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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: 1e Tussendijk 10 - 5705 CG Helmond
IBAN: NL86ABNA0600352382
BTW-Nr: NL-8597.57.432.B.01
KvK: 74054031
E-mailadres: installatie@verigo.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 85-0028417
Website: www.verigo.nl

Het Corona-virus treft ook de Gazet
Het zijn andere tijden! Normaal zouden
we deze Gazet beginnen met op de
voorpagina aandacht voor Pasen, met
de paashaas en paaseieren. Helaas zijn
het andere tijden.
Wij hebben er lang over nagedacht of
we deze Gazet wel uit moesten brengen.
Deze maand is er nog verslag gelegd
van enkele activiteiten die hebben
plaatsgevonden. De aankondigingen
voor de geplande activiteiten tot 1 juni
hebben we in overleg met de inzenders
niet geplaatst. Geen busreis, geen
koersballen en geen jeu dé boules voor
Moetniks. Geen openbare zangavond
van ‘t Akkoordje; geen computerinloop
en nog geen eerste scootmobiel tocht
etc. etc. De jeugdzeilvereniging had zijn
zeilseizoen op Berkendonk aan willen
kondigen maar ook dit ligt voorlopig stil
tot 1 juni.
Zo is de brede informatiemiddag over
zorg en ondersteuning in Helmond
niet door gegaan, net zo min als de
Computerinloop en de Jeugddisco.
Zo ook niet het geplande bezoek aan
Canpack door MoetNiks.
Advertentie uit Dierdonkplein dec 1999

We zien deze maand geen aankondigingen voor de Paas-activiteiten en u
mist deze maand de Kerkpagina van
de Heilige Lambertus Parochie. De
kerkdiensten zijn nu alleen nog maar te
volgen op de tv of via Livestream. Wilt u
toch op de hoogte blijven kijk dan op de
facebook https://www.facebook.com/
ParochieHeiligeLambertus of op de Blog
https://heiligelambertus.blogspot.com/
De Kerkpagina van de Protestanten
is deze week nog aangepast op de
actualiteit.
Ook zou er deze maand een nieuwe
columnist gestart zijn – Margo Gast
van Huisartsenpraktijk Boszicht –, die
een nieuwe medische column zou gaan
schrijven, maar ze heeft laten weten het
nu even te druk te hebben.
Geen activiteiten, geen verslagen,
dus geen vulling voor de Gazet. Ook
zullen we dit gaan merken in het aantal
advertenties. Deze maand in het totaal
nog voldoende om een dunne Gazet
uit te brengen. Voor de maand mei
zal de kopij met de advertenties zo
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weinig zijn dat we deze waarschijnlijk
slechts digitaal zullen publiceren op
www.dierdonkgazet.nl. Uiteraard zijn
daar wel de kinderpagina’s bij want er
zal toch gekleurd moeten worden voor
moederdag. De bestuur van de wijk
vereniging richt zich hierover tot u in
deze Gazet.
Over advertenties gesproken, één
adverteerder wil ik er deze maand even
uitlichten en wel opticien Henk Huisman
uit Bakel. Deze maand april zit hij 25 jaar
in het vak en is een adverteerder van
het eerste uur. Zelfs al in de voorloper
van de Gazet, “Dierdonkplein”. Helaas
zal ook zijn feestje niet zo verlopen als
gepland stond, Hij zal zijn felicitaties
achter (brillen) glas in ontvangst moeten
nemen. In elk geval van ons uit “van
harte gefeliciteerd met deze mijlpaal”.
Dan nog even dit, ook in deze crisistijd
is het, terwijl ik dit voorwoord zit te
schrijven weer zomertijd geworden, een
tijd waarin we hopen dat het virus snel
zal verdwijnen. En niet al het Corona is
slecht, zo heb je hotels met die naam,
eetgelegenheden, bloemenzaken en
natuurlijk ook een biertje. Laten we
met zijn allen vechten tegen het virus,
houdt afstand en volg de aanwijzingen
op zodat we snel met zijn allen weer
samen kunnen genieten van een lekker
vloeibaar (corona)biertje.
Mocht u leuke dingen beleefd hebben
in deze tijd, of wilt u dierdonkers
laten delen in hoe u de kinderen
bezighoudt nu de school gesloten is,
hoe de (eindexamen)scholieren de
asperge- en aarbeienboeren gaan
helpen met de oogst en ga zo maar
door. Graag horen wij hierover via
redactie@dierdonkgazet.nl dan krijgen
we misschien nog toch voldoende kopij
binnen om wel een papieren Gazet uit
te brengen in mei.
Deze keer geen afsluiting met veel
leesplezier maar met een” Blijf Gezond.”
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Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:
www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw) (556266
Secretariaat:
Hans v. Rijt
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder (06 30735792
www.parkzichtdierdonk.nl
Papier, gft, pmd en restafval:
Wilt u weten wanneer het
afval bij u wordt opgehaald,
kijk dan in de afvalkalender
op de website www.deafvalapp.nl.

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

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

Haverveld Dierdonk

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent
(0900-8844
mail: monique.van.lierop@politie.nl
henry.van.dongen@politie.nl
Basisschool Dierdonk
(512021
Dierenambulance
(513971
Gemeente (Meldingen)
(140492
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
Parochie H.Lambertus
(522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016

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

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

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

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

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

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

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

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
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Peuterspeelzaal Hummeldonk
(088-2088726
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088 2088200
Sportieve BSO Sportstuif,
Braakse Bosdijk 1A,
(088 633 20 20
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Columns en vaste rubrieken

Wijkinformatie en telefoonnummers  .   .   .   .   .   .   . 
Politiek met: Jan van Aert en Louis van de Werff  .  .  .  .
De kookmuts, menu van de maand  .  .  .  .  .  .  .
Kerknieuws van de Bethlehemkerk  .  .  .  .  .  .  .
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Cultuur, Sport en ingezonden berichten

Scouting Paulus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Basisschool Dierdonk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
KDV de Bereboot, buitenspelen is gezond  .  .  .  .  .  . 25

Jeugd pagina’s

Jeugdverhaal: Het zieke broertje  .   .   .   .   .   .   .   . 
Kleurplaat   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Spelletjes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Prijspuzzel, Win een boekenbon  .   .   .   .   .   .   .   . 

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
De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende
15 april.
uitgave inleveren uiterlijk:
Volgende verschijningsdatum vanaf:
1 mei.
Gelet op de afgekondigde coronamaatregelen is het mogelijk dat de Gazet van
mei niet verschijnt of alleen digitaal ter
beschikking komt.
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GROOTSTE
SMEG ASSORTIMENT IN DE REGIO

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.VANDUPPEN.NL OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL OOSTENDE 10, HELMOND, | (0492) 52 30 51

Wat kan ik doen om verspreiding van
het nieuwe coronavirus (COVID-19)
te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen, zijn heel simpel.
Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid
kunnen veroorzaken. Het is altijd belangrijk om deze op te volgen.

Was je handen regelmatig.
Hoest en nies in de binnenkant van je
elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.

Uw installateur voor :
Cv ketel

Onderhoud en storing

Waterontharder

Vloerverwarming

Hybride warmtepomp

Sanitair

Badkamers

Tegels

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond

Geen handen schudden.

0492-386100

Coronavirus gooit alles op z’n kop
Alles ligt stil door het coronavirus en
dat geld ook voor alle gemeentelijke
activiteiten van raad en commissievergaderingen deze zijn opgeschort
naar een latere datum.
Maar ondanks alles speelt er wel weer
wat in gemeenteland Helmond we
komen weer geld te kort, het EDAHMuseum en het Draaiorgelmuseum,
gaat 242.500 euro meer kosten dan
de begrote 350.000 euro en dit gebeurd momenteel bij
bijna ieder nieuw project wat er momenteel loopt binnen
de gemeente Helmond, wordt er dan zo vaak verkeerd
gecalculeerd? En dan moet het nieuwe huis van de stad
nog gebouwd worden laten we hopen dat hier wel de juiste
bedragen worden gecalculeerd anders gaat dit al snel in de
miljoenen lopen. Maar natuurlijk hoopt 50PLUS dat de beide
museums in een mooie opgeknapt pand terecht komen waar
ze nog jaren gebruik van kunnen maken want dat verdienen
ze en onze steun hebben ze.

Nu even over de digitalisering, de samenleving digitaliseert
in een rap tempo. Dat heeft zeker zijn goede kanten, maar
ook zijn kwetsbaarheden. Er zijn veel mensen en vooral
ouderen die het tempo en niveau van de digitalisering niet
bij kunnen houden. Dit geldt ook voor veel laaggeletterde.
Goed functioneren in een digitaliserende maatschappij
vergt vaardigheden die niet iedereen geleerd heeft. Dat
maakt deze mensen extra kwetsbaar voor kwaadwillende.
Veel mensen en vooral ouderen hebben geen of een slechte
digitale weerbaarheid voor hen is dat allemaal nog niet zo
vanzelfsprekend. Wat gebeurt er in Dierdonk om die mensen
te ondersteunen in de wereld van digitalisering, nou er is
iedere week op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur “computer
inloop” in Parkzicht hier staan mensen voor u klaar die u
meer wegwijs kunnen maken binnen deze materie dit zou
stoppen eind maart, 50PLUS hoopt dat de organisatie van de
“computer inloop” nog een paar maanden langer door zou
willen gaan, zodat de mensen die dit lezen en hier niet van
wisten als nog gebruik kunnen maken van deze gratis dienst.
Met dank aan deze vrijwilligers.
Jan van Aert, gemeentraadslid 5PLUS

Corona, Corona, Corona,
Alles gaat over het virus en de verspreiding ervan. Wat mij verbaast is,
dat nu heel veel mensen wel dezelfde
kant op kijken, samen dingen doen en
aan anderen denken. Normaal in de
politiek ziet het er wel anders uit. Zeg
nou zelf, Helmond, 37 raadszetels en
12 partijen. Dat is pas verdeeldheid.
Als er één positief ding uit Corana te
halen is, is het wel de saamhorigheid
die er dan ineens is. Het applaus voor de zorg, het samen
zingen voor de zorg etc. Natuurlijk zijn er wel altijd een paar
schreeuwende betweters bij, maar die laat ik helemaal links
(of rechts) liggen.
Toch moet ik wel iets kwijt. Één groep heeft er weer moeite
mee en dat is diezelfde groep die ook al met het vuurwerk
bezig was: de jongeren. Albert Heijn Dierdonk laat geen
groepjes jongeren meer toe, ze scholen samen en blijven in
de winkel hangen alsof er niks aan de hand is. De Nederlands
Belgische grens wordt geregeld overschreden voor benzine
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tanken en uitgaan. Dus de grenzen maar op slot. Ook Duitsland
zit te denken aan het sluiten van de grenzen vanwege o.a.
de jongeren die de regels negeren. Ikzelf liep vrijdag 20
maart door Sluis in Zeeuws-Vlaanderen en de enigen die te
dicht bijeen stonden waren jongeren, adolescenten. In de
supermarkt stonden ze te dicht bijeen en te dicht bij oudere
klanten. Dit ondanks de oproep van de overheid: houd
afstand.
Hoe kan het dat zo’n groep eigenlijk lak heeft aan de regels. Ik
denk dat “ik” en niet “wij” een te grote rol speelt in hun leven.
Ik denk dat ze zelf denken dat alles wel goed komt en dat het
wel wordt geregeld. Deze groep heeft alleen maar luxe gekend
en geen tegenslagen, waarvoor drastische maatregelen nodig
zijn. Ik hoop dat Corona ervoor zorgt dat deze groep mensen
meer aan anderen gaat denken en zich aan wat simpele
afspraken kunnen houden, want het is nodig.
Samen staan we sterk.
Louis van de Werff,
Burgercommissielid Helder Helmond
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BAD & SANITAIR
HTN voor de complete realisatie van uw badkamer

Ruim 600 verschillende tegels
te zien in onze showroom !

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

Omdat iedereen anders is...
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R.J. van Hagen TANDARTS
156
TS 0492-556
9
Coendersberglaan 42
5709 MA
A Helmond - Dierdonk
Voor
tandheelkunde
V r professionele
r
i
t
h l nd inn eenn prettige omgeving.
mg n

www.tandartsvanhagen.nl

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

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

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

Vooruitkijken
De corona crisis heeft grote gevolgen in de wereld, in
Nederland, in Brabant, in Helmond en dus ook in Dierdonk.
We volgen allemaal de richtlijnen en adviezen van het
ministerie en de GGD en hopen deze crisis spoedig te
bezweren.
Concreet betekent dit dat vele activiteiten in onze wijk gean
nuleerd zijn. Dit heeft weer tot gevolg dat ook de inhoud van
ons wijkblad minder wordt. Er zijn immers geen verslagen van
activiteiten en er worden geen activiteiten aangekondigd.
De editie van mei 2020 zal derhalve niet op papier verschijnen

maar alleen als digitale versie (onder andere op
www.dierdonk.nl). Wijkvereniging Dierdonk
hoopt van harte dat we allemaal gezond
door deze crisis heenkomen en dat we elkaar
weer mogen ontmoeten bij bijvoorbeeld de
twee grote evenementen in september 2020:
De Dierdonkdagen van 11, 12 en 13 september en Kunst in
Dierdonk op 20 september.
Blijf gezond en houd afstand.
Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk

Warm winterarrangement MoetNiks
Op dinsdag 18 februari vond de winterwandeling plaats van
MoetNiks.
De winterse sfeer moest erbij gedacht worden, maar tegen de
regen brachten petten en paraplu’s de nodige bescherming.
Al met al een mooie wandeling en bij Parkzicht moesten de
wandelschoenen verwisseld worden, om de mooie ruimte
niet te vervuilen met modder.

Het smaakte uitstekend want de schalen waren bijna leeg.
Als afsluiting was er natuurlijk een toetje, wat gepresenteerd
werd op zijn Ans op een bordje met onderzetter.
Het was een zeer geslaagde middag, met dank aan de
spontane medewerking van Herman van Zoelen.
Voor herhaling vatbaar en voor een nog groter aantal
deelnemers.

De zaal was feestelijk aangekleed en de glühwein smaakte
voortreffelijk.
Daarna was er een uitgebreid stampotten buffet met drie
soorten vlees, verzorgd door traiteur Romenesco.

Een tevreden genieter.
Henk
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Doe ook de zonne(energie)scan voor je woning
Meer dan 130.000 Brabanders deden de zonnescan.
Zij weten of hun huis geschikt is voor zonnepanelen,
wat ongeveer de kosten zijn én wat het oplevert.

Wil je op basis van deze indicatie voor jouw woning meer weten
over zonnepanelen? Dan kun je voor een onafhankelijk advies bij het
Energiehuis Helmond terecht.

Wil jij dit ook weten voor jouw woning?
De site www.zonnescanbrabant.nl geeft voor ieder
gebouw in Brabant inzicht in de kansen voor zonnepanelen. Aan de
hand van satellietbeelden en 3Dmodellen wordt de geschiktheid van
het dak duidelijk. Daarnaast krijg je een schatting van de opbrengst en
de investeringskosten. De scan is recent vernieuwd met de nieuwste
kaarten en de meest actuele informatie over de installatiekosten en de
opbrengsten.

Duurzaamheidslening
Goed om te weten dat je de aanleg van zonnepanelen kunt financieren
met de Duurzaamheidslening van gemeente Helmond. Deze lening tegen
een scherp rentetarief, geldt voor energiebesparende maatregelen aan je
woning.

Energiebesparingstip
Gebruik voor je verlichting in huis
een tijdsschakelaar of afstandsbediening. Hiermee voorkom je
dat lampen in huis onnodig en te
lang aan staan. Bovendien is het
met een afstandsbediening veel
gemakkelijker om je lampen uit
te zetten. Vergeet uiteraard ook
niet dat LED lampen de meest
zuinige verlichtingsbronnen zijn!

Zie voor meer informatie:
www.allelichtenopgroen.nl/subsidiemogelijkheden

Bouw zelf een insectenhotel
Insecten zijn nuttige beestjes die helpen in tuinen en groene gebieden.
Ze bestuiven bloemen en zorgen voor een ecologisch evenwicht door
schadelijke insecten te bestrijden. Het ingrijpen van de mens heeft het
evenwicht tussen nuttige en schadelijke insecten echter verstoord. Dit
leidt steeds vaker tot erg vervelende insectenplagen, denk maar aan de
eikenprocessierups. Insectenhotels helpen nuttige beestjes bij het schuilen
voor slecht weer, ruimte voor het leggen van eitjes en een plekje om te
overwinteren. Je kunt heel eenvoudig zelf een insectenhotel maken en
daarmee de biodiversiteit in Helmond een steuntje in de rug geven.
Check de stap-voor-stap instructie via:
www.allelichtenopgroen.nl/insectenhotel

Informatieavonden over Energiezuinig wonen
Bij het Energiehuis Helmond kun je terecht voor onafhankelijk advies over
energiebesparende maatregelen in of aan je woning. De experts van het
Energiehuis organiseren ook regelmatig informatiebijeenkomsten.
In april ziet het programma er als volgt uit:
Woensdag 15 april Energiecafé: waterstof als energiedrager
Maandag 20 april Informatie avond i.s.m. de gemeente Helmond
De informatiebijeenkomsten vinden plaatsen in het Energiehuis
(Torenstraat 3-5) en beginnen om 19.30 uur.
De toegang is gratis.
Meer info en aanmelding:
www.energiehuishelmond.nl/agenda
In verband met de genomen maatregelen betreffende het Coronavirus
zullen deze informatieavonden geen doorgang vinden!!

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.

www.allelichtenopgroen.nl

@allelichtenopgroen

info@allelichtenopgroen.nl

@allelichtenopgroen

Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5

Van de Wijkraad
Beste Dierdonkenaren.
In de vorige Gazet heb ik u geïnformeerd over jullie nieuw
bestuur. Zie www.dierdonk.nl/wijkraad.
Wij vragen u om uw medewerking. Wij willen graag ideeën
en activiteiten horen hoe wij het leven in Dierdonk kunnen
verbeteren. Helaas zijn er nog weinig initiatieven van uw zijde
bij ons terecht gekomen.
Zoals u ook bij het verslag over het Eetpunt kunt lezen,
wil de wijkraad gelden ter beschikking stellen voor goede
activiteiten.
Wij als bestuur zijn volop aan het werken aan ons Wijkactie
plan. Dit gaan we als het klaar is publiceren op onze website.
In het Wijkactieplan kunt u lezen dat er diverse verenigingen
en stichtingen met initiatieven bezig zijn, die wij als Wijkraad
financieel ondersteunen.
De wijkraad heeft ook een buurtbudget. Wij ondersteunen
ontmoetingsactiviteiten in straten met € 50,-- per activiteit.
Neem van te voren wel contact met ons op.

In het Wijkactieplan staan ook
diverse
activiteiten
waarover
u kunt mee discussiëren. Een
voorbeeld hiervan: de Bakelse
Beemden. Hierover zijn wij in discussie met de gemeente en
de proberen ook contact te krijgen met de eigenaar de Heer
Peter-Paul de Vries. Op korte termijn willen wij in de Bakelse
Beemden een fatsoenlijke ingang via de groene poort, het
opruimen van de puin van de afgebroken gebouwen en het
wederom begaanbaar maken van de wandelroutes. Op de
lange termijn zijn wij benieuwd wat er allemaal in en rond de
Bakelse Beemden gaat veranderen met de omleiding van de
N279.
Wij nodigen u uit om een van onze open vergaderingen
te bezoeken. Voor het vergaderschema zie onze website
www.dierdonk.nl/wijkraad
Stuur uw ideeën naar secretariaatwijkraad@dierdonk.nl of
bel naar een van onze bestuursleden.
De voorzitter van de Wijkraad Arie Manders

Van de Wijkraad, Eetpunt
De Wijkraad stimuleert en ondersteunt financieel graag
realiseerbare initiatieven vanuit de wijk.
Zo ook het maandelijkse Eetpunt dat sinds een jaar elke
laatste donderdag van de maand plaatsvindt in Parkzicht en
duidelijk in een behoefte voorziet.
De bedoeling van het eetpunt is om, genietend van een
driegangen etentje met consumptie, met elkaar in gesprek te
gaan en zo nieuwe contacten te realiseren tussen inwoners
van Dierdonk.
In 2020 is er gelet op de afgekondigde corona maatregelen
voorshands op de volgende data nog een samenkomst van
het eetpunt:
25 juni, 27 augustus, 24 september, 29 oktober, 26 november
Het eetpunt vindt plaats in Parkzicht, begint om 17.00 uur en
de eigen bijdrage voor het etentje, met consumptie, bedraagt
€ 10,= (te voldoen bij binnenkomst op de betreffende dag).
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Wilt u eens keer komen “proeven” op een van bovengenoemde
data, dan dient u zich twee weken vóór de betreffende datum
hiervoor op te geven maar “vol is vol” want er is maar plaats
voor 34 deelnemers.
Mocht u na opgave zich onverhoopt moeten afmelden, dan
kan dit nog tot twee dagen vóór de betreffende datum.
Coördinator van het eetpunt is Herman van Hassel.
Bij Herman kunt u zich opgeven indien u interesse heeft om
een keer deel te nemen aan het eetpunt.
Contactgegevens van Herman van Hassel zijn:
Telefoon: 06 362 190 14
e-mail: h.hassel43@upcmail.nl
Wij wensen u smakelijk eten en een gezellig samenzijn!
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Fysiotherapie

Ook voor particulieren!

Helmond

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

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

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

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

65 + KLUSSER / STYLIST
voor uw

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Fotografie tijdens reizen met de trein

Ik heb weinig tijd voor fotografie, maar
ik probeer er dagelijks even tijd voor te
maken. Voor mijn woon-werkverkeer
maak ik gebruik van openbaar vervoer
en ik heb meestal een camera mee.
Als ik even op de volgende trein moet
wachten dan haal ik mijn camera uit
mijn tas en probeer ik een plaatje te
schieten. De foto’s die ik bijvoorbeeld
op het station maak, bewerk ik veelal
tijdens de treinreis.
Via een app download ik de foto’s van
mijn camera naar mijn smartphone en
in andere apps bewerk ik deze dan. De
apps die ik meestal gebruik zijn Google’s
Snapseed en Adobe’s Photoshop
Express. Fijne (en gratis) apps voor
onderweg met meer dan genoeg
mogelijkheden voor kleine bewerkingen,
zoals bijsnijden en aanpassen van
helderheid, contrast, levendigheid en
vignette. Ook hebben deze apps tal van
presets waarmee je foto met één tik op
het scherm omtovert tot bijvoorbeeld
een contrastrijke zwart-wit. De foto’s
in dit artikel zijn bewerkt met de
genoemde apps.
Wil je meer leren over fotografie? Be
zoek dan eens vrijblijvend een club
avond of -uitje van dé fotoclub van
Dierdonk, Fotodier. Meer informatie
vind je op de website: www.fotodier.nl.
Vriendelijke groet,
@gerbenkaas (Instagram)

Gazet april 2020

13

men
Wij ne we
u
nog nie en
t
patien
aan!

DIERDONK

chAnge
voeding en lifestyle coaching
Een gezond gewicht en voldoende energie; dat wil
toch iedereen?!

Huisartsenpraktijk Dierdonk maakt deel uit van het Huisartsenpunt. Dit is een samenwerkingsverband van meerdere huisartsen.
In Dierdonk kunt u terecht bij de huisartsen: Lieke Delemarre en
Imke Laros. Wij zijn bereikbaar op: T. 0492 - 55 87 32.
• Elke werkdag geopend van 8:00-17:00 uur
• Als patiënt van de praktijk kunt u o.a. terecht voor:
• bloedprikken
• longfunctieonderzoek
• reizigersvaccinaties
• rijbewijskeuringen
• slaap-apneuonderzoek
• ecg/ 24-uurs ecg

Precies.…., tijd voor verandering. Met de juiste
structuur, persoonlijke coaching en lekker
eten kan ook jij een gezond gewicht behalen en
behouden en lekker in je vel zitten!
Neem contact op voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek
Angeline van der Meulen
06 52630160
Vossenbergdreef 29
5709RC Helmond
info@changevoedingenlifestyle.nl
www.changevoedingenlifestyle.nl

www.huisartsenpunt.nl/dierdonk

Openingstijden winkel:
Ma - vrij 8.00u - 19.00u
Za en zo 8.00u - 18.00u
Bakelseweg 25
5735 SC Aarle-Rixtel

Verse asperges
ook vers geschild
Eigen gemaakte aspergesoep

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

Het zieke broertje
Het was al weer een hele tijd geleden,
dat mama aan Lysha vertelde, dat ze een
broertje of een zusje zou krijgen. Lysha
had dat geweldig nieuws gevonden. Stel
je voor zeg! Straks had ze iemand om
mee te spelen! Toch duurde het nog
een hele poos voor het zover was. Maar
eindelijk was hij dan toch geboren. Hij?
Ja hoor, het was een broertje geworden!
Jelle heette hij. Lysha had het meteen
een mooie naam gevonden en vanaf
de eerste keer, dat ze hem had mogen
aanraken had ze Jelle de liefste baby
van de hele wereld gevonden. Ze was zo
gelukkig met haar broertje, dat ze bijna
aan niets anders meer kon denken.

Toen gebeurde er enkele jaren later iets
vreselijks! Het was op een woensdag
voor Palmpasen dat weet ze nog heel
goed. Mama was die dag niet naar
haar werk gegaan omdat haar broer op
bezoek zou komen. Jelle was die morgen
wat aan het huilen. Je kon merken, dat
hij zich niet echt lekker voelde. Lysha
merkte, dat mama daar een beetje
ongerust over was en toen Jelle steeds
zieker leek te worden besloot haar oom
om Jelle naar het ziekenhuis te brengen.
Daar zouden ze kunnen kijken, wat er
met haar broertje aan de hand was.
Toen ze in het ziekenhuis aankwamen,
werd Jelle meteen op een bedje gelegd
en direct al stonden er wel vier dokters
om hem heen. Ze luisterden naar zijn
hartje en naar zijn longen. Eindelijk zei
één van hen: “Ik vermoed, dat Jelle een
longontsteking heeft! We zullen hem
gaan behandelen en over een dag of
drie kunt u hem weer op komen halen!”.
Dat vond Lysha natuurlijk niet leuk,
maar ach, die drie dagen, die zouden
zo voorbij zijn. Ze vond het wel heel
erg naar voor haar broertje, dat steeds
zo benauwd was. En dat hij spuitjes
kreeg om weer gauw beter te worden.
Omdat mama zo veel mogelijk Jelle in
het ziekenhuis wilde kunnen bezoeken
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mocht Lysha een paar dagen bij haar
oma logeren. Dat vond ze ook heel leuk
en zo vlogen de drie dagen om! Eerst
nog twee nachtjes, toen nog één nachtje
en toen werd ze ’s morgens wakker met
het idee: “Vandaag komt Jelle weer
thuis!”.
Het liep jammer genoeg toch
wat anders! Jelle had een flinke
longontsteking gekregen en het arme
jongetje moest worden geopereerd!
Toen Lysha hem daarna weer zag, had ze
vreselijk veel medelijden met hem. Daar
lag hij. Heel erg bleek!

En met een buis in zijn lichaam waaruit
langzaam vocht in een zakje liep. Ze
had hem een kusje gegeven, maar
het leek wel, of hij dat helemaal niet
merkte! “Zo, nu zou alles wel gauw
weer goed komen”, dacht Lysha. Al
die knappe dokters in het ziekenhuis
zouden nu wel heel gauw zeggen:
“Jullie kunnen Jelle weer komen halen,
hoor!”.Maar dat telefoontje kwam
maar niet! Elke dag vraagt ze weer aan
mama: “Wanneer mag we Jelle nu weer
naar huis?”. Maar mama weet dat ook
niet! Jelle is nog altijd erg ziek. O, wat
heeft Lysha medelijden met haar arme
broertje! Jelle was dol op chocolade
dus als ze weer eens met mama naar
het ziekenhuis gaat, neemt ze een hele
grote chocolade paashaas voor hem

mee! Een chocolade paashaas! Ze ziet,
hoe de oogjes van Jelle heel blij naar
het de paashaas kijken. ”Zo, nu is Jelle

tenminste weer een beetje gelukkig”,
denkt ze.
Op een avond ligt ze in haar bedje
weer aan haar lieve broertje te denken.
Opeens gaat ze rechtop in bed zitten. Ze
zal die dokters wel eens even vertellen,
dat ze Jelle heel gauw weer beter
moeten maken. Heel duidelijk zegt ze:
“Dokters! Jullie moeten Jelle nu heel
vlug weer beter maken!”. Ze wacht
even. Dan zegt ze het nog eens, en nog
eens: “Dokters! Jullie moeten Jelle nu
heel vlug weer beter maken!”. “Dokters!
Jullie moeten Jelle nu heel vlug weer
beter maken!”. En toen legde ze haar
hoofd op haar kussen en ging ze lekker
slapen.
De volgende morgen moet ze meteen,
zodra ze wakker is, denken aan wat ze
de vorige avond heeft gedaan. Ze wil
aan mama gaan vertellen, dat ze aan
de dokters heeft verteld, dat ze Jelle
nu echt heel gauw beter moeten gaan
maken. En dan gaat de telefoon! Há,
daar zal je het ziekenhuis hebben! Maar
nee, het is een buurvrouw die vraagt
hoe het met Jelle gaat.
’s Middags gaan Lysha en mama weer
naar het ziekenhuis. Nog voor ze bij de
kamer zijn, waar Jelle ligt, komt één van
de doktoren op hen af lopen. Hij zegt:
“Gek hè, gisteravond was het net, of er
iemand in mijn oor fluisterde: “Je moet
Jelle nu heel vlug weer beter maken!”.
Hij vertelde, dat hij die avond nog eens
goed over Jelle had nagedacht en dat hij
het jongetje die morgen voor het eerst
een nieuw medicijn had gegeven.

“Ik denk echt, dat we nu op de goede
weg zijn!”, zei hij nog. Jelle zag er die dag
voor het eerst weer wat beter uit! “Nu
weet ik zeker, dat alles goed komt!”, wist
Lysha. En zo was het ook. Een week later
kwam het bericht, dat Jelle weer naar
huis mocht. Zou die dokter nou echt
hebben kunnen horen wat Lysha aan
hem had gevraagd?

15

Kleurplaat

16

Nieuwsblad van Dierdonk

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

Oplossingen op pag 27.
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Hele
Maand
April
25%
Korting op
Totale bril
I.V.M.
25 jarig
bestaan

Bernhardstraat 15
Bakel

Scouting Paulus: Gezamenlijk zomerkamp

Gezamenlijk
zomerkamp 2020.
Dit voorjaar bestaat
Scouting Paulus 70
jaar en dat gaan we
vieren met o.a. een ge
zamenlijk zomerkamp
in Ommen en met een
verrassings uitstapje
later in het jaar.
Momenteel zijn we
druk bezig met de
voorbereidingen van
het gezamenlijk zomer
kamp waarbij we na
tuurlijk hopen dat er
zoveel mogelijk leiding
en leden mee gaan.
Een stukje PR is dan
wel op zijn plaats en
dat doen we o.a. door
in de blokhut grote
posters op te hangen.
We willen jullie deze
niet onthouden, want
onder de lezers van
het wijkblad zitten na
tuurlijk ook veel leden
en ouders van on ze
scoutinggroep.

www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
www.instagram.com/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

NIEUW

Vraagprijs € 695.000,- k.k.

Mosbloemsingel 5

VERKOCHT

Holterbergweide 4

VERKOCHT

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

TE KOOP

Vraagprijs € 625.000,- k.k.

Vliehorstweide 10
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De kookmuts
Een recept met de zon in gedachten. Het
vlees komt uit de Italiaanse provincie
Zuid-Tirol, waar ze heerlijk ‘spek’ be
reiden. Dit droog gerookt varkensvlees
smaakt heerlijk in een dikke omelet met
stukjes groene asperges. Daarbij hoort
gegrild ciabatta toast, rijkelijk belegd
met een verse tomatenpesto.
Ciabatta (Italiaans: slof of pantoffel) is
een Italiaanse broodsoort. Het is een

luchtig, plat, rechthoekig brood, met een knapperige korst.
De Ciabatta komt oorspronkelijk uit de streek rond Como. Het
werd gemaakt van restdeeg, dat met water weer soepel werd
gemaakt. Daarna werd het in lange repen op de ovenbodem
gebakken. De grootte bedraagt ongeveer 10 bij 35 centimeter.
Mijn weerspreuk voor deze maand is; “ De huwelijkse staat, is
als april, nu zon, dan storm, en dan weer alles
Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand april
Ciabatta met omelet en
tomatenpesto  .  .  . voor 4 personen
Ingrediënten
De omelet
1 stuks dikke lap Italiaans gerookt spek
(minstens 1cm dik)
10 stuks eieren
10 stuks groene asperges
10 kerstomaten of mini-trostomaten
40 gram Parmezaanse kaas
een snuifje gedroogde oregano
enkele scheutjes olijfolie
peper
grof zout
De tomatenpesto
100 gram zongedroogde tomaten op olie
(uitgelekt)
20 gram pijnboompitten
Geroosterd
30 gram verse basilicum
½ teentje knoflook
scheutje balsamicoazijn
1 stuks ciabatta brood
50 gram rucola
fijne olijfolie
Benodigdheden
Een rond bakblik (diameter ongeveer
22 cm bij voorkeur met antiaanbaklaag)
Blender
Dunschiller
Kaasrasp

Bereidingswijze
De omelet
Schil de groene asperges met een
dunschiller. Strikt genomen hoeft dit
niet, maar het resultaat is dan fijner.
Breek of snij het taaie onderste deel van
elke asperge.
Snijdt het taaie zwoerd van de lap
spek. Snij het vlees eerst in repen van
een centimeter breed en vervolgens in
dobbelsteentjes.
Verwarm de oven voor op 180°C.
Verhit een scheutje olijfolie in een
braadpan op een matig tot stevig vuur.
Snijdt de geschilde asperges in stukken
van 2 tot 3 centimeter lang. Gooi de
stukjes asperge in de hete pan en bak
ze kort. Voeg wat peper van de molen
toe, een snuifje grof zout en een beetje
gedroogde oregano.
Voeg een dikke minuut later de blokjes
spek toe. Laat het gedroogde vlees nog
2 minuten meebakken. Schud de pan af
en toe even op. Breek de eieren in een
ruime mengschaal en klop ze los met de
garde.
Rasp de Parmezaanse kaas boven de
geklutste eieren en meng de smakelijke
kaas er doorheen. Voeg naar smaak een
klein beetje zout en wat peper toe. Giet
de hele inhoud van de braadpan bij het
eiermengsel en roer dit door elkaar.
Vet het bakblik wat in met een beetje
boter en schenk alles in het (ronde)
bakblik. Spoel de kerstomaatjes, halveer
ze, en schik de halve rode bolletjes
bovenop het eiermengsel en druk ze
een beetje aan.
Schuif het omeletmengsel in de voorverwarmde oven. Bak de omelet gedurende 25 minuten in de oven van 180°C.
De tomatenpesto
Neem de beker van de blender en verzamel daarin de uitgelekte zongedroogde
tomaten, de Parmezaanse kaas (in stukjes), de geroosterde pijnboompitten,
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de basilicum en de knoflook. Voeg een
beetje peper van de molen toe en een
snufje zout.
Schenk de olijfolie bij de pestoingrediënten samen met een klein
scheutje balsamico. Mix alles tot een
stevige smeerbare pesto. Gebruik niet
overdreven veel olie, om te vermijden
dat de tomatenpesto te vloeibaar wordt.
Ciabattabrood
Verhit de grillpan op een stevig vuur.
Geef de pan de tijd om gloeiend heet te
worden.
Snijdt het ciabattabrood eerst overlangs
in twee stukken en halveer vervolgens
de twee sneden brood. Gebruik een
handig broodmes.
Druppel over het broodkruim een beetje
olijfolie. Leg de stukken brood in de hete
grillpan. Grill ze een halve minuut aan
elke zijde.
Serveren:
Smeer op elk stuk gegrilde ciabatta een
royale laag tomatenpesto.
Leg de gespoelde en uitgelekte rucola
in het midden van een ruime serveerschaal. Druppel er een beetje olijfolie en
balsamico over. Schik de broodjes met
tomatenpesto op de schaal.
Haal de warme omelet met spek en
asperges uit de vorm. Snijdt de dikke
omelet met een in taartpunten.
Schik de taartpunten tussen de toast
met tomatenpesto.
Tip(s):
Kun je niet aan Italiaans gerookt spek
komen, dan kun je ook gerookte spekblokjes van de supermarkt gebruiken.
Serveer een restje pesto apart. De
omelet kan ook later koud geserveerd
worden.
bron: De kookmuts.
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Voor uw frietwagen-catering
op locatie

U vindt ons in het centrum van Bakel

EXTRA SLEUTEL

Voor advies, verkoop en reparatie van:

ook autosleutels met

Johan Slegers

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

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL

www.elektroverberkt.nl

KLAAR TERWIJL U WACHT

Mary Smits I Huid- en lasertherapie
Sprengenbergweide 7
5709 SM Helmond
Tel 0492 -32 02 79

ONZE SERVICE IS
ONBETAALBAAR

huidtherapie
lasertherapie

DAAROM IS IE OOK GRATIS

• DUURZAME ENERGIE

(cos)medische tatoeage

OA HYBRIDE WARMTEPOMPEN
VAN BV ELGA & DAIKIN

www.marysmits.nl

• AIRCO INSTALLATIES
• WATERONTHARDERS
• CV KETELS SERVICE & ONDERHOUD

info@marysmits.nl

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

laat u verrassen in onze
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Basisschool Dierdonk
Groep 6 ontwerpt een knikkerbaan
Van de juf kregen wij de opdracht om
een knikkerbaan te ontwerpen. Twee
dezelfde knikkers moesten in aparte
banen naar beneden kunnen rollen en
de knikkers moesten er ongeveer 20
seconden over doen.
Water zuiveren in groep 7
Wij zijn met onze klas water gaan
zuiveren ieder op zijn eigen manier.
De ene gebruikt een theedoek en
de ander maakt zelf een filter met
steentjes, zand en watjes het was erg
interessant, je moest in een groepje van
2 of 3 werken.

Toen gingen we kijken wat het beste
helpt om het water bijna helemaal te
zuiveren.
Er was een top 3 gemaakt van het zui
verste water. Het water van Sibbe was
nummer 1. Het water van Lou stond op
plaats 2. En op plaats 3 stond Mark en
Jesse. Samen met onze klas hebben we
het allemaal goed gedaan.
Door Maud en Jolijn uit groep 7

Eerst moesten we een ontwerp blad
maken, er stond op wat je voorspelling
was, wat er zal gebeuren en wat je nodig
had. De week erop moest je het gaan
uitvoeren je moest proberen om het
water zo schoon mogelijk te krijgen het
was leuk om het te doen.
Door Nash & Christina uit groep 7
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Eerst moesten we een tekening maken
en bedenken welke materialen we daar
voor nodig hadden. We hebben w.c.
rolletjes, keukenrollen, karton en heel
veel plakband gebruikt.
We vonden het een moeilijke opdracht.
Het samenwerken was niet altijd makke
lijk omdat we verschillende ideeën had
den. We hebben geleerd dat de baan
stevig moet zijn en schuin moet lopen.
Door Mees, Eva en Kate uit groep 6

niet gewonnen maar de winnaar (Ethry
Rouak) had het ook heel goed gedaan.
Door Ayenda uit groep 8
De bonenproef in groep 1-2
In de groepen 1-2 werken we op dit
moment over het thema de boerderij.
Gedurende dit thema leren de kinderen
onder anderen van alles over het
planten van zaadjes. Op dit moment
doen we de bonenproef. We volgen
het groeiproces van een witte boon
van zaadje tot plant. Elke dag houden
we de groei bij en bespreken we wat er
gebeurt.

De Helmondse voorleeswedstrijd
Dinsdag 18 februari was de Helmondse
voorleeswedstrijd. Maandag werd er in
een zaal voorgelezen en dinsdag werden
er in twee zalen voorgelezen. De
voorlezer die maandag had gewonnen
moest lezen tegen de twee voorlezers
die dinsdag hadden gewonnen. Ik moest
voorlezen tegen vijf andere kinderen.
Ik moest als eerst lezen. Na de eerste

drie voorlezers was er een korte pauze.
Nadat de laatste voorlezers hadden
voorgelezen. Het duurde lang totdat
de twee juryleden (Jacques Vriens en
Mariette Raeven) hadden besloten wie
er had gewonnen. Vol spanning zaten
de kinderen uit mijn klas en ik in de
bioscoop. Tijdens de bekendmaking van
de gewonnen voorlezer stonden alle
voorlezers op het podium. Helaas heb ik
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De nieuwe tuinplanten zijn binnen

Wij helpen u graag!

Verse asperges,
ook geschild en verpakt
aardbeien en eieren
di-za winkel 9.00 uur tot 17.00 uur.
ma-zo versautomaat 8.00 uur tot 22.00 uur.

7 minuten van Dierdonk!

www.tuincentrumdebiezen.nl

Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)

T I P VA N S M I T S & S M I T S

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.
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Daarom Smits&Smits

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis

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

Altijd

25%

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

www.smitsensmits.nl

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

ng
orraad beha
Korting op vo

Konings

voor Verf en Behang

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

De Bereboot, buitenspelen is gezond

Onlangs verschenen er op tv items
over het belang van buiten spelen voor
kinderen. Iets wat wij bij De Bereboot al
een behoorlijke tijd wisten ;-)
Interesse om het terug te kijken?
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/
natuur-positief-effect-kinderen/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/
artikel/5019371/slootje-springen-boomhuttenmaken-we-doen-het-te-weinig-met-onze
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/erikscherder-kinderen-ga-buiten-spelen/

Het motto bij De Bereboot is niet voor
niets: Iedere dag een avontuur in de
natuur!
Op onze prachtige locatie met zeeën aan
binnen en buitenruimte valt ontzettend
veel te ontdekken.
Wij bevinden ons aan de rand van
natuurgebied de Bakelse Beemden en
hebben een eigen dierenweide en een
eigen moestuin. Dagelijks trekken wij
er met de kinderen op uit. Wat binnen
kan, kan buiten ook. Van spannende
speurtochten met onze oudste BSOkinderen tot wandelingen met de
jongste kinderen in de wandelwagen.
We proberen dagelijks minstens een uur
buiten te zijn met de kinderen. Kinderen
spelen graag in de natuur. De natuur
daagt uit om te bewegen en te beleven.
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Kinderen hebben behoefte aan ruimte
en vrijheid. Al spelend ontdekken zij de
natuur en doen nieuwe ervaringen op.
Samen of alleen, op hun eigen manier
en op hun eigen tempo. In de natuur is
vanalles te zien, ruiken, voelen, horen
en proeven. Kortom alle zintuigen
worden geprikkeld. Het vraagt andere
vaardigheden en biedt kinderen de
mogelijkheid te ontdekken.

Kinderen worden blijer, fitter, socialer en
creatiever van het spelen in de natuur!
Dit gunnen we echt ieder kind.
Zeker met de wetenschap uit boven
staande items zeker een aanrader
om eens een kijkje te komen nemen
bij Kinderdagverblijf De Bereboot. Bij
Kinderdagverblijf de Bereboot hebben
we een babygroep, een dreumesgroep,
2 peutergroepen. Een peuterspeelzaal
en 5 BSO-groepen ingedeeld op leeftijd.
U kunt vrijblijvend bellen voor meer
informatie of een rondleiding met onze
administratie: 0492-475009.
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Protestantse Gemeente Helmond
Coronavirus
Wij gedenken de mensen die door het
virus zijn getroffen en wensen spoedig
herstel toe.

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:

Het coronavirus treft ook de activiteiten
van de kerk,
Op zondag zijn de kerkdiensten niet
te bezoeken. Wel zenden wij om
10.00 uur, het gewone tijdstip, een
vereenvoudigde kerkdienst (dus zonder
gemeenteleden, maar met predikant/
kerkelijk werker, lector en organist) uit
via www.kerkdienstgemist.nl;
Download daarvoor de app Kerkdienst
Gemist of kijk op kerkdienstgemist.nl
Het programma op Palmzondag zal
doorgaan echter nagenoeg zonder
publiek en met enkele wijzigingen. Het
is te volgen op kerkdienst gemist en
mogelijk ook op radio Helmond.
Elly Blanksma is door de crisis
verhinderd en wordt vervangen door
Marry Streutker

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, ( 085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 06-22739389
Corrie Klop
Dierdonklaan 89
( 558808
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag)
( 040-2842052

Palmzondag
Aan het kruis heeft Jezus zeven keer
gesproken, woorden die bekend zijn als
“de zeven kruiswoorden”
Zondag 5 april om 15.30 zullen de
zeven woorden klinken in woord en
muziek. Zeven sprekers zullen elk een
geheel eigen visie geven op één van de
kruiswoorden.

Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl

Henriette Verouden “Nog vandaag zul
je met mij in het paradijs zijn”
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Saskia van Meggelen “Dit is uw zoon”
Jan Schrijver “Mijn God, mijn God
waarom heb je mij verlaten?”
Marry Streutker (vervangt Elly Blanks
ma) “Ik heb dorst”
Jelle Everhardus “Het is volbracht”
Jaqueline Noort – van den Bent “Vader,
in uw handen beveel ik mijn geest”
“Die sieben letzten Worte” van
Joseph Haydn zou door het Helmonds
kamer
koor met medewerking van
strijkkwartet “Dames Vier” worden
uit
gevoerd, maar wordt vervangen
door pianospel van Geert Broeksteeg,
dirigent van de Eindhovense Oratorium
Vereniging.

Jan Mooij “Vader vergeef hen want ze
weten niet wat zij doen”

Nieuwsblad voor Dierdonk

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we een Rebus, die niet zo moeilijk
was. Echter het aantal inzendingen was wel erg laag, Slechts
12 waarvan 1 foutieve en 2 te laat binnen gekomen. Wij
hebben al verschillende malen gewaarschuwd dat we toch
minimaal 20 deelnemers willen hebben wat nu al 2 maanden
niet is. Deze maand komt er nog een nieuwe kans om weer
op 20 inzendingen te komen anders wordt de prijspuzzel
voorlopig alleen een puzzel. Had je de tekeningen allemaal
goed bekeken en de juiste woorden gevonden en de juiste
=, + en - gedaan dan kwam je bij de rebus tot de volgende
oplossing : “Na carnaval komt de vastentijd.”.
Onder de juiste inzendingen heeft Friedy van de Reek,
penningmeester van de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars
getrokken. Wegens het coranovirus is deze keer op vrijdag 27
maart geen groepsfoto gemaakt maar mochten zij allen apart
hun prijs thuis, op afstand, aan de voordeur in ontvangst
nemen.
Hieronder de gelukkige prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd!

Thijs Ebben,

Julia Visser en

Daan Deelen

Doe jij ook mee?

Deze maand spreekwoorden, en deze hebben alles te maken
met Pasen. De uitleg over de spreekwoorden vindt je onder
de spreekwoorden. En zijn ze te moeilijk, dan vraag je het aan
je hulptroepen. Dus jongens en meisjes zet hem op. Deelname
is mogelijk vanaf 7 jaar.

Paas Spreekwoorden
1. Men moet op Goede vrijdag

A. Hij heeft het erg druk

geen paaseieren eten.

B. Je kan beter iets hebben dan

2. Dat zijn vijgen na Pasen.

niets

3. Betere een half ei dan een

C. Hij is er heel snel bij.

lege dop.

D. Je moet niet juichen, voordat

4. Hij is er als de kippen bij.

de

5. Hij heeft het zo druk als een

zijn.

kip met Pasen

E. Het gaat hem financieel

6. Men spreekt zolang van

goed.

Pasen tot dat het komt.

F. De makkelijkste weg kiezen.

7. Het ei wil wijzer zijn dan de

G. Kinderen willen het beter

kip.

weten dan hun ouders.

8. Met de Kippen op stok gaan.

H. Te laat.

9. Geen kip te zien.

I. Als je maar lang genoeg over

10. Een blinde kip vind nog wel

iets praat, komt er misschien

een graankorreltje.

nog iets van.

11. Lopen als een kip die haar ei

J. Je kan pas ergens zeker van

niet kwijt kan.

zijn als het zover is.

12. Men moet geen halleluja

K. Soms gebeuren er onver-

zingen voordat het Pasen is.

wachte dingen.

13. Bij hem is het Pasen en

L. Vroeg naar bed gaan.

Pinksteren.

M. Zenuwachtig en besluiteloos

14. Vliegen op Kerstdag de

heen en weer lopen.

muggen rond, dan dekt op

N. Je moet geen twee dingen

Pasen het ijs de grond.

tegelijk doen.

15. Het hazenpad kiezen.

O. Als het met Kerstmis warm is

16. Wie twee hazen jaagt,

dan is het met Pasen koud.

vangt er geen enkele.

P. Niemand te zien

problemen

overwonnen

Verbind het spreekwoord met de juiste betekenis. Vul in
onderstaande tabel de onderstreepte letters in, dan ontstaat
er een zin die met Pasen te maken heeft.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze Rebus kun je bij voorkeur per mail
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen
naar:puzzel@dierdonkgazet.nl of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, tot dat je de 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: Zondag
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19 april 2020
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