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Oit De Kunst.!
Carnaval in Helmond

          



 

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 

            



Oit de kunst
Een nieuwjaar, 2020. Werden er de laat
ste weken van het jaar 2019 veel knallen 
gehoord en vuurwerk in de hoogte ge
zien, dan was men zwaar in overtreding. 
Nog erger wordt het als ook straatmeubi
lair en daarmee dus gemeente eigendom 
en betaald van ons belastinggeld zwaar 
wordt beschadigd. Beste daders, dit is 
helemaal niet Oit de kunst.

Voor u ligt weer een Gazet, gemaakt 
door een redactie van 3 personen. Dat 
is natuurlijk wel Oit de kunst. U zult 
misschien zeggen jullie waren toch met 
vieren. Ja dit klopt maar Maartje, onder 
andere ook de schrijfster van de Column 
“kent u deze Dierdonker” heeft om privé 
redenen haar werkzaamheden voor de 
Gazet neer moeten leggen. Wij danken 
haar natuurlijk voor haar gedane werk
zaamheden en wensen haar veel succes 
op het ingeslagen pad.

Bent u een creatieve geest, schrijft u 
graag en schroomt u niet om een inter
view af te nemen, en zou u hiermee 
onze redactie willen komen versterken 
dan zou dat Oit de kunst zijn. U kunt zich 
middels email voor een kennismakings
gesprek aanmelden bij de redactie. 
(redactie@dierdonkgazet.nl)

Dan heeft u natuurlijk het jaar verslag 
gelezen in de vorige Gazet en het con
ceptverslag van de algemene ledenver
gadering. Daarin kon u lezen dat er een 
onderzoek gedaan zou worden naar het 
oprichten van een petanqueclub, en 
dat Carel van de Zanden wil polsen of 
er interesse bestaat bij gebruikers van 
scootmobielen voor gezamenlijke uit
stapjes. Wel beide oproepen vind u terug 
in deze Gazet. Carel was zo snel met het 
schrijven en insturen van zijn stukje dat 
het vergeten is om al te plaatsen in de 
vorig Gazet. Na enige mailwisseling bleek 
hiervoor begrip maar ook was plaatsing 
in een latere Gazet geen probleem. Nou 
is dat niet oit de kunst?

Verder treft u weer de gebruikelijke vaste 
rubrieken aan van de politiek, moetniks, 
fotodier, scouting, dierdonkschool, de 
kinderpagina’s, etc. Dat zij maandelijks 
hun inzendingen verzorgen is toch Oit de 
kunst.

Verder zijn we natuurlijk ook blij met 
onze adverteerders, waardoor het ons 
nog steeds mogelijk is om dit blad gratis 
bij u in de brievenbus te laten bezorgen. 
Dit is natuurlijk Oit de kunst.

Oit de kunst wordt ook het carnaval dat 
voor de deur staat. Ook hiervan is aanbod 
in de wijk en ook daar buiten. Ook hier
over leest u in deze Gazet.

Om aan wat wensen betreffende verschij
ningsdata tegemoet te komen hebben we 
wat moeten puzzelen ook omdat het jaar 
met eerste zondagen wat vreemd valt. Bij 
de verschijningsdata hoort ook een dead
line. Beide data vind u hiernaast terug en 
de deadline is zowel voor de kopij als voor 
het aanleveren van advertenties. Wijzi
gingen zijn voorbehouden. Wij hopen dat 
dit ook Oit de kunst vindt.

Rest mij iedereen een Oit de kunst en 
gezellig carnaval 2020 toe te wensen en 
gaat u op wintersport kom dan zonder 
gebroken ledematen en kneuzingen ge
zond weer thuis.

Veel leesplezier!

Deadlines 2020

Wijzigingen voorbehouden

Frank S
mits
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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

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
Zwanebloemsingel 42
5709 AP Helmond 
owhdhelmond@gmail.com

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

GAZET

Ouderenwerk
Haverveld  Dierdonk

Helmond

   DIERDONK

Verenigingen

         



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 februari.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 8 maart.

C O L O F O N G A Z E T
20e jaargang nr.2.  Editie februari 2020
Verschijnt 10x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

Lay-out:
Jos v.d. Eijnden
Frank Smits
Sylvia Neve
Ray Nicholson

Foto’s: o.a.
Frank Smits, Jos v.d. Eijnden
en ingezonden foto’s

Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonkgazet.nl

Bezorging:
Jeroen Schoonen tel. (512886)

Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
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.

Bestuur:
Voorzitter: Gerard Bosmans
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Friedy van den Reek
Bestuurslid:  Ivo Dolmans, Karin Bakker
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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 

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

Jantje heeft straks kinder-
carnaval bij hem thuis we-
gens zijn 8e verjaardag.
Zijn moeder zet allemaal
�essen cola in de koelkast
en dan zet Jantje ook nog 
en lege �es in de koelkast. 
Zegt zijn moeder: "Waarom
zet je een lege �es in de
koelkast?" "Voor de kinder-
en die geen dorst hebben!"

Geen dorst

            



2020 wat gaat het ons brengen?
2020 een nieuw jaar staat voor ons, 
hopelijk een goed jaar voor iedereen. 
Wat de Gemeente Helmond betreft 
staan er een aantal mooie projecten op 
stapel. De eerste paal is geslagen voor 
het nieuwe Dr.-Knippenbergcollege 
op de nieuwe campus De Braak, 
het Burgemeester Geukerspark dat 
gestalte gaat krijgen en het nieuwe 
Orgel en EDHA museum komen aan de 

spoorzone. Dan nog het nieuwe “Huis van de stad”, dit baart 
ons wel wat zorgen met een begroting van 36 miljoen maar 
halen we het daar mee? Omdat we weten dat er nog al wat 
vervuiling in de grond zit. Ook de leeg loop van de winkels 
in het centrum is een groot probleem het wordt tijd dat er 
snel een goed centrumplan gepresenteerd wordt waar ook 
de ondernemers en burgers van Helmond hun zegje kunnen 
doen en hierna geluisterd wordt.

En dan nog wat anders “De familie Knoops geef nooit op” 
ze hebben weer een vergunning aanvraag ingediend. Deze 
aanvraag een vergunning voor een geitenhouderij aan 
Muizenhol in Bakel en de aanpassing van een geitenbedrijf aan 
de Grotelseheide in Bakel hebben veel stof doen opwaaien. 
Omwonenden van beide locaties evenals inwoners van de wijk 
Dierdonk in Helmond maken zich grote zorgen over het effect 
van de beide bedrijven op hun gezondheid, betreft Q-koorts 
en longontsteking. De aanvraag ‘aanmeldingsnotitie milieu’ 

betreft het voornemen voor het omschakelen van vleesvarkens 
naar melkgeiten aan het Muizenhol. Deze procedure is de 
start voor een aanvraag ‘omgevingsvergunning activiteit 
milieu’. Het college van B&W van Bakel heeft op 7 januari 2020 
het besluit genomen dat voor de voorgenomen omschakeling 
van een vleesvarkenshouderij naar een geitenhouderij met 
in totaal 2.500 plaatsen voor volwassen melkgeiten aan het 
Muizenhol geen milieueffectrapport hoeft worden opgesteld. 
Bij dit besluit is een advies van de GGD betrokken. Bezwaar of 
beroep tegen dit besluit staat in deze fase niet open.

50PLUS fractie zal zich hier op alle manieren tegen blijven 
verzetten geen Geitenhouderij bij het Muizenhol. Want ook 
50PLUS geeft nooit op beste familie Knoops.

Jan van Aert, gemeenteraadslid 50PLUS

Knallend “de mist in” met nieuwjaar.
Helder Helmond was op moment van 
dit schrijven druk bezig met het schrij-
ven van een motie tegen vuurwerk. 
Wij dienden deze motie op 13 januari 
in samen met 4 andere partijen.
Waarom zo’n motie zul je denken? Nou 
het antwoord volgt uit mijn betoog.

Net na Sinterklaas was het al mis in de 
wijk. Iedere avond waren er op diverse 
plekken in de wijk al flinke knallen te 

horen. Soms trilden de ruiten in het kozijn. Daardoor waren er 
veel honden compleet van slag. Ik weet dat er al veel klachten 
waren ingediend. Maar ja, handhaving? Waar is die? Twee 
partijen zijn in deze in gebreke gebleven, ten eerste de ouders 
van de veroorzakers en ten tweede de politie. Wat heb je aan 
de regels als je ze niet kunt handhaven, zul je zeggen. En dat 
is een terechte opmerking/vraag. Ik persoonlijk ga elke dag 
met de hond wandelen in de Bakelse Beemden. Ver voor 
Nieuwjaar waren er al opgeschoten jongens uit onze wijk (ik 
ken ze) in de Beemden met vuurwerk bezig. Vogels schrokken, 
konijnen vluchtten en reeën renden weg. Ook verschillende 
wandelaars met honden, die ik tegenkwam, waren echt 
kwaad. 

Nu, 13 januari, ligt de hele Bakelse Beemd vol met 
vuurwerkafval. Als de huidige jeugd lak heeft aan de regels, 
dan moeten we iets doen. Daarom hoop ik dat de motie het 

gaat halen en dat we hiermee een duidelijk signaal afgeven 
aan de landelijke regering, zodat niet alleen Helmond en 
verschillende andere gemeenten voor een verbod zijn, 
maar dat heel Nederland deze motie steunt. Wat belangrijk 
voor jullie is dat er in deze motie ook een deel zit over 
de handhaving. Dus meer blauw op straat. Wij als Helder 
Helmond wensen iedereen een fijn 2020, zonder gestresste 
honden, gepanikeerde reeën en zonder een met vuurwerk 
vervuilde natuur. Hou onze Facebookpagina in de gaten 
want we hebben regelmatig een goedbezocht buurtcafé met 
allerlei actuele onderwerpen.

Louis van de Werff,
Burgercommissielid Helder Helmond
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Activiteitenoverzicht MoetNiks februari/juni
Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting
Winterperiode van 03 
oktober tot april 2020 Computer inloop Iedere Donderdag van 10.00 

tot 12.00 uur in Parkzicht
Voor iedereen met vragen over PC 
gebruik

18 februari Warm winterarrangement
Wandeling met maaltijd

Parkzicht 14.30 uur start 
wandeling. Vanaf 16.00 uur 
maaltijd

Bij opgave bij activiteitencommissie 
vermelden als je niet mee wandelt. 
Kosten leden €10,--pp
Niet leden €12,-- pp

… maart Excursie Wordt nader bekend Informatie volgt nog
… april Kleine fietstocht Vertrek vanaf parkeerplaats 

AH Dierdonk
Informatie volgt nog

… mei Jaarlijkse busreis Wordt nader bekend Informatie volgt nog
… juni Dag fietstocht Vertrek vanaf parkeerplaats

AH Dierdonk
Informatie volgt nog

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

MoetNiks Warm winterarrangement
Op dinsdag 18 februari organiseert MoetNiks de jaarlijkse 
Winterwandeling. We starten vanaf Parkzicht voor een 
gezonde wandeling van ongeveer een uur. Na afloop van de 
wandeltocht nemen we in Parkzicht een verwarmend glas 
glühwein, waarna we samen gaan genieten van een heerlijke 
winterse stampotten buffet

Programma
Datum: di 18 februari 2020
Wandeling: 14.30-15.30 uur
Start- en eindpunt: Parkzicht
Wintermaaltijd: vanaf 16.00 uur

Niet wandelen, wel gezellig mee eten?
Dan ben je om 16.00 uur welkom om aan te schuiven. Laat bij 
het aanmelden wel even weten dat je niet meewandelt!

Deelnamekosten: € 10,00 p.p.  Niet leden: €12,00 p.p.

Wandel en/of eet je mee? Meld je aan voor 15 februari bij
Ans, tel. 06-20397918,
Wim, tel. 06-13430846 of
Henk, tel. 06-10454006.
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2020 feestelijk ingeluid op 
Nieuwjaarsborrel MoetNiks
Woensdag 8 januari jl. vond de 
Nieuwjaarsbijeenkomst van MoetNiks 
plaats. De leden van MoetNiks 
werden bij binnenkomst verrast door 
een sfeervol aangeklede zaal. Het 
eerste uur werd sportief gevuld met 
de gebruikelijke koersbalwedstrijd. 
Daarna konden we plaatsnemen aan 
gezellig aangeklede tafels en na een 
korte toespraak werd getoast op het 
nieuwe jaar. Er kon worden genoten van 
door onszelf meegebrachte hapjes en 
versnaperingen. 

In navolging op het succes van vorig jaar 
hadden de clubleden weer hun best 
gedaan om mooie wensen voor 2020 
voor elkaar op papier te zetten. Na het 
voorlezen van deze fijne berichten kon 
men een feestelijk ingepakt kaarsje 
uitzoeken. Een klein presentje dat 
symbool staat voor  licht en liefde in 
ieders leven! Zo werd onder het genot 
van een hapje en een drankje en in 
een prettige sfeer het nieuwe jaar 2020 
ingeluid.

Henk, Wim en Ans.
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Kerstochtend 18 december 2019
Woensdag 18 december jl. hebben wij, team Dierdonk 
Events i.s.m. SCCD Parkzicht, wederom een succesvolle 
kerstactiviteit voor onze senioren georganiseerd. 

De ruim zestig bezoekers die bij binnenkomst onthaald 
werden met koffie en gebak, werden gedurende een 
aantal uren vermaakt met diverse activiteiten. Allereerst 
werden zij verrast door een bezoek van de kerstman in 
hoogst eigenpersoon die op ludieke wijze mee werkte aan 
de kerstbingo waarmee een aantal leuke prijzen, welke 
gesponsord werden door Albert Heijn Dierdonk, te winnen 
waren. 

Vervolgens werd hun een voortreffelijke lunch voorgeschoteld 
met daar tussendoor een aantal optredens van leerlingen van 
basisschool Dierdonk. De kinderen van juffrouw Marjolein 
speelden het kerstverhaal en zongen enkele liedjes, 
vervolgens was het de beurt aan de klas van juffrouw Heike 
waarvan de kinderen diverse nummers ten gehore brachten 
welke uit volle borst meegezongen werden door vele 
aanwezigen. Daarna was het de beurt aan een delegatie van 
het schoolorkest.

Omstreeks 13.30 uur keerden iedereen voldaan huiswaarts.
Bijgaande foto’s spreken voor zich.
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Petanqueclub in Dierdonk
Tijdens de jaarvergadering deed een lid van de wijkvereniging 
de suggestie om een petanqueclub in Dierdonk op te richten.

Petanque of jeu de boules, zoals het in de volksmond wordt 
genoemd, werd in zijn vroegste vorm al door de oude Grieken 
gespeeld. Bijna iedereen kent het spel wel of heeft het wel 
eens gedaan. De spelregels zijn niet moeilijk en het spel kun je 
tot op hoge leeftijd spelen.

De leden van Moet Niks gooien al regelmatig een bouletje 
maar het is de moeite waard om te kijken hoe we meer 
leeftijdsgroepen kunnen boeien.

Als bestuur van de wijkvereniging ondersteunen wij dat 
idee graag maar om het een en ander op te zetten en te 
organiseren zoeken we een trekker. Voor de banen hoeven 
we ons niet druk te maken; er zijn boven bij Parkzicht een paar 
schitterende banen, die recent nog zijn gerenoveerd.

Verder heeft er iemand al wel aangegeven dat hij bereid is om 
van tijd tot tijd clinics te verzorgen.

Mocht u geïnteresseerd zijn een dergelijke club op te zetten 
dan kunt u een email sturen naar het mailadres van de 
wijkvereniging: secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl

Bestuur Wijkvereniging Dierdonk

Informatie-avonden voorjaar 
2020 in het Energiehuis Helmond

Het Energiehuis Helmond is in samenwerking met de 
gemeente opgericht om inwoners te voorzien van onafhan
kelijke, objectieve informatie over het verduurzamen van 
hun woning. 
In de voorlichting wordt veel aandacht besteed aan de 
manier van aanpak. Vrijwel alle materialen en installaties die 
erbij van pas komen, zijn in het Energiehuis ook te bekijken.

In het voorjaar van 2020 biedt het Energiehuis wederom een 
programma met informatie-avonden, workshops en discussie 
(energiecafé) volgens onderstaand programma.

Alle avonden vinden plaats in het Energiehuis aan de 
Torenstraat 3 in Helmond, aanvang 19:30 uur.

Noteer al vast de data!
De toegang tot de avonden is gratis. Het Energiehuis heeft 
geen commercieel belang. Meer info en aanmelden via de 
website: www.energiehuishelmond.nl

Programma Energiehuis Helmond – voorjaar 2020

Donderdag 9 januari: Thema-avond ‘zonnepanelen’
Donderdag 16 januari: Energiecafé ‘wat heb je aan een 

warmtebeeldopname’
Dinsdag 21 januari: Thema-avond ‘energie besparen en 

isoleren’
Maandag 27 januari: Thema-avond ‘warmtepompen’
Woensdag 29 januari: Energiecafé met als thema ‘Groene 

Kernenergie” (*)

Dinsdag 4 februari: Thema-avond ‘zonnepanelen’
Maandag 10 februari: Thema-avond ‘financiering, subsidies 

en leningen’
Donderdag 13 februari: Informatie-avond i.s.m. gemeente 

Helmond: ‘besparingspakket voor 
particuliere eigenaren’

Dinsdag 3 maart: Thema-avond ‘zonnepanelen’
Maandag 16 maart: Informatie-avond voor besturen van 

VvE’s: thema ‘zonnepanelen’
Woensdag 25 maart: Thema-avond ‘warmtepompen’
Maandag 30 maart: Thema-avond ‘energie besparen en 

isoleren’

Donderdag 2 april: Thema-avond ‘zonnepanelen’
Maandag 20 april: Informatie-avond i.s.m. gemeente 

Helmond, thema volgt
Woensdag 22 april: Energiecafé: waterstof als 

energiedrager (*)

Maandag 11 mei: Thema-avond ‘warmtepompen’
Donderdag 14 mei: Energiecafé (onderwerp volgt)
Maandag 18 mei: Informatie-avond i.s.m. gemeente 

Helmond, thema volgt

(*) avond in samenwerking met Energieclub Helmond en Regio (ECHR).
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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
•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

 

 

Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad 
en diversen grondwerken. 

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 

               

braakmanadvocaten.nl

Specialisten in: 
 

  Arbeidsrecht 
  Letselschade 
  Familierecht 
  Mediation

  Omgevingsrecht 
  Sociaal zekerheidsrecht 
  Strafrecht 
  Huurrecht

Voor particulieren en ondernemers

Mierloseweg 5 
5707 AA  Helmond 
 
T 0492 544415

BRAAKMAN 
A D V O C A T E N

Mr. G.C.G. Raymakers 

Mr. L.C.J. Sars 

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

G R A T I S  S P R E E K  U U R

            



I
Op het programma stond modelfotografie en op de avond 
hebben we een aantal onderdelen van deze manier van 
fotografie besproken en het zou een vervolg krijgen in een 
clubuitje.

Daar twee leden sinds kort een eigen professionele fotostudio 
ter beschikking hadden, zouden zij dit organiseren. Die studio 
en de samenwerking heeft de naam Image4All gekregen 
en is in december ook met een eigen website gestart: 
www.image4all.nl. Hier kun je ook een aantal foto’s van de 
shoot met Stacey en Nick bekijken.

Op zaterdagochtend togen ruim 10 fotograferen naar Stiphout 
om de theorie in praktijk te brengen.

Met Stacey van Os kregen ze een prachtmodel voor zich dat 
ze met behulp van de aanwezige daglichtlampen mooi konden 
uitlichten en verder konden ze oefenen met het aansturen van 
het model. Stacey is een dansdocente. Ze heeft 2 dansscholen 
één gevestigd in Bakel en één in Someren. Hier heeft ze wel 110 
leerlingen (3 tot... Jaar) die elke week de sterren van de hemel 
dansen in de stijlen jazz, klassiek ballet en hiphop. Mocht 
je daar interesse voor hebben dan kun je een kijkje komen 
nemen. Kijk maar eens bij www.facebook.com/djezbystacey/
Ze liet zich fraai fotograferen in haar balletkledij.

Met Nick van de Kerkhof kregen ze een totaal ander model 
voor de lens. Dat was weer genieten en oefenen. Nick 
beoefent kickboxen bij Mansouri gym in Helmond en liet dat 
die ochtend ook zien.

Met vele foto’s en een voldaan gevoel gingen de fotografen 
daarna weer huiswaarts. Op de onlangs gehouden clubavond 
kwamen vele mooie foto’s van deze shoots voorbij.
Wilt u ook een keer een avond of een clubuitje meemaken, 
kom dan vrijblijvend een keertje kijken. De avonden worden 
gehouden in Parkzicht. Zie voor data en programma 
www.fotodier.nl  

Namens Fotodier: Ger Dirks

Interessante clubavond en clubuitje
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Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

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

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

 

BAD & SANITAIR 
 HTN voor de complete realisatie van uw badkamer 

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

 

neem vrijblijvend contact met ons op ! 

Ruim 600 verschillende tegels  

te zien in onze showroom ! 

 a  a    RT    4 55  5

 

 A    

R.J. van Hagen   TANDARTS   0492-556 156

Coendersberglaan 42

5709 MA  Helmond - Dierdonk

V r r  t h l und  n n  mg nVoor professionele tandheelkunde in een prettige omgeving.

www.tandartsvanhagen.nl

            



Carnaval met de muizen
Het is carnaval in de straat. Fijnstaartje 
kijkt door het raam en ziet en hoort 
van alles. Fijnstaartje woont mijn 
zijn broertje Dikstaartje en zijn vader 
en moeder muis in de kelder van 
bakker Rozijn. Bakker Rozijn heeft een 
poes, Hannibal en daar moeten de 
muizenkinderen voor oppassen.

“Piep, piep”, zegt Fijnstaartje “wij 
kunnen hier ook wel een carnavalsfeest 
vieren. Dan halen we onze vriendjes 
ook op”. “Dat lijkt me leuk”, zegt vader, 
“maar waar moeten we het vieren. 
Hier kan het niet, dat is veels te klein”.  
Ze denken goed na. “Wat is het voor 
een dag vandaag? Woensdag hé, dat is 
prima”, zegt moeder muis, “want dan 
is bakker Rozijn zijn winkel dicht en dan 
hoeft hij ook geen brood te bakken n 
dan komt Hannibal nooit in de bakkerij. 
Dan kunnen we daar feest vieren”. 
“Ja joepie!”, roepen de kinderen, 
“dan kunnen we een heleboel muizen 
uitnodigen om te komen”.

Dan gaan vader en de muizenkinderen 
op pad om aan de ander muizen te 
vertellen dat er vanavond feest is in 
de bakkerij van bakker Rozijn. Moeder 
zoekt ondertussen wat spullen bij elkaar, 
waarmee ze zich kunnen verkleden. 
Ze maakt van rond krantenpapier een 
mooie kraag voor Fijnstaartje. 

Voor Dikstaartje gebruikt moeder 
zilverpapier uit de bonbondoos. Voor 
vader een mooie hoed en voor haarzelf 
maakt ze een oranje strik van touw dat 
de bakker gebruikt om de dozen dicht 
te knopen. Als vader met de kinderen 
terug komt gaan ze de bakkerij versieren 
met gekleurd touw.

Dan is het uur gekomen dat alle 
muizen uit de omgeving bij de bakkerij 
aankomen. Ze kunnen zo naar binnen 
door een gaatje in de muur, vlak 
naast de deur. De muizen hebben zich 
allemaal leuk verkleed.Een paar muizen 
zorgen voor de muziek. Ze gebruiken 
taartvormen, twee houten lepels en een 
doos met hagelslag. En het feest kan 
beginnen. De muizen dansen en lopen 
tussen de bonbondozen, springen op de 
bakkerstafel, over de broodrekken en in 
polonaise achter de meelzakken langs. 
De muizen hebben allemaal plezier voor 
tien!

En dan ineens..... BOM BOM BOM ... wat 
is dat, wat horen ze daar? De muizen 
schrikken zo dat ze stokstijf blijven 
staan. “Kom muizen vlug we moeten ons 
verstoppen, want ik denk dan bakker 
Rozijn eraan komt”, zegt vader vlug. 

“Hannibal, hoorde jij ook zoveel lawaai 
in bakkerij?” vraagt de bakker. “Miauw”, 
zegt de poes.De muizen zitten doodstil 
te wachten op wat komen gaat. 

De bakker zegt: “Hannibal jij kijkt in de 
winkel en ik in de bakkerij. De bakker 
doet de deur open en kijkt de bakkerij 
in. “Wel alle appelflappen moet je 
dit zien! Mijn touw verspreid door 
de bakkerij en hier houten lepels en 
taartvormen zomaar op de grond. Die 
had ik toch dáár neergelegd. Ik snap er 
niets meer van. Ik haal mijn vrouw, dit 
moet ze zien”. En de bakker loopt weg. 

Vlug komen alle muizen weer te 
voorschijn. Ze leggen alle spulletjes 
weer keurig op hun plaats en nog net 
op tijd kunnen de muizen zich opnieuw 
verstoppen. 

“Moet je eens kijken”, zegt de bakker 
tegen zijn vrouw, “zo’n troep laat ik toch 
nooit achter. Ik ruim altijd alles netjes 
op. Hé wat is dat nou?” en de bakker 
wrijft zijn ogen uit. “Ik zag daarnet ....”. 
“Nou wat is er te zien, alles is toch keurig 
netjes opgeruimd”, zegt zijn vrouw. 
“Moest ik daarvoor meekomen?” “Ik, ik 
geloof dat ik droom”, zegt de bakker en 
loopt hoofdschuddend weg.

En de muizen .... die staan zachtjes te 
lachen achter de zakken meel en de 
bonbondozen!

februari 15

           



Kleurplaat

           



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

       Oplossingen op pag 27.
februari 17
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Dierdonkdagen 2020
Nu de dagen weer langer worden en 2020 op gang begint te 
komen, is ook de organisatie van de Dierdonkdagen uit de 
winterslaap ontwaakt.
De komende tijd gaan we hard aan het werk om ook dit 
jaar weer een programma in elkaar te zetten waar iedere 
Dierdonker van jong tot oud enthousiast van gaat worden.
Het worden in ieder geval weer drie spetterende dagen op 11, 
12 en 13 september!!!
Noteer de datum in je agenda en blijf op de hoogte via 
onze website: dierdonkdagen.nl en Facebook pagina: 
Dierdonkdagen

DD

11  12  13

September

De allerbeste wensen voor 2020 en
Weet u dat

• Dat in de maanden januari tot en met juni en van 
september tot met december er in Parkzicht in Dierdonk 
elke woensdag vrije inloop is van 14.00 tot 16.00 uur?

• Dat er dan van alles gedaan wordt zoals creatief bezigzijn, 
door de liefhebbers spellen gespeeld kunnen worden; 
maar ook gewoon “bijkletsen”?

• Dat er diverse leesboeken in de kast staan die geleend 
kunnen worden?

• Dat iedereen welkom is, van jong tot oud, en dat iedereen 
ideeën kan inbrengen?

Kortom: kom ook eens kijken en luisteren wat er zoal op de 
woensdagmiddag gedaan wordt! De koffie is bruin!

WELKOM!
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binnenkort:

zA 08 FEB 20:30 u  
guns 2 roses  
AN EVENING OF GUNS & ROSESS   
za 15 feb 21:00 u  

the hillbilly moonshiners 
PLAY THE MUSIC OF MUMFORD AND SONS
Zo 16 feb 11:00 u  

platenbeurs   
I.S.M. RAY ELPEE UIT EINDHOVEN
ZA 29 feb 21:00 u  

abba fever   
THE ULTIMATE ABBA SHOW
vr 06 mrt 20:00 u  

borgers
MUZIEK IN DE FAMILIE  
za 07 mrt 20:15 u  

ntjam rosie 
FAMILY AND FRIENDS TOUR 2020  
zo 08 mrt 20:00 u  

diamond head  
THE COFFIN TRAIN TOUR 2020

podium

FILOSOFILM V.A. 10 FEB
6 x filosofie & film door dr. Rob van Gerwen. 

KINDERFILMFESTIVAL 22 FEB T/M 01 MRT
Film, chips en fris in de schoolvakanties.

GOEDEMORGENFILM MA T/M VR 10:00 U
Film met warme drank en chocolade. 

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

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Expo

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.

06-29 Maart 2020
De Cacaofabriek
Helmond

FEBRUARI

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

01/02 TAPEFACE

SHOW Nieuwe voorstelling

04/02 SUN RECORDS

MUZIEK Where Rock & Roll was born

05/02 TONEELGROEP OOSTPOOL E.A.

TONEEL God is een moeder

08/02 3JS

MUZIEK De aard van het beest

09/02 JUF ROOS

JEUGD Gaat op vakantie

14/02 JEROEN SPITZENBERGER E.A.

TONEEL Liefde begraven

15/02 THE DOORS IN CONCERT

MUZIEK Fifty Years of Sex and Death

18/02 CONNY JANSSEN DANST

DANS Kiem

27/02 BENJAMIN DE BEER

JEUGD Kristal Theater e.a.

huidtherapie 
lasertherapie

(cos)medische tatoeage
www.marysmits.nl        info@marysmits.nl

            



Carnavalsprogramma 2020 in Parkzicht
Zaterdag 8 februari 2020 organiseren Dierdonk Events en 
SCCD Parkzicht voor de vijfde keer hun jaarlijkse carnavaleske 
amusementsavond. Dit jaar zijn we er in geslaagd om een 
top programma voor u in elkaar te zetten. We hebben, o.a. 
als kletsers niemand minder dan Rob Scheepers uit Sterksel 
en Berry Knapen uit Heeze weten vast te leggen. Verder als 
nieuwkomer in het kletsers wereldje, Rizza Tisserand. Ook het 
amusement is deze keer weer van een zeer hoog niveau met 
o.a. Applaus en Striepke Veur. 
Aanvang 20.30 uur zaal open vanaf 19.45 uur.
Kaarten voor deze fantastische avond kosten slechts € 12.50 
en zijn verkrijgbaar bij Albert Heijn Dierdonk.

Op zondagmiddag 9 februari 2020 wederom onze 
amusements middag. Dit is een evenement voor hen die met 
carnaval zelf niet uitgaan maar toch iets van het carnavals
gebeuren willen proeven. Wij bieden u onder andere een 
optreden van dansmarietjes, een kletser, de winnaars van de 
Helmondse carnavalskraker Wai en diverse andere artiesten. 
In een gezellige omgeving kunt u onder het genot van een 
hapje en een drankje genieten van de diverse optredens en 
uiteraard ook zelf een dansje wagen op de muziek van onze 
huis DJ Cor die met zijn Disco 2000 het licht en het geluid ver
zorgd op zowel de zaterdagavond als ook de zondagmiddag.
Entree kost deze middag slechts € 3.00 en kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de zaal.
Aanvang 14.00 uur en de zaal gaat open om 13.30 uur.

Op donderdagavond 20 februari 2020 onze vaste inloopavond 
voor iedereen die op tijd aan carnaval wil gaan beginnen. 
Deze avond is uiteraard gratis te bezoeken.

Vrijdagavond 21 februari 2020 is voor onze basisschool jeugd 
die het carnaval aftrappen met een spetterende discoavond 
welke van muziek voorzien wordt door D.J. Klumpie.
Entree € 2.50 en ieder kind ontvangt na afloop een traktatie.
Aanvang 19.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur

Maandagmiddag 24 februari 2020 hebben wij onze 
traditionele kindermiddag waarbij de kinderen vermaakt 
worden met diverse leuke activiteiten in de hobbyruimte 
terwijl de pappa’s, mamma’s, opa’s en oma’s onder het genot 
van een drankje in de grote zaal gezellig carnaval kunnen 
vieren. Ook deze middag zal de muziek verzorgt worden door 
D.J. Klumpie
Entree € 3.00 (groot en klein) en de kinderen krijgen diverse 
traktaties. 
Aanvang 14.00 uur en de zaal gaat open om 13.30 uur.

Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten tijdens carnaval.
Carnaval 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:
Stichting Dierdonk Events, SCCD Parkzicht, Wijkvereniging 
Dierdonk en Wijkraad Dierdonk en niet te vergeten onze 
talrijke vrijwilligers zonder wiens hulp dit alles niet mogelijk 
zou zijn.
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Carnaval met en door de Rampetampers 
Kletsavonden
Als u dit leest is de eerste kletsavond al uitverkocht. Wel 
kunt u nog naar de 2e oergezellige kletsavond op 15 februari 
tenminste als er nog kaarten zijn.  Voor het programma zie 
de Gazet van vorige maand of  raadpleeg onze website  
www.rampetampers.nl

Carnavaleske middag met Die Schlagerfreunde
Zondagmiddag 2 februar 2020 om 14.00 uur brengen de 
uit het 60 leden bestaande koor uit Berg en Dal en een 
begeleidings orkest van 5 perzonen met een prettig gestoorde 
dirigente Mariëlle PoelenZij brengen uitsluitend Duitse 
schlagers aangevuld met diverse carnavalspotpourri’s. Bij zo 
een middag hoort natuurlijk Gullaschsuppe und Bratwurst 
mit Sauerkraut, ook is er echte Helmondse Bloedworst en 
Balkenbrei tegen een redelijke prijs verkrijgbaar. De toegang 
is helemaal gratis.

Feestmiddagen voor de kinderen op Maandag 24 februari 
en Dinsdag 25 februari
Speciaal voor de kinderen van de diverse basisscholen 
houden we gezamenlijk in onze residentie “de Fonkel” twee 
feestmiddagen. Op maandag 24 februari een interactieve 
middag. Naast samen lekker springen en hossen op 
(carnavals)muziek of meedansen met je favoriete artiest, 
zullen er diverse leuke dingetjes worden gedaan, zowel actief 
als interactief. We hebben hiervoor een verstrooide professor 
uitgenodigd die ook zijn uitvindingen en proefjes zal laten zien 
en er over verteld. Je krijgt de kans om hem hierbij te helpen. 

Dan ook op dinsdag 25 februari weer een gezellige middag. 
Ook vandaag gaan we weer lekker samen springen en hossen 
op (carnavals)muziek of meedansen met je favoriete artiest. 
Op deze dag wordt de feestmuziek verzorgt door DJ Klumpie.

Op beide dagen  wordt er gezorgd voor een lekkere traktatie. 
Lever de kleurplaat voor 15.30 uur in. Deze staat in de 
Rampetamper die in Dierdonk is bezorgd  is en te downloaden  op 
onze website https://www.rampetampers.nl/kleurplaat-2020, 
of verkrijgbaar in de Fonkel. Maak dus ook kans op een prijsje 
zowel voor de kleurplaat als in de loterij. Vanouds dus belooft 
het op beide dagen weer een gezellige boel te worden waar je 
gewoon bij geweest moet zijn.

Zaal open 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur. Afgelopen is het om 
17.00 uur. Voor de entreeprijs hoef je het niet te laten , slechts 
€ 1,00. 

De Rampetamper
Zoals u al gemerkt zult 
hebben, is er dit jaar voor 
gekozen, mede gezien onze 
binding met Dierdonk,  om ons 
boekje “de Rampetamper” 
weer geheel gratis in Dierdonk 
te bezorgen.

Huis Prins Ton d’n Urste is aangekleed
Prins Ton d’n Urste woont in Dierdonk, Waar? fiets door 
Dierdonk en vindt deze aangeklede woning.

Wij als samenwerkingsverband wensen u een carnaval dat is

Die Schlagerfreunde

Oitde kunst

Nieuwsblad voor Dierdonk22

           



Iedereen kan te maken krijgen met 
één of meer beperkingen. Het kan 
aangeboren zijn of het gevolg van een 
ongeval. Ook ouderdom kan leiden tot 
beperkingen.
Het is al niet leuk dat je een beperking 
hebt, maar voor heel veel mensen is 
het heel vervelend om door het gebruik 
van hulpmiddelen jouw beperking 
zichtbaar te maken.

Ik schrijf dit uit eigen ervaring: Het 
lopen gaat moeilijker. Je weet dat een 
wandelstok wel uitkomst zal bie den. 
Toch duurt het een tijdje totdat je 
overgaat tot aanschaf van een wandel
stok. En dan ga je hem niet meteen 
gebruiken. Eerst moet enige schroom 
overwonnen worden. Pas daarna ga je 
een wandelingetje maken.
Als de problemen verder toenemen 
kom je op het idee om een rollator aan 
te schaffen Ook daar wacht je te lang 
mee. Een rollator is immers voor oude 
vrouwtjes, denk je. En aan die definitie 
wil je niet spontaan voldoen. Bij het 
eerste tochtje met de rollator denk je 
dat iedereen naar je kijkt en dat vind je 
niet echt prettig.
Omdat je jezelf ook over een wat grotere 
afstand wilt verplaatsen, schaf je een 
fiets met elektrische ondersteuning aan. 
Nu val je daar niet meer mee op, maar 
helaas … je valt er wel af. Weer een 
nieuwe teleurstelling.
Je gaat opnieuw zoeken. Je denkt een 
scootmobiel is de juiste oplossing. 
Ik ben dan weer mobiel en kan zelfs 
grotere afstanden afleggen. Toch zijn er 
ook twijfels. Wil je horen bij die mensen 
die in de Veestraat of de Passage en 
Winkelcentrum De Bus de broekspijpen 
van andere mensen afrijden? Dat was 
voor mij heel lang de reden om maar 
door te strompelen en me tegelijkertijd 
ergeren aan die lui op hun scootmobiel.

Toch heb ik, omdat het bijna niet anders 
meer kon, een scootmobiel gekocht. 
Na een paar technische aanwijzingen 
van de verkoper ben ik voorzichtig gaan 
rijden. Ook heb ik de scootmobielcursus 
van de LEVgroep gevolgd. Daar ben 
ik zo enthousiast geworden dat ik als 
vrijwilliger bij die lessen ben gaan 
helpen. Naast die lessen heb ik mee
geholpen bij de organisatie van een paar 
toertochten voor scootmobielen.

Later dacht ik dat het een leuk idee zou 
zijn om vanuit Dierdonk toertochten 
met een groepje scootmobielen te 
gaan maken. Binnen een straal van 
15 kilometer hebben we heel mooie 
natuurgebieden die goed met een 
scootmobiel bezocht kunnen worden. 
Daarmee zouden we een paar doelen 
in één keer kunnen bereiken: Meer 
gebruik van het hulpmiddel; opdoen van 
rijervaring, wat de veiligheid vergroot; 
de eenzaamheid van sommige mensen 
te doorbreken en het genieten van 
elkaar en van de mooie natuur.

Toen ik dit idee besprak in de leden
vergadering van onze Wijkvereniging, 
werd door het bestuur enthousiast 
gereageerd. Sommige leden dachten dat 
er in Dierdonk nauwelijks scootmobiel
gebruikers wonen. Ik kan echter geen 
argumenten bedenken waarom onze 
bewoners duidelijk zouden afwijken van 

de rest van de Helmonders. Het enige 
wat ik kan bedenken is dat de iets lagere 
gemiddelde leeftijd van de inwoners 
leidt tot schroom om voor beperkingen 
uit te komen. Vandaar dat ik in de lange 
inleiding over mijn eigen ervaringen 
schrijf.

Waar ik wel blij om ben is de steun voor 
dit initiatief die uitgesproken is door het 
bestuur van de Wijkvereniging en dat 
vanuit de LEVgroep steun is toegezegd.

Nu wil ik aan de scootmobielgebruikers 
vragen aan mij door te geven of ze mee 
zouden doen als er enkele keren per 
seizoen, bijvoorbeeld in april, juni en 
augustus, zo’n tocht ge orga niseerd zou 
worden. 

U kunt mij bereiken via een email 
aan cvanderzanden@upcmail.nl of via 
het mailadres van de wijkvereniging 
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl

Carel van der Zanden

Mobiliteit bij beperkingen - scootmobiel-
tochten 
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€ 270.000,- 
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TWEEKAPPERS

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

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

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U
            



Peuterspeelzaal Hummeldonk

Er is weer nieuws van peuterspeelzaal 
HUMMELDONK

We zijn het nieuwe kalenderjaar bij 
Hummeldonk heel positief begonnen 
met een aantal wijziging in ons peuter
aanbod. 
Allereerst zijn de openingstijden ver
anderd. Op verzoek van vele ouders is 
ervoor gekozen om de focus te verleggen 
van een combinatie van middagen en 
ochtenden, naar enkel de ochtenden. 
Peuterspeelzaal Hummeldonk opent 
vanaf dit nieuwe kalenderjaar de deuren 
op de volgende ochtenden: maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag.

Ook is ervoor gekozen om de koppeling 
van dagdelen, zoals deze tot en met het 
einde van vorig jaar een feit was, los te 
laten. Dit betekent concreet dat ouders 
vanaf heden de vrije keuze hebben in 
zowel welke dagdelen, als het aantal 
dagdelen (twee, drie of vier), die zij 
graag willen afnemen.

Tenslotte zijn de dagdelen ook ver
lengd naar vier uur per dagdeel. Uit 
onderzoek is namelijk gebleken dat voor 

kinderen de leeftijd van 2 tot 6 jaar de 
belangrijkste periode is om te leren. 
Om kinderen in deze periode optimaal 
te kunnen ondersteunen in hun ont
wikkeling, heeft Spring Kinderopvang 
ervoor gekozen om voor iedereen deze 
verlengde dagdelen beschikbaar te 
stellen.

Naast de uitbreiding van de uren 
verandert er meer in ons peuteraanbod. 
Omdat de kinderen langer bij ons 
zijn, wordt er een gezonde lunch aan
geboden. Daarnaast stelt de overheid 
meer eisen aan de uitvoering van het 
peuteraanbod. 
Zo dienen alle medewerkers een uit
gebreide scholing te volgen om het ont
wikkelingsgericht werken op de locatie 

met behulp van thema’s optimaal in 
te zetten. Al onze medewerkers zijn 
volledig gecertificeerd en zorgen ervoor 
dat ze maatwerk kunnen leveren voor 
alle peuters. De activiteiten sluiten 
hierbij naadloos aan op de behoefte van 
de peuters die we mogen verwelkomen 
bij Hummeldonk!
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De kookmuts
Een stevige maaltijdsoep tijdens de 
koude februarimaand of juist een stevige 
bodem tijdens de carnavalsdagen dan is 
deze erwtensoep zeker een aanrader. 
Ik hoor u al denken; “lekker een stevige 
soep maar, oh oh die calorieën!” Dat 
is deels wel waar maar onderstaande 
soep bevat véél minder calorieën dan 
wanneer deze wordt bereid met een 
varkens hamschijf of varkenshiel.

Voor deze erwtensoep of zoals gezegd “snert” heb ik gekozen 
om runderriblappen en runder rookworst te gebruiken. Veel 
minder vet en net zo lekker.

Gebruik gedroogde groene erwten (spliterwten) die dubbel 
gedopt zijn en dus uit twee delen bestaan.

Mijn weerspreuk voor deze maand is; 
“Ligt de wind in februari stil, dan komt hij zeker in april ”.
Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand februari
Erwtensoep ‘magerder en toch 
lekker’                voor 8 personen

Ingrediënten
600 gram spliterwten 
600 gram riblappen 
3 liter water
3 stuks bouillonblokken
2 stuks prei 
2 stuks uien 
1 teentje knoflook 
1 stuks winterwortel 
0,5 knolselderij
1 stuks laurierblaadje 
1 Runderrookworst 
Zout en peper

Benodigdheden
Kookpan
Schuimspaan
Staafmixer

Bereidingswijze
Breng een pan water aan de kook met 
de bouillonblokken en doe de riblappen 
in het kokend water. Laat de bouillon 
een paar uur trekken tot het vlees 
helemaal gaar is. Eventueel schuim 
dat boven komt drijven verwijderen 
met een schuimspaan. Leg het vlees 
afgedekt op een bord.

Halveer de prei in de lengte, spoel 
schoon onder de kraan en snijd de prei 
in halve ringen.
Pel en snijd de uien in grove stukken.
Pel en snijd de knoflook grof.
Schil en snijd de wortel en knolselderij 
in blokjes en voeg alle groenten toe aan 
de soep.
Spoel de spliterwten en voeg die ook 
toe aan de soep.
Laat de soep circa 1,5 uur rustig koken 
en roer af en toe goed door. Eventueel 
aanvullen met water.
Als de soep klaar is breng hem op smaak 
met zout en peper.

Serveren:
Verwarm de rookworst volgens de 
gebruiksaanwijzing en snijd in stukjes.

Trek met een vork het soepvlees los in 
kleine stukjes en voeg toe aan de soep, 
samen met de rookworst.

Serveer de erwtensoep of “snert” in 
een soepkop of bord.

Tip(s):
Voor extra binding van de erwtensoep 
kan samen met de groenten ook een 
paar aardappelen in blokjes worden 
toegevoegd.

Wil je gladde soep, wacht dan met 
toevoegen van de rookworst en 
soepvlees. Gebruik een staafmixer om 
de soep te pureren en voeg daarna pas 
de rookworst en het soepvlees toe.

Serveer bij de soep plakjes roggenbrood 
met katenspek.

Smakelijk…… en mocht u nog gaan 
carnavallen dan wens ik u

“veul leut en gein, mar haw de kater 
boite de deur”

Kookvraag
Je kunt ook vormpjes gebruiken om de 
panna cotta in te doen.
Dompel na het koelen de vormpjes dan 
enkele seconden in een bakje met heet 
water (kijk uit dat er geen water bij 
de panna cotta komt). Maak met een 
scherp mes de bovenkant rondom los 
en stort deze vervolgens op een bordje.

bron: De kookmuts.
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Afgelopen maand hadden we een Kerstwoordzoeker.Heb 
jij je best gedaan en de woorden die je weg moest strepen 
gevonden dan bleven er 15 letters over en dat was de 
oplossing. Deze had alles te maken met de tijd van het jaar en 
was dan ook : “Fijne feestdagen”. Onder de juiste inzendingen 
heeft Jan van Duren, secretaris van de Wijkvereniging weer 
3 prijswinnaars getrokken die op 24 januari hun prijs in 
ontvangst hebben genomen. 
Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars. 

Van Harte Gefeliciteerd!

Doe jij ook mee?
Deze keer weer woordzoeker. en wel vol met Carnaval Streep 
alle woorden weg, deze kunnen van onder naar boven, van 
boven naar onder, van links naar rechts, van rechts naar 
links, van schuinonder naar schuinboven of schuinboven naar 
schuinonder staan. Soms worden letters dubbbel gebruikt. 
Uiteindelijk blijven er 33 letters over als je deze achter elkaar 
leest dan is dat de oplossing. Veel succes!  

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 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: Donderdag 13 februari 2020

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 17

   
  

Nyne Claassen ,Rik van Veijfeijken en Eline van de Laar

De woorden

Carnavalswoordzoeker

ALAAF
BALLONNEN
BAND
BEL
CARNAVAL
CONFETTI
DANSEN
DANSMARIEKE
DWEILORKEST

ELF
ETEN
FEESTHOED
FEESTNEUS
FLUIT
GLAS
HOSSEN
LACHEN
LAKEI

MIS
OPTOCHT
ORDE
POLONAISE
PLUIM
PRAALWAGEN
PRINS
SCEPTER
SLINGER

STEEK
STRIK
VEER
WAGEN
ZOEN
ZINGEN

O H P O L O N A I S E I 

T N O N E N N O L L A B 

F E E S T H O E D D E E 

K G F R S E T E N K U M 

I A L E F E Z N E S I P 

T W U G L S N I U S L T 

T L I N E I R E N U S D 

E A T I H A N E I G A T 

F A C L M T A M Z N E R 

N R N S S K R E S O A N 

O P N E V I I E D N E A 

C A E A L R N I E R V N 

D F N L S T S H D E O I 

I E R A D S C K E E T S 

B E L A V A N R A C O N 

A G K F L S C E P T E R 

N E G A W T H C O T P O 

D W E I L O R K E S T K 

 

                     

                     
Vul hier de oplossing in
van de woordzoeker
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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

Het Mooiste Groen

Biezenweg 2a       Beek en Donk      Tel.: 0492-461310           

www.tuincentrumdebiezen.nl

NIEUW BIJ SMITS&SMITS

De bijzo
ndere vlo

eren

van The Rigid.

PVC-vlo
eren in clic

k, een-

voudig en snel te leggen. 

Lijmen is n
iet meer nodig!

En met sp
eciale 

geïntegreerde 

ondervlo
er.

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%

             

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!

            



Basisschool Dierdonk is Talentvol

Talentweken
Elk jaar besteed basisschool Dierdonk extra aandacht aan de 
talentontwikkeling van onze kinderen, door middel van de 
talentweken. Elk kind heeft namelijk een talent. Lang niet alle 
kinderen zijn zich daarvan bewust. Om het zelfvertrouwen 
van kinderen te stimuleren, is het belangrijk dat ze hun eigen 
talenten en die van anderen leren herkennen. We willen dat 
onze kinderen trots zijn op zichzelf. Daarom besteden we 
hier tijdens de talentweken extra aandacht aan. De kinderen 
worden zich ervan bewust dat iedereen een eigen talent heeft 
en dat elk talent of kwaliteit even knap en belangrijk is.

Opa en oma middagen
De leerlingen van basisschool Dierdonk mochten tijdens de 
Talentenweken van 2020 hun talenten ook nog laten zien. Elke 
klas heeft opgetreden voor hun opa’s en oma’s. Er kwamen 
allerlei talenten voorbij op het podium. Zingen, dansen, 
sporten, dichten, lezen en schilderen. Dit is slechts een greep 
uit de vele talenten! Basisschool Dierdonk is Talentvol!

De nationale voorleesdagen
Tijdens de nationale voorleesdagen besteden wij op school 
extra aandacht aan (voor)lezen. Dit deden wij op verschillende 

manieren. Zo kwam Blikkie de voorleesbus van Bibliotheek 
Helmond bij ons op school. De kinderen van de groepen 1-2-3 
werden allemaal voorgelezen in de Blikkie bus. De kinderen 
hebben allemaal een creatieve opdracht gemaakt over het 
voorgelezen verhaal.
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Februari in het Annatheater
COLLECTIE LANDGOED zoekt modellen!
Collectie landgoed zoekt vrouwen die het leuk vinden mee 
te lopen in een theatrale modeshow om onze kleding en 
creaties te tonen aan het publiek. De show is onderdeel van 
het kunstproject landgoed Leonardus in Helmond.

De collectie zal zaterdagavond 6 juni en zondagmiddag 7 juni 
in het Annatheater geshowd worden.

Informatie: heb je belangstelling dan kun je je aanmelden via 
Corry Smolders,
tel nr.: 06-46945607 of email naar: stg.schip@chello.nl.

Het Annatheater zoekt vrijwilligers!
Het Annatheater is een initiatief dat uitsluitend op vrijwilligers 
draait. Daarvan zijn er nooit genoeg, en we kunnen dus weer 
nieuwe mensen gebruiken.
Je kunt je op allerlei terreinen inzetten:

• gastvrouw of –heer overdag en ’s avonds, door de week 
en in het weekend

• bardiensten draaien
• het meehelpen bij het realiseren van projecten, 

bijvoorbeeld Open Podia, Op de planken met Anna
• het schrijven van tekstjes voor PR-doeleinden
• het verspreiden van folders en posters
• het onderhouden van contacten met andere culturele 

instellingen
• ondersteuning van eigen producties op het gebied van 

kostuums, grime, assistentie regie, assistentie lessen/
theaterproducties Jeugdtheaterschool.

• sociale media bijhouden
• enzovoort

Je werkt tamelijk zelfstandig in een gezellig team, waarin voor 
iedereen ruimte en waardering is. Of je nou een vergadertijger 
of Stille-Willie-met-gouden-handjes bent. Je bepaalt zelf 
wanneer en hoeveel je wilt werken. Af en toe vieren we een 
feestje, en als jij eens iets wilt vieren in het theater is dat 
bespreekbaar.

Meer informatie? E-mail naar info@annatheater.nl

Verwacht in maart 2020: Voorjaarscursus 
toneelspelen
Op dinsdag 3 maart kun je gratis de eerste les volgen om te 
kijken of toneelspelen/ acteren iets voor je is.
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur
Informatie: Lavínia Germano, tel.: 06-44369288, e-mail: 
laviniagermano@annatheater.nl

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

Nieuwsblad voor Dierdonk30

          



Kinderdagverblijf De Bereboot
Het leukste kinderdagverblijf van de 
regio (en ver daarbuiten!) Ons motto: 
Iedere dag een avontuur in de natuur!

Moestuin
De kinderen zijn bij De Bereboot heel 
vaak buiten te vinden, we zijn niet voor 
niets de enige Groene Kinderopvang in 
Helmond. Houdt u ook zo van buiten 
zijn? Van lekker wroeten in de aarde? 
Vindt u zaaien en oogsten ook zo 
ontzettend fascinerend?
Vindt u een moestuin ook bere-inte-
ressant? Dan zijn wij op zoek naar u!
Wij zoeken mensen, die net als wij, 
enthousiast worden, van onze moestuin. 
We zoeken dus helpende handen. Dit 
kan zijn van een paar keer per jaar, tot 
wekelijks of zelfs dagelijks, dat bepaald 
u zelf! U hoeft geen ouder te zijn bij De 
Bereboot, iedereen is welkom. Neemt 
u contact op met De Bereboot via 
telefoonnummer 0492-475009 of mail 
naar lidian@bereboot.nl

Australië
Ook via deze weg willen we laten weten 
dat we een statiegeld flessen actie 
hebben. Het hart van onze Kapitein Beer 
huilt vanwege de branden bij zijn neven 
en nichten, de koalaberen in Australië. 
De beelden van totale verwoesting ra
ken ons diep. Onze prachtige planeet, 
mens en dier op de vlucht …
Wij willen helpen door (fictief) twee 

koala beren (Anwen en Paul, beide ge
troffen door de branden) te adop teren. 
Lever tussen 13 januari en 15 februari u 
lege statiegeldflessen in bij Kinderdag
verblijf de Bereboot, Oude Dierdonk 1, 
Helmond. Onze dank is groot!

Peuters in het Wild
Graag willen wij u ook nog wat meer 
vertellen over onze Peuters in het 
Wild (peuterspeelzaal), een uniek 
concept, wat nergens in Helmond te 
vinden is. Een peuterspeelzaal gericht 
op natuurbeleving, beweging en 
ontspanning. Dagelijks samen spelen, 
ontdekken en leren in de natuur. Wat 
binnen kan, kan buiten ook! Tijdens 
de opvang ontdekken onze peuters de 
natuur, de dieren en de moestuin en 
mogen ze hun eigen grenzen verkennen. 
We gaan op een avontuurlijke 
ontdekkingstocht die alle zintuigen 
prikkelt met veel plezier. Wist je dat je 

kind buiten in de natuur ontspant en tot 
rust komt? Kortom, kinderen worden 
blijer, creatiever, socialer, fitter en vrijer 
in de natuur!

Onze peuterspeelzaal is dagelijks 
geopend van 8.30 uur tot 12.45 uur en 
is inclusief fruit en een gezonde lunch 
(vervroegen en verlengen van de opvang 
is mogelijk). Nieuwsgierig geworden?
Ga met ons mee op Kriebelbeestjes-
expeditie, woens dag 12 februari van 
10.00 uur tot 11.00 uur. 
In het bos 
wo nen heel 
veel beestjes, 
kriebel beestjes. 
Misschien vinden 
we wel een 
pissebed of een 
duizendpoot?
Zouden ze echt 
kriebelen als je 
ze in je handen 
hebt? Dat gaan 
we onderzoeken! 
Deelname is vrijblijvend. Opgeven is 
wenselijk via telefoonnummer 0492-
475009 of mail naar lidian@bereboot.nl. 
Tot dan!

KDV de Bereboot, Iedere dag avontuur
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ONZE SERVICE IS
ONBETAALBAAR
• DUURZAME ENERGIE

OA HYBRIDE WARMTEPOMPEN 
 VAN BV ELGA & DAIKIN

• AIRCO INSTALLATIES
• WATERONTHARDERS
• CV KETELS SERVICE & ONDERHOUD

DAAROM IS IE OOK GRATIS

Huiskensstraat 21
5708XA Helmond-Brandevoort
M. 06-295 74 376
www.deinstallatieman.nl

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

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

Trein te laat?

 

            

De trein Venlo-Eindhoven 
is ca. 25minuten te laat als
hij eindelijk in Helmond
arriveert.

Vraagt een reiziger aan 
de conducteur:
"Is deze trein te laat?"

De conducteur antwoord:
"Te laat, meneer, dit is de
trein vanmorgen al!"

            



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

Kan de kerk of deze pagina u 
wat schelen?
In een van de vorige edities van de 
Gazet stond de uitslag van een enquête 
onder de Dierdonkers welke rubriek 
goed gelezen werd. Voor ons als mensen 
van de Lambertusparochie was het wel 
pijn lijk dat de kerknieuwtjes het minst 
gelezen werden van alles. Hebben wij 
als christenen in Helmond zó afgedaan 
in de wijk Dierdonk? Betekenen de 
waarden van het christendom, waar 
ons land zo veel aan te danken heeft, zo 
weinig meer?

En dan komen we in de maand januari 
ook nog eens aan met de Actie Kerk
balans … Degenen die nog wel bij de 
katho lieke gemeenschap horen omdat 
ze gedoopt zijn, denken dan misschien 
ook nog: “daar komen ze weer om 
geld bedelen“. En dat klopt. Want hoe 
vervelend het ook klinkt: zonder geld 
loopt er niks in deze wereld. Wij zijn als 
ge lovigen vol vertrouwen dat God voor 
ons zorgt, maar de zegen van boven 
stelt ons niet in staat de gasrekening of 
de verzekeringspremie te betalen.

Om te kunnen bestaan, hebben kerken 
een financiële bijdrage nodig van hun 
leden. Zo blijven ze van waarde voor 
hun leden en de samenleving. ‘Geef 
voor je kerk’ is het thema voor Actie 
Kerkbalans 2020. Kan het u iets schelen 
of er kerken zijn in Helmond?

Eerlijk is eerlijk, als wij iets van 3% 
aandacht scoren in Dierdonk met deze 
pagina’s, verwachten wij als parochie 
geen grote geldstromen uit de wijk 
vanwege dit artikel. De inwoners van 
de andere wijken hebben altijd maar 
mondjes maat meegedaan met de 

kerkbijdrage. Maar om andere redenen. 
We weten dat de koopkracht in veel 
wijken laag is, mensen vaak schulden 
hebben. Onze Caritas (de dagelijkse 
maaltijden voor de armen) is er niet 
voor niets, veel mensen hebben het 
niet breed. Er zijn echter ook mensen 
die er warmpjes bij zitten en financieel 
kunnen doen wat ze willen. Wij zien tot 
onze verbazing dat soms mensen met 
alleen een AOW-tje méér geven dan 
mensen die in een prachtig koophuis 
kunnen wonen … 

Uit recent onderzoek blijkt, dat de 
sociale samenhang in de maatschappij 
sterker verbrokkelt dan we soms 
denken. Dat komt vooral omdat de 
moderne mens ‘individualiseert’. Het 
eigen leven, onze behoeften, wat wij 
willen, dat staat voorop. De Kerk is een 
gemeenschap die staat voor de weg van 
Jezus. Leerling zijn, permanente keuzes, 
elkaar nodig hebben. Solidariteit. 
Waarden die er ook in Dierdonk toe 
mogen doen, of niet? Niet alleen als 
we er behoefte aan hebben. Maar ja, 
moderne mensen denken al snel dat je 
daar geen kerk voor nodig hebt. Naar de 
kerk gaan? Bijdragen voor een gebouw 
buiten de eigen wijk waar je bijna niet 
komt? Waarom zou je? Als men iets van 
de parochie wil, betaalt men eventueel 
wel voor dat moment, maar anders toch 
niet? Veel ouderen hebben nog een 
sterker gevoel van gemeenschap van 
huis uit. Jongeren, maar ook veertigers 
en vijftigers, beleven gemeenschap op 
hun eigen manier, hebben misschien 
wel iets met God, maar hebben daar 
geen parochie voor nodig. Alleen de 
mensen die gehecht zijn aan de sfeer 
in een van onze kerken, gaan daar voor. 
Maar wie er niet of zelden komt, maakt 

het niet uit waar die kerk staat, of dat nu 
de Jozefkerk of de Pauluskerk is.

Voor 2020 begroten we als parochie 
een verlies van 160.000 euro. De reden? 
De kosten blijven gelijk of stijgen. 
Inkomsten zijn er steeds minder en 
dus gaan we in het rood. We proberen 
dit zo lang mogelijk uit te houden. 
Maar iedereen met gezond verstand 
snapt, dat het een keer ophoudt. We 
moeten onszelf onderhouden, niemand 
subsidieert ons. Je kunt het spaarvarken 
leegeten tot de bodem, maar op de 
bodem ligt dan niet veel meer.

Kan het u in Dierdonk iets schelen of er 
een katholieke kerk is? Zo ja, dan hopen 
we dat u deze pagina leest en ons iets 
gunt. Wilt u meedoen? Uw kunt een 
bijdrage overmaken naar 
NL 72 RABO 0171 0800 84 t.n.v. R.K. 
Parochie  H. Lambertus  in Helmond.
Wij danken u hartelijk voor uw bereid-
heid dit bericht te lezen en nog meer 
dank als u de parochie welgezind wilt 
zijn.
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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

Kinderkerstfeest

In de kind op schoot dienst waren 
ca 30 kinderen die genoten van het 
kerstverhaal. Maar eerder waren 400 
leerlingen van de Rank op bezoek 
geweest en hadden het kerstfeest in de 
kerk meegemaakt. Het was een echte 
feestelijke gebeuren.

Rouwverwerking

Als je een naaste door de dood verliest 
zet dat je hele leven op z’n kop.
Alleen achterblijven betekent niet alleen 
dat je het verlies moet verwerken, 
maar ook de enorme veranderingen 
in je dagelijkse leven. Ook kunnen 
onverwachte gebeurtenissen emoties 
oproepen.
Voor de mensen in je omgeving is dat 
vaak niet herkenbaar en men verwacht 
dat je na een paar maanden wel weer 
gewoon verder kunt gaan. Zelf heb je 
misschien ook nooit verwacht dat alles 
zo verandert. Zelfs na vele jaren kun 
je nog moeite hebben het verlies te 
verwerken.
Ook kun je, al zou je dat zelf graag willen, 
vaak niet met anderen over je verlies en 
emoties praten. Men heeft daar gewoon 
geen tijd of belangstelling voor en zelf 
wil je niemand tot last zijn.
Op de vraag: “hoe gaat het met je?” is 
het antwoord dan steevast: “goed hoor”
Het is zinvol gebleken een ontmoetings
groep te organiseren. In zo’n groep kun 
je praten met anderen die vergelijkbare 
ervaring en emoties beleven. Je luistert 
naar elkaar en begrijpt wat de ander 
beleeft. Je kunt je verhaal kwijt al hoeft 
dat niet alleen treurig te zijn.
Enkele deelnemers van de groep van 
vorig jaar stelden het op prijs met elkaar 
contact te blijven houden af en toe 
gezellig bij elkaar te komen. Zo ontstaat 
een blijvende steun.

De ontmoetingsgroep wordt begeleid 
door Corine Beeuwkesvan Ede en 
Pieter Flach. Deelname is voor iedereen 
mogelijk. Schroom niet en meld je aan.

Zincafé met Kaulen-lezingen

Elke 2e dinsdagavond in de maanden 
november t/m april is er Zincafé met 
een KAULENlezing: gastsprekers 
houden vanuit verschillend perspectief 
een zinnige lezing dat gekoppeld is 
aan het jaarthema ‘Ongelooflijk’. Er is 
ook gelegenheid om met de spreker in 
gesprek te gaan.

11 februari : Sam Janse: ‘Apocriefe 
boeken: voor ongelovigen?’
10 maart : Heleen Zorgdrager 
en Carl Buijs: ‘Wondermooi, zoals U 
mij gemaakt hebt’. Een lezing over kerk 
en transgenders; met een persoonlijk 
verhaal van een ervaringsdeskundige. 
Elke lezing begint om 20.00u in het 
Valkennest.

Postzegels verzamelen

December is de maand dat weer kaarten 
werden verstuurd met nog een echte 
postzegel erop.
Deze postzegels zijn nog wat waard, dus 
als u de stapel kerstkaarten weggooit 
scheur de postzegel eraf en stop ze in de 
bus bij één van de wijkteamleden of op 
de Arcenlaan 10.
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Scouting Paulus: Nieuwjaarsbrunch bij de 
welpen

www.scoutingpaulus.com

www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

www.instagram.com/scoutingpaulushelmond

info@scoutingpaulus.com

Op zaterdag 11 januari was het weer 
zover, de jaarlijkse Nieuwjaars brunch 
van de welpen. Vanaf 11u waren de 
welpen in de weer om een lekker brunch 
te bereiden voor de ouders en natuurlijk 
voor onszelf. Er waren smoothies, een 
fruitsalade, verschillende wraps, twee 
soepen, kleine toetjes en nog veel meer. 
Na 2 uur hard werken en opruimen, 
kwamen om 13 uur de ouders binnen 
stromen en kon het smullen beginnen!

Nadat iedereen elkaar een gelukkig 
nieuwjaar had gewenst en de buikjes 
rond waren, was het tijd om alles op te 
ruimen. Hierbij kwamen we erachter 
dat er eigenlijk best veel voedsel over 
was, wat wij zonde vonden om zomaar 
weg te gooien. Dus hebben we besloten 
het overige en nog bruikbare voedsel te 
doneren aan het Leger des 
Heils in Helmond.

De welpen(leiding) van 
Scouting Paulus Helmond-
Oost/Dierdonk wenst 
iedereen een gelukkig 
nieuwjaar!
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