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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 

            



Waar blijft de tijd?
Wederom een warme dag om het voor-
woord te schrijven, zeker voor deze tijd 
van het jaar. Nog een Gazet na deze uit-
gave en dan zitten de edities 2019 er op 
en belanden we in de winter. Waar blijft 
de tijd? Zoals gebruikelijk zal de eerste 
Gazet van 2020 gaan verschijnen voor 
de Kerst. Daarmee starten we dan de 20 
jaargang en dat al 20 jaar in vrijheid.

Vrijheid, u kon er deze maand niet om 
heen, dit omdat in september een groot 
gedeelte van het zuiden bevrijd is maar 
ook de Operatie Market Garden, wat uit-
eindelijk een brug te ver bleek. Nederland 
viert 75 jaar bevrijding. 75 jaar geleden 
alweer, waar blijft de tijd? 75 jaar later 
wordt er niet alleen feest gevierd maar 
ook stil gestaan bij de vele slachtoffers 
die voor onze vrijheid zijn gevallen. Wij 
blijven dit doen om niet te vergeten. 
Heeft u ook of meerdere (herdenkings)
evenementen bijgewoond? 

Dan ziet u in deze Gazet de oproep om 
naar de jaarvergadering van de wijkver-
eniging te komen. Ik dacht dat die pas 
was geweest maar ook hier blijkt alweer 
een jaar voorbij te zijn. Waar blijft de 
tijd? Bent u trouwens al lid van de wijk-
vereniging? Nee? Het is nog niet te laat 
om lid te worden, voor de contributie 
hoeft u het niet te laten. De contributie 
bedraagt € 15,00 per gezin per jaar (van 
juli tot en met juni). Alleenstaanden be-
talen slechts € 7,50. Aanmelden kan via 
de website www.dierdonk.nl of door een 
mail te sturen naar de penningmeester 
rudienfriedyvandenreek@outlook.com.

Schreven we vroeger nog brieven met 
de hand, later met de typemachine, ja 
waar blijft de tijd? Tegenwoordig gebeurt 
dat met de computer of een simpel 
WhatsApp-je op de telefoon. Niet voor 
iedereen is de ingewikkelde materie van 
de pc, laptop, tablet of telefoon weg-
gelegd. Om een en ander onder de knie 
te kunnen krijgen kun u vanaf 3 oktober 
elke donderdag terecht in Parkzicht bij de 
computerinloop. 

Ook Halloween, en het vijfde jaargetijde, 
carnaval is weer in aantocht. En eindelijk 
kunnen we ook weer genieten van een 
productie van onze eigen toneelvereni-
ging Maskerade en wel met voorstellin-
gen in ons eigen Parkzicht. Ja Maskerade 
heeft met August Oklahoma een lustrum-
voorstelling -15 jaar bestaan ze alweer - ja 
waar blijft de tijd?

Over tijd gesproken, op het einde van 
deze maand weten we misschien waar 
de tijd gebleven is, dan krijgen we een 
dag met 25 uren en wel wegens het einde 
van de zomertijd. De wintertijd gaat in 
in de nacht van zaterdag 26 op zondag 
27 oktober 2019. Dus de Klok één uur 
achteruit om 03:00 naar 02:00 uur, dit 
wil dus zeggen een uur extra = dus één 
uur extra slapen(!) of feesten. 

Ik wens u weer veel leesplezier.
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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
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed) (0900 - 8861

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

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

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

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

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com

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

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

Peuterspeelzaal Hummeldonk 
 (088-2088726
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

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:

www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78

5709ML Helmond
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat:

secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw) (556266
Secretariaat: Hans v. Rijt

 Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder (06 30735792

www.parkzichtdierdonk.nl
Papier, gft, pmd en restafval:
Wilt u weten wanneer het 
afval bij u wordt opgehaald, 
kijk dan in de afvalkalender 

op de website www.deafvalapp.nl.

MoetNiks
  (06 20397918

  annigje1945@gmail.com
DierdonkEvents
dierdonkevents@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

Secretariaat: 
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,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
contact: ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. Tineke de Jong
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, (518956
owhdhelmond@gmail.com

informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl

GAZET

Ouderenwerk
Haverveld  Dierdonk

Helmond
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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 ge-
plaatst. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

Redactionele kopij in MsWord, bij voor-
keur in platte tekst !! en Afbeeldingen, 
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo 
hoog mogelijke kwaliteit !!

Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  13 oktober.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 1 november.

C O L O F O N G A Z E T
19e jaargang nr.9.  Editie oktober 2019
Verschijnt 10x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve
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Ray Nicholson
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en ingezonden foto’s
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Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonkgazet.nl
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Redactieadres:
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5709 SG Helmond, (517210)
E-mail: redactie@dierdonkgazet.nl

Druk: Vane Druk v.o.f.

De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78, 5709 ML Helmond.
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Secretaris: Jan van Duren
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

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

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond 

0492-386100 

Uw installateur voor : 

Cv ketel 

Waterontharder 

Hybride warmtepomp 

Badkamers 

Onderhoud en storing 

Vloerverwarming 

Sanitair 

Tegels 

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

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

Energiezuinig
Veilig
Snel

VERVANG UW 
GASKOOKPLAAT 

DOOR INDUCTIE

 WIJ  KUNNEN DE HELE OVERSTAP VOOR U VERZORGEN.  KOM NAAR DE WINKEL EN VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN. OOSTENDE 10, HELMOND,  | (0492) 52 30 51

            



Het Helmondse winkelhart moet blijven kloppen
Onlangs kwam het college van 
 Helmond met de visie ‘Visie bereik-
baarheid en parkeren Centrum’. 
Kort samengevat houdt dit in dat men 
meer groen en minder auto’s op straat 
wil omdat men daarmee het centrum 
aantrekkelijker wil maken. Door te 
investeren in het vergroenen van de 
openbare ruimte wordt de binnenstad 
aantrekkelijker om in te wonen, win-

kelen en verblijven. Denk aan het Burgemeester Geukerspark 
waarvan de aanleg in mei is begonnen. De bedoeling is dat 
we hiermee het onderscheidend vermogen van ons centrum 
kunnen verbeteren. De bezoekers van onze stad zouden zich 
welkom voelen en vaker terugkomen.

Als je wil dat iedere gast zich welkom voelt dan moet het 
belang van een goede bereikbaarheid niet onderschat 
worden. Helmond is geen Amsterdam, onze bezoekers komen 
niet vanzelf, maar moeten verleid worden. Om een gastvrij 
centrum te zijn moet Helmond dus niet alleen gastvrij zijn 
voor voetgangers en fietsers maar moeten ook de potentiele 
klanten die per auto naar het winkelhart komen het idee 
hebben dat ze welkom zijn. 

Als zoon van een ondernemer maakte ik de hartenpijn mee 
van mijn vader, die eind jaren 70 (na de tweede oliecrisis) 
uren stond te wachten op klanten, als raadslid en oud 

schoenverkoper bij van Haren in Helmond voel ik deze pijn 
terugkomen als ik een winkel zonder klanten zie. Ik voel deze 
pijn aankomen als onze fractie spreekt met ondernemers 
aan de Steenweg, Ameidewal en Koninginnewal die hun 
bestaansrecht ontleden aan de parkeerplaatsen voor de 
deur. Iedereen beseft dat een kloppend winkelhart voor elke 
stad goud waard is. En je hoeft geen cardioloog te zijn om te 
begrijpen dat als de doorstroming naar je hart vermindert het 
uiteindelijk stopt met kloppen.

De fractie van de VVD denkt dat het principieel weren en 
ontmoedigen van auto’s in het centrum negatieve effecten 
zal hebben op onze detailhandel. De parkeervoorzieningen 
zijn de eerste kennismaking en de laatste herinnering bij een 
bezoek, die herinnering moet dus goed zijn, anders gaan de 
klanten verloren! Bij de tariefstelling zal de stad zich moeten 
realiseren dat een langere verblijfsduur verhoudingsgewijs 
interessanter zal moeten worden (daarom zijn wij ook voor 
een maximaal dagtarief).
Het is nu voor de raad afwachten hoe de plannen verder 
worden uitgewerkt, wel staat vast dat er sprake zal zijn van 
omkeerbare mobiliteitspilots. Dus als bepaalde plannen 
negatief zouden uitwerken dan kan men deze eenvoudig 
terugdraaien. Ook heeft de wethouder plechtig beloofd om de  
bewoners, ondernemers en de Raad intensief te betrekken bij 
de verdere uitwerking van haar plannen.

Theo Manders, Raadslid VVD Helmond

 

Het huis van de stad
De kogel is nu dan echt door de kerk: 
Helmond brengt alle gemeentelijke 
diensten binnen een paar jaar samen 
in een nieuw stadhuis. Dat komt op 
de plek van het huidige Stadskantoor. 
Net als eerder ’t Cour wordt ook 
de werklocatie in het Boscotondo-
complex verkocht. Een ruime politieke 
meerderheid gaf hiervoor akkoord 
tijdens de gemeenteraadsvergadering 

van 10 september.

Dit was hard nodig als je kijkt naar de huidige, zeer verou-
derde staat van het stadskantoor. Het plan komt ook op een 
ideaal moment: Boscotondo en ’t Cour kunnen tegen een 
uitstekende prijs worden verkocht en worden herontwikkeld 
terwijl de vraag naar nieuwe woonruimte enorm is. De extra 
inwoners in het centrum zullen ook voor meer levendigheid 
en bedrijvigheid gaan zorgen. Het biedt dus ook enorm veel 
(economische) kansen en past bij een stad met ambitie. 

Het uitgangspunt is en blijft dat de bouw van het nieuwe 
stadhuis budgetneutraal gebeurt. Dit kan omdat we 3 van 
de 4 huidige gemeentegebouwen afstoten. Alles op 1 plek 
 samenvoegen scheelt ook enorm in exploitatielasten. Moch-
ten er toch kostenoverschrijdingen opduiken, dan zal het 
ambitieniveau van het ‘Huis van de Stad’ desnoods wat naar 
beneden worden bijgesteld. Daarnaast hebben we al 1,3 mil-
joen gereserveerd om eventuele fricties op te vangen.

Betrekken van de stad
Er ligt een helder plan om de inwoners echt te betrekken 
bij de realisatie van het nieuwe gemeentehuis. Men wil de 
inwoners inspireren en hen echt uitdagen om met ideeën 
te komen om ze daarna duidelijk laten zien wat er met hun 
inbreng is gebeurd. Zo komen er bewonersavonden waarbij 
iedereen zijn zegje mag doen. Dan gaat het echt niet alleen 
over de kleur van de gordijnen, maar ook over zaken als de 
gewenste voorzieningen en de openingstijden. Op onze 
gemeentelijke website komt snel een plek waar mensen hun 
suggesties kwijt kunnen. 

Al met al ligt hier een gedegen plan met enorm veel potentie 
voor de toekomst. En ja, er zijn nog enkele risico’s maar deze 
zijn te overzien. Er wordt goed risicomanagement gevoerd en 
rekening gehouden met eventuele tegenvallers. We hebben 
er vertrouwen in dat hier de juiste keuzes in worden gemaakt 
en de raad op tijd betrokken wordt en of geïnformeerd wordt.

Vriendelijke groet,  Jochem van den Bogaard, 
Raadslid D66
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De agenda:

1) Opening/vaststelling agenda

2) Ingekomen stukken/mededelingen

3) Vaststellen verslag algemene ledenvergadering d.d. 23 oktober 2018 met actiepunten

4) Bestuurssamenstelling: Volgens het rooster van aftreden is Ivo Dolmans als bestuurslid aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. 
De ALV wordt gevraagd hem te herbenoemen tot bestuurslid

5) Jaarverslag verenigingsjaar 2018/2019
 De secretaris geeft een korte presentatie van het afgelopen verenigingsjaar.

6) Financiële verslaglegging
a) balans en jaarrekening verenigingsjaar 2018/2019
 De penningmeester geeft een korte toelichting op de stukken.
b) verslag kascommissie
 De ALV wordt gevraagd de documenten onder a goed te keuren.
c) samenstelling nieuwe kascommissie
d) begroting 2019/2020

7) Rondvraag

8) Sluiting

Uitnodiging voor de Jaarvergadering
Uitnodiging voor de jaarvergadering voor de leden van wijkvereniging Dierdonk 
op maandag 28 oktober 2019– om 20.30 uur – in Parkzicht
Alle leden zijn van harte welkom. Het is niet nodig om u 
vooraf aan te melden. Leden kunnen bij het bestuur vooraf 
schriftelijk onderwerpen indienen. Daarbij dient duidelijk 
te worden aangegeven welke beslissing van de Algemene 
Ledenvergadering wordt verlangd. Verder zal het bestuur 
verantwoording afleggen over het verenigingsjaar 2018/2019 

dat loopt van 1 juli t/m 30 juni. Ook zult u 
geïnformeerd worden over de plannen voor 
het nieuwe jaar. Uiteraard zijn verdere nieuwe ideeën altijd 
van harte welkom en willen we daarover graag met u van 
gedachten wisselen.
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Activiteitenoverzicht MoetNiks okt./dec.
Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting
Winterperiode van 03 
oktober tot april 2020 Computer inloop Iedere Donderdag van 10.00 uur tot 

12.00 uur in Parkzicht
Voor iedereen met vragen over PC 
gebruik

8 oktober Excursie bij Rioolwater-
zuivering Aarle Rixtel

Aanvang 13.30 uur Bakelseweg 2 
Aarle Rixtel. Eigen vervoer

Opgave voor 1 oktober bij activitei-
tencommissie. Geen bijdrage

5 november Excursie hoofdlocatie 
Lavans

13.00 uur tot 15.30 uur.
Ringdijk 20 Helmond. (ingang zijde 
Vossenbeemd) Eigen vervoer

Opgave voor 27 oktober bij activitei-
tencommissie. Geen bijdrage
Vol is Vol

19 november Indoor Curling
Aanvang 14.00 uur.
Heesvensestraat 21A Lierop
Eigen vervoer

Opgave voor 12 november bij 
activiteitencommissie. Bijdrage
leden wijkvereniging €6,-- voldoen bij 
opgave, niet leden €8,50

December Kerstviering Parkzicht Informatie volgt
Januari Nieuwjaarsborrel Koersbal Parkzicht

Iedere woensdag Koersballen
Jeu de boules

Parkzicht 10.00-12.00 uur
Promenade Parkzicht Indien het weer het toelaat

Contactpersonen: Ans Postma tel:06 20397918 / Henk Arts tel:537112 / Wim Claassen tel: 559737

EXCURSIE MoetNiks
Op 8 oktober om 13.30 uur brengen wij een bezoek aan de 
Riool waterzuivering in Aarle-Rixtel, Bakelseweg 2.

Ontvangst met koffie/thee/water.
Na het afspelen van de film volgt een korte inleiding over het 
werk van het waterschap en een uitgebreide uitleg over het 
zuiveringsproces.

Hierna volgt een rondleiding met begeleiding over het 
zuiveringscomplex
Mensen met gezondheidsproblemen kunnen wel de uitleg 
met film bijwonen maar niet de rondleiding op het terrein.

Opgave deelname voor 1 oktober bij de activiteiten 
commissie.
Vervoer op eigen gelegenheid, mogelijk meerijden met 
anderen.

Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden

Wandeling met 
MoetNiks door 
Dierdonk.
Op 27 augustus vond de wandeling plaats van MoetNiks.
Door de zomerse temperaturen waren er maar vier deel-
nemers. Het was een mooie route met de start bij Parkzicht 
door de Wijk Dierdonk met veel water, bruggen en veel groen. 
Jammer dat hier en daar de pijlen waren verdwenen.

Na de wandeling werd genoten van koffie in Parkzicht.
Deze Beweegroute is zeker de moeite waard.
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MoetNiks op excursie
dinsdag 5 november naar hoofdlocatie van Lavans, Ringdijk 20 
ingang Vossenbeemd Helmond op van 13.00 uur tot 15.30 uur.
Opgave voor 27 oktober bij de activiteitencommissie.
Vervoer op eigen gelegenheid.

Wasserij Wilhelmina was vroeger een begrip, nu Lavans.
Het is al ruim 90 jaar een zelfstandig familiebedrijf voor 
het verhuren en wassen en repareren van bedrijfskleding, 
poetsdoeken, sanitair, vloer hygiëne aan andere bedrijven.

Het zal ongetwijfeld een zeer interessante excursie worden 
waar geen kosten aan verbonden zijn. Wees er vlug bij want 
Vol is Vol

Vernielingen jeu de boules banen Parkzicht
Laten we zuinig omgaan met spullen in de openbare ruimte
De gemeente Helmond heeft nieuwe petanque banen 
aangelegd in Dierdonk bij Parkzicht. Een mooi project waar 
de leden van de vereniging veel plezier van hebben. Echter, 
de opzettelijke vernielingen en vervuiling die hier door 
hangjongeren worden aangericht, zijn een grote ergernis en 
bederven het speelplezier.

Groepen jongeren bezoeken deze plek in de avonduren en 
laten er kapotte bierflessen, lege blikjes, plasticafval, zakjes 
waar drugs in heeft gezeten en dergelijke achter. Ook worden 
vernielingen aangericht aan de banken, het beton, hekwerk 
en de jonge aanplant. Een zeer verontrustende ontwikkeling.

De kapotte banken, de beledigende teksten die op de banken 
zijn geschreven en een veelheid aan verscheidenheid van 
afval op de banen, heeft de activiteiten commissie van 
seniorenclub MoetNiks doen besluiten haar beklag te doen 
bij de gemeente. Er is een brief uitgegaan naar zowel de 
gemeente als naar de projectleider van Inrichting en Beheer 
Openbare Ruimte met het verzoek de zaak serieus te nemen 
en deze problemen aan te pakken. De gemeente heeft 
hierop direct actie ondernomen en heeft de teksten op de 
banken verwijderd. Helaas heeft dat een zeer onsportieve 
tegenreactie van de jeugd ontketent en zijn de banken 
opnieuw beklad.

Het is logisch dat jongeren elkaar ontmoeten op diverse 
plekken in onze wijk. Echter, zij dienen respect te hebben voor 
de ruimte die zij gebruiken. Vernielingen en vervuiling van 
openbaar straatmeubilair horen daar niet bij. Geen probleem 
als zij de bankjes gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, maar 
het meubilair bekladden en kapot maken kan echt niet door 
de beugel. Er staan afvalbakken, het zou van respect en 
opvoeding getuigen als de jongeren daarin hun afval zouden 
deponeren.

Een oproep aan de jongeren; laten we met respect voor 
elkaar omgaan en zuinig zijn op spullen in openbare ruimte, 
goed zijn voor het milieu en voor onszelf!

Promotie MoetNiks 
Dierdonkdagen.
Op zaterdag 7 september was de activiteitencommissie 
aanwezig op de Dierdonkdagen om MoetNiks te promoten. In 
de grote tent was een Foto presentatie vanaf 2014 tot heden 
van alle activiteiten.

Buiten een tent met daarbij een jeu de boules baan.
Enkele leden kwamen een balletje gooien.

Helaas was de belangstelling van de oudere wijkbewoners 
beperkt. Wel was de jeugd geïnteresseerd, vroeg beginnen 
oud gedaan.

Een leuke middag met dank aan allen die hier aan bijgedragen 
hebben.
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Vragen over uw laptop, tablet, of mobiele telefoon?

Computerinloop Dierdonk gaat weer van 
start op 3 oktober!

De digitale wereld maakt het leven leuker en makkelijker. 
Dat klinkt leuk, maar toch is het niet altijd eenvoudig om in 
je eentje de weg te vinden op de smartphone, tablet of PC. 
Opeens is uw PC traag of u krijgt rare foutmeldingen. Rustige, 
persoonlijke begeleiding bij het oplossen van problemen is 
dan meer dan welkom.

Onze vrijwilligers van SeniorWeb houden, vanaf 3 oktober, 
iedere donderdagochtend een kosteloze inloopbijeenkomst 
in Parkzicht. Neem uw notebook, tablet of smartphone mee 
en we proberen samen met u het probleem op te lossen. 
Het maakt daarbij niet uit of u werkt met Windows of Apple, 
iPhone of Android, telefoon of tablet. We hebben voldoende 
kennis in huis om u te helpen.

Heeft u geen problemen maar zijn er onderwerpen waar 
u graag iets meer over zou willen weten? Bijvoorbeeld het 
gebruik van WhatsApp, foto’s beheren en/of bewerken, 
online-veiligheid of heeft u moeite met het beheer en 
onthouden van wachtwoorden? Of heeft u interesse in “smart 
home” oplossingen (domotica)? Wij helpen u graag met 
praktische tips.

Voor contact en info kunt mailen naar: 
computerinloopdierdonk@hotmail.com

In November organiseren we, naast onze reguliere 
inloopactiviteiten, een cursus WhatsApp. In de volgende 
Dierdonk Gazet gaan we dieper in op de inhoud van deze 
cursus.

Computerinloop Dierdonk
Locatie: Parkzicht
Datum: Iedere donderdag vanaf 3 oktober
Tijd: 10.00-12.00 uur
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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

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

•  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

     T     

 

7  MA  o d  do k

R.J. van Hagen   TANDARTS   0492-556 156

Coendersberglaan 42

5709 MA  Helmond - Dierdonk

V r r n l  n h lku d  n  r tti  m iVoor professionele tandheelkunde in een prettige omgeving.

www.tandartsvanhagen.nl

            



Met z’n schilderachtige luchten leent het 
heidegebied zich het hele jaar door voor 
prachtige landschapsfoto’s. Natuurlijk 
is de paarse struikheide op z’n mooist 
in de maanden augustus en september. 
Voor macrofotografen is dit gebied 
een echt paradijs. Rond de vennen 
wemelt het zomers van de libellen en 
de heidepollen verbergen prachtige 

rupsjes; het gebied is sowieso erg rijk 
aan insecten. De schapen zorgen voor 
open plekken in de vegetatie waardoor 
de zon de bodem kan verwarmen en 
veel insecten daar een plek kunnen 
vinden. Voor floraliefhebbers zijn er 
de kleine zonnedauw, de dopheide en 
klokjesgentiaan. Het tere en lieflijke 
veenpluis vormt de zachte omlijsting 
van veel vennen. 

Maar uiteraard is het prachtige land
schap ook uitstekend geschikt voor 
model fotografie En wat het dan leuk als 
je onverwacht ook nog de schaapskudde 
op de foto krijgt!

Foto’s gemaakt door Martin Smit en 
Henk Buiting.

Strabrechtse Heide
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16e Open Dubbel Winter Toernooi TV Dierdonk
Zoals elk jaar organiseert TV Dierdonk een open toernooi in 
de laatste week van oktober. Het is dan het allerlaatste buiten 
toernooi van 2019 hier in de directe omgeving.
Dit jaar gaan we een nieuwe formule uitproberen, we bieden 
namelijk voor het eert ook de mogelijkheid aan jeugd van 
15 t/m 17 jaar om zich in te schrijven. Onze jeugdcommissie 
is hierover erg enthousiast. We zijn benieuwd of veel jonge 
spelers hierin geïnteresseerd zullen zijn!
We zien de inschrijvingen natuurlijk graag binnen komen,
Groeten namens de Open Toernooicommissie van TV 
Dierdonk!

Warm, gezellig én wat hebben we leuke (familie)leden!
Zondag 25 augustus was het ouder-kind-toernooi bij TV 
Dierdonk. Jeugdleden speelden met vader, moeder, tante en 
helaas was opa geblesseerd. Geen probleem, want mijn tante 
speelt dan toch? Allemaal gelegenheidskoppeltjes die vooral 
een leuke dag op de tennisbaan wilden hebben.

En dat is gelukt! Ondanks de warmte hebben de koppels 3 
wedstrijden van 30 minuten gespeeld met één opdracht ‘veel 
plezier en de bal in het spel houden’…. Spelplezier boven spel 
winnen!

Tussen de wedstrijden is er uitgebreid een lunch geserveerd 
voor alle aanwezigen. Diverse broodjes, ranja voor de kinderen 
en bovenal véél en heerlijk fruit. Een winnaar was er deze dag 
niet, immers alle deelnemers waren winnaars! Wel mochten 
we namens Helmond Sport enkele prijzen verloten onder de 
deelnemers. Een hoodie met een sjaal én twee kaartjes voor 
de stadsderby (Helmond Sport - FC Eindhoven) was een mooie 
afsluiting van een heerlijke dag op ons tennispark.
We willen de sponsors Helmond Sport én Fris-Co bedanken. 
Mede dankzij jullie kunnen we zeggen dat ‘Heel Helmond 
Sport’. En bij TV Dierdonk doen wij dit ook onder het genot 
van heerlijk fruit!

Jeugdcommissie TV Dierdonk

Open Dubbel Wintertoernooi TV Dierdonk

16 de 
OPEN DUBBEL TOERNOOI
TV DIERDONK

26 OKT–3 NOV 2019
Categorie 5, 6,7,8,9

HD–GD–DD ,  Leeftijd 17 +

E-mail : OTC@tvdierdonk.nl
Inschrijven : mijnknltb.toernooi.nl
Inschrijfgeld : 9 Euro p/p
Inschrijving sluit : Zondag 13/10/ 2019 

Extra Categorie 7,8: 15-17 jr
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De meiden zitten de vrijdag voor 
Halloween bij elkaar. “Heb jij enige idee 
wat we kunnen doen met Halloween?, 
vraagt Vera. “Ik had gedacht aan soep 
te maken. We maken allemaal een pan 
soep en eten het met Halloween ’s 
avonds thuis. Daarna komen we samen 
en doen we wat gezelligs”, zegt Jasmine. 
Vera en Kim lijken dit wel leuk. Eerst 
koken voor ieders gezin en dan samen 
nog een beetje Halloween doen.

“Weet jij eigenlijk wat er dan allemaal 
in Halloweensoep mag en kan?” vraagt 
Kim. “Ik heb in een boekje gelezen dat 
er in ui, komijn, koriander en kippen 
bouillon in moet. Maar als wij nog meer 
erin willen doen dan doen we dat toch”, 
reageert Jasmine. “En dat is alles. We 
hebben geen pompoen nodig?”, vraagt 
Vera.“Oja dat was ik vergeten. Die 
hebben we ook nodig. Het vruchtvlees 
halen we eruit en koken we ook mee. 
Van de pompoen kunnen we dan een 
leuk of grappig gezicht maken en erbij 
zetten”, verteld Jasmine. 

“Lijkt mij een leuk idee om te doen. Ik 
heb er wel zin in”, zegt Kim. De meiden 
beginnen meteen met het maken van 
een boodschappen lijst. De ene moet 
iets meer hebben en de ander wat 
minder. Dus nemen ze een gemiddelde 
en als ze de Halloweensoep gaan 
maken kijken ze wel hoeveel ieder in 
de pan doet. Die middag wordt de soep 
gemaakt nadat alle boodschappen in 
huis zijn. De pannen gaan op het vuur. 
Je kunt je niet vergissen in de pan omdat 
ieder haar eigen pan mee heeft. “Oké, 
daar gaan we dan. We maken eerst een 
soort deksel in de pompoen. Dan haal je 
het vruchtvlees eruit en stopt in je pan”, 
zegt Jasmine. De meiden zijn erg druk 
bezig. Ze hebben niet in de gaten dat 
de moeder van Jasmine om het hoekje 
even kijkt of alles goed gaat. Als ze ziet 
dat alles goed verloopt, gaat ze weer in 
de kamer zitten, mochten de meiden 
haar nodig hebben roepen ze wel. 

Het vruchtvlees met wat water staat op 
het vuur. “Nu gaan we de ui snijden, met 
komijn, koriander. Het kippen bouillon 
blokje hebben we er al ingedaan toch?”, 
vraagt Jasmine. “Nee dat heb je niet 
gezegd”, reageert Kim. Vlug doen ze de 
kippenbouillon erbij en beginnen met 

snijden. Ieder doet er zoveel in als ze 
zelf denken dat er gegeten wordt. Als 
alles opstaat vraagt Jasmine:” ”Wie wilt 
er nog wat selderij en prei in?. Zowel 
Vera als Kim lusten dit wel dus hup even 
snijden en erbij gooien. 

Jasmine’s moeder komt even kijken of 
alles in orde is. “En meiden, gaat het 
naar jullie zin?”, vraagt ze. “Ja, we zijn 
al helemaal klaar. Het moet nu even 
opstaan. Alles gaar koken en dan is het 
klaar”, zegt Jasmine, “Maar nu gaan we 
nog wat leuks doen met de pompoen”. 
“Nemen jullie anders even samen met 
mij een kopje thee en een koekje”, 
vraagt Jasmine’s moeder. Daar hebben 
de meiden wel trek in na het harde 
werken voor een lekker  soepje. “Kom 
we gaan weer verder”, zegt Vera, “We 
moeten nu nog watleuks doen met de 
pompoen. In de keuken leggen ze een 
plastic tafelkleed neer en pakken mesjes 
om leuke gezichten eruit te kunnen 
snijden. 

Vera is druk in de weer met een 
aardappelmes, terwijl Kim het groter 
doet. Ze is driftig in de weer met vorken 
en lepels. Ze maakt deuken op het 
gezicht van de pompoen.”Hé Kim wat 
ben jij toch aan het doen. Het lijkt wel 
of je boos op de pompoen bent”, vraagt 
Jasmine lachend. “Nee, ik ben niet boos. 
Ik wil er alleen een heks van maken. Die 
hebben toch geen glad gezicht, maar 
puistjes en bultjes”, reageert ze. De 
meiden moeten er vreselijk om lachen. 
Echt weer wat voor Kim. 

Het eindresultaat is erg leuk. Kim haar 
heks is goed gelukt, Vera heeft een fee, 
en Jasmine heeft een gezicht met een 
hier en daar tand in de mond. “Mama, 
mag ik van onze pompoenen een foto 
maken, Het ziet er zo leuk uit”, vraagt 
Jasmine. Haar moeder komt kijken zegt: 
”Die heks is zeker van Kim. Dat kan ik 
zo wel zien”. De meiden lachen erom 
en daarna worden er foto’s gemaakt. 
De meiden mogen ieder nog met hun 
eigen pompoen op de foto en dan met 
zijn allen. De soep is allang klaar en 
staat koud te worden zodat de meiden 
die mee naar huis kunnen nemen. Op 
de kamer van Jasmine wordt nog een 
beetje na gelachen en gepraat over de 
soep. 

’s Avonds zorgen de meiden ieder voor 
hun soepje voor het gezin. Ze dekken 
allemaal zelf de tafel en brengen zelf 
de soep naar binnen. Ze hebben ervoor 
gezorgd dat er stokbrood bij is en 
salades. “Hmmm Vera wat een heerlijk 
soep is dit. Hoe heet dit” vraagt haar 
vader. “Ik heb bij Jasmine Halloween 
soep gemaakt”, zegt ze. “Het smaakt wel 
heel erg lekker”, zegt haar vader. Ook 
haar moeder vindt het heel erg lekker. 
Bij Kim is iedereen helemaal weg van de 
soep. Het is bijna vechten om wie het 
laatste schepje uit de pan mag nemen. 
Het laatste schepje gaat uiteindelijk 
naar Kim, omdat zij het gemaakt heeft. 
“Je mag het snel weer maken Kim”, zegt 
haar moeder”, “we vinden het allemaal 
zo lekker. “Zelfs je zusje vindt het 
lekker”, zegt haar vader. Het zusje van 
Kim vindt niet alles zo lekker van eten, 
maar de soep vindt ze heerlijk. 

Jasmine heeft het heel makkelijk thuis. 
Haar moeder en vader zijn de enige die 
de soep lekker vinden, ja Jasmine ook 
natuurlijk. Maar haar broers vinden het 
maar niks, die gaan liever een patatje 
halen. “Mama, waarom vinden ze de 
soep niet lekker”, wil ze weten. “Je hebt 
er uien in gedaan en daar houden ze niet 
van”, zegt haar moeder. “Dat geeft toch 
helemaal niks dan hebben wij meer”, is 
de reactie van haar vader. 

’s Avonds zitten de meiden bij Kim 
nog na te praten over het Halloween 
soepje. Van haar moeder krijgen 
ze echte Halloweenkoekjes en 
Halloweenchocolademelk. “Hmmm, 
dit is net zo lekker als ons Halloween 
soepje”, zegt Vera. “Ja, dat wel”, 
zegt Kim. “Alleen weten wij wat 
we in de soep gedaan hebben en 
ik denk niet dat mijn moeder haar 
geheim van Halloweenkoekjes of 
Halloweenchocolademelk verklapt”, 
zegt ze lachend. 

“Nou toch weer een geslaagde 
Halloween of niet meiden”, roepen de 
meiden lachend tegelijk. Wat hebben ze 
toch elke keer pret. 

Heel veel plezier met Halloween 

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

       Oplossingen op pag 27.
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Nederland, en dus ook Helmond, stapt de 
komende decennia over op duurzame energie. 
Dat betekent nogal wat! Energiebronnen 
die nu nog heel gangbaar zijn, zoals gas, 
kolen en olie, worden stapsgewijs vervangen 
door duurzame bronnen zoals zon, wind, 
biomassa en aardwarmte. Om die zogenaamde 
energietransitie in goede banen te leiden, 
moeten we de komende periode belangrijke 
keuzes maken. De provincie verwacht van 
ons dat we eind dit jaar aangeven hoe we die 
omslag in de regio Zuidoost-Brabant gaan 
maken. 
 
De energietransitie kunnen we alleen samen 
realiseren! Samen met inwoners, wijkraden, 
woningcorporaties, bedrijfsleven en andere 
stakeholders. Daarom zijn we eind augustus 
met een bus vol betrokkenen op ‘energiesafari’ 
gegaan. We zijn op bezoek geweest bij diverse 
duurzame energiebronnen in de regio. Daarbij 
hebben we goed gekeken naar de impact die 
de verschillende mogelijkheden hebben en de 

manier waarop ze in de omgeving zijn ingepast. 
Ik vind het heel belangrijk om dit met z’n 
allen te doen. Waarom? Omdat draagvlak 
super belangrijk is! We kunnen de omslag 
naar duurzame energie alleen maken als we 
steun hebben. Steun van alle partners én 
van inwoners. We gaan het niet redden met 
energiebesparing alleen. 

Om aan de energiebehoefte te voldoen hebben 
we regionaal waarschijnlijk alle vormen van 
duurzame energie hard nodig. Ingrijpende 
keuzes zijn onvermijdelijk. Wat doen we waar en 
waarom? Die keuzes moeten we de komende 
maanden met elkaar gaan maken. 
Ik hou u op de hoogte!

Antoinette Maas
Wethouder duurzaamheid en energietransitie

Foto’s en een verslag van de energiesafari vindt u 
op:  www.allelichtenopgroen.nl/energiesafari

Energiesafari: op weg naar belangrijke keuzes

Subsidies voor duurzame initiatieven

Gemeente Helmond helpt je graag financieel op weg als je duurzame 
stappen wil zetten. Naast het duurzaamheidsfonds zijn er nog andere 
aantrekkelijke regelingen.

Groene daken subsidie
Je kunt subsidie krijgen voor de aanleg van daken die zijn voorzien van 
speciale beplanting, meestal in de vorm van zoden of kant-en-klare 
systemen die bestaan uit mossen, vetplanten (sedum), kruiden en grassen. 
Groene daken zijn goed voor het milieu, ze zorgen voor een betere opvang 
van regenwater én ze leveren kostenbesparingen op. De gemeente 
Helmond vergoedt 50% van de aanlegkosten, tot een maximum van €25,- 
per m2. 

Duurzaamheidslening
Met de Duurzaamheidslening financier je energiebesparende maatregelen 
in en aan jouw woning. Tegen een aantrekkelijke rentekorting kun je 
energiezuiniger wonen en draag je bij aan een beter milieu. De lening 
kan worden gebruikt voor zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp, 
dakisolatie, vloer- of bodeminstallatie.

Kijk voor meer informatie op 
www.allelichtenopgroen.nl onder subsidiemogelijkheden.

Gratis informatieavonden Energiehuis 
Helmond
Er zijn veel mogelijkheden om je woning of bedrijfspand energiezuiniger 
te maken. Het is gemakkelijk verdwalen in de wereld van alle 
mogelijkheden, installaties, aanbieders en kosten. Om je te informeren en 
helpen, organiseert het Energiehuis thema-avonden rondom specifieke 
onderwerpen. 

Het programma voor het najaar is als volgt:

30 september:  Zonnepanelen 
9 oktober:  Avond voor VvE’s 
15 oktober:  Warmtepomp 
17 oktober:  Energie Café: aanpak in Helmond 
29 oktober:  Leer je woning kennen 
31 oktober:  Energie voor MKB
11 november:  Warmtepomp
14 november:  Workshop rekenen op besparing 
21 november:  Zonnepanelen
3 december:  Leer je woning kennen 

Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar: 
www.energiehuishelmond.nl/aanmelden

www.allelichtenopgroen.nl              @allelichtenopgroen                  
 
info@allelichtenopgroen.nl         @allelichtenopgroen

Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5

 

Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot en meer ruimte 
voor kwalitatief groen en water; dat zijn de ambities in Helmond 
waarvoor alle lichten op groen gaan! Blijf op de hoogte van wat er 
in de stad allemaal gebeurt, wat je zelf kunt doen én welke hulp je 
kunt krijgen. 

            



Toneelgroep Maskarade
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Dierdonkdagen 2019
Wij willen alle sponsoren, bezoekers en bovenal alle 
enthousiaste deelnemers bedanken voor een prachtig 
weekend!!!

[compilatie van verschillende foto’s die separaat worden 
gestuurd]

Kijk voor meer foto’s op www.dierdonkdagen.nl
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Vraagprijs € 319.500,- k.k Vraagprijs € 409.000,- k.k

enborchweide 13

Hoofdstraat 155 • Helmond
0492 - 661 884 • info@Heuvel.nl

aalsterweg 134 c • eindHoven
040-7820849 • info@Heuvel.nl

nieuw

Leeuwenborchweide 67 Valeriaanbeek 10

Bleyenbeekdreef 35

Heuvel.nl • wÉrKt voor u

nieuw

DIRECT VERKOCHT

Zevenstersingel 1
 

 

 *onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

uw Huis te 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

uw woning extra

onder de aandacht 

zowel in helmond 
als in 

eindhoven

            



Dierdonk ontwaakt … vastgelegd door
Marianne van Rooden
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HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
   

       

Omdat iedereen anders is...
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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!

 
 

 
 

      
   

                 

      
 

         n e jke resu aa  t o t         

Bernhardstraat 15
Bakel

            



Peuterspeelzaal Hummeldonk

Er is weer nieuws van peuterspeelzaal 
HUMMELDONK
We zijn weer begonnen en de deuren 
zijn weer geopend … 19 Augustus was 
onze eerste dag weer van een nieuw 
schooljaar.
Wat was het weer spannend voor 
ouders en peuters zo’n eerste dag.
Soms kwamen er wat traantjes tevoor
schijn, wat natuurlijk heel normaal is als 
je 6 weken thuis bent geweest bij papa 
en mama. Het was weer even wennen. 
Ook de juffen zijn weer vol energie 
en hebben zin om met de peuters te 
spelen.
We heetten natuurlijk ook de nieuwe 
peuters en ouders welkom en hopen dat 
zij zich hier ook thuis gaan voelen.

Thema Welkom:
Het eerste thema van dit schooljaar is 
Welkom, dat spreekt voor zich natuur
lijk.
We gaan aandacht besteden aan de 
namen van de peuters, we gaan spelen 
in de hoeken samen met de juffen, 
vooral veel liedjes zingen en boekjes 
bekijken en voorlezen.
Tijdens dit thema hebben we ook twee 
handpoppen gebruikt die een rol gaan 

spelen in dit thema. Zij zijn ook nieuw in 
de groep en moeten ook even wennen. 
De kinderen vinden het erg leuk om 
met de poppen te spelen en ze worden 
overal bij betrokken.

Op het einde van het thema mogen de 
ouders komen luisteren naar alle liedjes 
die de kinderen hebben geleerd … Dat 
wordt gezellig!

Tuin:
Het is warm geweest tijdens de zomer
vakantie maar onze mooie natuur tuin 
heeft het overleefd. Inmiddels heeft 
de tuinman weer gesnoeid en onkruid 
weggehaald, dus we kunnen veilig weer 
buiten spelen.
De zandbak blijft favoriet … Daar kunnen 
kinderen heerlijk spelen en lekker met 
blote voetjes in het zand lopen.

Ontwikkeling:
En wat we ook heel fijn vinden is dat we 
zien dat peuters zo kunnen groeien in 6 
weken. Ineens kunnen ze fietsen (met of 
zonder zijwieltjes) en veel peuters zijn 
zindelijk geworden dus dat betekent een 
nieuwe fase en naar de wc gaan op de 
peuterspeelzaal.
Kinderen maken sprongen in hun ont
wikkeling en dat vinden we heerlijk om 
te zien.
Ben je inmiddels benieuwd naar 
Hummel donk dan loop eens binnen en 
kijk wat wij doen en hoe wij werken 
en vooral hoe het er bij ons uitziet …
(We zitten in het hoekje naast de Dier
donkschool)

Ouder Patty aan het woord over 
peuter speelzaal Hummeldonk:
“Peuterspeelzaal Hummeldonk was 
voor mijn kinderen een uitstekende 
optie om langzaam te wennen aan de 
samenleving en als voorbereiding op 
de basisschool. Mijn zoon zit nu op de 
basisschool. Hij ging altijd met heel veel 
plezier naar de peuterspeelzaal en heeft 
er ontzettend veel geleerd. Er is meer 
dan voldoende aandacht en begeleiding 
voor elk kind en hoe de leidsters met 
de kinderen omgaan is geweldig. Wat 
ik ook heel belangrijk vond, was de 
voorbereiding op de basisschool. Dit 
sluit perfect aan want mijn zoon doet 
het heel goed en kan prima meedraaien. 
Mijn dochter van bijna 2,5 jaar gaat nu 
naar Hummeldonk. Zij vindt het ook 
geweldig, want op de dagen dat ze niet 
hoeft te gaan, vraagt ze er zelfs om.”
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De kookmuts
Misschien bent u wel fan van de 
klassieke ossobuco, dan zult u 
aangenaam verrast zijn met dit recept. 
Voor dit gerecht wordt kalfsschenkel 
gebruikt. Schenkel is de benaming voor 
een vleesproduct afkomstig van de poot 
van runderen en andere viervoetige 

dieren. Schenkels worden horizontaal uitgesneden en bestaan 
uit een vleesdeel en een mergdeel. Schenkels worden gebruikt 
in stoofschotels en bouillon. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen rundschenkels (rood van kleur) en kalfsschenkels (roze 

van kleur) en hier kies ik dan voor het laatste.
Neem de tijd om het botermals te garen. Bij dit recept wordt 
polenta geserveerd en op smaak gebracht met wat truffel. 
En nee, peperdure verse truffels hoef je niet te kopen, want 
met een prijsvriendelijker potje truffelpasta boek je een heel 
smakelijk resultaat. Wie geen truffel fan is, kan het ingrediënt 
gewoon weglaten.

Mijn weerspreuk voor deze maand is; “ Is oktober warm en 
fijn, het zal een scherpe winter zijn”.
Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand oktober
Kalfsschenkel met champignonsaus 
en truffelpolenta    voor 4 personen

Ingrediënten
4 stuks kalfsschenkels
2 liter kippenbouillon
500 gram champignons
( witte of kastanje )
1 theelepel gedroogde tijm
2 blaadjes laurier
3 stuks uien
1 teentje knoflook
1 dl room (naar smaak)
5 cl madeira wijn
2 eetlepels grove mosterd
2 eetlepels piccalilly
1 eetlepel bloem
1 klont roomboter
100 gram veldsla
150 gram polenta (maisgriesmeel)
60 gram Parmezaanse kaas
60 gram mascarpone
1 eetlepel truffelpasta 
( optioneel en naar smaak )
50 gram roomboter
peper
zout

Benodigdheden
Een kaasrasp
Braadpan
Oven op 170 graden
Middelgrote kookpan

Bereidingswijze
Ontdooi en verwarm 1 liter van de eigen 
gemaakte kippenbouillon , of maak met 
2 bouillonblokken de kippenbouillon.
Smelt een klont boter in een ruime 
braadpan op een matig vuur.
Maak insnijdingen in de randen van 
de schenkels, waar een vliesje zit. Zo 
verhinder je dat het vlees opkrult tijdens 
het bakken en garen.
Kruid de kalfsschenkels langs beide zijden 
met versgemalen peper en wat zout.

Leg de stuken vlees in de bruisende 
boter en braad het lichtbruin aan. 
Draai de schenkels om en geef ook de 
ommezijde een korstje.
Pel intussen de uien en snij ze in matig 
fijne stukjes. Pers de knoflookteen tot 
pulp.
Schep het gekleurde vlees uit de pan 
en doe de uisnippers met knoflookpulp 
erin. Stoof de uien glazig. Roer af en toe.
Snij de paddenstoelen in kwartjes. 
Doe de stukjes champignons bij de 
uien en laat ze even meebakken. Voeg 
een theelepel gedroogde tijm toe (of 
enkele takjes verse tijm), samen met de 
blaadjes laurier.
Roer en strooi een laagje bloem over de 
inhoud van de pan.
Laat de bloem kort meebakken en leg de 
schenkels opnieuw in de pan. (Schenk er 
ook de jus bij die uit het vlees druppelt.)
Blus de bereiding met de warme 
bouillon en roer de bakresten op de 
bodem van de pan los. Voeg eventueel 
een scheut water toe, tot het vlees net 
kopje onder staat.
Schenk de madeira en de room erbij. 
Voeg ook de grove mosterd en piccalilly 
toe. Proef en kruid de saus met 
versgemalen peper en wat zout.

Doe de deksel op de pan en zet de 
schenkels in de oven van 170°C.
Reken een gaar tijd van minimum 
anderhalf uur, alvorens het vlees 
botermals is.

De veldsla
Spoel de blaadjes veldsla voorzichtig af 
en laat ze uitlekken. 

De polenta
Breng 1 liter van de kippenbouillon aan 
de kook, schenk twee derde ervan in 
een kookpan en giet de polenta erbij. 
Blijf ongeveer 5 minuten roeren tot het 

maisgriesmeel gaar is. Is de polenta te 
‘vast’, schenk er dan nog wat warme 
bouillon bij. 
Voeg een flinke klont boter toe, rasp de 
Parmezaanse kaas erover en voeg een 
schep mascarpone toe. Roer tot de drie 
ingrediënten weggesmolten zijn. 

Voeg naar smaak en behoefte wat van 
de truffelpasta toe. Roer, proef en breng 
de smeuïge polenta op smaak met 
versgemalen peper en wat zout.

Serveren:
Schep op elk bord een portie polenta 
(met truffel) en maak er een groot en 
ondiep kuiltje in. 
Leg daar een botermalse schenkel in 
en lepel voldoende saus met ui en 
champignons over het vlees. 
Leg er bovenop wat frisse veldsla waar 
je een beetje fijne olijfolie en wat 
balsamico overheen druppelt.

Tip(s):
Je kunt zelf kippenbouillon maken met 
een halve soepkip en 2 liter water, of 
neem 4 kippenbouillon blokken op 2 
liter water.

Kookvraag
Madeira of madera is een versterkte, 
zeer lang houdbare wijn, afkomstig van 
het eiland Madeira. Is te koop bij de 
grotere supermarkt.
Polenta is een traditioneel Noord-
Italiaans gerecht gemaakt van griesmeel 
van mais en is te koop bij de supermarkt.

bron: De kookmuts.
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Afgelopen maand hadden we een doolhofwoordzoeker. 
Het oplossen was niet zo moeilijk gezien een totaal van 19 
oplossingen. Eigenlijk waren er wel meer goede oplossingen, 
maar er zijn slimmerds die denken als we 2 keer insturen 
hebben we dubbel kans op prijs. Ook waren er weer die 
vergeten zijn om een telefoonnummer te vermelden. Het te 
vinden woord in de slang was: “Jaarmarkt”.
Onder de juiste inzendingen zijn door Friedy van de Reek, 
Penningmeester van de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars
getrokken die op 20 september hun prijs in ontvangst hebben 
genomen. 
Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars. 

Van Harte Gefeliciteerd!

Doe jij ook mee?
We hebben ook deze maand weer een puzzel, en wel een
PUZZELRONDO. Misschien een beetje moeilijk maar doe je 
best. Wat met je doen:
Kijk naar de omschrijving en vul van buiten naar binnen de 
goede woorden in. Alle woorden eindigen op een T, die staat 
al in het midden. Als alle woorden goed ingevuld zijn, vormen 
de letters in de buitenste ronde een woord. Voor de juiste 
inzendingen hebben we weer 3 cadeaubonnen van € 10,00 ter 
beschikking.

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel 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 basisschool 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: 

Woensdag 16 Oktober 2019.

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 17

   
  

Henk Backx, Eline van de Laar en Jelte van de Meulenhof

1. zo min mogelijk
2. iemand van de politie
3. niet bochtig
4. veel verdriet
5. verkoopplaats in de openlucht
6. erg bang

7. daarna
8. zonder kleren
9. nauwkeurig
10. reis per fiets
11. jagen op dieren
12. voor alles
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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)

Verhoeven  
                Martens vof

www.tuincentrumdebiezen.nl

7 minuten van Dierdonk!

Dierdonk

Biezenweg 2a Beek & Donk

Inkijkje

van onze sfeer/kerstshow

Vanaf 29 September

NIEUWE COLLECTIES BIJ SMITS&SMITS

Speciaal vo
or u 

geselecteerd: 

de mooiste
 nieuwe collectie

s

bij onze leveranciers. 

Laat u inspireren!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op 

onze Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

Daarom Smits&Smits

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

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

  
      

    
      

    

      
   

      
      

         2    

Het kasteel spookt

Een man wil een kasteel kopen.
Hij zegt tegen de kasteelheer:

“Ik heb gehoord dat het hier 
spookt. Is dat zo?”

Waarop de kasteelheer ant-
woordt: 

“Wat een onzin. Als dat zo is, dan
zou ik het moeten weten. Ik
woon hier tenslo�e al meer dan
500 jaar.” 

            



BS Dierdonk : Samen kom je verder

Het schooljaar is weer gestart op basis school Dierdonk!
Het jaar is weer van start gegaan! Het thema van dit 
schooljaar is … Samen kom je verder!

Aan de slag in groep 3
Het schooljaar is weer begonnen. Ook in de groepen 3 wordt 
er weer hard gewerkt. Een klas vol enthousiaste kinderen 
die graag willen leren lezen, schrijven en rekenen. De eerste 
letters en woorden zijn al geleerd. De kinderen kunnen zelfs al 
een beetje lezen!

Trektocht groepen 7
In het begin van het schooljaar zijn de groepen 7a en 7b op 
trektocht geweest. De trektocht is een jaarlijkse voettocht 
door de natuur, waarbij groepsvorming een belangrijk 
onderdeel is.
Leest u maar mee over de ervaring van de kinderen:

Wij zijn op trektocht geweest. En de eerste looptocht duurde 
ongeveer 10 KM. De eerste nacht sliepen we op een matras in 
een stapelbed. We gingen in de avond nog wat frietjes eten 
en nog bij het kampvuur zitten.

De tweede looptocht duurde echt heel lang. 14 KM om precies 
te zijn. De eerste nacht sliepen we op een matras.
Toen we aankwamen gingen we onze luchtbedden/matjes 
klaar maken. We hebben eerst wat gegeten en gedronken. 
Toen we klaar waren gingen we zelf afwassen, dat was leuk!!.
Even later gingen we naar de ijssalon en daar kregen we een 
rondleiding. We mochten ook proeven met een blinddoek om. 
Daarna gingen we even spelen op een speeltuintje. we kregen 
ook bezoek van een meneer die dieren verzamelde. Hij had 
slangen meegenomen die hebben we allemaal aangeraakt.

Geschreven door Isa en Yaanin

Techniek onderwijs en onderzoekend en ontwerpend leren
Op basisschool Dierdonk zijn we bezig om techniek en 
onderzoekend en ontwerpen leren te verweven in ons 
dagelijks onderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen 
leren en leven vanuit hun eigen ervaring en nieuwsgierigheid. 
Kinderen leren namelijk het beste door te doen!

Samen met juf Marli hebben de leerlingen van de groepen 
6 middels proeven onderzoek gedaan naar de reis van het 
eten door je lichaam. Ze hebben onderzoek gedaan naar de 
werking van het gebit, de werking van je slokdarm en ontdekt 
hoe maagzuur je eten oplost.
Wat waren de kinderen betrokken en enthousiast!
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Oktober  in het Annatheater
Vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober: “Yvonne, 
Prinses van Bourgondië.”
Absurd en ontroerend toneel van de bekende Poolse schrijver 
Witold Gombrowicz. Je weet niet of je moet lachen of huilen 
of misschien boos worden!
De kroonprins wandelt in het park en vindt het leven saai. Dan 
ziet hij Yvonne. Ze is lelijk, volgens haar tantes stroomt haar 
bloed te traag. De prins besluit direct met haar te trouwen. 
Niet uit liefde, maar omdat hij iedereen, en vooral zijn ouders, 
op de zenuwen wil werken.

Yvonne zwijgt en kijkt. Het hele hof is in shock. Ieders ware 
aard komt naar boven en oude geheimen worden ontsluierd. 
Als je anders bent en anders doet hoor je er niet bij en moet 
je weg. Hoe kunnen ze zich in godsnaam ontdoen van prinses 
Yvonne?

Regie: Lavínia Freitas Vale Germano
data: vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019
tijden: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur
entree: kinderen/jongeren € 8,00, volwassenen € 10,00
kaarten: www.annatheater.nl of 06-28104333

Donderdag 24 oktober: Auditie productiegroep 
Jeugdtheaterschool Annatheater
Voor jongeren met spelervaring

Jeugdtheaterschool Annatheater houdt op donderdag 24 
oktober audities voor de theaterproductie die begin oktober 
2020 in première zal gaan.

Ben jij gek op theater en niet van het podium weg te slaan? 
Wil jij graag meedoen in een theatervoorstelling? In deze 
groep krijg je de mogelijkheid om je talent te laten zien en te 
ontwikkelen. En je leert een heleboel over het vak acteren!

De repetities zijn elke donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en 
een aantal keren in het weekeinde. De repetities beginnen op 
31 oktober 2019.

Er wordt contributie gevraagd om deel te nemen aan deze 
productie.
Datum: donderdag 24 oktober
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur

GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl

Van 27 september tot 11 oktober: Annatheater doet 
mee aan ClubSupport Rabobank Helmond
Stem op ons!
Alle leden van de Rabobank Helmond kunnen van 27 
september t/m 11 oktober via internet 5 stemmen verdelen 
over verenigingen/stichtingen die ze een warm hart toe 
dragen.

Het ongesubsidieerde Annatheater laat Helmond al 16 jaar 
genieten van bijzondere voorstellingen. Kinderen en jongeren 
maken kennis met toneel door deel te nemen aan onze 
Jeugdtheaterschool of door schoolprojecten bij ons te volgen. 
Met onze eigen theatergezelschap Vreemd Beest maken we 
prachtige voorstellingen. Met hard werken, veel idealisme en 
geweldige hulp van tientallen vrijwilligers, realiseren we dit 
elk jaar weer opnieuw in Helmond.

We kunnen uw stem goed gebruiken om voorstellingen van 
onze Jeugdtheaterschool (prijs van beste toneelstuk en beste 
acteur op het Kicke Festival Eindhoven 2019 en Brabantse 
theaterprijs 2016) en van huisgezelschap Vreemd Beest 
mogelijk te blijven maken.

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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Maandag 12 augustus stonden al vroeg 
de eerste kinderen met begeleiding vol 
ongeduld te wachten om de laatste 
week van de vakantie met veel plezier 
te starten. 
Na de opening gingen de groepen aan 
de slag met het bedenken van een 
groepsnaam en het beschilderen van 
een doek waarop de naam kwam te 
staan. De midden en oudere groepen 
had den ook een Triviant spel en de 
jongste groepen speelden nog een tijd
in speeltuin De Rijpelroets. Tussen
door was er voor de negende keer het 
inmiddels traditionele frietje gespon
sord door Olaf en Christel.

Op dinsdagochtend begonnen we met 
het toezingen van onze enige jarige deze 
week. Daarna liepen de J en O groepen 
naar het bos. De jongeren gingen hutten
bouwen en lekker spelen, De oudere 
groepen gingen fanatiek aan de slag
met levend strategie en het eerste 
hulp diploma spel, een variant op “het 
daanspel”. De M groepen hadden een 
kwal lenbaltoernooi, stormbaan en es
caperoom bij de blokhut van scouting
Rijpel berg. Na de lunch zijn de rollen 
omgedraaid. M ging in het bos levend 
stratego en het eerste hulp diploma spel 
spelen en de J en O bleven bij de blokhut. 
De Jgroepen hadden film, Stormbaan
door een brandweerluchtkussen. De O 
groepen speelden rugby, kwallenballen 
en probeerden uit de escaperoom te 
ontsnappen. Ook aan deze spannende 
en drukke dag kwam weer een einde.
De volgende dag, woensdag, stonden 
een aantal hulpdiensten klaar om in de 
ochtend van alles te vertellen en laten 
zien aan de kinderen. Er waren twee 
politieauto’s en een arrestantenbusje,
een evenementenambulance en de 
die ren ambulance en ook nog twee 

boten van de reddingsbrigade. Er werd 
van alles verteld, vragen beantwoord 
en kinderen mochten in diverse voer
tuigen. Zelfs meerdere keren werden
sirenes aangezet. Maar omdat buurt
bewoners de politie belden omdat ze
zich geschrokken afvroegen wat er
aan de hand was hebben we besloten 
om de sirenes nog aan het einde een 
keer te doen. Bij deze excuses van ons 
aan de geschrokken buurtbewoners. 
In de middag werd in een deel van 
de Rijpel berg een ware vossenjacht 
georganiseerd. Er liepen wel 14 vossen 
rond; o.a. een brandweervrouw, een 
zwerver in een doos, een chirurg, een 
politievrouw, een patiënt, enz. Ook
deze dag was weer enorm geslaagd. 
Voor de kinderen van negen jaar en 
ouder die dat wilden was er nog een 
avondspel. Het was een soort Cluedo.
Vier rechercheteams moesten door 
op drachten te vervullen aanwijzingen 
ver zamelen die hen tot de oplossing 
konden leiden. Er werd weer heel 
fanatiek gespeeld en de oplossing was
dan ook ruim op tijd geraden.
En toen was het al heel snel weer 
donderdag. De O groepen vertrokken 
na de opening op de fiets naar de brand
weer. Daar kregen ze een rondleiding 
met uitleg over van alles; zeer interes
sant. De J en M groepen bleven bij de 
scouting. Beiden kregen o.a. uitleg over
brand, wat de brandweer allemaal doet 
en over brandveiligheid in huis. Verder 
was er voor de J groepen nog een heuse 
pop pendokter en kregen de M groepen 
uitleg over EHBO. Allerlei pleisters en 
verbanden werden bij elkaar aangelegd. 
In de middag waren er nog allerlei 
waterspelen. Zelfs van boven deden de
weer goden even een rondje mee! Maar 
verder hielden de weergoden zich aan 
de afspraak dat er de hele week maar
een paar buitjes zouden vallen om het 
gras te laten groeien. Nadat iedereen 
voldaan uitgespeeld was konden we 
weer heel goed gaan uitrusten voor de 
laatste (zware) dag. 
Vrijdag moest iedereen er al om 9:00 
uur zijn, want we gingen met de bussen 
naar toverland. Daar aangekomen zijn 
we eerst naar de centrale plek gelopen, 
waar de tassen enz achtergelaten kon
den worden. De M en O kinderen kon
den vrij door het park lopen. We zagen 
ze overal in groepjes met de gele shirts. 

De J groepen werden verdeeld over 
de diverse begeleiders, zodat er een 
verhouding was van een begeleider per 
twee kinderen. In groepjes ging men 
tezamen door het park. Bij de uitgang 
waren gedurende de hele dag twee 
personen paraat om te voorkomen dat 
kinderen het park uit zouden gaan. Maar 
toverland heeft gelukkig zoveel magie
dat kinderen geen interesse hadden om 
buiten het park te gaan.
Om 18:45 waren we weer terug bij de 
blokhut van scouting Rijpelberg. Onder
het genot van een waterijsje, gesponsord 
door Zaal Vissers, hebben we afscheid
genomen van Wemke, Marieke, Ariena 
en Els die om verschillende redenen 
stopten. Dames nogmaals bedankt voor 
jullie inzet de afgelopen jaren. Hierna
werden de winnende groepen bekend 
gemaakt. Want tijdens de activiteiten
kon elke groep punten verdienen. J2 (de 
Zwaailampjes), M1 (S.W.A.T. = Succesvol
Winnend Avonturen Team) en O1 
(Hospitalgang) gefeliciteerd!
Alle organisatoren, vrijwilligers, be
geleiders, jeugdbegeleiders/MA’s en
kin de ren bedankt voor jullie enthou
sias me. We hebben enorm genoten! 
En uiteraard ging iedereen weer blij 
huiswaarts.
Extra bedanken wij onze sponsoren, 
want zonder hen is het veel moeilijker 
een mooie week neer te zetten.
En noteer maar vast laatste week 
van de zomervakantie 2020: Kinder
vakantieweek (17 t/m 21 augustus 
2020)

Bedankt: Cafetaria Olaf en Christel, Versplaza 
Weijts, Zaal Vissers, AH Brouwhorst, Jumbo 
Wederhof, van Houts Attractieverhuur, 
Speeltuin Rijpelroets, Twintours, Scouting 
Rijpelberg en gemeente Helmond.

Geslaagde 26e Kindervakantieweek 
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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 

               

Huijskensstraat 21  •  5706 XA Helmond (Brandevoort) 

U vindt ons in het centrum van Bakel

Voor advies, verkoop en reparatie van:

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

.

.

.

.

.
www.elektroverberkt.nl 

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

            



Op vrijdag 13 september was het dan zover. Kinderdagverblijf 
de Bereboot locatie Dierdonk, bestaat 10 jaar! Uiteraard 
laten wij dit niet zomaar voorbij gaan.

Er werd een heuse FEESTWEEK georganiseerd. 
Op maandag werd de feestweek geopend door onze eigen 
Kapitein Beer. Hij werd verrast door wel 50 kinderen (en hun 
pedagogisch medewerkers) met een enorm groot feest! Er 
werd gezongen, gedanst en muziek gemaakt. Ook het weer 
werkte mee, dus we konden lekker buiten feesten. Kapitein 
Beer kreeg een schitterende kroon en vermaakte zich echt 
opperbest. Er was een pinata, welke Kapitein Beer mocht 
openen waar allemaal rode feestneuzen uit kwamen gevallen. 
Kortom een perfecte opening van onze feestweek.

In de middag haalde Kapitein Beer ook de kinderen even 
mee op bij de Dierdonkschool. Er werden er allerlei spelletjes 
gedaan, van dieren memory tot eendjes vissen en blikgooien, 
de kinderen hadden het prima naar hun zin. 
Op dinsdagochtend genoten alle kinderen van het kinderdag
verblijf en de peuterspeelzaal van een feestelijk ontbijt, 
en er werd poppenkast gespeeld. In de middag was er een 
beautymiddag, compleet met maskertjes, voetenbad en 
makeup. Dit natuurlijk om te zorgen dat iedereen er perfect 
uit zou zien tijdens deze feestweek. 
Op de woensdag werd er door alle groepen hard gewerkt voor 
de grote optocht van donderdag. De bolderkar en bakfiets 
werden versierd en er werden spandoeken gemaakt door de 
oudste kinderen. 
Op donderdag ontvingen we nog een hele speciale gast….
Blikkie de Voorleesbus, welke onze peuters mee heeft 

genomen in mooie verhalen. Op donderdagmiddag was de 
grote optocht. Alle kinderen gingen zoveel mogelijk mee in 
deze feestelijke optocht. Zelfs ons paard Mieke was van de 
partij. Compleet met spandoeken, muziek, versierde kar en 
fiets en … heel veel kinderen, maakte we er een onvergetelijke 
middag van. 
Op vrijdag werden er als afsluiter nog lekkere hapjes gemaakt, 
waar we allemaal van gesmuld hebben. Op naar de volgende 
10 jaar in Dierdonk!

Voor meer informatie over wat de Bereboot allemaal te 
bieden heeft, kunt u vrijblijvend bellen met 0492-475009

KDV de Bereboot bestaat 10 jaar ! 
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Scouting Paulus inloopdagen

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

Ook zin in een nieuw avontuur?
Kom dan naar de scouting inloopdagen!

Vind je het ook leuk om samen buiten te 
spelen, te knutselen, nieuwe dingen te 
ontdekken, kamperen, tochten maken, 
naar de bossen, toneel & drama, sport 
en spel, etc. Misschien is Scouting 
dan wel iets voor jou, want er is geen 
afwisselen dere vrijetijdsbesteding dan 
scouting. Scouting heeft uitdagingen 
voor elke avonturier in de dop. En nu 
bieden we jou de kans om te komen 
kennismaken met Scouting Paulus 
Helmond-oost /Dierdonk

In de eerste twee weken van oktober 
organiseren we voor alle basisschool 
leerlingen van onze wijken vrije inloop-
dagen, je kunt dan zonder enige ver-
plichting komen kijken en mee doen om 
te ervaren of scouting ook iets voor jou 
kan zijn.

Probeer het eens en kom eens binnen, 
je hoeft je daarvoor niet aan te melden!

Hieronder kun je zien afhankelijk van je 
leeftijd bij welke speltak je kunt komen 
kijken.

Bevers 4-5-6 jaar, vrijdagavond
4 & 11 oktober van 18.30 – 20.00 uur
Welpen 7-8-9 jaar, donderdagavond
3 & 10 oktober van 18.30 – 20.30 uur
Welpen 7-8-9 jaar, zaterdagochtend
5 & 12 oktober van 10.00 – 12.00 uur
Scouts 10-11-12 jaar, vrijdagavond
4 & 11 oktober van 20.00 – 22.00 uur

Onze blokhut kun je vinden aan het ka-
naal in Helmond-oost rich ting Dierdonk. 
Zet je auto op de parkeer plaatsen in 
de Fokkerlaan / Lindberg plein. (je mag 
niet parkeren op de ventweg bij de 
achteringang van de blokhut) Loop 
vandaar uit richting het kanaal en dan 
onder het viaduct door en je komt bij de 
hoofdingang van onze blokhut. (volg de 
borden scouting) Het is natuurlijk nog 
beter om met de fiets te komen!

Meer informatie over onze scouting-
groep kunt u vinden op:
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Prinsbekendmaking
Op 1 november 2019 zal de 
prins van de Rampetampers 
voor 2020 bekend worden 
gemaakt. Wie zal dit 
seizoen de scepter gaan 
zwaaien? Laat u verrassen 
en kom op 1 november naar 
onze residentie de Fonkel 
in Helmond. De toegang is 
gratis en voor alle leeftijden.

Om 20.30 uur zal Prins 
Werner d’n Urste nog even 
laten zien wat nu echt 
carnaval is. Na ontvangst 
van de gastverenigingen zal 
hij nog eenmaal voorgaan 
in het feestgedruis, 

om vervolgens de artikelen behorend bij zijn prinselijke 
waardigheid bij de voorzitter in te leveren. Vervolgens zal dan 
de nieuwe prins van de Rampetampers, alweer de 56e aan de 
aanwezigen worden gepresenteerd.

Als de nieuwe prins bekend is, zal samen met de bezoekende 
verenigingen en alle bezoekers een gezellig feest gehouden 
worden, waarbij de nieuwe prins gefeliciteerd kan worden en 
hij kan laten zien zijn mannetje te staan in het feestgewoel. 

BBQ
Bijna traditiegetrouw zijn we na de vakantie op 31 augustus 
begonnen met een BBQ bij onze prins thuis. Het begon met 
mooi weer tot......het begon te regenen. Aan de tent gaan 
hangen dat die niet weg waaijde en tot op de huid nat, en dat 
niet van het bier.  In elk geval kon dat de pret niet drukken 
en was meteen een mooi begin voor het nieuwe seizoen. Tot 
ziens  bij de Rampetampers in de Fonkel.
Meer info: secretariaat 0492-517210 of 
secretaris@rampetampers.nl  Zie ook www.rampetampers.nl 
Facebook: www.facebook.com/rampetamper

Carnaval 2020 de aftrap op 1 november
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Echtscheiding
Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mw. Mr. E. Kweens

C l 2020
wij en af op:

met de
Prin kendmaking
aan ng 20.30 uur

Vrijd   November

in de fonkel
Prins Karelstraat 131, 5701 VL Helmond

Powered by: de fonkel
www.rampetampers.nl - secretaris@rampetampers.nl

met medewerking van diverse 
carnavalsverenigingen
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BADEN + GENIETEN 
 HTN VOOR HET PLAATSEN OF LEVEREN VAN UW BADKAMER  

HTN BAD & SANITAIR                                                                                                                             
ENGELSEWEG 200 A    ( ACHTER TANKSTATION )                                       

WWW.SANITAIRHELMOND.NL 

            



Parochie H. Lambertus

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

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

Zondag 6 oktober: TV Mis met bisschop de 
Korte in de Jozefkerk

Genoemde zondag is er in de Jozefkerk een pontificale TV 
Mis, aanvang 10:00 u. Bisschop de Korte zal deze viering 
celebreren met pastoor Seidel en diaken Dings. De zang wordt 
door de Cantorije St. Lambertus verzorgd.
Nota bene: In de Lambertuskerk is er die zondag GEEN viering, 
in de Paulus- en Edith-Steinkerk gaan de vieringen gewoon 
door in dat weekend.

Laatste weekend van september: kerkproeverij

Bent u zelf al langer niet meer in de kerk geweest? Kent u 
mensen die eigenlijk zelf nooit in de kerk komen, maar die u 
best eens mee zou willen nemen om te proeven wat het is 
om een dienst bij te wonen? Dan is Kerkproeverij een mooie 
kans. Op zaterdag 28 en zondag 29 september doet onze 
parochie hier aan mee en nodigen wij je bewust uit om met 
iemand samen te komen ‘proeven’. Welkom in onze kerken! 
www.kerkproeverij.nl.

Vormsel 2020: nu nog aanmelden!

In het sacrament van het Vormsel geeft God kracht en 
bezieling. Zo wil Hij helpen uit te groeien tot een in alle 
opzichte volwassen persoon. Kinderen uit groep 8 (of 
middelbare scholieren) zijn welkom.

Aanmelden kan nog tot uiterlijk 13 oktober. Het 
inschrijf ormulier is te downloaden via onze website 
www.heiligelambertus.nl’, of kan u per mail worden toegezonden 
via het kantoor: lambertusparochie@outlook.com.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling 
genomen. Na ontvangst van het inschrijformulier ontvangt u 
een schema met data en tijden. Na ontvangst van de betaling 
is de inschrijving definitief.
• Eerste les: donderdag 24 oktober 16:15 -17:00 uur;
• Locaties les: St. Jozefkerk, Tolpost/Bakelsedijk
• H. Mis met Vormsel: 25 januari 2020, 17.00 uur St. Jozefkerk
Vormheer: Deken P. Janssen
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Protestantse Gemeente Helmond

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 ( 558281
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.bethlehemkerkhelmond.nl

Boekpresentatie IK BEN NIKS
Op 1 september j.l. is “Ik ben niks” van
ds Corine Beeuwkes-van Ede ge pre sen-
teerd in boekhandel ‘De Ganzenveer’

Benieuwd naar wat dit voor boek zou 
zijn ben ik het snel gaan lezen. Je ver
wacht in een boek over geloof en religie 
taaie kost, maar dit pakte anders uit. Al 
ben ik niet de doelgroep, ik heb het in 
één adem uitgelezen.

Het is gericht op (2030jarigen) Millen
nials. Zij hebben vaak niets met geloof 
en religie te doen gehad, vandaar de 
titel “ik ben niks” Hun ouders hebben 
hen vaak opgevoed zonder religie en 
geloof omdat zij er zelf niets mee had
den of onder het motto – ze mogen later 
zelf kiezen.
Er komen veel burnouts voor onder deze 
doelgroep – vaak ook een identiteits
crisis. Zoeken naar verbinding, naar je 
roots: waar kom ik vandaan, wat is de 
zin van mijn leven, wat doe ik met mijn 
leven? Is dit nou wat ik er mee wil? 
Zingevingsvragen liggen op straat. Wie 
geeft er antwoord?
Klooster en stilteweekenden, medi ta
tie   bijeenkomsten, pelgrimages staan 
toe nemend in de belangstelling.

Op verrassende wijze worden deze 
vragen en gebeurtenissen van het ge
wone leven vergeleken met de oude 
Bijbelverhalen waarbij blijkt dat de 

mensen toen al met dezelfde problemen 
worstelden.
Maar ook kritische vragen over gedrag 
en dogma’s in de kerk worden niet ge
meden. Het boek verkoopt geen ge loof 
maar geeft wel een beeld hoe er zin
geving kan worden ontdekt.
Het is een duidelijke oproep naar de 
samenleving om met respect en liefde 
met elkaar om te gaan. Hoewel de doel
groep de millennials zijn, zullen ook 
ouderen dit met ver wondering lezen 
en zeker waarderen. Interessant is te 
zien hoe de (klein) kinderen reageren. 
Zij zullen een discussie zeker niet uit de 
weg gaan.
Ik ben niks is verkrijgbaar bij boek han-
del de Ganzenveer
ISBN 978-90-826159-1-3 prijs € 19,90

Startzondag op 15 september: 
Ongelooflijk!!
Het nieuwe seizoen is op zondag 15 
september geopend met als thema 
Ongelooflijk.
Met het nieuwe seizoen begint ook 
weer een serie interessante lezingen 
met gastsprekers over uiteenlopende 
onderwerpen.
B.v. 8 oktober Boekbespreking: Ik ben 
niks. Meer informatie op de website.

Koffie-inloop-ochtend
lke dinsdagmorgen houden we koffie
inloopochtend in de Ontmoetingsruimte 
van de Bethlehemkerk van 10.0012.00u. 
Een ieder die het gezellig vindt om 
een kopje koffie te drinken samen met 
anderen, elkaar te ontmoeten op een 
doordeweekse dag, nodigen we hierbij 
uit! Van harte 
welkom!
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Stichting Draaiorgels Helmond
De Caratconcerten zijn voorbij, u kunt nu weer bij ons terecht!
Zondag 6 oktober Concert door blaaskapel Krajovjanka
Een dynamische blaaskapel, opgericht in 2001 door 
enthousiaste muzikanten uit de regio Midden-Limburg en 
Oost-Brabant. “Kraj” is “streek/omgeving”. Letterlijk vertaald 
betekent de naam dus streek/regiokapel. Zij allen hebben 
een voorliefde voor de Mährische en Böhmische muziek. De 
kracht van Krajovjanka zit hem in het feit dat  veel ervaring is 
opgedaan in Tsjechië voor het krijgen van vooral feeling hoe 
deze mooie muziek moet worden gespeeld en de cultuur van 
de streek te leren kennen. Dit gevoel en de opgedane ervaring 
wordt door de muzikaal leider Jos van de Rijt  overgedragen 
en “tussen de oren” gebracht van de muzikanten! In april 
2018 waren zij ook al te gast met een fantastisch concert

Zondag 13 oktober, Seniorenharmonie Helmond met het 
Gemengd koor Amuze uit Asten in Film concert

Goede wijn behoeft 
geen krans, voor de 
5e keer aanwezig 
met een gezellig 
stukje muziek de 
Senioren Harmonie 
Helmond onder 

leiding Marion van 
Eijk. Deze keer samen 
met het gemengd 
koor Amuze  onder 
leiding van Trudy 
Timmers  zal muzikaal 
en vocaal een film-
concert  worden gepresenteerd
Aanvang 14.00 uur Zaal open 13.00 uur.
Woensdag 16 oktober middag voor de kinderen 
Ook dit jaar tijdens de Herfstvakantie weer aan de kinderen 

gedacht. Speciaal voor hen 
zal Varieteshow Jacona 
optreden. Kom genieten 
van dit “Circus” en zie je 
orgeldiploma te halen op 
“Onze Klenne”. De entree 
voor deze middag bedraagt 
€ 1,00 en is inclusief een 
glaasje ranja. Opa’s, oma’s, 
vaders en moeders hebben 
als begeleiding van hun 
kinderen  Gratis Toegang.
Deze middag duurt van 14.00 
tot ongeveer 16.00 uur.

Zondag 20 oktober, gezellig meezingconcert door Liederen-
tafel “De Tierelieren”
Al 3 jaren  zorgen zij voor een volle zaal en veel gezelligheid. 
Diverse liederen zijn mee te zingen door de geprojecteerde 
teksten. Met z’n allen maken we er een ouderwets gezellige 
middag van. Aanvang 14.00 uur Zaal open 13.00.

Zondag 27 oktober Blaaskapel de Kerselanders
De Kersenlanders zijn een echte Mierlose blaaskapel en een 
van de oudste traditionele blaaskapellen in deze regio. In 2018 
hebben zij hun 70 jarig bestaan gevierd. Met het repertoire 
van Tsjechische, Böhmische en Moravische  blaasmuziek 
en ook moderne amusementsmuziek met evergreens en 
Duitse schlagers spreken zij een breed publiek aan. Onder  
inspirerende leiding van Chris de Baat staan zij garant voor 
een lekker stukje muziek in de altijd gezellige Gaviolizaal. 
Aanvang 14.00 uur Zaal open 13.00 uur.

Zondag 3 november Kobra en het van Binsbergentrio.
KoBra zag het levenslicht in 2007 in de wijk Brandevoort 
en telt ongeveer 19 enthousiaste leden. Ze zingen vier- tot 
vijfstemmige koorarrangementen van heel uiteenlopende 
popsongs. Het van Binsbergen trio weliswaar met hun vieren 
brengen lekkere meezingers. Het is niet verboden om mee te 
zingen. Aanvang 14.00 uur Zaal open 13.00 uur.

Gratis entree tijdens de openingstijden en optredens, echter 
vragen wij wel een donatie achter te laten in onze orgelpijp.  
De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond 
(tegenover Albert Heijn XL) Open op Za en Zo 13.00 -17.00 
uur en op afspraak. Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl info: 
info@draaiorgelshelmond.nl   of bezoek ons ook op facebook:
https://www.facebook.com/draaiorgelshelmond?
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