oplossing was niet helemaal goed, daar stond “van
herdenken” niet bij. Een oplosisng is binnen gekomen via de
mail als hieronder te zien is.

Zoek met Papa de vogels
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De te zoeken vogels

Doe jij ook mee en stuur je hem in als het geen prijspuzzel
is? Bij 20 inzendingen kan het wel een prijspuzzel worden.
Deze maand is het vaderdag, dus gaan we met deze woordzoeker
papa helpen met vogels zoeken. Streep de woorden weg, kan
van links naar rechts, onder naar boven, schuin boven naar
schuin beneden enz. Er blijven 10 letters over en dat is dan de
oplossing die je instuurt.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar. Veel puzzelzoek plezier.
Bij 20 inzendingen gaan we over tot een prijsuitreiking van 3
boekenbonnen ter waarde van € 10,00.
Veel puzzel- en speurplezier.
Waar moet 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.

aalscholver
fuut
kievit
merel
winterkoning
buizerd
duif
wielewaal
grutto

reiger
ekster
meeuw
zwaan
taling
hop
wulp
leeuwerik
gors

koolmees
mus
uil
goudvink
kraai
raaf
eend

Oplossing

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Uiterste inzenddatum: Zondag 26 juni 2022
Oorlogs medaille
Jantje vraagt aan opa “hoe kom je aan die
medaille?? Opa zegt “ik was soldaat en ben veteraan en heb die gewonnen bij een uitzending!”
Jantje zegt ”dat is niet eerlijk als ik vecht krijg ik
straf!!”
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Langer en veiliger thuis wonen
voor ouderen met dementie?
Door dementie wordt iemand steeds afhankelijker van de directe
leefomgeving. Het proces vraagt intensieve zorg en ondersteuning
van de mantelzorgers en de zorgprofessional. Door het verlenen
van passende zorg aan huis kan een oudere met dementie langer
en veiliger thuis blijven wonen.
Om beter, langer en actief thuis te kunnen blijven wonen voor ouderen
met dementie biedt Samen Verder de volgende hulp en ondersteuning:

Casemanager

Ondersteuner/maatje

De steun en toeverlaat voor cliënten en
mantelzorgers bij het omgaan met dementie.

Zorgt onder andere voor een passende
daginvulling, ontspanning en helpt bij
maaltijden etc..

Wijkverpleging
Voor ondersteuning bij verzorging en
specialistische verpleging thuis.

Huishoudelijke ondersteuning
Voor een schoon en leefbaar huis.

Neem conta
ct
met ons op
0492-476
001

Techniek op maat
Zodat alleenstaande mensen met dementie
meer dagstructuur hebben en mantelzorgers
via leefstijlmonitoring een signaal kunnen
ontvangen van hun naaste.

Kijk wat úw specifieke mogelijkheden
zijn op www.samenverder.nl
of neem contact met ons op:
0492 - 476 001 / info@samenverder.nl

SAMENVERDER.NL

Prijs Rampetampers kleurwedstrijd uitgereikt!
Maar......

Zoals in de vorige GAZET te lezen
was zou deze maand de prijs voor de
carnavalskleurplaat uitgereikt worden.
Eindelijk is dan de prijs van de kleurwedstrijd uitgereikt, maar te laat voor
een foto in deze Gazet. De prijs is
namelijk pas op 3 juni aan de gelukkige
winnaar overhandigd. Op deze dag of in
dit weekend valt deze Gazet bij u in de
brievenbus. We houden dus de naam
van de winnaar nog even geheim en ook
wat er in het cadeautje op bijgaande
foto zit.

Nu is carnaval 2022 al weer even voorbij
en ondertussen maken wij ons op voor
hopenlijk een normaal carnavalsseizoen
2023 waarin alle activiteiten weer
doorgaan en onze dansgardes kunnen
laten zien waar ze nu al weer druk aan
het trainen zijn.
Ook dan is er weer een kleurwedstrijd
en zal de prijsuitreiking plaatsvinden
op carnavalsdinsdag tijdens de kindermiddag in Residentie de Fonkel.

het contactformulier op de website
www.rampetampers.nl.

n zitten?

hieri
Wat zou

Wil jij ook je bijdrage leveren aan het
Rampetampercarnaval? Hetzij bij de
dansgarde, of lid van de raad van elf of
zo maar lid voor de gezelligheid. Neem
dan contact op met het secretariaat:
secretaris@rampetampers.nl of via

Wie

naar?

win
is de

Zingen maakt blij met ‘t Akkoordje op 6 juli
Nu we weer mogen, repeteren wij als
koor weer elke woensdagavond gezellig
in het Dierdonkse wijkgebouw Parkzicht.
Daarnaast hebben we door het jaar
heen ook diverse optredens in Helmond
maar ook daar buiten. Vier keer per jaar
geven wij de gelegenheid aan iedereen
om gezellig met ons mee te komen zingen
tijdens, de openbare Liederentafel
‘s middags of ‘s avonds in Wijkcentrum Parkzicht in Dierdonk Helmond.

Op woensdagavond 6 juli voor iedereen
weer met vakantie gaat is het zover. U
bent van harte uitgenodigd om van
20.00 uur tot 22.30 uur gezellig met
ons mee te komen zingen. Er worden
Nederlandse en an
ders
talige luisteren meezingliedjes, gezongen onder
de bevlogen leiding van onze dirigent
Frans Sijmens. De teksten worden
geprojecteerd op het videoscherm. Wij
zien u graag komen. De entree, een

Caratconcerten in
juni en begin juli

Meer info: www.caratconcerten.nl
Gazet juni 2022

eerste kopje koffie of
thee met wat lekkers
en de gezelligheid zijn
gratis.

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

1 12.00 tot 12.45 uur

2 13.00 tot 13.45 uur

3 14.00 tot 14.45 uur

zon
05

Lichtstad Brass
(Eindhoven)

Together (Walsbergse
zangvereniging)

Pompierskapel brandweer
(Valkenswaard)

zon
12

Fanfare de Vooruitgang
(OHM)

Shantykoor
De Klotvaarders (Deurne)

Muziekkapel Ragazzi
(Helmond)

zon
19

Fanfare Wilhelmina
(Vlierden)

Dagorkest Koninklijk
Woensels Muziekcorps

Bgenda (Helmond)

zon
26

Zwarte Fanfare
(Aarle-Rixtel)

Gerard van Kol
(Liessel)

Die Heidefelder
Musikanten

zon
03

Da Capo '85
(Eindhoven)

De Muziekvrienden
(Huize Padua)

Joekskapel Op Tied
Muuj (Castenray)

zon
10

Lambardi en Maasmuziek

Lambardi en Maasmuziek

De Parkbloazers (Nuenen)

juni/juli
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Buurtcamping Dierdonk 22-23-24 juli
Buurtcamping Dierdonk, vrijdag t/m zondag 22-23-24 juli
Meer info volgt in de volgende Gazet en vind u na 1 juni op
onze website www.buurtcampingdierdonk.nl
Vriendelijke groeten, Jessica – Eva – Sander – Yentl
Team buurtcamping Dierdonk

Enige tijd geleden stond er een bericht in de krant over
het organiseren van een buurtcamping in Helmond vanuit
Stichting de Buurtcamping. Een mooi landelijk initiatief om
door middel van lokale buurtcampings de buurtbewoners
meer met elkaar te verbinden.
We hebben een prachtige wijk met inwoners van jong tot oud
en de meesten kennen we wel van gezicht. We zien elkaar
bij de Albert Heijn, op het schoolplein, de tennisvereniging
of zomaar op straat. We zeggen hallo en maken soms een
praatje. Hoe leuk zou het zijn om elkaar eens wat beter te
leren kennen in een ongedwongen sfeer. Nieuwe contacten
maken en wellicht komen er zelfs nog mooie samenwerkingen
uit voort.
Met een aantal enthousiastelingen hebben we inmiddels
team buurtcamping Dierdonk opgezet en gaan we samen
een gemoedelijke, gezellige camping organiseren waar
iedereen meer dan welkom is. Er komt een leuk programma
met verschillende activiteiten waar jong en oud aan mee kan
doen.
Vanaf 1 juni komt onze website online en kunnen er ook
tickets voor de camping besteld gaan worden. Dus zet het
vast in je agenda:

advertentie

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407
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TV Dierdonk: We bestaan 25+ jaar!

Feest
Op zaterdag 25 juni a.s. gaan we het
ein
delijk vieren. Door Corona een
jaar
tje later, maar wat in het vat zit
verzuurd niet … Op dit feest willen we
vooral onze eigen leden laten genieten.
Daarom is het voor leden ook een gratis
evenement. Er komt een tent, er is lek
ker eten en ook de muziek ontbreekt
niet. Nu nog duimen voor een zwoele
zomeravond!
‘n Stukje geschiedenis van TV Dierdonk
Reeds in 1994 waren er contacten met
het gemeentebestuur over een op
te richten tennisclub voor Dier
donk.
In het centrumplan voor Dier
donk
was namelijk een tennispark op
ge
nomen. In het najaar van 1995 werd
vervolgens een enquête afge
no
men
onder de (toekomstige) bewoners.
Van de respondenten was een grote
meerderheid voorstander van zo’n
tennisclub. De eerste groep initiatief
nemers werd al snel ook het voorlopige
bestuur. Door de wethouder Sport werd
op 20 mei 1996 het groene licht tot
oprichting gegeven.

Op de foto van 27 juni 1996 – ter gele
genheid van de oprichtingsvergadering
die dag - staan de inititiatiefnemers
afgebeeld: v.l.n.r. Marco Schippers, Jos
Brinkman, Pieter Klumpers, Jolanda
Geurts, John Andri, Wendy van Heeswijk,
Ad Brekelmans. Brechtje
Slegers ontbreekt op de
foto.
Op 2 juli 1996 werd de
vereniging opgericht bij
de notaris. Alles leek in
kannen en kruiken.
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Het bleek echter een soap te worden …
buurvereniging HTV ging protesteren en
zocht de pers op …Uiteindelijk heeft de
gemeente ook de andere Helmondse
clubs rondom Dierdonk – lees HTV
en ’t Lôbke – geld toebedeeld om te
kunnen renoveren en hun kaspositie
te ver
sterken. Uiteraard werd dit be
drag gekort op de aan TV Dierdonk
toegezegde subsidie … Inmiddels was
het oktober 1997 …
Door al deze perikelen hadden we wel
al een tennisvereniging, maar nog geen
banen!
Uiteindelijk werden pas op 1 april 2000
de tennisbanen opgeleverd! Uiteraard
is dit toen sportief ingeluid met een
openingstoernooi en een feest!
Door al deze vertraging heeft twee
jaar lang de voorjaarscompetitie (toen
nog de enige competitievorm) plaats
gevonden op gehuurde banen van
andere tennisverenigingen. Ik heb daar
destijds zelf ook aan deelgenomen!
De belangstelling voor de nieuwe club
was grandioos, we hebben immers een
heel aantal jaren te maken gehad met
een lange wachtlijst! Oorspronkelijk
waren er ook 6 banen ingetekend. On
danks de wachtlijst hebben we nooit
meer kunnen bewerkstelligen dat baan
5 en 6 werden aangelegd. De deur in de
wal aan de Noordkant (richting de Aa)
van het terrein is daarom uiteindelijk
dichtgemaakt.
We hebben als bestuur besloten om
de oprichting van de vereniging dit jaar
goed te gaan vieren! En we kunnen nog
altijd in 2025 vieren dat we dan 25 jaar
een tennispark hebben! Toch nog een
voordeel van deze soap, we kunnen
twee keer een feestje bouwen!
Gezellige club
Hieronder zie je dat de 3e helft voor
deze herenvriendengroep ook heel
belangrijk is!

Groot onderhoud op donderdag 5 mei
Onze advanced red court banen lig
gen er intussen alweer 10 jaar in. Dat
betekent dat ze voortaan jaarlijks
groot onderhoud krijgen. Vanuit duur
zaamheid is het ook goed dat de banen
nog vele jaren meekunnen! De experts
wisten ons namelijk te vertellen dat de
slijtage na 10 jaar nog heel beperkt was!
Dat is zeker heel goed nieuws.

Zomer challenge
Ook dit jaar doen we als TV Dierdonk
weer mee aan de Zomer challenge. Het
leuke van deze, met hulp van de KNLTB
aangeboden, formule is dat je heel
laagdrempelig (hernieuwd) kennis kunt
maken met onze vereniging. We kunnen
een laag lidmaatschapstarief bieden
vanaf 1 juni voor de hele zomer inclusief
3 lessen van onze vaste clubtrainer Stan
Deeks (KNLTB gecertificeerd leraar). Als
je het dan leuk vindt kun je in het najaar
verder gaan met lessen en natuurlijk lid
blijven van deze gezellig club! Lid blijven
tot het eind van het jaar - oktober,
november, december - is bovendien
gratis.

Algemene informatie over de club vind je
op: https://www.tvdierdonk.nl/ of voor
deze Zomer Challenge ga je rechtstreeks
naar de lidmaatschapspagina:
https://www.tvdierdonk.nl/lidmaatschap
Deze kennismakingslessen worden ge
geven op:
• Zaterdag 18 juni
• Zaterdag 9 juli
• Zaterdag 16 juli
Carine van Vuure
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN
TEGELVLOEREN

Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

ELECTRO WORLD: MOOI VOOR ELKAAR
De elektronicaspeciaalzaak bij u in de buurt voor advies, installatie
en reparatie. Wij hebben de kennis in huis en enthousiasme voor
ons vak. Dat merkt ú als klant van Electro World Verberkt.

VAKKUNDIG EN PERSOONLIJK
Breed assortiment

Inbouwen en installeren

Persoonlijk advies

Reparatieservice

Helmondsestraat 21, Bakel - 0492 - 34 12 80
verberkt@electroworld.nl - electroworld.nl
Een natuurgraf is groen, duurzaam
en voor altijd

De eeuwige grafrust staat garant voor eeuwige natuur. Bovendien
vraagt een graf in de natuur geen onderhoud en zijn de kosten
eenmalig. Zo laten we geen extra zorgen na, maar wel een fijne plek
voor gedenken en herinneren. Informatiecentrum ‘t Veldhuys is
dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Maak een afspraak voor
een rondleiding met de electrocar of een oriënterend gesprek.
Voor altijd in prachtige natuur
tegen het dal van de Aa
Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gem. Deurne] | 0493 745474 | www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl
f facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth
instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruth

Juni 2022 in het Annatheater
Maandag 13 juni
Auditie Anna Producties voor jongeren met
spelervaring

Jeugdtheaterschool Annatheater houdt op maandag 13 juni
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
3 november 2022.
Er wordt contributie gevraagd om deel te nemen aan deze
productie. Kun je geen lesgeld betalen: Stichting Leergeld,
tel. 0492-522828, www.leergeldhelmond.nl. (Als je niet in
aanmerking komt voor Stichting Leergeld neem contact met
ons op om te informeren naar de mogelijkheden.)
datum: maandag 13 juni. - tijd: van 17.00 tot 18.30 uur
Heb je interesse? Neem contact op met Lavínia Germano,
laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Vanaf donderdag 9 juni: korte cursussen acteren
voor kinderen en jongeren:

Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert in juni voor
kinderen en jongeren een korte cursus acteren/toneelspelen.
Op het toneel kun je van alles beleven. Je gebruik je fantasie
om allerlei spannende, gekke en onverwachte situaties te
beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te
spelen, je leert ook nog een heleboel. In de acteerlessen
werk je aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen
om samen te werken en te presenteren wordt vergroot en je
fantasie wordt verbreed.

Ondertussen in het Annatheater:

Behalve de lessen van Jeugdtheaterschool Annatheater en
openbare toneelvoorstellingen worden in het Annatheater
veel voorstellingen voor scholen gespeeld, georganiseerd
door de cultuur coördinatoren van de scholen zelf in
samenwerking met Cultuur Contact.
Op 15 maart heeft Kunst in Beweging een voorstelling
gespeeld voor 105 leerlingen van het MBO-opleiding Yuverta
Helmond.
Op dinsdag 5 april speelde Helder Theater de voorstelling
“Waarom doe jij zo!” voor 115 leerlingen van het Vakcollege
Helmond.
Op 8 april werd 3 keer de theatervoorstelling “Laat Het Licht
Aan” over het onderwerp depressie voor 390 leerlingen van
het Vakcollege Helmond gespeeld. Zij leren symptomen van
depressie te herkennen bij zichzelf, maar ook bij mensen in
hun omgeving.

Cultuurweek WAH?! Van 19 tot en met 22 april hebben 1100
leerlingen van alle VO scholen in Helmond deelgenomen aan
culturele activiteiten aangeboden door alle 6 Helmondse
culturele instellingen.
In het Annatheater werd de voorstelling “Om de hoek woont een
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren, onder
enthousiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia Germano,
professionele acteerlessen.
data: donderdag 9, 16 en 23 juni 2022
kinderen: tijd: van 16.00 tot 17.00 uur - prijs: € 30,00
jongeren: tijd: van 17.15 tot 18.45 uur - prijs: € 40,00
Heb je interesse? Neem contact op met Lavínia Germano,
laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
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struik” van Sonja van Ojen en Hendrik Kegels 11 keer gespeeld.

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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Protestantse Gemeente HAS
Helmond Asten Someren

Kerkdiensten

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ’t Trefpunt, Ontmoetingsruimte
en de Kaulenzaal. Ook het kerkelijke
bureau is hier gevestigd. Het telefoon
nummer is 539470. Elke zondag om
10.00 uur heeft u gelegenheid om in
de kerk andere gemeenteleden te ont
moeten.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het wijk
team uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, ( 085-7604455
Margee Teunissen, diaken
Waterleliesingel 11
( 06-17622702
Diewerke Spoelstra
Kariboelaan 31
( 06-47846441
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 06-22739389
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag)
( 040-2842052
Voor actuele info of wijzigingen in
programma: Kijk voor meer informatie
op de site van de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl

Elke zondagmorgen van 10.00-11.00
Na de kerkdienst kunnen we met
elkaar koffie,- en thee drinken in
onze ontmoetingsruimte. Iedereen
is welkom! Mocht U liever toch
thuis blijven kunt
u nog steeds onze
kerkdiensten live
volgen of op een later
tijdstip dat u beter
uitkomt.
Dit kan via https://kerkdienstgemist.nl/
KASH Jongerenproject

Dit is een verbindend project van en voor
jongeren vanuit de protestantse Kerken
van Asten, Someren en Helmond. Het
geloof, God en mensen brengen ons
sa
men en inspireren ons om goede
da
den te ver
richten. KASH bestaat
sinds 2017. In 2017 is een groep van 15
deelnemers van de Bethlehemkerk en
Damiaan Helmond voor twee weken
naar Moldavië geweest. Ze hadden ge
noeg goed verzameld om funderingen
en toiletten van een dagopvangcentrum
voor wees
kinderen bij de Pentecostal
Church te bekostigen en hielpen met het
opbouwen van dit dagopvangcentrum.

In augustus dit jaar gaat een groep van
16 deelnemers van ‘KASH twee we
ken naar het APDK Revalidatiekliniek
in Mombasa te Kenia. In de kliniek

ver
blijven kin
deren totdat ze na een
operatie (meestal aan de benen) weer
zelfstandig kunnen lopen. In samenwer
king met Stichting Kadowinja gaat de
groep jongeren zonnepanelen plaatsen
voor betere continuïteit van de elek
triciteit voorziening. Tevens gaan ze een
therapeutisch zwembad helpen herstel
len. Om deze twee doelen te kunnen
verwezenlijken zijn ze flink geld aan het
inzamelen. Als deze Gazet uitkomt is de
24 uurs estafette Dierdonk al geweest
op 21 en 22 mei en heeft u hiervan al
het een en ander mogelijk gezien.
Eerst volgende Activiteit van KASH is:
11 juni van 11.00-17.00 SOKO Foodmar
ket met allemaal lekkernij; moestuin
plan
tjes; Dansworkshop; eco car
wash
en nog veel meer. Locatie: boerderij van
Helvoort, Vaarselstraat 2 te Someren
Komt allen en geniet van veel lekkers,
waag een dansje terwijl uw auto er weer
blinkend uit komt te zien. Mocht u dit
mooie initiatief sponseren dan kun u het
beste gaan naar website
https://ikdoemee.lst.nl/2022kash-kenia-project/

Kerkdienst met Pinksteren zal een ge
zamenlijk dienst worden met Asten en
Someren
Datum: 5 juni. Aanvang: 10.00 uur
Locatie: de Schuur op de camping “de
Somerense Vennen” in Lierop Philips
bosweg 7, 5715 RE Lierop M.m.v.: koor
Lighthouse en een blaaskwintet
Voor alle andere activiteiten die plaats
vinden kunt u kijken op onze website:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Ledenwerving!

Ben je nog op zoek naar een leuke,
spannende, uitdagende vrijetijds
besteding voor je zoon of dochter
of voor je zelf dan hebben we goed
nieuws.
Al onze jeugdspeltakken hebben
momenteel plekken vrij voor nieuwe
leden. De bijgaande fotocollage
geeft een kleine impressie van onze
speltakken en de activiteiten. Heb je
interesse, stuur eens mailtje en kom
een kijkje nemen.
-Bevers 4½ - 7 jaar
-Welpen 7 – 10 jaar
-Scouts 10 – 14 jaar
-Explorers 14 – 18 jaar
-Roverscouts 18 – 21 jaar
www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
www.instagram.com/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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