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Zonnepanelen op uw dak??
Bij ons een volledig geïnstalleerd systeem met gerenommeerde merken waaronder AEG
JA SOLAR, SUNTEC of CANADIAN SOLAR.
String omvormer of omvormer met optmizers.

AEG 300wp Full Black – Duits merk

Omvormer

Nu vanaf 12 panelen €4650,00 incl. BTW, volledig geïnstalleerd
gratis B.T.W teruggave service

Bent u al zo verstandig geweest en heeft u al zonnepanelen? Vergeet dan niet twee keer per jaar
uw zonnepanelen schoon te maken. Vraag vrijblijvend offerte aan.
Adres: Wildenborchlaan 68 – 5709 RR Helmond
IBAN: NL86ABNA0600352382
BTW-Nr: NL141954012B03
KvK: 56333641
E-mailadres: installatie@verigo.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 492 836447
Website: www.verigo.nl

Confetti in de ogen
Wat hebben we al veel aan wind doorstaan dit jaar. Voor het vijfde jaargetijde
was de storm niet zo prettig en zeker niet
voor de wagenbouwers. Maandenlanggebouwd aan een wagen en dan mag hij
niet meerijden. Zelfs het vat mocht niet
mee, nu weten we niet wat het motto
voor 2011 is. Een kleine optocht met alleen loopgroepen, niet zo leuk voor de
weinige toeschouwers en niet leuk voor
de deelnemers omdat er weinig publiek
is. Ondanks dit barre weer is er toch oit
de kunst carnaval gevierd zowel buiten
als binnen in zalen. In deze Gazet een
nabeschouwing.
Voor de echte optochtliefhebbers of voor
hen die toch de wagens nog willen zien,
kan dat, omdat ze ongetwijfeld mee zullen rijden in de lichtjesparade in Mierlohout, op zaterdag 28 maart om 20.30u.
Natuurlijk mits er niet weer een storm
confetti, roet in het eten doet waaien.
Uiterlijk 21 maart begint de lente en daarmee zal ook Dierdonk uit de winterslaap
gaan ontwaken. Moet Niks is erg actief
hierin en geeft duidelijk de toon aan. Zo
hebben ze deze maand alweer een excursie op het programma staan, maar ook al
de vooruitblik op hun jaarlijkse busreis,
dit jaar naar Doesburg.
De aankondiging dat Kunst in Dierdonk
terug zou komen in het programma
neemt vastere vormen aan. Een tipje van
de sluier van wat er op het programma
staat wordt opgelicht. Maar ook als jezelf
wilt deelnemen, dan is de mogelijkheid er
om je aan te melden.

De wijkraad heeft een nieuwe voorzitter die u meteen uitnodigt om over van
alles te komen praten, hiervoor is ook
de vergaderkalender van de wijkraad
opgenomen. U bent van harte welkom.
Hij heeft aangegeven dat er maandelijks
in de Gazet weer berichten gaan verschijnen van de wijkraad. Een belangrijk item
deze maand is de informatiemiddag Zorg
& Ondersteuning in Parkzicht.
Verder aandacht voor biljarters die
wegens het gebrek aan een biljart in
Dierdonk hun heil kunnen zoeken in de
Rosenhof. Fleurig wordt bericht dat Parkzicht ook de Orchidee vereniging huis
vest, maar ook dat er een cursus eerste
hulpverlener van start gaat. Voor de digi
beten maar ook de gevorderden gaat het
seniorenweb u openbaren hoe slim op
pad kunt gaan met uw smartphone.
Verder ziet u dat we naast advertenties
ook advertorials plaatsen. Wie pakt de
10% korting?
Niet te vergeten onze jeugd die op 27
maart weer terecht kan in Parkzicht op
het - Black en White motto- jeugddisco en
zich ook weer kan buigen over een - deze
keer gemakkelijke - rebus, waar deze keer
naar we hopen geen confetti in de ogen
heeft gezeten.
Kortom een Gazet weer gevuld met van
alles. Ik wens u veel lees plezier.
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De tennisvereniging stelt hun nieuwe
tennisleraar voor maar ook wat er het
komende seizoen allemaal op het programma staat.
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Verenigingen

GAZET

Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:
www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw) (556266
Secretariaat:
Hans v. Rijt
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder (06 30735792
www.parkzichtdierdonk.nl
Papier, gft, pmd en restafval:
Wilt u weten wanneer het
afval bij u wordt opgehaald,
kijk dan in de afvalkalender
op de website www.deafvalapp.nl.

MoetNiks
		
(06 20397918
		 annigje1945@gmail.com
DierdonkEvents
dierdonkevents@dierdonk.nl
De fotoclub van
Dierdonk
www.fotodier.nl (06 21606934
stevenlangewouters@hotmail.com
Dierdonkdagen
bestuur@dierdonkdagen.nl
activiteiten@dierdonkdagen.nl
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat: Horstlandenpark 6,
5709MB Helmond
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl

Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders,
(542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. C. Michielsen (574025,
onedownhelmond@gmail.com
Liedertafel ’t Akkoordje
contact: ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl
Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. A van Lieshout
Ouderenwerk
Zwanebloemsingel 42
5709 AP Helmond
owhdhelmond@gmail.com
  DIERDONK informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Helmond

Haverveld Dierdonk

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent
(0900-8844
mail: monique.van.lierop@politie.nl
henry.van.dongen@politie.nl
Basisschool 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

Huisartsenpunt Dierdonk
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
Spreekuur op afspraak
(558732
www.huisartsenpunt.nl

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Afspraken: 9:00-14:00
(518551
www.verloskundigendeuiver.nl

Huisartspraktijk Boszicht
Bakelsedijk 264,
5703 JJ Helmond
Mw. Drs. M.M.I.C.B. Gast
(724872
www.huisartspraktijkboszicht.nl

Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur

Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42 5709 MA Helmond
Behandeling op afspraak
(556156
www.tandartsvanhagen.nl

Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(510410

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
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Peuterspeelzaal Hummeldonk
(088-2088726
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel
(514911
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
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De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
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Volgende verschijningsdatum vanaf:
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Lente?
"Youri, wil jij de jaargetijden
eens opnoemen?" vraagt
de meester.
Youri antwoord:
"Zomer, herfst en winter".
"En waar blijft de lente?"
vraagt de meester.
"Dat heb ik me de laatste
maanden ook afgevraagd,
meester!"
Uw installateur voor :

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192

Cv ketel

Onderhoud en storing

Waterontharder

Vloerverwarming

Hybride warmtepomp

Sanitair

Badkamers

Tegels

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond

0492-386100

De stad is in blijde verwachting!
We zijn als gemeenteraad van
Helmond al een aantal maanden bezig
met ons nieuwe ‘huis voor de stad’. Ik
weet natuurlijk niet hoe het u vergaat
maar voor mij gaat het steeds meer
voelen alsof we in blijde verwachting
zijn van een nieuw ‘kindje van de
stad’.
In het begin was het een beetje een
onwennig idee, ‘weer een nieuw
kindje… moet dat nou… we hebben er toch al 4’. Het is ook heel
normaal dat velen van ons last kregen van angstgevoelens.
Angst voor de verantwoordelijkheid, angst voor het verkeerd
aflopen van de zwangerschap, noem het maar op.
Maar zoals zo vaak gebeurt zien we nu ouders die met de dag
trotser worden op dat kleine wondertje dat we maandelijks
zien groeien. Dat nieuwe kind gaat straks met recht het DNA
van Helmond dragen. Immers de ambtenaren, de bewoners
en ook de politiek worden intensief betrokken bij de creatie
en zij zullen er later allemaal iets van zichzelf in herkennen.

een publieksvriendelijk open kind met lef en een innovatieve
kijk op de wereld.
Sommige ouders maken zich grote zorgen of ons gezin zo’n
nieuwe kroost financieel wel kan dragen. Maar gelukkig
hebben we gehoord dat onze andere kinderen binnenkort
onafhankelijk zijn en op zichzelf kunnen gaan wonen. Zelfs
voor het nieuwe speelgoed en de wandelwagens is plaats
genoeg omdat onze garage Doorneind voor 70% leeg blijkt te
staan.
Over de inrichting van de kinderkamer wordt nu al driftig
gediscussieerd, het moet immers een inrichting worden die
past bij deze tijd. Natuurlijk brengt zo’n ‘zwangerschap’ straks
de nodige ongemakken met zich mee, dat zullen we als stad
aan den lijve gaan ondervinden. Ook de belangstelling na
de geboorte kan zo groot worden dat de buurt gaat klagen
over de hoeveelheid auto’s in de straat. Een probleem dat we
tegen die tijd zeker zullen gaan oplossen. Want de Helmondse
ouders staan erom bekend dat ze denken, durven en gewoon
doen wat nodig is.
Theo Manders, Raadslid VVD Helmond

Onze ambtenaren begeleiden als verloskundigen het
gehele proces tot aan de bevalling. De eerste scans zijn al
gemaakt. Hieruit moet blijken of de vrucht van onze ideeën
levensvatbaar is, iets wat we pas eind april zeker kunnen
weten. Daarna is het vooral van belang dat we complicaties
vermijden zodat de geboorte op tijd kan plaatvinden. Als we
op de eerste scan moeten afgaan dan wordt het in ieder geval

Drugs: gezondheid voorop
De Heistraat is volgens de
burgemeester één van de onveiligste
straten van Helmond vanwege de
ondermijnende activiteiten die hier
plaatsvinden.
Deze activiteiten zijn voornamelijk
druggerelateerd. Wat D66 betreft
moet de illegale straathandel aan
gepakt worden door (soft)drugs te re
guleren, controleren en te legaliseren.
Een van de belangrijkste redenen waarom D66 de teelt en
verkoop wil reguleren, is het beperken van de gezondheids
risico’s. Door te reguleren kan de overheid toezicht houden op
het productieproces en voorkomen dat er gevaarlijke bestrij
dingsmiddelen worden gebruikt of andere schadelijke stoffen
worden toegevoegd. Op deze manier kan de bescherming
van de volksgezondheid van bijna een half miljoen mensen
gewaarborgd worden.
D66 wil zowel de voor- als achterdeur van de coffeeshop
reguleren, hiermee wordt zowel de teelt als verkoop geregeld
via een gesloten en belastingplichtige (coffeeshop)keten. Dit
maakt een eind aan de huidige gedoogsituatie, waarbij je wel
cannabis mag verkopen, maar niet mag telen en aanvoeren.
Door het reguleren van de voor- en achterdeur van de
coffeeshop beperk je de gezondheidsrisico’s, bespaar je op
politiecapaciteit en de algemene veiligheid is erbij gebaat.
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D66 is voor het op de lange termijn decriminaliseren van het
gebruik van alle drugs. Gereguleerde productie en verkoop
is daarom noodzakelijk. Hierbij dient recht te worden
gedaan aan de grote verschillen tussen de verschillende
drugssoorten, dus voor echt schadelijke drugs dient een
veilig alternatief geboden te worden. Preventie, toezicht en
controle op de markt moeten bijdragen aan het verminderen
van de gezondheidsrisico’s. Goede voorlichting op scholen is
hierbij ook heel belangrijk.
Onze fractie vindt een extra coffeeshop in Helmond absoluut
noodzakelijk. Een extra coffeeshop zorgt voor wat minder
drugsoverlast op straat en je haalt het gebruik van wiet uit
de criminaliteit. Het aantal coffeeshops moet aansluiten bij
de behoefte in de stad. Om te voldoen aan de vraag en de
kwaliteit van de wietteelt te waarborgen, is D66 voor een
tweede en eventueel een derde coffeeshop in Helmond.
Helmond heeft op dit moment maar één coffeeshop en dat
is niet goed voor de marktwerking (monopolie). De huidige
criteria zijn op dit moment te streng waardoor een tweede
coffeeshop op dit moment niet mogelijk is. Daarom is er
eind 2018 al een motie door de raad aangenomen waarin de
burgemeester wordt verzocht om de criteria voor het vestigen
van een coffeeshop te herzien. Op 24 maart gaan we hier
verder over in gesprek met een informatieve, openbare avond
over drugs en ondermijning in de Cacaofabriek. Iedereen is
welkom.
Jochem van den Bogaard, Raadslid D66
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Excursie Canpack Helmond
MoetNiks heeft de primeur voor een excursie bij CanPack
op dinsdag 24 maart van 13.30 uur-16.00 uur Maisdijk 9
Helmond.

Programma:
13.30-14.00 uur
14.00-14.30 uur
14.30-15.30
15.30-16.00 uur

CANPACK SA in Krakau werd opgericht voor de productie van
330 ml drankblikken en gemakkelijk te openen aluminium
deksels.

Ontvangst met koffie
Algemene uitleg CPNL
uur
Rondleidingen
Uitloop rondleiding en afsluiting

Maximaal aantal deelnemers is 25.
Opgave voor 17 maart bij
activiteitencommissie.

de

leden

De CANPACK Group is al meer dan 30 jaar actief op de markt
voor metalen verpakkingen. In deze periode werd het een
toonaangevende producent in de drankverpakkingsindustrie
voor Europa en versterkt zij marktpositie in West Europa,
Azië, Afrika, en Zuid Amerika.

van

de

Zelf voor vervoer zorgen.
Deelname is gratis.

In de afgelopen jaren heeft de CANPACK Group spectaculaire
successen behaald en zichzelf getransformeerd tot een
moderne Capital Group die behoort tot de toonaangevende
verpakkingsfabrikanten ter wereld.
Een bezoek aan dit bedrijf zal zeker de moeite waard zijn.
Geeft u vlug op want Vol is Vol

Op 19 januari is deze tas gevonden
op het Horstlandenpark. Eigenaar kan
kontact met mij opnemen.(0620844725)

Activiteitenoverzicht MoetNiks maart/juni
Datum of periode Activiteit

Plaats

Toelichting

Winterperiode van 03
Computer inloop
oktober tot april 2020
24 maart
Excursie
Verpakkingsfabriek
CanPack

Iedere Donderdag van 10.00
tot 12.00 uur in Parkzicht
Maisdijk 9 Helmond
13.30 uur-16.00 uur

Voor iedereen met vragen over PC
gebruik
Opgave voor 17 maart bij
activiteitencommissie.
Maximaal 25 deelnemers. Vol is Vol.
Zelf vervoer regelen.

28 april

Kleine fietstocht

Van 10.00uur tot 12.30 uur

Vertrek bij parkeerplaats Albert Heijn
Dierdonk

2 juni

Bus dagtocht

Hanzestad Doesburg

Zie info Gazet en verdere informatie
volgt nog

juni-juli

Dag fietstocht

Iedere woensdag
Contactpersonen:
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Vertrek vanaf parkeerplaats
Informatie volgt nog
AH Dierdonk
Koersballen
Parkzicht 10.00-12.00 uur
Jeu de boules
Promenade Parkzicht
Indien het weer het toelaat
Ans Postma tel: 06 20397918 / Henk Arts tel: 537112 / Wim Claassen tel: 559737

Nieuwsblad voor Dierdonk

MoetNiks in Beeld
De Gezelligste club van Dierdonk
Foto samenvatting activiteiten MoetNiks 2000-2019.
MoetNiks, maar veel kan en is ondernomen in de loop der
jaren
Foto’s genomen tijdens busreizen, fietstochten, wandelingen,
koersbal, jeu de boulles, curling en excursies zijn op een usb
stick en dvd gezet.
Voorzien van tekst en achtergrondmuziek.
Met dank aan Cor Klok die een groot aandeel heeft gehad bij
het maken van deze mooie diashow.
Wilt u ook in het bezit komen van een dvd of usb stick neem
dan contact op met de activiteitencommissie

Vooraankondiging Busreis MoetNiks

Hanzestad Doesburg
Dinsdag 2 juni 2020
Het historische stadje Doesburg is gelegen aan de IJssel. Een
prachtige knusse Hanzestad vol oude straatjes, monumenten
en bezienswaardigheden. We gaan lunchen in de oudste
horecagelegenheid van Nederland en maken een mooie rit
met de paardentram. Er is voldoende tijd om op eigen houtje
Doesburg te verkennen, een terrasje te pakken of een bezoek
te brengen aan het mosterd- of het Laliquemuseum.

Aanmelden
Wil je zeker zijn van een plaatsje in de bus?
Geef je dan vast op bij Ans, tel. 06-20397918,
Wim, tel. 06-13430846 of Henk, tel. 06-10454006.

Het diner staat gepland in het dorpje Plasmolen, op de grens
van drie provincies, nabij de Maas en de Mookerplas.
Een plaatsje dat geliefd is bij kunstenaars, natuurliefhebbers
en culinaire genieters!
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Zorg & Ondersteuning
Helmond
Zo Helmond

Wat als het lukt...
om mijn leven weer
op de rit te krijgen
Zit je ergens mee? Bel 14 0492
www.zo-helmond.nl
Zandstraat 94, 5705AZ Helmond

Kunst in Dierdonk
KID
Gezocht

Creatief talent van alle leeftijden
De commissie Kunst in Dierdonk organiseert onder
verantwoordelijkheid van de Wijkvereniging Dierdonk
wederom het evenement Kunst in Dierdonk op zondag 20
september 2020.
Wij zijn op zoek naar bewoners uit de wijk Dierdonk die bezig
zijn met kunst.
Kunst in de breedste zin van het woord, actief als amateur of
professional.
Je kunt hierbij denken aan: ballet/ streetdance, half-pipe
skating, freerunning, muziek, theater, deejay, tekenen/
schilderen, keramiek, beeldhouwen, fotografie, enz.
De kunstmanifestatie vindt plaats op de “boulevard” achter
Parkzicht waar we 60 meter aan kramen kunnen plaatsen
en waar een open podium voor dans, muziek en diverse
theatervormen aanwezig is.
Is jouw interesse gewekt, of heb je vragen, dan wil ik jou graag
uitnodigen om mij een mail te sturen voor 15 april aanstaande
vanderdonk50@upcmail.nl
Namens de commissie van Kunst In Dierdonk
Jos van der Donk
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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

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Fysiotherapie

Ook voor particulieren!

Helmond

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

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.

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

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

65 + KLUSSER / STYLIST
voor uw

HUIS - TUIN - INTERIEURPLAN
oa timmerwerk / houtenvloer
schilderwerk / behangen
metselwerk / tegelwerk
tevens, tuin en straatwerk
voor WOON en BEDRIJFSRUIMTES
Bel Kees 0611441257 45 jaar ervaring

www.ruyssenaars-vdbroek.nl
15
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Koken
Wachtwoord

De kinderen houden ervan om
op het internet te surfen. En om
ervoor te zorgen dat ze hun
wachtwoorden niet vergeten,
schrijven ze die op Post-it briefjes. Ik zag dat hun wachtwoord
voor de Disney website
“MickeyMinnieGoofyPluto”
was en ik vroeg ze waarom
het zo lang was. “Omdat,”
begon mijn zoon uit te leggen, “ze zeggen dat het wachtwoord minimaal vier karakters
moet hebben.

Foto’s zonder woorden
I
Foto’s zeggen soms meer dan woorden,
Daarom deze 4 foto’s van ons clubuitje
naar CHV Noordkade te Veghel.
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Van de wijkraad
Beste Dierdonkenaren,
Begin februari 2020 heeft uw Wijkraad een nieuw bestuur
gekregen. Zie www.dierdonk.nl/wijkraad.
De wijkraad Dierdonk stelt zich ten doel om de belangen van
de bewoners van Dierdonk met betrekking tot de leefbaarheid
in Dierdonk te behartigen.
Mogelijk heeft u ook wensen om de leefbaarheid in Dierdonk
nog aangenamer te maken. Daarom wil uw bestuur in contact
met u komen om van u ideeën en eventuele op te starten
activiteiten te vernemen.
Voor Dierdonk staan er diverse activiteiten op de agenda
zoals: De omleiding van de N279. Wat zijn de gevolgen en de
kansen voor Dierdonk…
De energie transitie. Heeft u al een idee wat het plan van de
gemeente is over het aanleveren van energie?

Vergaderkalender 2020
Datum
19 maart
23 april
20 mei (woensdag)
18 juni
Juli
Augustus
17 september
22 oktober
24 november
22 december
14 januari 2021

Omschrijving
Reguliere Wijkraad
Reguliere Wijkraad
Bestuursvergadering
Reguliere Wijkraad
Vakantie
Vakantie
Reguliere Wijkraad
Reguliere Wijkraad
Bestuursvergadering
Reguliere Wijkraad
Reguliere Wijkraad en Nieuwjaarsborrel

In 2021 moet de gemeente beslissen. Wat denkt u ? Welke
energie wilt U?
Wilt u hierover mee denken en discussiëren?
Bezoek onze open wijkraad vergaderingen. De data vindt
u hieronder maar ook op onze website. Wij willen u graag
ontmoeten. U kunt altijd met de wijkraad in contact komen
via ons emailadres secretariaatwijkraad@dierdonkl.nl
Natuurlijk mag u met mij of met een van de Wijkraad
bestuursleden altijd persoonlijk contact opnemen
Namens de wijkraad,

Locatie
Parkzicht
Parkzicht
Parkzicht
Parkzicht
Vakantie
Vakantie
Parkzicht
Parkzicht
Parkzicht
Parkzicht
Parkzicht

Uw voorzitter Arie Manders

Tijdstip
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20:00 uur
Vakantie
Vakantie
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20:30 uur
19:30 uur

Aanwezigen
Open Vergadering
Open vergadering
Besloten vergadering
Open vergadering
Vakantie
Vakantie
Open vergadering
Openvergadering
Besloten vergadering
Open vergadering
Open Vergadering

Brede informatiemiddag over de Zorg en
Ondersteuning in Helmond op 25 maart
Op woensdagmiddag 25 maart a.s. in Wijkcentrum Parkzicht,
Dierdonk Helmond
Heeft u vragen over zorg of ondersteuning? Kunt u wel
een steuntje in de rug gebruiken? Dan is het sociale team
Helmond-Noord/Dierdonk er om u te helpen.
Hierin werken deskundige medewerkers van verschillende
(zorg)organisaties in Helmond samen. Ze hebben ieder hun
eigen expertise. De een weet alles van opvoeden, de ander
weet alles van aanpassingen in huis etc. Uw soort vraag
bepaalt welke medewerker u het best kan helpen.
De medewerkers kunnen u met van alles helpen.
Bijvoorbeeld voor vragen rondom:
• geldproblemen
• geweld in huis
• mantelzorg
• leven met een handicap
• opvoeding
• scheiding
• verlies van een dierbare
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•
•
•
•

vervoer
vrije tijd en dag-invulling
werk en inkomen
aanpassingen in huis. enz. enz.

Wilt u graag meer weten of in gesprek komen met ons? Op
woensdag 25 maart informeren we u graag tijdens een
bijeenkomst in Wijkcentrum Parkzicht in Dierdonk. Daarin
zullen we uitleggen wie we zijn en wat we doen. Ook vertellen
we hoe en waarmee we onze inwoners kunnen helpen. U kunt
hier alles aan ons vragen. We gaan graag met u in gesprek!
Wanneer:
		
Waar:		
		
Voor wie:
		

woensdagmiddag 25 maart 2020,
van 14.30u tot 16.00 uur
Wijkcentrum Parkzicht
Dierdonkpark 6 5709 PZ in Helmond
alle inwoners van, Dierdonk,
Helmond-Noord en Helmond.
Bestuur Wijkraad Dierdonk.

Nieuwsblad voor Dierdonk

De lente zien en ruiken
Opa en Jasper zitten buiten op een bank
in de tuin. Ze hebben geen jassen aan.
De zon is lekker warm. De poes scharrelt
door het pas opgekomen groene gras.’Ik
ruik de lente’, zegt opa. ’Die kun je toch
helemaal niet ruiken opa’, zegt Jasper.’
Ja hoor. Alles ruikt in de lente lekker
fris. Het gras, de bloemen, de nieuwe
blaadjes aan de bomen’. Jasper springt
van de bank en ruikt aan de krokussen.

Daarna ruikt hij aan het gras. ‘Het ruikt
wel lekker opa’. ‘Kijk, het vogelhuisje
wordt ook weer gebruikt’, zegt opa. Een
musje komt met een takje aangevlogen
in zijn bek. ‘Het musje maakt een nestje.
Straks hebben we allemaal kleine
vogeltjes in de tuin’, zegt opa. Jasper
springt heen en weer van plezier. Wat is
de lente toch leuk. ‘Weet je wat wij gaan
doen? We gaan een fietstochtje maken
langs de weilanden. Jij mag achterop
en dan kun je de lente zien en ruiken’,
zegt opa. ‘Jaa! Ik wil mee’, roept Jasper
opgewonden.
Jasper zit achterop de fiets van opa. Opa
fietst over een fietspad dwars door het
weiland. Jasper kijkt naar links en dan
weer naar rechts. Er is zoveel te zien.
Opa wijst naar pasgeboren lammetjes in

de wei. Er zijn er heel veel. Ze dartelen
en spelen krijgertje met elkaar. Ze zien
er schattig uit met hun witte vachtjes.
Opa stopt bij een sloot en wijst naar
een lange stoet eendjes. Ze zwemmen
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gehoorzaam achter hun moeder aan.
‘Kijk Jasper. Allemaal kleine eendjes’.
Jasper probeert ze te tellen. ‘Het zijn er
vijftien’, zegt Jasper. ‘Dat heb je goed
gedaan’, zegt opa. Jasper glundert.

Ze fietsen weer verder. Opa wijst naar
een boom vol met bloesem. ‘Opa, ik
wil aan die boom ruiken’, zegt Jasper.
Opa stopt vlak onder de boom. Hij
buigt voorzichtig een tak om vlakbij
Jaspers neus. Jasper ruikt en zegt: ‘Ik
ruik lente’. Opa ruikt ook en knikt. Als
ze weer verder fietsen komen ze langs
een boerderij. Er staat een bord op het
erf: ‘Boerenkaas te koop!’ ‘We gaan wat
kaas kopen voor oma’, zegt opa en stapt
van zijn fiets. Hij zet de fiets tegen een
heg. Jasper wordt uit het fietszitje getild.
Samen lopen ze naar het huis van de
boer. Opa belt aan. De boer doet open.
‘We willen kaas kopen’, zegt opa. De
boer gaat hen voor naar de kaasmakerij.
‘Lekker lenteweertje. Een fietstocht
met de kleine aan het maken?’ vraagt
de boer. ‘Mijn kleinzoon wil de lente
zien en ruiken’, zegt opa. De boer geeft
Jasper een aai over zijn bol. ‘Nou dan
ben je hier aan het goede adres. Er zijn
jonge biggetjes geboren. We kunnen wel
even gaan kijken’, zegt de boer. Met z’n
drieën lopen ze naar de stal. Een vrolijk
geknor komt hen tegemoet. Jasper ziet
wel vijf roze biggetjes scharrelen in het
stro. De moeder ligt languit. Af en toe

drinkt een biggetje wat bij haar. De boer
pakt een biggetje op en geeft het aan
Jasper. Jasper vindt het wel een beetje
eng. Het biggetje spartelt en wil weer
terug naar zijn moeder. Jasper ruikt aan

het biggetje. ‘Hij ruikt niet naar lente.
Hij stinkt’, zegt Jasper. ‘We zetten hem
weer bij zijn moeder’, zegt de boer.
Ze lopen met z’n drieën weer terug naar
het huis. De boer gaat hen voor naar de
kaasmakerij. Er liggen allemaal ronde
kazen op een plank. De boer pakt een
kaas. ‘Die is erg lekker’, zegt de boer en

snijdt een brok kaas af. Opa en Jasper
mogen proeven. Opa vindt hem lekker
en koopt wel een kilo kaas. ‘Ik eet lente’,
zegt Jasper. ‘Nou, dit is geen jonge kaas.
Deze kaas is zeker een jaar oud’, zegt de
boer. ‘We gaan weer eens op huis aan’,
zegt opa en geeft de boer een stevige
hand.
Opa en Jasper zetten de fiets in de
schuur. Het was een fijne fietstocht.
Samen lopen ze door de tuin naar
binnen. Oma zit al op hen te wachten.
Er hangt een heerlijke baklucht in het
huis. Jasper gaat naast oma op de bank
zitten. Jasper vertelt over de lammetjes,
de eendjes en de biggetjes die hij heeft
gezien. En de bloesem die hij heeft
geroken. ‘Dan heb je nu wel zin in een
stuk cake. Die ruikt helemaal naar de
lente’, zegt oma. ‘Nee, dat kan niet oma.
Die ruikt gewoon naar cake’, zegt Jasper.

©Anne de Vries-Neuteboom
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Kleurplaat
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 27.
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN

Bernhardstraat 15
Bakel

‘Slim op pad met uw smartphone’ op
donderdag 19 maart in Parkzicht
In maart organiseert SeniorWeb op verschillende leslocaties
in heel Nederland activiteiten rond het thema ‘Slim op pad
met uw smartphone’.
Computerinloop Dierdonk sluit zich graag aan bij dit initiatief
door op donderdag 19 maart een workshop in Parkzicht te
organiseren van 10:00 tot 12:00 uur.
Onze SeniorWeb vrijwilligers staan dan klaar om u te helpen
meer te doen met de GPS-mogelijkheden van uw smartphone
tijdens wandelingen, vakanties of uitstapjes.
Workshop: ‘Slim op weg met Google Maps en andere nuttige
GPS-apps”
Google Maps is de zeer uitgebreide kaartendienst van
Google en is een onmisbaar hulpmiddel voor op vakantie of
tijdens uitstapjes en wandelingen. Het is bovendien gratis
beschikbaar voor alle merken smartphones, tablets en PC’s.
Veel handige mogelijkheden van de app zijn nog relatief
onbekend bij senioren. In de workshop gaan we actief aan de
slag met de mogelijkheden van deze kaarten-toepassing.
De onderstaande onderwerpen komen onder meer aan bod:
• Wat is een GPS en waar dient het voor
• Een route plannen te voet, met de auto, de fiets of via
openbaar vervoer
• Routes maken op de computer en gebruiken op smart
phone of tablet
• Vind winkels, huisartsenpost, restaurants enz.
• Hoe gebruik ik Street View
• Automatisch de parkeerplek onthouden bij parkeren
• Hoe maak ik een offline kaart
• Wandelroutes zoeken op het web, importeren en ge
bruiken op de smartphone
• Leuke en nuttige apps voor onderweg zoals bijvoorbeeld
apps voor wandel- en fietsroutes.
•
Aanvang:
10.00 uur in Parkzicht, Dierdonk Helmond
Datum:		
Donderdag 19 maart van 10.00 - 12.00 uur
Toegang:
Gratis.

Tijdens de presentatie oefenen we met Google Maps op uw
smartphone dus het is handig als Google Maps al geïnstalleerd
is. Bezoek gerust één van de computer-inloopdagen indien
u hulp nodig heeft bij het installeren (iedere donderdag van
10.00 tot 12.00 uur). Op de cursusdag zelf om 9.40 uur.
Aanmelden via e-mail voor de workshop heeft als voordeel
dat u direct na afloop van de cursus een hand-out met alle
slides krijgt toegestuurd. Dus aanmelden loont!
Aanmelden workshop: Tot 15 maart kunt u zich aan
melden voor de workshop door een e-mail te sturen naar:
computerinloopdierdonk@hotmail.com.
U kunt zich ook mondeling aanmelden door een computerinloop dag te bezoeken. Aangemelde cursisten krijgen een
bevestiging van hun deelname per mail.

Biljartvereniging Beursplein
Biljartvereniging Beursplein is op zoek naar nieuwe leden.
Een van uw wijkgenoten, actief lid van onze vereniging heeft
ons gezegd dat er geen Biljart is in Dierdonk is maar ook geen
vereniging. Wij zijn gevestigd in de ontmoetingsruimte van de
Rozenhof welke in november 2019 volledig is gerenoveerd en
er nu fantastisch uit ziet.

interesse heeft kan contact opnemen met Willie Leijten,
secretaris Biljartvereniging Beursplein, tel.: 0625166362,
e-mail waeleijten@hotmail.com of kom gewoon langs tijdens
de biljartmiddagen in de Rozenhof, Rozenhof 43, 5701 GB
Helmond.

Wij bestaan reeds meer dan 30 jaar en zijn aangesloten bij
de Stadscompetitie Helmond e.o. en gezelligheid staat bij
ons op nr. 1. We hebben zowel een onderlinge alsmede een
externe competitie. Men kan zich aanmelden voor de externe
competitie, er zijn hierin 2 competities, de persoonlijke
competitie en een competitie in teamverband.
Wij spelen 3 middagen per week en wel op dinsdag, woensdag
en donderdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur. Degene die
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Mary Smits I Huid- en lasertherapie
Sprengenbergweide 7
5709 SM Helmond
Tel 0492 -32 02 79

huidtherapie
lasertherapie

MAART
BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!
12/03

PEPIJN GUNNEWEG

SHOW

The Great Wonder

13/03

COCKTAILS

TONEEL

Vincent Croiset, Tijn Docter e.a.

14/03

HAAL HET DOEK MAAR OP, DE MUSICAL

(cos)medische tatoeage

MUZIEKTHEATER

Mariska van Kolck en Tony Neef

17/03

SANNE WALLIS DE VRIES

CABARET

Kom

www.marysmits.nl

18/03

TONIO

TONEEL

Porgy Franssen, Jacqueline Blom e.a.

info@marysmits.nl

20/03

LOST PROJECT

TONEEL

Man Down

21/03

THE ROYAL MOSCOW BALLET

DANS

Romeo & Juliet

24/03

HET PARADIJS

TONEEL

Paradijsvertraging

27/03

DE AANSLAG (NAAR HARRY MULISCH)

TONEEL

Peter Bolhuis, Victor Löw e.a.

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

binnenkort:
podium
vr 06 mrt 20:00 u

borgers

MUZIEK IN DE FAMILIE
za 07 mrt 20:15 u

ntjam rosie
Expo

FAMILY AND FRIENDS TOUR 2020
Zo 08 mrt 20:00 u

diamond head

THE COFFIN TRAIN TOUR 2020
vr 13 mrt 21:00 u

atrophy

30 YEARS VIOLENT BY NATURE
za 14 mrt 21:00 u

06-29 Maart 2020
De Cacaofabriek
Helmond

def americans
12,5 JAAR JUBILEUM
vr 20 mrt 20:15 u

gert bettens, eva de roovere
& the flandriens
DE POPKLASSIEKER
za 04 apr 21:00 u

leif de leeuw band

WHERE WE ARE HEADING TOUR 2020

film

FILOSOFILM

MEERDERE TIJDSTIPPEN

6 x filosofie & film door dr. Rob van Gerwen.

KINDERFILMFESTIVAL

SCHOOLVAKANTIES

GOEDEMORGENFILM

MA T/M VR 10:00 U

Film, chips en fris in de schoolvakanties.
Na wereldsteden als Tokyo,
Montreal, Mexico City, Rome,
Teheran en Syndey zal de
World Press Photo Exhibition
2019 nu ook te zien zijn in
Helmond.
T/m 29 mrt zijn de winnaars
van de 2019 World Press
Photo Contest te bewonderen
in De Cacaofabriek.

Film met warme drank en chocolade.

THE ROYAL OPERA HOUSE
& BALLET
MEERDERE TIJDSTIPPEN
Opera en ballet op het witte doek.

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Winnaars komen uit Dierdonk
Loods20 is de nieuwe naam voor het voormalige van Gend
en Loos gebouw. Dit gebouw gaat onderdak verlenen aan
het EDAH Museum en Het Draaiorgel Museum. Een 130 tal
personen had gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente
Helmond om een naam te bedenken voor dit gebouw met
in totaal een 150 naamsuggesties. De uiteindelijke naam is
gekomen uit de samenvoeging van 2 naamsuggesties. Marcel
van Lierop stuurde “Loods0492” in en Elly Koppes-Bakker

“Perron20”. Zowel Marcel als Elly komen toevallig beide uit
Dierdonk. Zij mochten samen met Wethouder Antoinette
Maas de nieuwe naam voor het gebouw onthullen. Hierna
ontvingen zij uit handen van de wethouder hun prijs, zijnde
een jaar lang gratis toegang tot beide musea en 2 gratis
concert bezoeken in het draaiorgelmuseum. De heropening
van de musea zal medio september gaan geschieden.
foto’s Henk van Dijk

Orchideeën Vereniging in Parkzicht
Als sinds enige tijd, organiseert de Orchideeën Vereniging
Brabant zuid oost, haar maandelijkse bijeenkomsten in
Parkzicht.
De OV Brabant zuid oost is een kring van de Nederlandse
Orchideeën Vereniging, de kring heeft zo’n 25 leden die zowel
hun planten in de huiskamer als in een kas kweken. Elk jaar
houd de vereniging een tentoonstelling, in het verleden bij
van der Velden, maar sinds 2017 bij Tuincentrum de Biezen in
Beek en Donk.
Op onze bijeenkomsten die elke tweede dinsdagavond
van de maand, wordt gehouden in Parkzicht,hebben
we voordrachten, en een planten bespreking van de
meegebrachte bloeiende planten, zie voor nadere toelichting
op onze website https://www.orchidee-bzo.nl

een ruilbeurs in Parkzicht. Hier kunnen liefhebbers hun
planten ruilen en verkopen, de zaal gaat open om 10.00 uur
tot ongeveer 15,00 uur en de toegang is gratis.
Hierbij is een ieder welkom die geïnteresseerd is in het
kweken en verzorgen van orchideeën.
Graag tot ziens op 21 maart 2020.
Herman ter Borch, voorzitter.

Op 21 maart 2020, organiseren we voor de tweede keer
onder de vleugels van de Nederlandse Orchideeën Vereniging

Opgeven is geen optie, Alpe d’HuZes
4 juni 2020 is het dan eindelijk zover, ik ga de Alpe d’HuZes
fietsen. Dit doe ik samen met mijn team All4one bestaande
uit Ronald van den Berg, Anthony Raaijmakers, Anouk van
den Berg en Patrick Vink.
Wij doen mee omdat wij geloven dat wij samen kunnen
werken aan een wereld waarin niemand meer overlijdt aan
kanker.
Zelf heb ik al ooit meegedaan aan de ‘Alpentocht’ voor
‘CliniClowns’ en heb ik meegeholpen met het transport voor
‘Giro Di Kika’. Dit waren enorm mooie ervaringen! Ik zet me
dan ook graag in voor dit goede doel.

Wil jij ons een handje helpen om ons doel te behalen? Doneer
dan nu, want elke euro helpt!
Doneren kan via deze link:
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/all4one

Het bedrag wat wordt opgehaald gaat 100% naar het KWF
kankerbestrijding fonds voor onderzoek naar kanker.
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Terugblik op carnaval 2020
Wij, als Stg Dierdonk Events, kunnen tevreden terugkijken
op een bijzonder goed geslaagd carnaval 2020. Wij hebben
er i.s.m. SCCD Parkzicht een geweldig feest van gemaakt
wat begon op 8 februari j.l. met alweer de 5e carnavaleske
amusementsavond welke plaats vond in SCCD Parkzicht.
Voor de eerste keer lag de organisatie van deze avond volledig
in handen van Stg Dierdonk Events en hebben zij met SCCD
Parkzicht en de nodige vrijwilligers hier een geweldig succes
van gemaakt. Deze avond met een fantastische line up was al
2 weken van tevoren uitverkocht en zij die een kaartje hadden
weten te bemachtigen hadden een geweldige avond.
De eerste kletser was Riza Tisserand die als Robbertje
Matten, als rasechte Amsterdammer kwam vertellen over zijn
bijzondere hobby, vechten en ruzie zoeken wat al tijdens zijn
geboorte begon.
Hierna was het de beurt aan de groep Applaus die de zaal
volop in beweging kreeg met hun aantrekkelijke meezingers.
De tweede kletser van de avond was Berry Knapen die kwam
vertellen wat hij als Rinus den dakdekker allemaal wel niet
meemaakte. De smaakvolle en smeuïge manier waarop Rinus
van zijn werkzaamheden verslag deed, zorgde ervoor dat
de zaal bijna niet meer bijkwam van het lachen. Maar goed
dat hierna een pauze kwam zodat iedereen weer een beetje
tot bedaren kon komen. Deze pauze duurde iets langer dan
gepland omdat de mannen van Striepke Veur wat verlaat
waren bij hun afscheidsoptreden bij de Keiebijters.
Onze eigen Dierdonkse schlagerzangers Dè kenne wai ôk
brachten de zaal echter weer in de juiste stemming voor het
laatste amusement van de avond.
De groep Striepke Veur bracht de zaal in vervoering met hun
laatste nieuwe liedje genaamd ‘ut letste liedje’. Na 38 jaar
gaat er een einde komen aan dit onmiskenbaar Hellemonds
amusement. Het publiek vroeg om een toegift die er ook
kwam en bedankte Striepke met een staande ovatie.
De laatste kletser van de avond Rob Scheepers (uit Sterksel)
vertelde wat hij als eigenaar van dierentuin ‘De natte neus’
voor verschillende diersoorten in zijn tuin had. De quizvragen
voor gratis toegangskaarten voor een speciale kindermiddag
in zijn dierentuin bleken echter te moeilijk voor de dames op
de eerste rij. Kies ook maar eens uit antwoord : Chimpan A,
Chimpan B of Chimpansee. Met dit geweldige optreden kwam
een einde aan een bijzonder geslaagde avond die onder het
genot van een gezellig muziekje en een drankje nog tot in de
kleine uurtjes voortduurde.

Donderdag
20
februari
trapten we carnaval af met
onze inloop avond welke
mede door een delegatie van
cv de Bollevangers gezellig
druk werd.
Vrijdagavond 21 februari was het de beurt aan de
basisschooljeugd vanaf groep 5 die door DJ Klumpie prima
vermaakt werden met leuke meezingers en de nieuwste
dansjes. De 2 leukst verklede kinderen werden beloond
met een grote chocolade paashaas. Een kleine 100 kinderen
hadden een prima avond en gingen voldaan naar huis met een
door de Wijkvereniging geschonken snoepzak.
Maandag 24 februari hadden we onze niet meer weg te
denken kindermiddag waar we in totaal meer dan 300
bezoekers mochten verwelkomen. De kinderen werden
vermaakt door o.a. DJ Klumpie, een ballonnenclown, konden
zich laten schminken, mochten een wafel versieren, konden
leuke prijsjes winnen bij de touwtrekkraam en kregen wat te
drinken. Bij het naar huis gaan kreeg ieder kind ook weer een
snoepzak van de Wijkvereniging mee. De ouders vermaakten
zich ook prima onder het genot van een drankje in de grote
zaal.
Dit geweldig goed geslaagd evenement was niet mogelijk
geweest zonder steun van:
Wijkraad Dierdonk, Wijkvereniging Dierdonk, OSD, Plus
supermarkt de Bus, Albert Heijn Dierdonk, SCCD Parkzicht en
al onze vrijwilligers.
Team Dierdonk Events.
Gevonden voorwerpen: Heksenhoed met paarse glitters en
een plastic zorro zwaard informatie hierover kunt u verkrijgen
via dierdonkevents@gmail.com.

Komende activiteiten van Dierdonk Events:
11 april a.s. Paasknutselen voor de allerkleinsten.
3 juli Vakantie kinderdisco met DIERDONKS GOT TALENT
Houd de komende Gazet goed in de gaten.

Zondag 9 februari was voor de tweede keer de middag voor
de 2e jeugd georganiseerd.
Voor ons kwamen optreden: Limburgs kampioen tonpraten
Theo Nellen als Sraar Clochard de zwerver, de winnaars van
de Helmondse carnavalskraker: de groep Wai, de Dierdonkse
schlagerzangers Dè kenne wai ôk en we werden bezocht
door carnavals vereniging ECV de Heipoort die hun jongste
dansmarietjes hadden meegebracht die hun showdans
opvoerden.
De weersomstandigheden zullen er mede de oorzaak van zijn
geweest dat het aantal bezoekers aan de lage kant bleef maar
het was wederom een gezellige middag.
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In de maand april zal Eerste Hulpvereniging Helmond een cursus eerste hulpverlener
starten in SCCD Parkzicht Dierdonk.
Mocht u interesse hiervoor hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Email: secretariaat@ehv-helmond.nl
Wilma van Rijt
Secretaris Eerste Hulp Vereniging Helmond

Gazet maart 2020
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AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL
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Peuterspeelzaal Hummeldonk

Nationale voorleesdagen
Elke dag een kwartiertje voorlezen heeft een gunstige
invloed op de ontwikkeling van kinderen. Vooral voor de
taalontwikkeling, maar daarnaast is het ook een fijn moment
tussen kind en ouder. Bij ons op Hummeldonk schenken we
ook veel aandacht aan voorlezen en boeken. Elk thema staat
er een boek centraal, dat we uitgebreid met de kinderen
lezen, bekijken en bespreken. Daarnaast krijgen de ouders
ook op toerbeurt een boek mee naar thuis, om thuis met hun
kind te lezen.
Tijdens de nationale voorleesdagen hebben we samen met de
Dierdonkschool en de Bereboot een workshop georganiseerd
over interactief voorlezen. Wat was het een fijne ochtend en
wat was er een grote ouderbetrokkenheid van onze ouders!
Blikkie op bezoek
Blikkie de voorlees bus van de bibliotheek is op bezoek
geweest! Maar liefste twee keer zodat alle peuters van onze
2 groepen naar een mooi verhaal in de bus konden komen

luisteren. Een leuke gebeurtenis voor de peuters. Sommige
vroegen zich af of we ook met de bus gingen rijden…
Thema Ziek zijn & Beter worden
Alle kinderen zijn helaas wel een keer ziek, vooral in deze
periode van het jaar, dus dit thema sluit erg aan bij de
belevingswereld van de peuters. Hoe voel je je als je ziek
bent? Wat kun je doen om beter te worden? En als je je pijn
hebt gedaan, hoe kun je dit dan oplossen?
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We zijn spelenderwijs aan de
gang gegaan met dit onder
werp. Doktertje spelen,
zieke poppen beter maken,
pleisters plakken, een ver
band omdoen, gezond eten koken enz.
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Advertorial

Restaurant Grotel’s Genieten
Bij genieten denken wij aan: lekker ontspannen met een wijntje bij de openhaard, een heerlijk diner
in een ruime huiselijke sfeer of een wandeling door de natuur en de vogels horen fluiten op het
terras. Met deze gedachte is Restaurant Grotel’s Genieten geopend.
Wij zijn Niek Scheepers en Mark Jongeling, Bourgondiërs met een
enorme passie voor de horeca. In ons restaurant, gelegen aan
de Grotelse Heide, ontvangen wij gasten voor een borrel, lunch,
diner, vergadering, koffietafel, feesten en partijen.
Van passie voor horeca naar ondernemers met passie voor horeca
Door bij verschillende restaurants werkzaam te zijn geweest en
zelf graag en veelvuldig te gast te zijn bij horecagelegenheden
hebben wij veel gezien van wat wij zouden willen en ook wat
we niet zouden willen. Toen de kans zich voordeed om Herberg
Grotel’s Hof over tenemen hebben we die met beide handen
gegrepen. Voor ons een unieke kans om onze ervaringen om te
zetten naar een restaurant geheel in onze stijl met de unieke
Brabantse gastvrijheid waar wij een uitstekende kwaliteit
nastreven.
Transformatie
Herberg Grotel’s Hof was vele jaren een begrip in de omgeving. Op een unieke locatie een uitvalbasis voor vele
wandelaars. Het startpunt voor een wandeling door de prachtige natuur van de Grotelse Heide. Op 1 oktober
2018 zijn we begonnen met de transformatie van Herberg Grotel’s Hof naar Restaurant Grotel’s Genieten. Na een
intensieve verbouwing is er een ruime, warme huiskamersfeer gecreëerd. Vanaf 21-11-2018 zijn we geopend en
blijven we bouwen aan een steeds beter en mooier Grotel’s.
Diner
De locatie aan de voet van de Grotelse Heide maakt het restaurant enorm geschikt voor wandelaars en fietsers
die willen lunchen of pauzeren met een kop koffie. Naast een heerlijke lunch ligt onze passie bij het serveren van
een kwalitatief uitstekend diner, met een wisselend menu en heerlijke wijnen is het ons gelukt om in korte tijd vele
zeer tevreden vaste gasten te mogen begroeten. Om ook u kennis te laten maken met ons diner bieden wij aan de
lezers van de Gazet een korting van 10% aan bij een diner, vermeld Gazet bij de opmerking van uw reservering en wij
verrekenen de korting! (geldig tot 01-05-2020)

Reserveren voor een lunch of diner? Meer informatie over feesten en partijen?
www.grotelsgenieten.nl of bel 0492-463888
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we een Carnavalswoordzoeker.
En je kan het geloven of niet maar de puzzelmaker heeft
waarschijnlijk confetti in de ogen gehad. Er zat een foutje in.
Dit is ook door diverse inzenders keurig bij het inzenden van
de juiste oplossing aangegeven. Het zat hem in het woordje
prins. Dit woord kwam niet voor want per ongeluk is op de
plaats van de P een letter komen staan die nodig was voor
de oplossing. Ondanks dit foutje hebben er zich toch 11 niet
laten kennen en de oplossing opgestuurd. Niet alle ingezonden
oplossingen waren goed maar wel meer juiste oplossingen
dan er prijzen beschikbaar waren waardoor toch geloot
moest worden. Als je van het woordje Prins alleen “rins” had
weggestreep dan bleven er 33 letters over en dat was de
oplossing. Deze had alles te maken met de tijd van het jaar
en was dan ook : “oit de kunst is het carnaval in dierdonk ”.
Onder de juiste inzendingen heeft Ivo Dolmans, bestuurslid
van de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken die op
22 februari in het Circus Dierdonkschool hun prijs in ontvangst
hebben genomen.
Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd!

De Rebus

-ald

+

+
-r

k=c

-vissen

-muizen

+t
-n
+

+
-t +s

s=d

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze Rebus
kun je bij voorkeur per mail met
als onderwerp “kinderpuzzel”
opsturen naar:

puzzel@dierdonkgazet.nl of per
post naar: Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf
7 jaar, tot dat je de basis-school
verlaten hebt. Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd
en of je een jongen of meisje bent. Onder de goede oplossingen
verloten wij: 3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: Zondag

15 maart 2020

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Nikki van Lierop, Bo van der Biessen en Isa Sprong

Doe jij ook mee?

Voortbordurend op de puzzel gaan we deze keer op een
gemakkelijke tour. Een rebus. Kijk goed naar de tekeningen
plus of min één of meerder letters. Als de puzzelmaker het
goed heeft gedaan kom je dan tot de juiste oplossing.

Gazet maart 2020
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De nieuwe tuinplanten zijn binnen

Wij helpen u graag!

7 minuten van Dierdonk!

www.tuincentrumdebiezen.nl

Verhoeven
Martens vof
versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur
aardappelen
scharreleieren met uitloop
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)

SMITS&SMITS, UW SPECIALIST

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

• Ruim 30 jaar ervaring

Altijd

25%

Laat u verrassen op
onze Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

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

ng
orraad beha
Korting op vo

Konings

voor Verf en Behang

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

Op BS Dierdonk is altijd wat te doen!

Flessenactie voor Australië
Een aantal kinderen uit groep 5B
verzamelen flessen in voor de
bosbranden in Australië. Daarnaast
heeft een groepje kinderen uit groep
8C heeft een grote donatie gedaan.

en die van de anderen kinderen waren
ook heel mooi. de juf ging ook bij
ons proberen. en ook bij de anderen
kinderen.
en de kinderen hadden het heel lastig
gemaakt voor iedereen.
ze hadden er tenminste heel veel plezier
in, en dat is het belangrijkste.
Dide, Daantje en Mirre uit groep 5A
De muziekcarrousel
Het aanbieden van goed muziek
onderwijs vinden wij op school
belangrijk. De kinderen van de groepen
5 t/m 8 mochten kennis maken met
5 verschillende instrumenten. Het is
de bedoeling dat, wanneer kinderen
interesse tonen, zij een instrument
uitkiezen en in de komende periode les
krijgen van muziekdocenten van het
Kunstkwartier. Wanneer het de kinderen
bevalt kunnen ze aansluiten bij ons
schoolorkest. Het is wetenschappelijk
bewezen, dat het maken van muziek
zeer goed is voor de ontwikkeling van
ons brein. Dus als school stimuleren wij
graag dit mooie project.

schoolkamp in Lierop.
Op woensdagavond 17 juni willen wij
wederom een motorrit organiseren
voor de leerlingen. Om deze rit veilig
te laten verlopen zijn we eerst op zoek
naar VERKEERSREGELAARS.
Wat houdt dit in?
• U krijgt een cursus van ongeveer 20
minuten.
• U bent dan een gecertificeerd ver
keersregelaar voor deze activiteit.
• U houdt het overige verkeer tegen
als de motoren voorbijkomen.
• U bezorgt de kinderen van groep 8
een onvergetelijke ervaring!
Kent u of bent u iemand die mee wil
helpen, stuur een mailtje naar:
motorrit@dierdonkschool.nl

“We hebben al ongeveer 100 flessen
ingezameld. Het geld van de flessen gaat
naar de dieren ziekenhuizen in Australië.
Van het geld kunnen ze kussens, dekens
en bomen kopen.”

Zenuwspiralen maken in groep 5
We hebben een zenuwspiraal gemaakt.
eerst moesten we een woordweb
maken. toen moest je het ontwerp
maken. en daarna het stappenplan
maken. een week later gingen we eerst
goed kijken op het stappenplan.
We moesten van thuis tangen mee
nemen. en we gingen het in de middag
maken. die van ons een dolfijn, en hij
was mooi geworden. en hij was net
echt. en hij sprong uit het piepschuim.
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Fladderuurtje groepen 1-2-3
Het eerste ‘fladderuurtje’ van de
groepen 1-2-3 was een groot succes!
Tijdens het fladderuurtje waren er in
7 klassen verschillende activiteiten te
doen. Zo konden de kinderen kiezen uit
een poppenkastvoorstelling, technisch
bouwen, knutselen, tekenen, vrij spelen,
muziek maken en spelletjes spelen. De
kinderen waren een uur lang vrij om te
kiezen waar ze wilden spelen.
Motorrit groep 8: Verkeersregelaars
gezocht
Dit jaar nemen 67 kinderen van de
groepen 8 afscheid van Basisschool
Dierdonk. Zij zullen dat doen tijdens het
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De kookmuts
Voor deze maand heb ik gekozen voor
empanadas. Lekker bij de soep of in een
kleine uitvoering lekker als borrelhap.
Veelal in Spanje en Portugal maar ook
in Zuid-Amerika worden empanadas
gegeten. Een empanada is gevulde
deegwaar die gebakken of gefrituurd
wordt. De naam komt voort van het
Spaans, Portugese en Galicische
werkwoord ‘empanar’, dat inpakken of

inwikkelen betekent. Het deeg is heel eenvoudig te maken en
met de vulling kun je blijven experimenteren. Je kunt het vlees
ook weglaten voor een vegetarische versie.
Deze empanadas zijn gevuld met Italiaans spek of wel pancetta
en shiitakes (eetbare paddenstoelen).
Mijn weerspreuk voor deze maand is; “Danst het lammetje in
maart, april pakt het bij de staart”.
Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand maart
Empanadas met spek en shiitakes  .
. . . . . . . . . . . voor 4 personen
Ingrediënten
100 gram roomboter
300 gram bloem
4 plakjes pancetta
300 gram shiitakes
2 stuks sjalotten
1 teentje knoflook
60 gram zongedroogde tomaten
Sherry
½ Bosje peterselie
100 gram pecorino kaas
Peper en zout
Eierdooier
Benodigdheden
keukenmachine met K-vormig hulpstuk
Hakmolen
Huishoudfolie
Bakpapier

Bereidingswijze
Het deeg
Kneed de bloem met de boter en een
snufje zout tot een glad deeg in de
keukenmachine. Voeg eventueel een
scheutje water toe als het deeg te droog
is. Maak een bol van het deeg en verpak
het in huishoudfolie. Laat rusten in de
koelkast.
Verwarm de oven voor tot 180 °C.
De vulling
Smelt een klontje boter in een pan.
Snijd de pancetta fijn en bak in de boter.
Snijd de shiitakes klein en bak ze met de
pancetta.
Pel en snipper de sjalotten. Pel de
knoflook. Snipper de teen fijn en plet
met een mes. Doe de sjalotten en de
knoflook in de pan en laat mee bakken.
Snijd de zongedroogde tomaten fijn. Bak
ze mee. Voeg eventueel naar smaak een
scheutje sherry toe.
Snipper de peterselie en doe hem in
de pan. Breng de vulling op smaak met
peper en zout.

Snijd de pecorino kaas in stukjes en doe
hem bij het mengsel.
Doe alles in de hakmolen en maal het
niet te fijn.
Laat het mengsel wat afkoelen.
Bestuif het werkblad met bloem. Rol het
deeg tot ongeveer 4 mm dikte uit.
Snijd rondjes uit het deeg met een
uitsteekring of een kopje. Leg er een
lepel van de vulling op.
Maak de randjes wat nat met wat water
en vouw de rondjes in tweeën druk de
randen dicht met een vork.
Klop de eierdooier los met een scheutje
water.
Bestrijk de empanadas met de eierdooier.
Bekleed een bakplaat met bakpapier of
een siliconen mat.
Prik een klein gaatje in het midden van
het deeg, zodat de lucht eruit kan en bak
de empanadas ongeveer 20 minuten in
de voorverwarmde oven.
Serveren:
De Empanadas kunnen zowel warm als
koud gegeten worden.
Tip(s):
Je kunt de pancetta ook vervangen
door gerookt spek. Of je kunt het vlees
weglaten voor een vegetarische versie.
In plaats van pecorino kun je ook andere
schapenkaas gebruiken.
bron: De kookmuts.
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Carnaval met de Rampetampers
Het was een stormachtig seizoen voor
Prins Ton d’n Urste. Prinsbekendmakingen, 11-11 in Maastricht zittings
avonden, de avond van Keijserinnedael,
dit voor het eerst samen met de
Keiebijters. Onze dansgardes in het

Gazet maart 2020

nieuw en naast de Eeuwsels ook de
bewoners van het Hurkhuis weer een
gezellige middag bezorgd. Vaste items
zoals de Doop bij de Houtse Kluppels
als ook de Fitste Prins hebben niet
ontbroken op het programma alsmede

twee gezellige kindermiddagen en
het Haringhappen. Carnavalszondag
een alternatief stormachtig bezoek
bij de Narren. Laten we hier de foto’s
spreken. Meer foto’s zijn te vinden op
onze website: www.rampetampers.nl
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U vindt ons in het centrum van Bakel

EXTRA SLEUTEL

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

ook autosleutels met

Voor advies, verkoop en reparatie van:

. TV
. Wasmachine - Droger
. Koel- en vriesapparatuur
. Vaatwasser
. inbouwapparatuur voor de keuken

startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL

www.elektroverberkt.nl

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

KLAAR TERWIJL U WACHT

ONZE SERVICE IS
ONBETAALBAAR
DAAROM IS IE OOK GRATIS

• DUURZAME ENERGIE
OA HYBRIDE WARMTEPOMPEN
VAN BV ELGA & DAIKIN

Koken
Dropjes

Jantje kwam altijd met dropjes
naar school.
Zegt de juf:
“Dat mag niet, geen snoep in de
klas Jantje!” Ze pakt ze af en eet
ze na de les zelf op.
De volgende dag gebeurt dit
weer. De dag daarop heeft Jantje
geen dropjes mee.
Vraagt de juf:
“heb je geen dropjes bij je vandaag?”.
Zegt Jantje:
“Nee, want mijn konijn is dood”

• AIRCO INSTALLATIES
• WATERONTHARDERS
• CV KETELS SERVICE & ONDERHOUD
Huiskensstraat 21
5708XA Helmond-Brandevoort
M. 06-295 74 376
www.deinstallatieman.nl

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

KDV de Bereboot, Opschoonweek

Opschoonweek Kinderdagverblijf De
Bereboot, het leukste Kinderdagverblijf
van de regio!
Op 21 maart is het weer zover, de
jaar
lijkse
terugkerende
Landelijke
Opschoondag.
Tien
duizenden Nederlanders steken
dan de handen uit de mouwen voor
een schonere buurt. De landelijke
Opschoondag kun je zien als een geza
menlijke voorjaarschoonmaak.
Wij ondersteunen deze actie natuurlijk
van harte. Wij zijn ook Supporters van
Schoon. Wij vinden het erg belangrijk
om kinderen bewust te maken van hun
omgeving. Om ons samen in te zetten
voor een schone omgeving. Samen gaan
we voor schoon.
Vandaar onze keuze om een heuse
Opschoonweek te organiseren!
Van maandag 16 tot en met vrijdag 20
maart trekken we dagelijks Dierdonk
en de Bakelse Beemden in om op te
schonen. Compleet voorzien van fel
gekleurde hesjes, handschoenen, knij
pers en vuilniszakken. Vele handen
maken licht werk, dus zullen we met
al onze BSO groepen aan de slag gaan.
Zelfs de peutergroepen zullen hun
steentje bijdragen. Uiteraard is er ook
het sociale aspect, het is niet alleen
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zinvol, het is ook ontzettend gezellig.
Zwerfaval, daar vegen wij de vloer mee
aan!

Mocht u meer informatie willen
over onze opschoon
week, mail met
lidian@bereboot.nl

Zou u ook u bijdrage willen leveren?
Het staat natuurlijk vrij om aan te sluiten
bij onze opschoonweek. Dagelijks ver
trekken we omstreeks 16 uur bij De
Bereboot, Oude Dierdonk 1.

Nog een laatste update over onze
statiegeld flessen actie voor de koala
beren in Australië.
In de maanden januari en februari
hebben we statiegeldflessen opgehaald
voor de koala’s welke getroffen zijn door
de bosbranden in Australië. De kinderen
waren erg enthousiast om de flessen
weg te brengen, en zo geld in te zamelen
voor de koalaberen. Een enkeling was
wel teleurgesteld dat de koala’s niet
echt naar de Bereboot konden komen 😉. 
Inmiddels is er genoeg geld ingezameld
om 2 koala’s (Paul & Anwen) fictief te
adopteren in het Koala Hospital in Port
Macquarie. Hartelijk dank voor uw hulp!
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Maart 2020 in het Annatheater
“Alleen ik”: werken aan monologen en
toespraken
In deze 7 lessen gaan we werken aan toneelmonologen en
toespraken; uit de wereldliteratuur, van beroemde persoon
lijkheden of zelf geschreven.
Speel je toneel en zie je tegen al die alinea’s tekst die je alleen
moet spelen op? Moet je iets presenteren voor een groep

mensen en voel je je onzeker daarover? In deze cursus gaan
we stap voor stap werken aan hoe je op een authentieke en
sprankelende manier een monoloog of een toespraak houdt.
Op dinsdag 3 maart kun je gratis de eerste les volgen om te
kijken of deze cursus iets voor je is.
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur van 3 maart tot en met 14 april.
Informatie: Lavínia Germano, tel.: 06-44369288, e-mail:
laviniagermano@annatheater.nl
Zaterdag 14 maart:
Maarten Westra Hoekzema met Tired of being
young
Toen hij 25 was zag hij de mensen om zich heen de job
krijgen die ze altijd wilden, het lief veroveren waar ze altijd
naar verlangd hadden en het huis kopen waar ze altijd van
gedroomd hadden. Het enige wat hij deed was met open
mond toekijken en denken: ‘Hoe doen ze het toch, hoe krijgen
ze het voor elkaar?”. In Tired of being young vraagt Maarten
zich af wat volwassen zijn nu eigenlijk is en vooral of het
überhaupt wel nodig is volwassen te worden...
Met zijn voorstellingen weet Maarten Westra Hoekzema op
zijn geheel eigen wijze een mengvorm te brengen tussen
theater en comedy. De jury van Het theaterfestival zei eens
over zijn werk: ‘Onderhoudend als comedy en toch...’
Met Tired of being young zal dat niet anders zijn.
datum: zaterdag 14 maart
aanvang: 20.30 uur
entree: € 16,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-28104333
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Vrijdag 3 april: Farbod met Vers van de pers
Zijn hart is als een vogel in een kooi, maar op het podium
is het als een blaadje in de wind. Geproduceerd in Iran en
geassembleerd in Nederland neemt Farbod Moghaddam
(winnaar juryprijs Leids Cabaret Festival 2018) je mee in een
mysterieuze reis door zijn ziel. Vlieg mee op een tapijt door
de bazaar van zijn geurige en kleurige herinneringen. Zijn
voorhuidloze leven biedt namelijk een vat vol spannende
avonturen. Avonturen en belevenissen die doorlopen als de
wenkbrauw van zijn vader.
Farbod Moghaddam is een
frisse cabaretier die hard aan
de weg timmert in theateren comedyland. De juryprijs
winnaar van het BNNVARA
Leids Cabaret Festival 2018
combineert Nederlandse nuch
ter
heid met een Iraans tem
perament, vertelt persoonlijke
verhalen met zijn blik gericht
op de wereld en is daarin bot,
maar ook kwetsbaar. Hoe dan
ook, ogenschijnlijk tegenstrijdig
en dus altijd spannend
datum: vrijdag 3 april
aanvang: 20.30 uur; entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl - informatie: 06-28104333
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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TV Dierdonk activiteiten 2020
Met trots presenteren we onze nieuwe tennisleraar!
Paul van Dijk heeft zeven jaar vol enthousiasme training
gegeven aan veel leden van TV Dierdonk. Helaas voor onze
tennisclub heeft Paul onlangs besloten om zijn carrière op een
andere manier voort te zetten. Samen met onze tennisschool
Sport Events zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe
tennisleraar die past bij onze vereniging en onze ambities.
Met trots kunnen we mededelen dat we een goede vervanger
hebben gevonden in de persoon van Alexander Buter.

Toevalligerwijs is Alexander de voormalige tennisleraar van
Paul. Hij heeft heel veel ervaring om op verschillende niveaus
tennisles te geven. We hebben er erg veel vertrouwen in
dat Alexander het stokje op een goede manier van Paul
overneemt. Alexander is evenals Paul verbonden aan de
tennisschool ‘Sport Events’.
Wij willen graag Paul heel hartelijk bedanken voor zijn
enthousiaste manier waarop hij training heeft gegeven
gedurende de afgelopen zeven jaar. Wij willen tegelijkertijd
Alexander van harte welkom heten bij de club en vertrouwen
op een goed vervolg.
Interesse in tennisles?
De inschrijving voor de zomerlessen is intussen gestart en kan
via onze website tvdierdonk.nl tot uiterlijk 8 maart. Een mooi
moment om jouw tennisvaardigheden te verbeteren en nader
kennis te maken met Alexander.
Vanaf woensdag 25 maart starten de eerste trainingen.
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Uiteraard wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met
de voorkeur qua groepsindeling, dag én tijd. Na 8 maart
ontvang je per e-mail informatie omtrent de indeling.
Tennisles voor iedereen
De tennislessen zijn voor iedereen zeer interessant! Bijna alle
jeugdleden kiezen voor tennisles! Gaan dit jaar meer senioren
werken aan hun tennisvaardigheden? Wij weten zeker dat
Alexander ook onze senioren/ competitieteams kan laten
groeien naar een hoger tennisniveau én spelplezier! Schrijf je
nu in!
Met vriendelijke groeten,
Harald Vullings, Cyrilla van Dijk,
Ronald van Dijk, Willy de Kimpe
Activiteiten TV Dierdonk in 2020: (NB. lijst niet strikt
chronologisch)
• ALV & nieuwjaarsborrel: woensdag 29 januari 2020; 20.30
uur in ’t Paviljoen
• Toss-avond iedere maandagavond
• Winterclubtoernooi i.s.m. HTV: van 14 januari 2020- 29
maart 2020
• Slotfeest Winterclubtoernooi op 28 of 29 maart 2020 =>
nadere informatie volgt via website
• Schoonmaakacties van het park in het voorjaar en in het
najaar (zie website TV Dierdonk)
• Helmondse Stadsinstuif (50+) op dinsdagmiddagen=>
op ons park op 21 april, 9 juni en 18 augustus 2020;
Aanvangstijd is 13.30u., nu olv. Ria Klaassen
• KNLTB Voorjaarscompetitie vanaf 4 april 2020 (april, mei,
juni)
• KNLTB zomeravondcompetitie vanaf woensdag 13 mei
2020 (mei en juni)
• KNLTB Najaarscompetitie 2020
• Het 17e Open Wintertoernooi 17+ van 24 oktober tot en
met 1 november 2020
• KNLTB Wintercompetitie 2020/2021
• Clinic met Open dag zondag 7 juni 2020
• Feestelijke afsluiting voorjaarscompetitie 2020 (details
volgen tzt op de website, facebook, e-mail)
• Activiteit tijdens de Dierdonkdagen 2020 (september)
• Speciale jeugdactiviteiten:
- Voorjaar een film
- Gymzaal afhuren voor een binnenspel in de winter
- Paaseieren zoeken = maandag 13 april (2e paasdag)
- Sjorsboekje
- Clubkampioenschappen jeugd => voorjaar 2020
- Schooltennis (JIBB+) in het voorjaar
- Ouder/Kind toernooi zondag 30 augustus 2020
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BAD & SANITAIR
HTN voor de complete realisatie van uw badkamer

Ruim 600 verschillende tegels
te zien in onze showroom !

HTN BAD & SANITAIR
Engelseweg 200 A Helmond
T. 0492 792499 E. info@htnvloeren.nl

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

t me
d contac
n
e
jv
li
b
ij
neem vr

t ons op

!

R.J. van Hagen TANDARTS
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TS 0492-556
9
Coendersberglaan 42
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A Helmond - Dierdonk
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www.tandartsvanhagen.nl
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Parochie H. Lambertus
Vastenactie 2020: “Werken aan
je toekomst” het belang van
doorleren.
Ook dit jaar zullen wij als parochie net
zoals voorgaande jaren deel nemen aan
de landelijke vastenactie.

In alle vier de kerken staat achter in
een offerblok waar u uw donatie in
kunt doen, en op de vierde zondag
(weekend 21-22 maart) hebben wij aan
het eind van de weekendvieringen ook
woordje over de actie en een extra

collecte. Als u iets wilt overmaken
kan dat via de rekeningnummers op
www.vastenactie.nl.

De vastentijd en dus de vasten-actie
begint op Aswoensdag, dit jaar op 26
februari. Het is de tijd van voorbereiding
op Pasen.
Wij willen meewerken aan een wereld
waarin iedereen, waar dan ook, een
goed leven kan leiden. Een wereld
waar mensen zelf werken aan hun
waardigheid én beschikken over de
mogelijkheden en voorwaarden daar
voor. Daarom is het van belang dat
kinderen méér dan alleen de lagere
school kunnen afmaken. Doorleren
geeft ontwikkeling en kansen aan
een heel land. Het betekent ook dat
mensen goed voor zichzelf en hun gezin
kunnen zorgen en dat de welvaart
rechtvaardig wordt verdeeld binnen
gemeenschappen.
Een eerlijke verdeling van welvaart
en beschikbare bronnen, ook daar
willen we als Vastenactie aan werken.
En daar kunt u ook aan meewerken.
Natuurlijk door te doneren aan een
van onze projecten, maar u kunt ook
op andere manieren bijdragen aan een
waardig bestaan voor iedereen. Door
soberder te leven bijvoorbeeld. Niet
alleen bespaart u daarmee geld, maar
u legt ook minder beslag op kostbare
hulpbronnen, als water, elektriciteit en
gas. Daarmee werkt u gewoon thuis
mee aan een rechtvaardige verdeling
van welvaart over alle mensen.
Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost		
zaterdag
17.00 u
		
zondag
9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag
11.00 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)
zondag
9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg)
		
zondag
11.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken H.W. Dings
(476345 diaken@heiligelambertus.nl
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Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (maandag t/m donderdag 9.30-12.30)
Pastorie:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
www.facebook.com/ParochieHeiligeLambertus
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Protestantse Gemeente Helmond
Zincafé lezingen
LHTB-mensen en transgenders

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het wijk
team uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, ( 085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 06-22739389
Corrie Klop
Dierdonklaan 89
( 558808
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag)
( 040-2842052
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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In januari hield Paula Blokhuis een lezing
over: Wijdekerk, “de kerk als gastvrije
plek voor LHTB-mensen”
Wij maakten kennis met de problemen
en angstgevoelens voordat iemand
zijn geaardheid bekend maakt. Hoe
komt het bij de ouders over en hoe
zullen vrienden reageren? Word je wel
geaccepteerd? Paula vertelde hoe het
haar eigen zoon verging. Hij had zich
voorgenomen het op een bepaalde
leeftijd te vertellen en probeerde tot die
tijd zijn gedrag te verbergen. Hoe blij is
het dan om te ervaren dat je ouders het
volledig accepteren en ook je vrienden
je niet laten vallen. Dan blijkt ook
binnen de kerk een volledige acceptatie
mogelijk te zijn. Voor God is immers
iedereen gelijk ongeacht geslacht,
geaardheid, ras of kleur.
Helaas is dat niet in alle kerken even
duidelijk en wordt er verschillend over
gedacht. Dit was de aanleiding voor
Paula om met stichting Wijdekerk
een website te maken van kerken
die in meer of mindere mate LHBTmen
sen accepteren. Op vrijwillige
basis kunnen kerkgenootschappen
d.m.v. een vra
gen
lijst hun standpunt
ken
baar maken. Op de site van
wijdekerk.nl is meer informatie te vin
den en de meewerkende kerken per
plaats.
Maar hoe gaan we om met een
transgender? Op 10 maart a.s. geven
Heleen Zorgdrager en Carl Buijs hierover
een lezing met titel: “Wondermooi,
zoals u mij gemaakt hebt”.

Een lezing over kerk en transgenders,
met een persoonlijk verhaal van een
ervaringsdeskundige. Heleen Zorg
drager is hoogleraar systematische
theologie met bijzondere aandacht
voor Genderstudies, verbonden aan de
PThU. Carl Buijs is ervaringsdeskundige
(transgender) en medeauteur van het
boek Transgender in Nederland. Een
buitengewone geschiedenis.
Na afloop is er gelegenheid over het
onderwerp na te praten.
De lezing is voor iedereen vrij toeganke
lijk, ook voor buitenkerkelijken en begint
om 20.00 uur in de nevenruimte van de
Bethlehemkerk.
Er wordt een vrijwillige bijdrage ge
vraagd in de kosten.
April de maand van de filosofie

In de maand van de filosofie geeft
Wilfred Achthoven weer interessante
lezingen.
Data : 14 en 21 april 2020
Tijd : 20.00-21.30u
Noteer deze alvast. Meer informatie in
de Gazet van april en op de website van
de Bethlehemkerk
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Scouting Paulus: Paaseitjes verkoopactie

Van 23 maart t/m 11 april 2020 houden
we weer onze jaarlijkse chocolade
paaseitjes verkoopactie.
Bevers, welpen, scouts, explorers
krijgen een lijst mee naar huis met de
bedoeling om zoveel mogelijk zakjes
chocolade paaseitjes per intekening te
verkopen. Zij gaan dan bij familie, buren
en andere bekenden vragen of zij ook
een zakje willen kopen om zo Scouting
Paulus Helmond-oost / Dierdonk finan
cieel te ondersteunen.
Al een week later krijgen deze leden de
zakjes paaseitjes weer mee naar huis om
ze bij de kopers af te gaan geven. Dus
ruim voor Pasen kunt u al genieten van
onze overheerlijke chocolade paaseitjes.

Voor een zakje van 200 gram echte
chocolade Scouting Paulus eitjes
betaalt u slechts € 2,50. Naast deze
overheerlijke lekkernij houdt u er in elk
geval een goed gevoel aan over. Wilt ons
ook steunen en ook zo’n zakje paaseitjes
kopen vraag het dan aan een lid of
leiding van onze scoutingroep of stuur
een mailtje naar genoemd mailadres.

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

Mooie start voor Koffiehuisje Boer en Wij
Op 8 januari jl. was de feestelijke opening van koffiehuisje Boer en
Wij, gelegen op het erf van Melkveebedrijf het Rietven bij Familie van
Sleeuwen in Boekel.
Elke WOENSDAG OPEN! Van10 uur tot 17.00 uur wordt hier verse koffie
met appelgebak geserveerd. Met liefde gebakken door een jongere
met een beperking en door Sjuul. Dit koffiehuis runnen ze samen en is
een onderdeel van hun dagbesteding op de boerderij. Iedereen is hier
welkom en het koffiehuisje is rolstoeltoegankelijk.
Als u hebt genoten van al het heerlijks krijgt u een rondleiding op
de boerderij. De rondleiding wordt verzorgd door een enthousiaste
jongere die bij ons verblijft via Jeugdzorg. Ook met de duo-fiets of
rolstoel kunt u over stal. Onze koeien, het huisvarken en de geit zien
jullie graag komen.
Wij nodigen u van harte uit voor een bezoekje aan onze boerderij en
koffiehuis.
Tot ziens, elke Woensdag op het Rietven 1a !
elke Woensdag op het Rietven 1a !
www.boerenwij.nl
Facebook: Koffiehuisje Boer en Wij
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