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Alg. Poli� enummer 0900-8844
Wijkagent 0900-8844
 mail: dafna.brouwers-heinis@poli� e.nl
 monique.aelmans-frissen@poli� e.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

Huisartsprak� jk Boszicht
Bakelsedijk 264, 5703 JJ Helmond
Mw. Drs. M.M.I.C.B. Gast 724872
www.huisartsprak� jkboszicht.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 prak� jk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Afspraken: 9:00-14:00 518551
www.verloskundigendeuiver.nl

Logopedieprak� jk Dierdonk 558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com

Prak� jk 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
Spor� eve 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

 Telefoonnummers

Redac� eadres: redac� e@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, g� , 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

Computerinloop Dierdonk
computerinloopdierdonk@
hotmail.com
Dierdonkdagen
bestuur@dierdonkdagen.nl
ac� viteiten@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

Scou� ng 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 

Loca� e:  Rozenhof 43, Helmond Oost
Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk

Mevr. A van Lieshout
Zwanebloemsingel 42
owhdhelmond@gmail.com
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De zomer Gazet
Als deze gazet bij u in de brievenbus zit 
dan is de zomervakan� e begonnen. Voor 
deze � jd hee�  u overal weer vlaggen 
zien wapperen aan de vlaggenmast 
met boekentassen of rugzakken met 
schri� en en/of boeken van jongeren in 
Dierdonk die er met hun slagen weer 
een levensfase op hebben zi� en, en 
doorgaan voor de volgende ronde. 
Uiteraard hoort daar ook een examen-
feestje bij, die zo links en rechts ook te 
horen waren.

Vele van u zullen hun biezen weer gaan 
pakken meteen bij aanvang van de 
schoolvakan� e of wanneer de bouwvak 
start. Met koff er het vliegtuig nemen 
naar wat verdere bestemmingen of de 
caravan voor vakan� e in eigen land of 
wat verder in den vreemde. Misschien 
hee�  u vooraf gebruik gemaakt van de 
buurtcamping op 22 - 23 en 24 juli in 
Dierdonk?

Met de vakan� e is ook volgens de 
huidige weerberichten het mooie weer 
in aantocht. Niet dat u naar dat plaatsje 
op vakan� e kunt want ik heb nog even 
opgezocht via google maps of die plaats 
uit het mopje bestaat. Welk mopje 
vraagt zich dan misschien af? Op de 
vraag van de buurman waar ik dit jaar 
op vakanti e ga geef ik als antwoord: “Ik 
ga dit jaar naar Aantocht” en ik vervolg 
“want Piet Paulusma heeft  alti jd gezegd 
“er is mooi weer in Aantocht.””

Alle gekheid op een stokje, velen gaan 
op vakan� e maar we hebben natuurlijk 
ook thuisblijvers. Een aantal daarvan 
zijn werkzaam bij het dievengilde. Die 
hebben na 2 coronajaren wat goed te 
maken dus volg goed de wijsheid van 
onze wijkagenten op.

De overige thuisblijvers kunnen ook 
deze zomervakan� e weer genieten 
van de kasteeltuinconcerten op vrijdag 
en de carat-concerten op zondag. 
Ook zou u nog mee kunnen gaan doen 
aan de fi etsvierdaagse. Mocht het te 
warm worden dan lonkt natuurlijk het 
verkoelende water van Berkendonk, 
en zoals in de vorig gazet gestaan hee�  
is het dus niet verboden om in het 
water van Dierdonk te badderen als je 
maar niet van de bruggen afspringt of 
fonteinen.

Afgelopen weken hee�  het bol gestaan 
van ac� viteiten in Dierdonk waarvan 
akte in deze Gazet. Er zijn ons hiervoor 
ook veel foto’s toegezonden die we 
lang niet allemaal hebben kunnen 
plaatsen. Ook zijn we 2 weekenden 
wat moeilijker bereikbaar geweest 
maar daarvoor hebben we weer een 
prach� g stukje geasfalteerde, belijnde 
Wolfpu� ersbaan.

Ook zijn de afgelopen weken  de burger-
commissieleden bij de gemeente raad 
beëdigd waarmee nu bekend is wie 
vanaf september onze poli� eke columns 
gaan schrijven. Voorwaarde hiervoor 
is dat men in Dierdonk woont. Vanaf 
september worden het Jan van Aert, 
Ton Coolen, Louis van de Werff  en Theo 
Manders. Ton Coolen is een nieuw 
gezicht.

In het voorwoord van de vorige gazet 
hebben we aangekondigd dat er een 
nieuwe kook rubriek zou komen. Ook 
hebben we gevraagd voor een � tel. 
Slechts één inzending mochten we 
ontvangen. Wegens omstandig  heden 
start de nieuwe rubriek nog niet 
waardoor er nog tot 15 augustus de � jd 
is om uw sugges� e in te sturen.

September – dan is het weer gedaan 
met de vakan� e, in ieder geval voor 
de schoolgaande kinderen/jeugd, en 
maken we ons uitgerust op voor de 
Dierdonkdagen op 9 – 10 – 11 september 
met naast de jeugddisco en feestavond 
ook een PubKwis en voor de jeugd van 
6 tot 14 jaar, het DD Spel Carroussel en 
voor de ouderen de Zeskamp.

Na dit zinderende en zenuwslopende 
weekend bent u dan natuurlijk weer aan 
vakan� e toe.

Ik wens iedereen mede namens de 
redac� e een hele fi jne vakan� e, let op 
elkaar en andermans huis maar blijf 
vooral gezond.

Veel leesplezier! Frank S
mits

Gra� s concerten op zondag
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info@vanheugtencv.nl

Aardappelen
Scharreleieren

Zuivelproducten
Diverse groenten

Fruit
Van 8 tot 22 augustus zijn wij gesloten.

Winkel :
maandag en dinsdag 13.00 - 17.00 uur
woensdag 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

Versautomaat :dagelijks
7.00-22.00 uur

 

Openings�jden:
Dinsdag t/m Zondag  15.00 - 21.00 uur
Maandag          Gesloten

Bakelsedijk 152
5703 JE Helmond

Huangchen6878@gmail.com
Tel: 0492-523274

Nieuwe eigenaar
Openings�jden:
Dinsdag t/m Zondag  15.00 - 21.00 uur
Maandag          Gesloten

Bakelsedijk 152
5703 JE Helmond

Huangchen6878@gmail.com
Tel: 0492-523274

Nieuwe eigenaar
 

           



De redac� e behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redac� e 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst. De redac� e is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en ze� outen.
Redac� onele kopij in MsWord, bij voor-
keur in pla� e tekst!! en A� eeldingen, 
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo 
hoog mogelijke kwaliteit!!
Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl
Adverten� es en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:
 17 augustus.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 2 september.

C O L O F O N   G A Z E T
22e jaargang nr.7. 
Edi� e juli/augustus 2022
Verschijnt 10x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
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NIEUW BIJ SMITS&SMITS

De voordelen van scr
eens, 

maar dan met sn
elle 

installatie zonder overlast? 

De scr
eens op zonne-

energie zijn
 een perfecte, 

duurzame oplossin
g! W

ij 

laten het graag zie
n in onze 

showroom!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Kom naar onze showroom 

en laat u inspireren!

Daarom Smits&Smits

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

Optiek 
mode
op z’n
best

Oogmeting
+

Reparaties

GRATIS

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

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

           



50PLUS Helmond

levert een van de zeven wethouders
In mijn column van mei jongstleden 
schreef ik over de rol van 50PLUS in 
het samenstellen van een college voor 
de periode 2022 – 2026. Een samenstel 
van GroenLinks, D66, SP, Lokaal Sterk, 
50PLUS, PvdA en Denk.

Toen meldde ik ook dat het inhoudelijk deel van de forma� e, 
namelijk het opstellen van een akkoord, nog moest starten. 
Inmiddels is dat allemaal achter de rug en ligt er een fantas-
� sch AMBITIEAKKOORD met als � tel “een sterker Helmond 
voor iedereen”.
En, toch niet onbelangrijk, weer een wethouder uit Dierdonk: 
Marita van Lierop neem het gedachtengoed van 50PLUS 
in dit college onder haar hoede. Poli� ek zit waarschijnlijk in 
de genen van de familie, want vader Rene van Lierop draait 
ook al weer heel wat jaartjes mee in de poli� ek en andere 
vrijwilligerswerk. Eerder waren er wethouders uit Dierdonk, 
van CDA en VVD huize.

Profi ciat Marita met deze benoeming.

In tegenstelling tot andere collegeakkoorden in het verleden 
spreken we nu over een Ambi� eakkoord. Waarom? De ge-
dachte erachter is dat datgene wat is opgeschreven gezien 
moet worden als een kompas voor de komende jaren, waarin 
heel uitdrukkelijk de samenwerking met de gehele gemeente-
raad wordt gezocht. Samen zijn we het bestuur van de stad.
Maar ook de betrokkenheid van de Helmondse samenleving 
hoort daarbij. Het is niet een akkoord van het college alleen, 
maar na te streven ambi� es van de stad als geheel. Brede 

Welvaart is het fundament van het akkoord; het gaat niet 
alleen om de focus op economie en fi nanciën, het gaat verder. 
Economische groei is niet alleen winst, maar een middel voor 
een inclusieve, lee� are en gezonde stad.
Par� cipa� e is voor onze par� j 50PLUS een groot goed, alle 
inwoners van Helmond moeten mee mogen denken, praten 
en inbreng kunnen hebben over grote projecten en zaken die 
spelen binnen onze mooie stad Helmond. Onze par� j zal daar 
dan ook uitdrukkelijk op toezien bij de stukken die aange-
leverd worden binnen de raad of hierbij par� cipa� e is toege-
past.

In het college zal Marita van Lierop zich storten op Cultuur, 
Evenementen en Ouderenbeleid; ook onder meer vrijwilligers 
en mantelzorgers behoren tot haar werkterrein.
De frac� e 50PLUS is erg tevreden met deze taakverdeling om-
dat deze goed overeenkomt met het verkiezingsprogramma 
en de daarin opgenomen speerpunten. Met de geplande 
bouw van huizen in de periode tot ongeveer 2040 zal Helmond 
groeien tot ver over de 100.000 inwoners.
Die groei pakken we op als een uitdaging om Helmond sterker 
te maken voor iedereen.

Jan van Aert,
Raadslid 50P���

Het ambitie-akkoord
Het woord “ambi� e” betekent in alge-
mene zin “het streven naar een bepaald 
doel”. Het betekent ook “eerzucht ”en 
dat zal de huidige linkse coali� e niet 
bedoelen. Waarom niet gewoon een 
coali� e ak   koord zou je dan zeggen.
Ik denk dat het in de nuance zit. “Het 

streven naar een bepaald doel” is een erg voorzich� ge om-
schrijving. Het lijkt dan of er geen keihard doel is gesteld 
alleen maar een streven. De vorige coali� e, met alleen de 
VVD erbij i.p.v. kleine par� jtjes en daarom een minder linkse 
coali� e, had een dichtge� mmerd coali� eakkoord. Denk even 
aan het voetbalstadion, huis voor de stad, energietransi� e, 
tweedeling maatschappij, coronacrisis, oorlog Oekraïne. Wij 
als opposi� e hadden de afgelopen vier jaar niets te vertellen. 
Je kunt op je vingers natellen dat we een zware periode tege-
moet gaan. Het gaat ons allemaal veel geld en moeite kosten 
om de kosten te beperken. Daarom wil of dur�  de huidige 
coali� e het niet in zijn eentje te doen, maar moeten we 
ineens samen die last dragen. Van de ene kant begrijpelijk en 
fi jn, maar van de andere kant ook “so� ” en slim.

Veel van de inhoud van het ambi� eakkoord spreekt ons erg 
aan, er lijken wel stukken uit ons programma te komen. Dus 
wat dat betre�  zit het wel snor.

Er zit ons echter wel één ding erg dwars. Waarom haal je twee 
wethouders van buiten Helmond die ook niet hier willen ko-
men wonen? Vooral een vrijgezel uit Ro� erdam kan gemak-
kelijk hier komen wonen. De reis- en verblij� osten klimmen 
naar grote hoogte. Wij als lokale par� j zijn hier dus faliekant 
op tegen. Volgens Groen Links zijn het goede bestuurders, 
maar kijk nou eens naar Den Haag, daar doen ze het goed: ze 
hangen aan elkaar van schandaal tot aff aire en komen er niet 
uit, die bestuurders. Het vertrouwen in de poli� ek daalt en 
daalt en dat vinden we als lokale par� j heel erg.

Ondanks deze tegenvaller hebben we er zin en gaan samen 
met VVD, CDA, FVD en Mi Hellemonders de opposi� e in en 
blijven scherp, helder, construc� ef en integer.

Louis van de Werff ,
Raadslid Helder Helmond
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Activiteitenoverzicht MoetNiks t/m september
Datum of periode Ac� viteit Plaats Toelich� ng

Iedere woensdag Koersbal
Jeu de boules

Parkzicht 10-12 uur
Promenade Parkzicht 10-12 uur Indien het weer het toelaat

In de maanden juni, 
juli en augustus

Geen wekelijkse vrije PC-
ochtendinloop in Parkzicht

Wel beschikbaar voor al uw 
hulpvragen. Mail ons met een 
korte probleem omschrijving

computerinloopdierdonk@hotmail.com

Juli / augustus Geen bijzondere ac� viteiten        - - - - -        - - - - - - Vakan� e periode !

13 september Rondleiding Omroep Brabant 10.30 tot 12.00 uur Voor meer informa� e zie de 
aankondiging in deze Gazet

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

Eindelijk is het zover.

De “MoetNiks” busreis is weer georganiseerd.
Op 14 juni, voor half negen lopen bij de AH in Dierdonk al 
diverse ouderen rond. De groep wordt steeds groter, rond 8.40 
uur is de bus in zicht en even voor 9 uur hee�  iedereen een 
plaats gevonden en vertrekken we naar Doornenburg. Daar 
worden wij afgezet bij het prach� ge kasteel Doornenburg. 
Ook bekend van de televisie serie van Floris, uit 1969. We 
worden verwelkomt met koffi  e en appeltaart.
De kruiden tuin nabij het kasteel trok ook veel bezoekers.

Hierna vertrokken wij naar de Hanzestad Doesburg. Daar aan-
gekomen kwamen er twee paardentrams in zicht.
Wij werden verzocht om in de paardentrams plaats te nemen. 
Waarna de paardentrams ons, via verschillende routes, door 
het oude centrum van Doesburg reden. De begeleiders vertel-
den veel over interessante plekken en gebouwen.

Na deze rit was de Waag de plaats waar we van een smakelijke 
lunch konden genieten. Hierna hadden we de � jd tot kwart 
over vier om de stad Doesburg te verkennen. 

Diverse medereizigers ontmoe� en we bij gezellige terrassen, 
in winkels en bij de ijsboer. 
Nadat iedereen weer zijn plaats had gevonden in de bus ver-
trokken wij naar het dorp de Plasmolen.

Door de fi les kwamen we wat later aan bij restaurant De 
Plasmolense Hof. We werden er gastvrij ontvangen. Na het 
regelen van de drankjes en het ronddelen van het blauwe 
visje, voor degenen die vis als hoofdgerecht hadden gekozen, 
konden we genieten van een heerlijk voorgerecht. Bij het nut-
� gen van het hoofdgerecht klonken er hierover alleen maar 
complimenten. Tot slot werd ook van het nagerecht genoten.
Na de koffi  e verlieten wij voldaan De Plasmolense Hof en 
vertrokken wij met de bus rich� ng Dierdonk.

Wij hebben genoten van deze dag en van de keuzes van de 
organisatoren, Ans, Hans en Wim. Hiervoor onze dank. Het 
was top!

Tot de volgende keer.
Henk Lucas

Onze Activiteitenclub iets voor jou?

Welkom bij 
seniorenclub MoetNiks
Beste senioren van Dierdonk,
Elke woensdag boulen en koersbal
Zoals jullie maandelijks kunnen lezen in ons wijkblad de Gazet, 
is er iedere woensdagmorgen koersbal binnen in Parkzicht 
(Dierdonk centrum) en buiten spelen we petanque op de 
boules banen. Bij slecht weer wordt er door de petanque 
spelers ook binnen koersbal gespeeld.

Vrijblijvend een kijkje nemen
Bij deze nodigen wij jullie uit om, geheel vrijblijvend, eens 
kennis te komen maken met beide ac� viteiten en wellicht een 
spelletje met ons mee te spelen. Wij spelen als senioren enkel 
recrea� ef zowel binnen als buiten. Aan beide ac� viteiten zijn 
geen kosten verbonden. Ook geldt er geen verplich� ng om te 
komen, Niks Moet. Vind je het leuk om mede wijkbewoners 
te ontmoeten en recrea� ef bezig te zijn, je bent van harte 
welkom. Tevoren aanmelden is niet nodig.

Graag tot ziens op een van onze woensdagochtenden. 

De acti viteitencommisse MoetNiks, Ans, Wim, Hans
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Een kijkje achter de schermen, op 13 september 2022

Rondleiding MoetNiks bij Omroep Brabant
Hoe wordt radio en TV gemaakt?
Op 13 september organiseert de ac� viteitencommissie Moet-
Niks een rondleiding bij Omroep Brabant. Omroep Brabant is 
één van de grootste regionale omroepen van Nederland. Hoe 
ziet dat er achter de schermen uit? Wat is er nodig om een 
tv-uitzending te maken? En hoe ziet een radiostudio er uit? 
Omroep Brabant verzorgt een kijkje in de keuken.

Omroep Brabant maakt al radio sinds 1976. Vijfentwin� g 
jaar gelden kwamen daar de TV-programma’s bij. Nieuws uit 
Brabant, documentaires en entertainment uit de provincie, 
gemaakt door de regionale publieke omroep. Eerst vanuit 
Eindhoven, later kwamen er studio’s in Breda, Den Bosch en 
Tilburg bij. Het kijkcijferkanon van OB is de jaarlijkse a� rap 
van carnaval ‘3 Uurkers vurraf’.

Vind je het leuk om een kijkje te nemen achter de schermen, 
meld je aan en ga met ons mee!

Telefonisch aanmelden bij
Ans 06-20397918, Wim 06-13430846, of Hans 06-20621367.
Aanmelden mogelijk tot uiterlijk 6 september. Er kunnen 
maximaal 15 personen mee.

Prak� sche informa� e
Vervoer: Ieder gaat op eigen gelegenheid.
Datum: Dinsdagmorgen 13 september
Tijd: 10.30 tot ca 12.00 uur (welkom vanaf 10.15)
Kosten: € 6,00 per persoon (inclusief koffi  e / thee)
Let op! Betalen ter plaats kan alleen met pin.
Adres: Omroep Brabant,
 Science Park Eindhoven 5550
 5692 EL Son
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KOEL-VRIESKAST
• inhoud koelgedeelte 195 liter
• inhoud vriesgedeelte 94 liter
• glazen legplateau’s
• VitaFresh lade: groente  
 en fruit langer vers!
• LED verlichting
• LowFrost
• KGV33VWEP

 
TAFELMODEL KOELER 
• 55 cm. breed
• inhoud 136 liter
• glazen legplateaus
• 1 grote groentelade
• 7 jaar zekerheid*
• automatisch  
 ontdooisysteem
• TP 1410

WASMACHINE

WARMTEPOMPDROGER

• inhoud 8 kg.
• 1400 toeren
• iDos wasmiddel-   
 doseersysteem
• varioSpeed: tijd verkorten
• outdoor- en  
 impregneerprogramma
• aquastop
• WM14US90NL

• energieklasse A++
• inhoud 8 kg.
• LED display met resttijd   
 en startuitstel
• RVS trommel
• trommelverlichting
• condenswaterafvoersysteem
• WT45HV90NL

van 829.-

NÙ E769.-

van 839.-

NÙ E799.-

van 629.-

NÙ E589.-

NÙ E399.-

NIEUWE KEUKENAPPARATUUR NODIG?
KOM LANGS IN ONZE WINKEL EN LAAT U UITGEBREID ADVISEREN!

2 + 3
jaar garantie

2 + 3
jaar garantie

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

Repaircafe Rijpelberg is weer open!
Openingstijden juli/aug

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

Woensdag     3 aug   13 tot 16 uur
Zaterdag      13 aug   11 tot 14 uur
Zaterdag      20 aug   11 tot 14 uur
Woensdag    31 aug  13 tot 16 uur

Voor info: elke werkdag 06-19342212

           



Dartjubileum op 25 juni
Zaterdagavond 25 juni was 
Parkzicht omge bouwd tot 
een dar� empel met drie 
dartbanen. 
Aanleiding was het 15 jarig 
bestaan van het enige, ech-
te dar� eam van Dierdonk: 
Parkzicht ’07. 
Van 19.00 uur tot laat in 
de avond werden gezellige 
toernooitjes gespeeld. 
Tussen door waren er extra 

prijzen te verdienen voor bijvoorbeeld ieder-
een die 43 gooide (Licor 43) of bulls eye wist 
te raken (Red Bull). De overall hoofdprijs ging 
naar oud teamlid Rene Janssens waarbij ge-
zegd moet worden dat het die avond meer om 
de gezelligheid ging dan om de prijzen. 

Aandacht was er ook nog voor Wilma en 
Hans van Rijt, de vaste barbeze�  ng op onze 
thuis-avond, de donderdagavond. Er zijn in die 
15 jaar door hen heel wat biertjes en snacks 
geserveerd. Nogmaals dank daarvoor.

Kortom, het was een geslaagde avond, mede 
mogelijk gemaakt door de bijdrage van de 
wijkvereniging, en wie weet vieren we volgend 
jaar ons 16 jarig bestaan.

Judith, Jan, Luc, Arthur en Gerard
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Veilig op vakantie

Vakan� e� jd is inbraak� jd.
Wijkagenten Brouwers en Aelmans:
“Inbrekers hebben hun agenda erop 
afgestemd. In hun zoektocht naar buit 
richten zij zich bij hun tocht door de 
straten op standaardsignalen bij huizen 
waarvan de bewoners langere ti jd 
weg zijn. Zorg dat die signalen er niet 
zijn. Dat verkleint de kans op een nare 
thuiskomst.”

Uitpuilende brievenbussen, gesloten 
gordijnen, geen licht aan in avond-
schemer zijn de belangrijkste signalen 
die iedereen kan voorkomen. Geef 
het huis een bewoonde indruk, is het 
advies. Maar dieven struinen niet 
alleen straten af. Hetzelfde doen ze 
telefonisch en via de sociale media. 
Voicemails met vakan� emeldingen en 
vandaag geplaatste foto’s of berichten 
van vakan� epret aan de Cote d’Azur 
betekenen dat de bewoners de komen-
de nacht in ieder geval nog niet thuis 
zijn.

Voor u op vakan� e gaat:Sluit ramen, 
deuren en bovenlichten goed af. Denk 
ook aan wc, kelder, schuur en balkon.

• Check hang- en sluitwerk op 
gebreken. Laat geen sleutel aan de 
binnenkant van het slot zi� en.

• Haal kostbaarheden uit het zicht.
• Laat geen geld, waardepapieren en 

sieraden thuis. Vraag uw bank om een 
kluis.

• Laat niet duidelijk zien dat u op 
vakan� e bent. Zorg voor een 

bewoonde indruk. (bv kopjes op tafel/ 
krant of � jdschri�  open).

• Vraag buren uw huis en erf in de 
gaten te houden.

• Laat planten in de vensterbank staan. 
Vraag iemand ze water te geven.

• Regel met � jdschakelaars per avond 
wisselende verlich� ng.

• Laat post en kranten uit de 
brievenbus halen.

• Doe de gordijnen niet dicht.

Namens de politi e wensen de wijk-
agenten Dafna (Brouwers) en Monique 
(Aelmans) allen een fi jne en veilige 
vakanti e.
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Dierdonkdagen
Op 9-10-11 september gaat het weer gebeuren.

Met nog zo’n 8 weken te gaan komen de Dierdonkdagen 
al aardig dichtbij.

Van vrijdag 9 sept. t/m zondag 11 sept. wordt het grasveld 
aan de Kromme Geer weer omgetoverd tot het DD-terrein 
compleet met fees� ent en alle andere benodigdheden voor 
weekend vol sport, spel, dansen en gezelligheid.

Voor alle Dierdonkers, van jong tot minder jong, hebben we 
een bomvol programma in elkaar gezet. Met als hoogtepunten 
Feest in de Fees� ent en de zinderende Zeskamp.

De volgende onderdelen zijn dit jaar nieuw aan het program-
ma toegevoegd:

DD-PUBKWIS:
Op vrijdagavond wordt de fees� ent 
omgebouwd tot DD-cafe, en daar hoort 
natuurlijk een PubKwis bij. Vanaf 21:30 
uur gaan we van start. Maak een team 
van min. 4 personen en schrijf je in op 
onze website Dierdonkdagen.nl

DD SPEL-CARROUSEL:
Op zaterdagmiddag hebben de kids van 6 – 14 jaar hun 
eigen zeskamp. Met medewerking van Tennisvereniging 
Dierdonk en de Scou� ng Paulus staan er op het DD-terrein 
verschillende uitdagende spellen waar je moet klimmen, 
klauteren, behendig zijn en ook nog eens nat kan worden. 

Je hoe�  geen team te maken of in te schrijven, je kan vanaf 
13:45 uur jezelf aanmelden.

Daar krijg je een spelkaart waarmee je alle spellen langs 
kan gaan om dan uiteindelijk rond de klok van 17:00 uur het 
fi nalespel te spelen.

PROGRAMMA:
Vrijdag 9 sept.
18:30 – 21:00 JeugdDisco met DJ Nick
21:30 – 23:30 DD-PubKwis in het 

DD-cafe (inschrijven via Dierdonkdagen.nl)

Zaterdag 10 sept.
14:00 – 17:00 Knutselen voor de kleinsten (m.m.v. De 

Berenboot)
14:00 – 17:00 DD Spel-Carrousel (6-14 jr) aanmelden vanaf 

13:45 uur
20:00 – 01:00 Feest in de Fees� ent met DJ Nick en …

(toegangskaarten € 5,00 (voorverkoop) via 
Dierdonkdagen.nl; € 7,50 aan de tent)

Zondag 11 sept.
12:00 – 17:00 Zeskamp (vanaf 15 jr.)(min. 6 pers)(€ 15,00/

team)(inschrijven via Dierdonkdagen.nl)

Wij zien jullie graag � jdens één van de onderdelen of het hele 
weekend!!!

Dank aan onze vrienden die ons fi nancieel steunen:
Wijkvereniging Dierdonk
Hotel St. Lambert
Tom Deelen Stukadoors
FOA BV
Carlo Vlamings Instal.werken
Fysiotherapie Reigerlaan

Autorijschool de Kimpe
Hubo Helmond
Plus Bouwmans
Natural Beauty Dierdonk
Broeckx Makelaars
Aarts Woning- en Projectstoff ering

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
AH Dierdonk
Wijkraad Dierdonk

Gazet juli/augustus 2022 13

           



VAN TIEL
BAKEL

EXTRA SLEUTEL
ook autosleutels met
startonderbreker

KLAAR TERWIJL U WACHT

Dorpsstraat 29   5761BL Bakel

 

 

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 

               

           



Puzzelen loont
Het is zomervakantie! Bij de familie 
Veerman is de hele familie blij, behalve 
Marleen. Ze weet nu al dat ze zich de 
hele vakan� e gaat vervelen. Haar twee 
broertjes, Bart en Mark, gaan morgen 
op vakan� e naar opa en oma. Zij mocht 
niet mee, omdat het anders te druk 
wordt. Haar zus Anne gaat met een paar 
vriendinnen op fi etsvakan� e, maar daar 
is zij natuurlijk nog veel te jong voor. 
Nu moet ze zich nog zes weken gaan 
vervelen, want haar vriendin Paula komt 
pas met twee weken terug van vakan� e 
uit Frankrijk! Moeder ziet haar boze 
gezicht. “Marleen, ik heb nog wel een 
puzzel voor je”. Haar gezicht klaart op, 
want Marleen is gek op puzzels ! “Als je 
goed je best doet kun je een prijs winnen, 
maar dan moet je hem uiterlijk morgen 
opsturen! De eerste prijs is een week naar 
Duitsland met nog meer kinderen die een 
prijs gewonnen hebben.” 

Marleen zegt: “Dan ga ik extra goed mijn 
best doen! Wat zijn eigenlijk de tweede 
en de derde prijs?” “De tweede prijs is 
een weekend in Limburg verblijven en 
de derde prijs is een kaartje voor een 
pretpark naar keuze.” “Als ik zou winnen 
dan verveel ik me tenminste niet meer!” 
“Moeder glimlacht en zegt: “Doe maar 
goed je best!” Nou dat doet ze zeker! 
Die puzzel valt niet mee! Ze is er de hele 
middag mee bezig en gelukkig hee�  ze 
hem toch af. Vlak voor het eten vraagt 
ze aan moeder: “Kan ik de puzzel nog 
snel even opsturen voordat we eten?” 
“Ja hoor, ga maar vlug en binnen tien 
minuten thuis zijn!”

De dagen daarna denkt Marleen helemaal 
niet meer aan de puzzel, want haar 
verveelbui is al weer over. Na een week 
kijkt Marleen in de brievenbus of haar 
vriendin Paula al een kaart hee�  gestuurd. 
Jammer genoeg nog niet! Plots ziet ze wél 
een andere brief liggen, waar háár naam 
op staat! Vlug holt ze naar binnen, want 
zo vaak krijgt ze geen brief. Ze scheurt 
hem open en haar ogen worden groot van 
verbazing. Ze holt de trap op om te kijken 
waar moeder is. Moeder zegt: “Wat is er 
met jou aan de hand?” “Ik heb de eerste 

prijs gewonnen van die puzzel! Ik mag nu 
naar Duitsland. Het is volgende week al!” 
“Wat leuk! Dat is de eerste keer dat je op 
vakan� e naar het buitenland gaat!” “Mag 
ik meteen mijn tas inpakken? Voor je het 
weet is er een week voorbij!”

Het is een week later. Marleen zit in 
de bus op weg naar Duitsland. Er zijn 
allemaal meisjes en jongens van haar 
lee� ijd mee. Ze hee�  er zo’n zin in! Ze 
gaan naar een gebied met veel bergen, 
waar ze twee dagen gaan fi etsen en ook 
een dag naar het zwembad gaan. Verder 
komen er nog meer leuke dingen, maar 
dat bleef een verrassing zei de leiding.

De volgende dag wordt Marleen wakker. 
Ze kijkt verbaasd om zich heen. Maar 
dan weet ze het weer! Ze is in Duitsland! 
Boven haar, in het stapelbed, ligt Lisa. 
Naast haar hee�  ze gisteren in de bus 
gezeten. Dat was heel gezellig. Dat zal het 
vandaag ook wel weer worden, want ze 
gaan 50 kilometer door de bossen fi etsen 
op een mountainbike! Plotseling hoort 
ze iemand van de leiding die roept dat ze 
gaan ontbijten. Ze springt het bed uit en 
kleedt zich aan.

Na het ontbijt pakt iedereen een 
mountainbike. Lisa vraagt: “Marleen, 
zal ik naast jou fi etsen?” “Ja hoor, dat is 
goed!” Ze fi etsen berg op, berg af en door 
mooie plekken bos. Na een � jdje fi etsen, 
komen ze aan bij een meer. Bijna niemand 
kan wachten om er in te springen, want 
het is ook zo warm! “Eerst gaan we eten 
en daarna mogen jullie erin springen” 
zegt Marion van de leiding.

Marleen en Lisa hebben razendsnel 
hun brood op, want ze willen zo graag 

zwemmen! Meteen springen ze erin met 
nog meer kinderen. Het wordt een leuke 
middag.

Als Marleen ’s avonds in bed ligt, ligt ze 
nog na te denken. Het was leuke middag! 
Ze hee�  er nu al een vriendin bij, Lisa! Als 
ze thuis is zal ze zeker aan moeder vragen 
of ze bij elkaar mogen logeren. 

Het is zaterdag, de week is voorbij 
gevlogen! Ze hebben gezwommen, 
gefi etst, door de bergen gewandeld en 
gezeild. Het zeilen vond Marleen het 
leukst. 

Dat had ze ook nog nooit gedaan. Nu zit 
ze in de bus op weg naar huis. Lisa zegt: 
“Mag ik jouw adres? Dan kunnen we 
elkaar nog schrijven!” “Ja, dat is een goed 
plan”, antwoordt Marleen, “misschien 
kunnen we ook nog wel bij elkaar logeren! 
Zo ver wonen we niet van elkaar!” 

s Avonds komt Marleen moe thuis. 
Moeder zegt: “Heb je een leuke week 
gehad?” Marleen vertelt haar alles, 
terwijl moeder een beker warme melk 
voor haar maakt. “Oja, ik heb er ook 
nog een vriendin bij, ze heet Lisa! Mag 
ze zo snel mogelijk komen logeren?” 
“Ja hoor, dat is prima! Van mij mag ze 
in de herfstvakan� e wel komen. Daar is 
Marleen het direct mee eens. 

Als Marleen naar haar kamer loopt, moet 
ze er om grinniken dat ze zich eerst zo 
verveelde. Wie had gedacht dat ze nog 
een prijs zou winnen, om daarna op 
vakan� e te gaan!
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Kleurplaat
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

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

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • EINDHOVEN@HEUVEL.NL
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VERHUISPLANNEN? 
JE BENT BIJNA THUIS.

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U WÉRKT VOOR U

*onze makelaar licht dit graag bij je thuis toe.

LAAT JE DOOR ONS 

ADVISEREN!

JOUW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS 

WONEN TEAM. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de  

BESTE kopers en verkopers voor je  

in het vizier!  

Overweeg je je woning te verkopen? 

Neem eens contact met ons op voor 

een vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*

           



Mededelingen Wijkraad
Bestuur
Jullie wijkraad bestuur bestaat 
gelukkig weer uit 4 personen, 
maar we zijn nog op zoek naar 
een penningmeester.
Wie wil?

Plas� c vuilniszakken
Deze kunnen indien gewenst aan de lantaarnpaal 
opgehangen worden door middel van een kroonring. Deze 
kan eenvoudig besteld worden bij de gemeente via email: 
gemeente@helmond.nl met vermelding van straatnaam en 
lantaarnpaalnummer.

AH
Er is een nieuwe franchisenemer. Wij als wijkraad hebben een 
kennismaking gesprek gehad. Zij gaan zich in elk geval weer 
aan de laad en los afspraken houden. In een later stadium 
maken ze hun nieuwe plannen bekend

Trim toestellen
Deze worden op het Dierdonkpark geplaatst. Wij zijn bezig 
met de vergunningen en de fi nanciering

Hanging Baskets
Zoals vermeld in de vorige Gazet, ze hangen er weer fraai 
bij. We hebben besloten om aan dezelfde ophangingen ook 
kerstverlich� ng te plaatsen
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Jeugddisco
Op vrijdagavond 10 juni was er weer een jeugddisco. Dit 
keer was het thema aloha. Uitgedost met een hawairokje of 
bloemkrans werd er fl ink gedanst op de muziek van DJ Max. 
En als je even iets anders wilde doen kon je een ‘echte’ ta� oo 
laten ze� en of op de foto met een eenhoorn.

Deze keer waren ook de kinderen uit groep 3 welkom en het 
was dan ook een druk bezochte avond. Ruim 250 kinderen 
hebben er met elkaar een gezellig avond van gemaakt! We 
gaan aankomende week vergaderen over de jeugddisco’s voor 
het volgende schooljaar, want één ding is zeker: de kinderen 
zijn allemaal super enthousiast en we willen ze graag nog 
meer van zulke leuke avonden bezorgen!
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Dierdonk s̀ got talent  24 juni 2022
In een bomvol Parkzicht en in een geweldige entourage hee�  
Stg Dierdonk Events na 2 jaren weer hun jaarlijkse talenten-
jacht georganiseerd in samenwerking met Kindcentrum 
Dierdonk. Na een tweetal voorronden, welke op Kindcentum 
Dierdonk werden gehouden, hadden 12 verschillende op-
tredens zich weten te plaatsen voor de grote fi nale welke op 
vrijdag 24 juni in de grote zaal van Parkzicht plaats vond. 

Op een groot podium dat prach� g uitgelicht werd door een 
zee van spotlights vonden de diverse optredens in 2 sessies 
van 6 plaats. Ook deze keer werd het licht en geluid verzorg 
door DJ Petertje. Deze optredens waren erg divers, zo was 
er: een judo demonstra� e, een hockey clinic, een ballet 
uitvoering op spitzen, een pianoconcert, een dans duo en een 
aantal zang optredens. 

De zeer deskundige jury bestond dit jaar uit juf Rene van 
Kindcentrum Dierdonk, mevrouw Leonie Boxtart en de heer 
Bram Bosmans. Zij hadden de moeilijke taak om de optredens, 
waarvan sommige van erg hoog niveau waren, naar waarde te 
jureren. De presenta� e van dit geweldige evenement was ook 
dit jaar weer in handen van Bart Abels die op een grandioze 
manier de ar� estjes op hun gemak wist te stellen en anderzijds 
het talrijke, met name jeugdige publiek, laaiend enthousiast 
wist te krijgen. De aanmoedigingen en juichkreten waren tot 

ver buiten Parkzicht te horen. 

Rond de klok van 21.30 uur was het 
dan eindelijk zover en werden de 
win naars bekend gemaakt. Eerst kregen alle deelnemers de 
speciale Dierdonk’s Got Talent medaille omgehangen en toen 
werden de nummers 1, 2, en 3 bekend gemaakt. 
Als derde eindigden Anne en Meike met hun turn act, de 
tweede plaats was voor Thijs die op piano de muziek van 
Pirates of the Caribbean ten gehore bracht. De eerste prijs 
met de bijbehorende beker ging, onder een ware confe�   
regen, naar Wies die het talrijke publiek in vervoering wist te 
brengen met haar live gezongen nummer waarbij ze zichzelf 
begeleide op gitaar. Zonder meer een terechte winnaar van 
een bijzonder geslaagd evenement. 

Rest ons een woord van dank aan alle vrijwilligers zonder 
wiens belangeloze hulp deze avond niet mogelijk was geweest. 
Met name: Herman en Willy van SCCD Parkzicht, juf Astrid van 
Kindcentrum Dierdonk, wijkvereniging Dierdonk en verder 
Angela, Annemarie, Daimyo, John, Stan, Rik, Wilma en Hans.

Graag zien wij u weer bij een volgend evenement wat u aan-
geboden wordt door:

Sti chti ng Dierdonk Events
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•  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

CAMPER
VERHUUR

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

CAMPER
VERKOOP

NIEUW
:L

AN
GWEEKEND

HUREN*- 

Bezoek voor
meer informatie

onze website

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!

Nieuwe woonwensen? 
Wij helpen u graag ze te realiseren.

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

Scan me!

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

           



Nieuwe Helmondse musical met talent uit 
Dierdonk
De een woont al lange � jd in Dierdonk: 
Iris Vincent. De ander woonde er tot 
voor kort ook: Nina Verhappen. De 
overeenkomst? Ze staan graag op de 
planken. Dit keer doet ze mee met 
een heel bijzonder project Er liep een 
leeuw door de stad… Half juli staat de 
voorstelling in theater Het Speelhuis. 
“We maken ‘m voor een kleine zaal 
(max. 200 mensen). Heel bijzonder.”

Wie is we? De Helmondse Musical. Deze 
s� ch� ng brengt sinds 2014 elke twee 
jaar een eigen produc� e in theater Het 
Speelhuis. Na Berry, de Musical, Het 
Verhaal van de Knaal en De Uitvinders 
van het trainingspak, stond voor 2020 
Hotspot. Helmond in 2050 op het 
programma.

“Dat kon niet doorgaan en deze 
voorstelling is uitgesteld naar kerst 
2023, maar we komen nu dus met een 
voorstelling die een mooie spiegel is 
van de � jd waarin we leven,” vertelt 
Iris Vincent. “Het verhaal is gebaseerd 
op het leven van Karel Stevens die in de 
jaren ‘30 van de vorige eeuw leeuwen 
hield achter de slagerij van zijn vader in 
de Kerkstraat. Ooit ontsnapte een van 
zijn leeuwen in Si� ard. Wij hebben die 
ontsnapping naar Helmond verplaatst,” 
vertelt Nina Verhappen. “Met alle 
gevolgen van dien…”

Het verhaal is zoals al� jd speciaal 
ge schreven en ook de muziek is ge-
componeerd voor deze voorstelling. 
“Het is dus een unieke voorstelling, voor 
en door Helmonders, en ik ben er een 
van,” aldus Iris. 
De cast repeteert sinds mei 2021, moest 
wederom uitgesteld worden door de 
maatregelen in december, en nu zijn we 
weer gestart en is het repe� � etempo 
opgevoerd. “Alles valt nu op zijn plek: 
zang, dans, kleding, decor, een prach� g 
proces met een eindresultaat waar we 
nu al heel erg naar uitkijken”, vult Nina 
aan.

Wil je meer weten?
Kijk dan op www.dehelmondsemusical.nl 
De voorstelling Er liep een leeuw door 
de stad…’ is van 15 juli t/m 24 juli te 
zien in theater Het Speelhuis. Kaarten 
verkrijgbaar via
www.theaterspeelhuis.nl
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 Terugblik op ons ‘magisch’

Start van het schooljaar

Een bijzonder schooljaar! Want 
we vierden dit jaar ons 25-jarig 
schooljubileum! We zijn de eerste 
schooldag dan ook ‘magisch’ gestart. 
De kinderen kwamen de school binnen 
door de ballonnenhagen en over de 
rode loper. Er stonden ook verschillende 
“magische fi guren” op het schoolplein. 
Elke klas hee�  ’s middags het jaar mogen 
openen met de magische schoolsleutel 
uit 1996.
Wat was dit al een leuke start van dit 
magische schooljaar!

Vossenjacht

In het kader van het jubileumjaar was 
een van de eerste fes� viteiten de 
vossenjacht door de wijk. Door weer en 
wind zijn de kinderen op zoek gegaan 
naar alle vossen. Ondanks de regen 
hebben de kinderen de vele vossen toch 
gevonden en wisten ze het raadsel van 
de le� ers of puzzelstukjes toch op te 
lossen: JUBILEUM!
Daarom kregen alle kinderen een 
jubileumshirt dat ze op de achterzijde 
zelf mogen personaliseren. Deze werd 
later gedragen � jdens o.a. het school-
reisje naar Toverland!

18 oktober, een bijzondere dag

Maandag 18 oktober 1996, de offi  ciële 
opening van Basisschool Dierdonk. 
Maandag 18 oktober 2021 de offi  ciële 
jubileumdag, 25 jaar Basisschool 
Dierdonk.
Deze dag vierden we samen met het 
Hofstad Jeugd Orkest uit Den Haag. In 
de ochtend kwamen de muzikanten 
in de groepen 5-6-7-8 vertellen over 
hun muziekinstrumenten en over het 
concert dat zij ’s middags ten gehore 
zouden brengen in de gymzaal.

Voor de groepen 1-2-3-4 kwam de 
amusante Miss Twist in de aula haar 
goochelact, ballonnentrucs en andere 
grappige kunsten vertonen.
Ook was deze dag uitermate geschikt 
om s� l te staan bij het heugelijke feit dat 
juff rouw Marjolein Verhees en juff rouw 
Yvonne Wouters 25 jaar geleden op 1 
augustus waren gestart op Basisschool 
Dierdonk.
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Kindcentrum Dierdonk….samen leren, 
samen vieren, samen excellent!

FEEST! We vierden op 2 februari dat 
Kindcentrum Dierdonk het predicaat 
Excellente School in ontvangst heeft 
mogen nemen.

Burgemeester mevr. Elly Blanksma heeft 
samen met de (bijna) jarige Julia uit 
groep 7 het predicaatbordje Excellente 
School mogen onthullen.

Terwijl de kinderen het Dierdonklied 
zongen, hesen de voorzitter Raad van 
Toezicht dhr. Martin Jacobs en de 
voorzitter College van Bestuur mevr. 
Ingeborg Schrama de bijbehorende vlag. 
Daarna trakteerden de Dierdonk-clowns 
in de klassen limonade, tompoezen en 
popcorn en voor de volwassenen koffie 
met gebak.

Met de hele school naar toverland

Bij een 25 jarig jubileum, hoor natuurlijk 
een bijzonder schoolreisje! We zijn 
dinsdag 24 mei met alle kinderen van 
de groepen 1 t/m 8 naar attractiepark 
‘Toverland’ in Sevenum geweest. We 
vertrokken ’s ochtends met 9 goed-
gevulde bussen naar Sevenum. 458 
kinderen en ruim 110 begeleiders kun-
nen terugzien op een leuke en geslaagde 
schoolreis-dag.

Feestivalweek

Om ons jubileumjaar op een mooie 
wijze af te sluiten, keken we uit naar de 
FEESTIVALWEEK van 11 tot en met 15 
juli.

Ieder dag een feestthema, iedere 
ochtend een traktatie van de 
Activiteitencommissie, iedere middag 
in kleine groepjes een workshop dans, 
toneel, sieraden maken, libdub, rappen, 
enz. Er was keuze uit zo’n 40 workshops 
en er werd geoefend op maandag-, 
dinsdag- en donderdagmiddag en op 
vrijdagochtend was de presentatie voor 
de groepen 1-2-3-4 en op vrijdagmiddag 
voor de groepen 5-6-7-8. Wat was dit 
een bijzondere en leuke manier om dit 
‘magische’ jubileumjaar af te sluiten. 
Iedereen heeft er met volle teugen van 
genoten!

25 jarig jubileum
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KDV De Bereboot: o.a. de Peuter 4daagse

De Peuter4daagse, Natuur Avontuur en 
Modderweek!

Peuter4daagse
De afgelopen jaren kwamen in Zuid-
Limburg duizenden peuters in beweging 
� jdens de Peuter4daagse. Vanwege het 
succes besloot JOGG (Gezonde Jeugd 
Gezonde Toekomst) in samenwerking 
met Koninklijke Wandelbond Nederland 
(KWbN) de Peuter4daagse ook landelijk 
aan te bieden. Dit jaar wandelde ook 
onze peuters mee. Een groep van 105 
enthousiaste peuters (pedagogisch 
Medewerkers en ouders) wandelde van 
7 tot en met 10 juni vier dagen rondom 
de eigen opvangloca� e en verdiende zo 
de offi  ciële Peuter4daagse medaille. Het 
was een waar feest! Volgend jaar zeker 
is de Peuter4daagse er zeker weer.

Natuur Avontuur
Op maandag 20 juni ging het VVE (Voor 
en Vroegschoolse Educa� e) thema: 
Natuur Avontuur van start. Een thema 
wat uitstekend in de groene visie van 
De Bere boot past. Er was onder andere 
een Bereboot-Blote-Voeten-Pad, er 
wer den natuurs cha� en gezocht, we 
kregen bezoek van onze eigen bos-
wachter C.Vonk en het boek “Wij 
gaan op berenjacht” werd meerdere 
keren nagespeeld. We gaan nog een 
paar weken mooie Natuur Avonturen 
beleven!

Modderweek
ModderDag is een wereldwijd ini� a� ef 
en staat interna� onaal bekend 
onder de naam Mud Day. Tijdens 
ModderDag ontdekken kinderen wat 
modder is, hoe je er mee kunt spelen 
en wat de verbinding met de aarde 
voor hen betekent. Op 29 juni zijn 
honderdduizenden kinderen in binnen- 
en buitenland tegelijker� jd ac� ef 
bezig met natuur. IVN Natuureduca� e 
organiseert ModderDag in Nederland 
dit jaar voor de � ende keer. Voor meer 
informa� e kijk op: www.modderdag.nl
De Bereboot draagt Modderdag een 
warm hart toe als groene kinderopvang, 
daarom maken wij er elk jaar een 
Modderweek van. Ook dit jaar werd er 
weer fl ink aangemodderd.
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Jeugd-puzzelpagina.
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing 
van de vorige keer  Afgelopen maand hadden we een 
Woordzoeker met allemaal vogels. De opdracht was dan ook 
in verband met Vaderdag om met papa de vogels te gaan 
zoeken  Als je alle vogels weggestreept had bleven er 10 
le� ers over. Dit was de oplossing, welke alles te doen had 
met Vaderdag namelijk “lieve vader”  De oplossing is slechts 
6keer ingestuurd en wel door Ryan, Floor, Ralph, Sanne, Evi, 
en Demi, waarvoor onze dank.

Spreek jij Marsiaans?
Wil jij ook een prijs(je) winnen zoals in het verhaal “puzzelen 
loont”op pag 15? Doe dan mee en zorg dat nog 19 anderen 
de oplossing inzenden. Bij 20 inzendingen kan het wel een 
prijspuzzel worden.
Deze maand hebben we een kraak de code. Iedere le� er hee� 
een symbool. Om de code te ontcijferen zet je boven het sym-
bool de juiste le� er. De oplossing verschijnt dan vanzelf.

Veel succes en puzzelzoekplezier in de vakan� e. 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, lee� ijd en of 
je een jongen of meisje bent

Uiterste inzenddatum: Zondag 16 augustus 2022

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Jeugd(prijs)puzze    
Af p n m  hadd n we n Woor zoe r m  allem al 
vo ls  e pd cht s d n oo   verb d met ad da  
om met pap  d  o s t  aan o en  Al  j  al  o el  

g stre t h d bl en er 0 l tters r  D t w s d  
op o  el e a  t  n h d met ad dag n m ijk 
“ i ve v d  Er war n eze m and ma r 2 inz n in n nn 
weer 3 prijzen te erdel  Uit de goe e oploss ngen h eft o 
Dolm s  bestu rsli  an de wijk erenigi g 3 pr jsw nn ars 
getro ken die op 29 juni h      

         
an In ertoys en ov       

Ga zeveer  O  de foto’  h ero der de eluk ige pri swinnaars  
Va  Harte Gefel teerd
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w r m e ij  v naf 7 j r  

W r m et  op ssi g r 
D  p os ing n an d z  ord er  e    
mail me  als n rwer  “k n   
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Deze marsmannetjes 
hebben een boodschap 
aan de aardbewoners. 
Helaas is het marsiaans 
hetzelfde als chinees 
voor ons. 

Gelukkig kunnen we boven 
bij de codes kijken wat 
ze te zeggen hebben!!

Kun jij het ontcijferen??

( m % I ~ ( % T

© A { ~ % ~ “ T ) %

De Marsmannetjecodekraker

  

            

VAKANTIE
Aan het einde van de eerste schooldag 
vraagt de meester: 

'Hee� iemand nog een vraag?

' Jantje steekt zijn vinger op en vraagt: 

'Wanneer begint de volgende vakan�e?' 

In de hoek
Jantje logeert in de vakan�e bij oma, 
die hem opeens in de hoek van de 
kamer ziet staan.
Oma vraagt hem waarom hij dat nu 
doet.
Jantje legt uit: "Volgende week is de 
vakan�e voorbij en moet ik weer naar 
school, dus ben ik vast aan het 
oefenen.”
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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

visithelmond.nl

Ontdek
Helmond

binnenkort:

do 07 jul 21.00 u  
verzot op    
AND THEN CAME FALL
vr 08 jul 21.00 u  

ginger blues   
FT. JESSIE GORDON
za 09 jul 21.00 u  

the smiths presumably
A TRIBUTE TO THE SMITHS
vr 15 jul 20.45 u  

krienouwa
RAMBLE TAMBLE & GOOD SOULS
za 23 jul 21.00 u  

baptiste w. hamon  
zo 28 aug 20.45 u  

christian death
vr 02 sep 20.30 u  

another journey & the 
rushians
A TRIBUTE TO JOURNEY AND RUSH
za 17 sep 21.00 u  

mostly autumn
vr 30 sep 21.00 u   

voltage

podium

ELVIS
Indrukwekkende film over Elvis Presley 

TO OLIVIA  
Over kinderboekschrijver Roald Dahl

 
MINIONS 
Hoe Gru superschurk werd   

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

expo

Op zondag 10 juli om 
15.00 uur opent de ten-
toonstelling 'If you want 
to see what I see, look 
towards the light' van het 
internationale collectief 
SOLID. 

De vier kunstenaars on-
derzoeken het samenspel 
van licht, materiaal, op-
pervlakte en volume, dat 
in de beeldhouwkunst een 
belangrijke rol speelt. De 
werken en het overal aan-
wezige daglicht voegen 
zich samen tot een totaalin-
stallatie. 

De expo is t/m 21 augustus 
dagelijks gratis te bezichti-
gen tussen 13.00 - 17.00 u.

           



Winnaar Rampetampers kleurwedstrijd

Zoals in de vorige GAZET te lezen 
was is op 3 juni de prijs voor de 
carnavalskleurplaat uitgereikt en 
zouden wij in deze Gazet de naam 
bekend maken en tevens wat er in de 
cadeauverpakking zat. 

Voor deze carnavaleske kleurplaat 
waren 11 prijzen uitgeloo� , maar was 
er slechts 1 inzending. Door diverse 
oorzaken hee�  het wat langer geduurd 
om de prijs ui� e reiken maar uiteindelijk 
is het dan gelukt, maar: de foto die op 
3 juni gemaakt is van de prijsuitreiking 
is door een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden weg, het enige wat 
nog teruggehaald kon worden was foto 
ter grote van een thumbnail wat niet 
geschikt is om te drukken. Dus is er een 
nieuwe foto gemaakt van de gelukkige 
prijswinnaar, het is Floor van de Laar. 

Natuurlijk was nu de cadeauverpakking 
verwijderd en vol trots toont ze hier 
haar boekenbon van € 10,00. De foto is 
op dezelfde plaats gemaakt als � jdens 
de uitreiking alleen ontbreekt nu Prinses 
Suus. 

Wij feliciteren Floor van harte en 
wensen haar veel leesplezier. Nu is 
carnaval 2022 al weer even voorbij en 
ondertussen maken wij ons op voor 
hopenlijk een normaal carnavalsseizoen 
2023 waarin alle ac� viteiten weer 
doorgaan en onze dansgardes kunnen 
laten zien waar ze nu al weer druk aan 
het trainen zijn.

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. Ook zijn 
verfrissende ideeën van harte welkom 
voor het nieuwe hopenlijk coronavrije 
seizoen. Je kan contact opnemen met 
het secretariaat:

secretaris@rampetampers.nl of via 
het contac� ormulier op de website 
www.rampetampers.nl.

Caratconcerten Juli 
en Augustus

1 12.00 tot 12.45 uur 2 13.00 tot 13.45 uur 3 14.00 tot 14.45 uur

zon
17

Da Capo  
(Asten)

Philbee 
(Helmond)

KSH Phileutonia jeugd

zon
24

VrijeTijdsOrkest 
Deurne

Instrumentaal Trio 
Mousai (Valkenswaard)

Seniorenorkest 
Groot Someren

zon
31

SOM, seniorenorkest 
(Meijel e.o).

De Gerwense 
Dorpsmuzikanten

Mannenakkoord
(Eindhoven)

zon
07

Tis Deeger Wa (Bakel) Eindhovens senioren-
orkest

Irish koffie (Helmond)

zon
14

Blazerij de Molshoop 
(Nuenen)

Just4Fun (Eindhoven)

zon
28

zangvereniging Bobo-
waro (Bergeijk)

The Black Pearls
(Wanroij)

Zingen maakt blij 
Op 6 juli vond in Parkzicht een meezing 
avond plaats met ‘t Akkoordje. Een 
verslag volgt in de Gazet van September, 
nu vast enkele foto’s.

Juli/Aug

Meer info: www.caratconcerten.nl

Op zondag 21 augustus en 4 september zijn er geen concerten
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Thema Beer is jarig
We hebben samen met de peuters de 
verjaardag van beer voorbereid. Wat 
heb je allemaal voor spullen nodig als 
je een feest gaat vieren? Hoeveel jaar 
ben je zelf? Tijdens dit thema is er ook 
aandacht geschonken aan tellen. We 
hebben geknutseld, taartjes gemaakt 
van klei, onze peutergroep versierd met 
vlaggetjes en uiteindelijk natuurlijk ook 
de verjaardag van beer gevierd!
Wisten jullie dat peutergroep Hummel-
donk al 24 jaar bestaat? Volgend jaar 
dus ook voor ons een reden voor een 
feestje!

Thema Water
Wat een heerlijk thema om te beleven 
voor onze peuters!
Water is een eerste levensbehoe� e. 
Het is heerlijk om water te drinken 
als je dorst hebt. Water kan je ook 
onaan genaam verrassen bijv door een 
stortbui.
Water staat in veel varianten dicht bij de 
kinderen. Water is voelbaar, proe� aar, 
zichtbaar en hoorbaar. Je komt het 
in veel verschijningsvormen tegen: 
als regen, sneeuw, hagel, badwater, 
waswater en speelwater. Er is dus volop 
te ontdekken, spelen en leren met 
WATER!

Plaatsjes na de zomer vrij:
Na de zomervakan� e hebben we nog 
enkele plaatsjes vrij in onze gezellige 
en leerzame peutergroep! We zijn 4 
ochtenden in de week open, op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag en u 
kunt zelf 2 dagen kiezen.
Gezellig samen met andere kin de ren 
spelen en nieuwe dingen erva ren, be-
ge leid door 2 ervaren en gediplo meer de 
pedagogisch mede werkers. Bijna dage-
lijks ontvangt u via het ouder por taal 
foto’s van uw kind. Uw kind is welkom 
vanaf 2 jaar. Een mooie opstap voor de 
kleuterperiode op school!

Rondleiding:
Als u interesse hee�  in een rondleiding 
dan kunt u deze online aanvragen via 
www.spring-kinderopvang.nl. Ook kunt 
u bellen naar 088-2088726. We maken 
graag een afspraak met u om onze 
peutergroep van binnen te zien.

 Peuteraanbod Hummeldonk
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Feest 25 juni 2022
Zoals aangekondigd in de vorige Gazet 
en zoals te lezen was op de wijkborden 
zodra je Dierdonk binnenreed, hadden 
we op zaterdag 25 juni GROOT FEEST op 
ons park. Aan onze foto’s kun je zien hoe 
gezellig het was.
De hele ochtend en middag was een 
enthousiast team al bezig met de op-
bouw van de tent, de muziek en de bar!
Om 19.00 begon het feest met bubbels 
en werden de gasten via een rode 
loper binnengehaald door de Tuna’s, 
een studentenband uit Eindhoven. Ze 
zagen er leuk Mexicaans uit en met hun 
vrolijke muziek was meteen een goede 
feestsfeer neergezet.
Met 115 deelnemers - van de jongste 
jeugd tot aan de echte senioren - kun 
je wel stellen dat het een fantas� sche 
opkomst was! Natuurlijk zijn er al� jd 
mensen die het feest moesten missen 
door vakan� es of andere prioriteiten, 
maar op onze website kunnen ze - als 
ze willen - alle foto’s terugkijken! (wel 
alleen voor leden).

Het Mexicaanse eten was bereid in 
bourgondisch grote ronde metalen 
vuurschalen, waardoor het er werkelijk 
zeer aantrekkelijk uit zag. Het smaakte 
bovendien uitstekend!
Na het eten ging John van der Heijden 
met zijn “amazing piano” helemaal los. 
Als gauw verleidde hij diverse gasten 
om mee te doen aan een karaoke. 
Som mige leden bleken daarbij veel 
talent te hebben, anderen werden 

meer gewaardeerd vanwege hun ent-
housiasme … Gelukkig zong John uit 
Bakel ook vaak zelf, hij bleek daarbij 
over een heel ge varieerd muziekaanbod 
te beschik ken, waardoor er voor elk wat 
wils te be luisteren viel!
Later op de avond gingen zelfs de been-
tjes de lucht in en werd er fl ink gedanst! 
Wat een uitbundige en uitgelaten sfeer!
Ik heb deze gezellige avond vele foto’s 
gemaakt, waarvan ik een vrolijke selec-
� e aan de redac� e van de Gazet heb 
gestuurd.
Ook wil ik – via deze Gazet - iedereen 
bedanken die hee�  bijgedragen aan de 
feestvreugde! Van de opbouw, tot het 
feesten zelf en natuurlijk ook weer met 
het opruimen!!

Stadsinstuif 2022
Op dinsdagmiddagen vindt de Stads-
in stuif (voor 50+ tennissers) plaats op 
steeds andere verenigingen in Hel-
mond. Iedereen was tot heden toe 
zeer tevreden met het verloop van de 
mid dagen, zowel bij TV Dierdonk als op 

de andere clubs. In de eerste periode 
waren op de twee middagen in Dierdonk 
14 - 17 spelers van andere verenigingen 
aanwezig. Ook onze eigen club was goed 
vertegenwoordigd met 5-6 personen.
Het nieuwe speelschema voor de pe-
rio de na de zomervakan� e is alweer 
bekend en TV Dierdonk is deze keer 
in gedeeld voor de organisa� e van de 
speeldagen in september: 6 september 
& 20 september. Ria Klaassen en Robert 
Musch zijn daarbij voor Dierdonk 
gastvrouw en gastheer.

Zomer challenge
Ook dit jaar hebben we als TV Dierdonk 
weer meegedaan aan de Zomer chal-
lenge. Het leuke van deze, met hulp 
van de KNLTB aangeboden, formule is 
dat je heel laagdrempelig (hernieuwd) 

kennis kunt maken met het tennis en 
met onze vereniging. De challenge 
was ook inclusief 3 lessen van onze 
vaste clubtrainer Stan Deeks (KNLTB 
gecer� fi ceerd leraar).
Algemene informa� e over de club vind 
je op: www.tvdierdonk.nl of om lid 
te worden ga je rechtstreeks naar de 
lidmaatschapspagina:
www.tvdierdonk.nl/lidmaatschap

Carine van Vuure

TV Dierdonk: Het grote feest van 25 juni
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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.ons vak. Dat merkt ú als klant van 

Helmondsestraat 21, Bakel - 0492 - 34 12 80
verberkt@electroworld.nl - electroworld.nl

Breed assortiment Inbouwen en installeren

ReparatieservicePersoonlijk advies 

VAKKUNDIG EN PERSOONLIJK

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. 

Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gem. Deurne] | 0493 745474 | www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl   
   facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth          instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruthf

Voor altijd in prachtige natuur
tegen het dal van de Aa

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

           



 Het Annatheater zoekt vrijwilligers
Het Annatheater is een ini� a� ef dat uitsluitend op vrijwilligers 
draait. Daarvan zijn er nooit genoeg, en we kunnen dus weer 
nieuwe mensen gebruiken.

Je kunt je op allerlei terreinen inze� en:
• theatertechnicus
• gastvrouw of –heer overdag en ’s avonds, door de week 

en in het weekend
• bardiensten draaien
• het verspreiden van folders en posters
• enzovoort

Je werkt tamelijk zelfstandig in een gezellig team, waarin voor 
iedereen ruimte en waardering is. Of je nou een vergader� jger 
of S� lle-Willie-met-gouden-handjes bent. Je bepaalt zelf 
wanneer en hoeveel je wilt werken. Af en toe vieren we een 
feestje, en als jij eens iets wilt vieren in het theater is dat 
bespreekbaar.
Meer informa� e? E-mail naar: vrijwilligers@annatheater.nl

Verwacht:
Vanaf 21 september 
gra� s proefl essen Jeugdtheaterschool Annatheater

Anna Produc� es en toneelgroep Vreemd Beest spelen 
vanaf 8 oktober: 
“She is the Man” naar “Driekoningenavond” van Shakespeare

Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg, 1 minuut lopen 
van het NS-stati on. Het adres is: Floreff estraat 21a, Helmond. 
Telefoon: 0492 475255, e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informa� e kijk op: www.annatheater.nl

Nog eventjes en dan begint de zomer-
vakan� e. We hebben inmiddels al 
diverse leuke ac� viteiten achter de 
rug, zoals bijvoorbeeld het waterpret-
fes� jn dat georganiseerd werd in 
samenwerking met WeCare Helmond. 
Dat was een topdag met topdrukte. 
De kinderen hebben de grootste lol 
gehad met al die waterbanen en het 
schuimkanon. Evenals de dag erna toen 
de kinderen in verband met het zeer 
warme weer volop met waterpistolen 
en waterballonnen mochten spelen.
We zijn en blijven al� jd a� ankelijk van 
het weer. Daardoor gebeurt het ook 

wel eens dat grotere ac� viteiten niet 
doorgaan als gevolg van heel slecht 
weer. Dat mag de pret echter niet 
drukken want dat lossen we dan weer 
op door te kijken of we het kun nen 
verze� en naar een andere dag zoals 
gebeurt is met de na� onale buiten-
speeldag. Sommige ac� viteiten kunnen 
we niet verze� en zoals de avondopening 
� jdens Rijpelberg Live. Tja, dan moeten 
we het doen met wat het weer op dat 
moment voor ons in pe� o hee� .

Natuurlijk blijven we doorgaan met 
het organiseren van ac� viteiten. Zeker 
gedurende de zomervakan� e willen 
we zorgen dat er genoeg ver� er is. De 
kin deren hoeven niet naar school en 
niet iedereen kan of gaat op vakan� e. 
Daarom hebben we reeds diverse 
ac�  viteiten in het verschiet liggen. 
Aan het begin en aan het eind van 
de zomervakan� e organiseren we in 
ieder geval weer een discoavond. Daar 
tussen in proberen we minimaal 1x per 
week een ac� viteit te organiseren, zoals 
bij voorbeeld een bellenblaasfes� jn, 
een beachparty, een piratenfes� jn, een 
stoepkrij� es� jn, etc.

Ook in de vakan� e blijven we a� ankelijk 
van de weersomstandigheden.
Mocht het wederom extreem warm 
worden dan kan het zijn dat we weer 

spontaan een kleine waterpretdag in-
plannen. Want wat is er nou leuker dan 
met warm weer elkaar nat te maken 
met waterpistolen, waterballonnen, 
emmer tjes met water, etc.
Daarbij is het bij ons heerlijk vertoeven 
in de schaduw van de bomen, zeker als 
er een licht briesje staat. Bij heel slecht 
weer blijven wij helaas gesloten.

Blijf dus vooral onze facebookpagina 
www.facebook.com/rijpelroets en onze 
website www.speeltuinrijpelroets.nl in 
de gaten houden. Daar delen we namelijk 
al onze ac� viteiten en andere belang-
rijke zaken.

Wij wensen iedereen alvast een hele 
fi jne zomervakan� e toe en hopen jullie 
natuurlijk te zien bij ons in de ROETS.

LET OP: � jdens de zomervakan� e zijn 
wij iedere maandag tot en met zaterdag 

geopend van 13.00 tot 17.00u. 
Extra veel speel� jd dus

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

 Zomerpret in Speeltuin de Rijpelroets
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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, Ontmoe� ngsruimte 
en de Kaulenzaal. Ook het kerkelijke 
bureau is hier geves� gd. Het telefoon-
nummer is 539470. Elke zondag om 
10.00 uur hee�  u gelegenheid om in 
de kerk andere gemeenteleden te ont-
moeten.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en ac� vi-
teiten. Voor Dier donk 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 informa� e 
op de site van de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl

Kerkdiensten
Elke zondagmorgen van 10.00-11.00.
Na de kerkdienst kunnen we met el kaar 
koffi  e,- en thee drinken in onze ont-
moe� ngs ruimte. Iedereen is welkom! 
Mocht U liever 
toch thuis blijven 
kunt u nog steeds 
onze kerkdiensten 
live volgen of op 
een later � jds� p 
dat u beter uitkomt. Dit kan via 
h� ps://kerkdienstgemist.nl/ voor 
Helmond en voor Asten/Someren is dat 
h� ps://kerkomroep.nl

KASH SOKO Foodmarket 11 juni jl
Dit was een groot succes. Het was heel 
mooi weer en voor de jongeren een 
mooi moment om te leren samen wer-
ken en elkaar beter te leren ken nen. 
Er hing een fi jne sfeer en werd goed 
verkocht. Er is een leuk bedrag opge-
haald maar het eindbedrag is nog niet 
gehaald. Daarom is uw hulp hierbij 
nog hard nodig. U kunt uw bijdrage 
storten via de crowdfunding website: 
h� ps://ikdoemee.lst.nl/2022-kash-
kenia-project/
In de kliniek APDK in Mombasa zijn ze 
in ieder geval al begonnen met de voor-
bereidingen. Na een feestelijke opening 
met zang werden de eerste schoppen 
de aarde in gestoken. Het lekke thera-
peu � sche bad wordt mo men teel name-
lijk leeggeschept. Het is in de loop der 
jaren dichtgegooid met grond, maar 
eind augustus zal het bad gerestaureerd 
zijn met medewerking van KASH en kun-
nen de kinderen dan in het water hun 
oefeningen doen. Wij wensen KASH een 
fi jne en goede � jd in Kenia toe.

Zomervakantie
De dagen zijn nog lekker lang, de grote 
kinderen hebben eindexamen gedaan 
en de kinderen op de lagere school 
hoe ven nog maar een paar weken naar 
school. In de kerk worden bepaalde 
bij eenkomsten � jdelijk gestopt. Na-
tuur lijk kunt u wel elke zondag om 
10.00u naar de kerk komen en hebben 
we een dienst. Op 21 augustus is er 
géén kerkdienst in Helmond maar 
een gezamenlijke dienst om 10.00 in 
Someren. In september starten de 
mees te ac� viteiten weer op. Voor 
meer informa� e kunt u op de website 
www.bethlehemkerk-helmond.nl ons 
kerk blad ‘Perspek� ef’ lezen en in de 
agenda bekijken.

Ak� viteit die wel door gaat:
Koffie-inloop
Elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00u is 
er koffi  e-inloop in de Ontmoe� ngszaal 
in de Bethlehemkerk. Voor een praatje 
en gezelligheid.Iedereen is van harte 
welkom.
Namens het wijkteam wens ik vanuit een 
zonnige kamer, iedereen een hele fi jne 
vakan� e toe. 

Margee Teunissen, diaken
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 Zomerkampen 2022 

Eindelijk mogen dit jaar alle speltakken 
weer een normaal zomerkamp gaan 
organiseren en beleven. Hieronder 
een kaart met een overzicht waar 
onze zomerkampen dit jaar gaan 
plaatsvinden.

www.scou� ngpaulus.com
www.facebook.com/scou� ngpaulushelmond
www.instagram.com/scou� ngpaulushelmond
info@scou� ngpaulus.com

www.facebook.com/scou� ngpaulushelmond

 

 

  

Zomerkampen 
2022 

Bevers:   Borkel en Schaft 

Welpen:   Riethoven 

Scouts:   Austerlitz 

Explorers:   Wiltz 

Roverscouts:   Innsbruck 

Plusscouts:   Leiden 

www.instagram.com/scou� ngpaulushelmond
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