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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

Blijf thuis en feest mee vanuit huis
Op het moment dat ik dit voorwoord
schrijf is de lintjesregen net achter de
rug. Geen uitreiking, maar slechts een
aan
zegging. Wel zoveel mogelijk face
tot face met videobellen maar het is
toch anders. Na de aanzegging werd
de decorandes voorzien van een bos
bloemen en een mooi rood-wit-blauworanje ballonnen bokaal. De uitreiking
zal plaatsvinden zodra Koning Covid
het land heeft verlaten. Zie het gedicht
hierover op pagina 13.
Vandaag is het Koningsdag of beter
gezegd Woningsdag, het devies is blijf
thuis en vier het daar. Verschillende
straten in Dierdonk hebben dit – al dan
niet met het Wilhelmus – op hun eigen
wijze en met gepaste afstand ingevuld.
En dan komt er nog 4 en 5 mei. Dagen
die in het kader van 75 jaar vrijheid
uitbundig herdacht een gevierd zouden
worden. Normaal een volle Dam nu
slecht 5 personen. het vlagprotocol op
4 mei wijkt af van andere jaren. Van
wege de bijzondere situatie in ons land
mag op 4 mei, in tegenstelling tot het
gebruikelijke protocol, de vlag de ge
hele dag tot zonsondergang halfstok
hangen ter nagedachtenis aan alle oor
logsslachtoffers. Op 5 mei wappert de
vlag in top (zonder wimpel). Alle trom
pet
ti sten wordt gevraagd om op 4 mei
om twee minuten voor 20.00 uur het
taptoesignaal te spelen. Na de 2 minu
ten stilte kan iedereen in de eigen om
geving het Wilhelmus zingen of spelen.
Dan komt ook moederdag eraan op 10
mei, ook hier is het devies blijf zo veel
mogelijk thuis. En dat is nogal wat. Vele
evenementen vinden geen doorgang
tot 1 september. En hoe gaat het daar
na. In de wijk staat in september de
Dierdonk
dagen en Kunst in Dierdonk
gepland. Kan dit allemaal wel doorgaan
of leven we dan nog steeds in de 1,5
meter maatschappij. Geen activiteiten
geen aankondigingen maar ook geen
verslagen. Toch leest u in deze Gazet
een verslag van de Dierdonkdagen, en
wel uit de voorloper van de Gazet, het
wijkblad Dierdonkplein waarvan slechts
3 edities zijn verschenen. Het verslag
stamt uit 1999 en is op dezelfde pagina’s
gepubliceerd als het origineel.
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In het voorwoord van de maand Mei
wensen wij normaal de eind-examen
kandidaten veel succes toe, maar ja er
zijn geen eindexamens. Voor sommige
een geluk en voor andere een leegte.
Men slaagt zonder dat er een examen
heeft plaats gevonden. Persoonlijk slaag
ik meestal elke dag wel een of meerdere
keren, maar dat is dan meestal in de
winkel bij het afrekenen met PIN waar
dan staat: betaling geslaagd.
Vorige keer kondigde ik een nieuwe
columnist aan in de persoon van Margo
Gast, huisarts van Boszicht. Ze begint
meteen met een wat langere column
over hoe kan het anders, Corona. Verder
zijn we in overleg met de wijkagenten
om hun pagina terug te krijgen in de
Gazet.
Vorige maand hadden we aangegeven
misschien niet op papier te verschijnen
maar omdat het wijkblad toch wat bij
draagt aan de Cohesie in de wijk en
we toch voldoende pagina’s konden
vullen leest u nu dus dit voorwoord op
papier. Wij zullen elke maand kijken of
we voldoende pagina’s hebben en dan
besluiten digitaal of op papier uit zullen
komen. Dus heeft u toch wat leuks mee
gemaakt in deze rare periode en wilt u
dat met anderen delen stuur het dan
in, liefst vergezeld van een of meerdere
foto’s (wel apart meesturen).
Dan nog even onze prijspuzzel, de afge
lopen maand heeft voorlopig de laatste
prijs
puzzel in de Gazet gestaan. Met
slechts 8 deelnemers was de bodem be
reikt. We zullen wel een puzzel blijven
bliceren en de oplossing mag ook
pu
worden ingezonden. Aan de hand van
dat aantal bekijken of we de prijspuzzel
kunnen herstarten.
Verder nog even over onze adverteer
ders, veel adverteerders worden ook
getroffen door de coronacrisis, steek
ze een hart onder de riem en koop hun
waar of dienst. Door hen is het mede
mogelijk dat deze Gazet 10 keer per jaar
gratis niet alleen bij de leden maar bij
alle wijkbewoners bezorgd kan worden.
Tot slot, veel leesplezier, blijf thuis en
blijf vooral 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
don.kamphuis @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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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
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Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Was vaker je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in de
binnenkant van je elleboog.

Schud geen handen.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende
16 mei.
uitgave inleveren uiterlijk:
Volgende verschijningsdatum vanaf:
29 mei.
Gelet op de afgekondigde coronamaatregelen is het mogelijk dat de Gazet van
mei niet verschijnt of alleen digitaal ter
beschikking komt.

Gazet mei 2020

11
19
23
25

5

VERVANG UW
GASKOOKPLAAT

DOOR INDUCTIE

Energiezuinig
Veilig
Snel

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

Na de corona crisis ben ik weer voor u paraat

huidtherapie
lasertherapie
(cos)medische tatoeage
www.marysmits.nl

info@marysmits.nl

Uw installateur voor :

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

Cv ketel

Onderhoud en storing

Waterontharder

Vloerverwarming

Hybride warmtepomp

Sanitair

Badkamers

Tegels

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond

0492-386100

Stay Strong Helmond
Het zijn bizarre en onzekere tijden.
De wereld lijkt even stil te staan,
ook in Helmond. Vanaf half maart
zijn alle restaurants en cafés op slot
gegaan, verpleeghuizen zijn gesloten
voor bezoekers, evenementen zijn
geannuleerd en scholen gesloten.
Veel landelijke winkelketens zijn
gesloten, je mag elkaar geen hand of
knuffel meer geven en we moeten
1,5 meter afstand houden. Het houdt iedereen bezig en
iedereen wordt er door geraakt.
Nu, ruim zes weken later, begint het dagelijkse leven weer
langzaam op gang te komen. We beginnen steeds meer te
wennen aan de situatie, hoewel het nu ook erg lang begint te
duren. Ondanks dat dit misschien wel ‘het nieuwe normaal’
wordt, voelt het nog steeds onwerkelijk aan. De vraag is dan
ook: hoe nu verder als de maatregelen straks versoepeld
worden? Hoe ziet de 1,5 meter-samenleving er uit en wat
blijft er over van de samenleving die we kenden?
Het coronavirus raakt niet alleen de gezondheid van onze
inwoners, maar heeft ook ingrijpende gevolgen voor de
Helmondse economie. Door de tijdelijke sluiting wordt o.a. de
horeca en de cultuursector hard getroffen. Het kabinet heeft
gelukkig een stevig maatregelenpakket aangekondigd om de
ondernemers en de cultuursector enigszins te ontlasten, maar

dit lijkt niet voldoende. Ook als gemeente hebben we hierin
een rol en nemen we extra maatregelen. Zo is er een lokaal
ondernemersloket geopend voor alle ondernemers en wordt
er extra geld uitgetrokken voor laptops voor kinderen van
minima, zodat zij tijdens de coronacrisis onderwijs op afstand
kunnen volgen. Alle maatregelen die de gemeente genomen
heeft om inwoners en ondernemers in onze stad te helpen
zijn terug te vinden op www.helmond.nl/coronavirus.
Ondanks alle ellende zie je dat er ook hele mooie initiatieven
naar boven komen in Helmond. Zo verzinnen Helmondse
winkeliers en restaurants allerlei manieren om toch nog wat
omzet te draaien, zoals thuisbezorgen of het opzetten van
andere bedrijfsactiviteiten. Ook is er een website gelanceerd
met webshops van Helmondse ondernemers en winkeliers.
Bezoekers kunnen via de pagina direct producten bestellen of
belanden na één klik in de bestaande eigen webshop van de
zaak. Ik roep dan ook op om eten en producten (online) zoveel
mogelijk te bestellen bij lokale Helmondse restaurants en
winkels. Op deze manier kunnen onze Helmondse winkeliers
toch nog wat geld verdienen in deze barre tijden.
Ik ben ervan overtuigd dat we deze crisis alleen samen kunnen
overwinnen. Ik wens alle Helmonders heel veel sterkte toe.
Let op je gezondheid en op de mensen om je heen.
Vriendelijke groet,
Jochem van den Bogaard
Blijf zoveel mogelijk thuis.

Was vaker je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Schud geen handen.

Blijf gezond!
Vanwege de coronacrisis kwam de
gemeenteraad de laatste weken niet
bijeen, er waren geen opinie- of commissievergaderingen en ook de werkbezoeken werden allemaal afgezegd.
Een crisisteam van de burgemeester,
wethouders en ambtenaren nam de
eerste noodzakelijke maatregelen.
Het democratisch proces stond in
feite stil, de inbreng van de gemeenteraad was beperkt, in crisissituaties spelen onderlinge verschillen even geen rol van betekenis.
Inmiddels zijn we een maand verder, de ingezette digitalisering
van onze samenleving is in een stroomversnelling terecht
gekomen. Veel Helmonders hebben inmiddels ervaring
opgedaan met digitaal vergaderen via Zoom, Microsoft
Teams of Google Hangouts en de lessen van uw kinderen
worden intussen online gegeven. De gemeenteraad wilde
dus niet achterblijven. Dinsdag 14 April was dan ook voor
de lokale democratie een historisch moment. Onze eerste
digitale raadsvergadering kon beginnen. De vergadering werd
geopend door burgemeester Blanksma. Ze vroeg direct om
een moment van stilte voor de inmiddels 26 stadsgenoten die
aan die verschrikkelijke ziekte zijn overleden.
Stil was het ook omdat ieder van ons zich natuurlijk zorgen
maakt over onze naasten. Ook een aantal inwoners van
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Dierdonk wordt hard geraakt door ziekte- of sterfgevallen in
hun familie- of vriendenkring. Anderen kregen te maken met
de psychische problemen vanwege de opgelegde quarantaine.
Het zoveel mogelijk thuiswerken en het mijden van derden
heeft ook een grote impact op onze gemoedstoestand of
relatie. Zeker als je werkloos thuis zit omdat de deuren van
veel bedrijven gesloten zijn of de omzet van je bedrijf naar 0
is gereduceerd.
Gelukkig leven we in een land en in een stad die er financieel
gezond voorstaan. Ons sociale stelsel en de diverse overheids
maatregelen vangen de eerste klappen op. De gezondheids
zorg behoort tot de beste van de wereld en onze ‘zorghelden’
halen momenteel alles uit de kast om de situatie onder
controle te krijgen. Maar in feite kan natuurlijk ieder van
ons een bijdrage leveren aan het vitaal en gezond houden
van onze omgeving, blijf bewegen, blijf gezond eten, (video)
bel eens wat meer naar familie en bekenden, stuur eens wat
vaker een ouderwets kaartje, een doosje bonbons of een
bosje bloemen en laat andere weten dat je aan ze denkt.
En wat betreft het gezond houden van onze lokale economie,
koop en bestel bij de lokale ondernemer! Want Helmond
moet straks geen spookstad worden maar een stad blijven
waarin we kunnen wonen, recreëren, werken en winkelen.
Theo Manders
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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
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Omdat iedereen anders is...
Ook als u verzekerd bent bij
Ardanta, Amev, Dela, Monuta
of Yarden bent u vrij om voor
ons te kiezen!

Start van je rijbewijs uitgesteld door Corona?
Reserveer nu alvast je plek voor een gratis en
vrijblijvende proefles.

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

---------------------------------------------------------------------WWW.RIJOPLEIDINGHELMOND.NL
Tel/App naar: 06 474 369 67
Mail: info@rijopleidinghelmond.nl

Beste wijkbewoners
Ook voor mij en mijn mede bestuurders van de Wijkraad
Dierdonk ligt het verenigingsleven door de Corona praktisch
stil. Al de activiteiten die wij op de planning hadden staan
zijn geannuleerd. Hopelijk komt hier snel een einde aan en
kunnen we ons dagelijks leven weer oppakken.
Dit is ook de reden dat ik weinig te melden heb. Wel heb ik
diverse reacties gehad op mijn schrijven in de vorige Gazet
over de Bakelse Beemden. Het IVN beschouwt dit privéeigendom wel degelijk als natuurgebied aangezien het een
gevarieerd boscomplex is waar de natuur redelijk ongestoord
haar gang kan gaan. Elk jaar zijn de Bakelse Beemden
opgenomen in ons wandelprogramma.
Wat zou het voor Dierdonk mooi zijn als dit gebied weer netjes
opengesteld wordt om er heerlijk te wandelen. Ook verwacht
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ik dat er met de komst van de N279 er wel degelijk rekening
wordt gehouden dat wij als Dierdonkenaren een mooi
compensatie krijgen voor het verlies van een stuk natuur.
Wat mij verder deugt doet, dat in deze rare tijd, er veel
meer gebruik wordt gemaakt van de jeugd ATB baan dan
gewoonlijk. Deze baan ligt er prachtig bij en geniet hetzelfde
onderhoud als de ATB baan in het Bakelsbos.
Voor u allen hoop ik op een verantwoorde lock down, zodat
we weer zo snel mogelijk ons normale leven kunnen gaan
voortzetten.
Met vriendelijke groeten
Voorzitter Wijkraad Dierdonk
Arie Manders
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Medi-Zijn:
Hoeveel Corona kan een mens verdragen?
door huisarts Margot Gast
huisartspraktijk Boszicht
Hoeveel Corona kan een mens verdra
gen na de stroom berichten die via alle
media al weken op ons afkomen? Is
er een verzadigingspunt, vast wel. En
toch zal ik in deze eerste extra lange
column uitweiden over de impact
van de pandemie in een héél gewone
dokterspraktijk in Helmond aan de
rand van het bos bij de wijk Dierdonk:
Huisartspraktijk Boszicht !
Ook onze praktijk stond in het begin
van de Coronacrisis volledig ‘op
scherp’: berichtgevingen volgden el
kaar razendsnel op. Welke rol zou de
huisarts in dit werelddrama moeten
gaan spelen? Het bracht me terug bij
een verzoekje vorig jaar om rampencoördinator te worden. Het leek weinig
risicovol … Een sympathieke collegahuisarts had me vorig jaar gevraagd
om haar taak als contactpersoon
voor de GHOR (geneeskundige hulp
organisatie in de regio) graag over te
nemen. In rampen- en crisissituaties
coördineert en regisseert de GHOR de
geneeskundige hulpverlening. Niemand
stond in de rij van de collega’s, maar
ik vond het mijn collegiale plicht deze
altijd betrokken collega met deze taak te
ontlasten. Ik hoor het haar nog zeggen:
“Je moet bereikbaar zijn als snelle
contactpersoon voor de rest van de
collega’s als er een keer een flits-ramp
zich voordoet in het Helmondse en je
wordt nog benaderd voor de scholing
binnenkort. Ik ben nog nooit gebeld of
iets aan de hand gehad de laatste jaren.
Je hebt er amper werk mee hoor ! “.
Tja … haar joviale geruststelling was al
lang weer weggezakt totdat we halver
wege januari op televisie zagen dat het
in China wel heel erg hard ging met al
die zieken en ook behoorlijk dodelijk
ook nog, dat nieuwe Coronavirus! Dit
leek toch heel serieus te gaan worden.
Begin februari bestelde mijn echtgenoot
alvast beschermingsmateriaal, al was er
toen al zelfs niet veel meer te krijgen.
Dat verontrustte ons wel enigszins:
zijn de ziekenhuizen en de overheid al
preventief aan het inslaan voor wat er
komen gaat?
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En amper een maand verder zaten
we er middenin met zijn allen, in die
Coronacrisis ! En ja hoor, ik was toch de
contactpersoon bij rampen? Ik werd in
één klap gebombardeerd tot Huisartsen
Rampen Opvang Plan Coördinator voor
mijn eigen huisartsengroep in Helmond.
Ontwikkelingen volgden elkaar in rap
tempo op. Of je contact had gehad met
iemand uit China, Zuid-Korea of Italië,
wel testen, niet testen, op een gegeven
moment maakte dat ook niet veel meer
uit, het virus zat óók wijdverspreid in
Nederland en Zuid-Oost Brabant had de
zogeheten ‘primeur’.
En een week later zaten we in een
pandemie. En alles werd anders als
nooit tevoren …

Wat nog het meest geruststelde was dat
de artsen zelf óók nog niet getest waren
en ook niet zomaar getest zouden gaan
worden, ook niet stiekem, tenzij de
dokter in kwestie zélf moest worden
opgenomen in het ziekenhuis. Welnu,
daar moest natuurlijk ook niemand aan
denken! Dus het team Boszicht hield
dapper vol met vooral veel bellen,
bellen en nog eens bellen in de eerste
week.

Al snel werd de niet-noodzakelijke me
dische zorg overal drastisch afgeschaald
en patiënten werden bij de huisartsen
praktijken bijna weggekeken en dat
zat ons toch behoorlijk dwars. Alsof
de normale medische zorgen er ineens
niet meer waren, sterker nog : alsof ze
er niet mochten zijn. Er ontstond on
terechte schaamte bij patiënten om
te bellen met die lastige kwaal, die de
patiënt op een gegeven moment al
2 weken had uitgehouden, maar het

Mobiele spoedkamer
Als snel in de Coronacrisis clusterden
wij de verdachte koortsende luchtweg
patiënten tóch op een spreekuur op
het einde van de dag, als de praktijk
helemaal leeg was. De backoffice ruimte
werd hals over kop hiervoor ingericht.
Compacte ruimte, snel te desinfecteren
en goed te luchten, alwaar we in een
steriele uitdossing zowat onherkenbaar
de
betreffende
Corona-verdachte
patiënten konden laten komen om ze
te onderzoeken. Voor de patiënten was
het ongewoon, angstig en spannend,
dat bleek vaak uit de zuurstofsaturatiemeter, die tegelijkertijd ook
automatisch de hartslag meet namelijk.
Vele harten sloegen over van de schrik,
dat kan ik u wel verklappen …

toen niet meer uithield. Anderzijds
waren patiënten ook wel angstig om
naar de praktijk te komen, de frontlinie
‘waar het gebeurde’, de ‘besmetting
op de loer lag’, dus liever bellen met
de praktijk: wel testen, niet testen,
misschien testen, geen testen, wie dan
wel testen … ????

Al snel kreeg mijn man Pieter-Paul een
geniale ingeving! In 2006 had hij als
bondsarts voor de KNMV succesvol
meerdere medische mobiele centra
ontworpen en ingericht, om deze in
te zetten bij grote motorsportevene
menten, zodat de arts van dienst bij
motorwedstrijden meteen ‘naast het
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Koning Covid
Heb je het al gehoord?
Die bruut en die dictator, echt ongehoord
Koning Covid is in het land!
Hij laat hele enge virussen los, staat in de krant!
Eerst dachten we dat zijn macht wel mee zou vallen,
Maar hij begon al snel in andere landen ook te kwallen,
We lieten hem binnenvliegen als een moderne drone,
Onder de indruk van de prachtige tentakels aan zijn Ko-roon,
Nu ligt het hele land verslagen aan zijn voeten,
Bang dat zijn virus verder kan wroeten,
Iedereen doet nu braaf wat hij wil.
En laten we elkaar zelfs helemaal los, het is bar en kil.

circuit’ in een mobiele spoedkamer
de eerste vereiste hulp kon verlenen.
Dit gebeurde eerst gewoon achter een
dikke strobaal ergens in een bocht. Mijn
man nam contact op met de KNMV om
te regelen dat een dergelijke medische
unit beschikbaar kon zijn voor onze
praktijk. Ja hoor, dat was mogelijk, geen
enkel probleem! De KNMV verleende
volledige medewerking. Dezelfde dag
nog werd de medische unit met spoed
geplaatst en door mijn man geïn
stal
leerd als medische Corona-post op het
parkeerterrein van onze praktijk.
En zo geschiedde dat we -op het mo
ment dat mijn echtgenoot en ik dachten
na de verbouwing eindelijk helemaal
klaar en ingericht te zijn in de praktijker niets gekkers meer kon gebeuren.
Vanaf dat moment was het elke middag

Koning Covid is laf en barbaars,
Hij maakt simpele mondkapjes schaars.
Laat de kwetsbaarste mensen zomaar doodgaan,
En duizenden mensen verliezen door hem hun baan.
Hij laat mensen voortaan ademen door een apparaat,
Totdat ook dat helemaal niet meer gaat.
Hij brengt de zorgverleners tot huilen van ellende,
Hij maakt van de longen van mensen een bende.
Wat moet er nu nog gaan worden van ons land,
Nu we voortaan bibberen bij het lezen van de krant ?
Gekluisterd aan de buis bij elke gruwel van het journaal,
Denken we met zijn allen, dit is toch écht niet meer normaal.
Desinfecteren zijn we als normaal gaan beschouwen.
Maar we steken met zijn allen toch de handen uit de mouwen,
En mensen proberen elkaar nu te helpen waar het maar kan,
En zo krijgen we Koning Covid uiteindelijk wel in de ban.
Want sterker dan de mensen zelf kan Koning Covid toch niet zijn,
Want hij lijkt wel heel groot, maar is toch echt maar héél klein.
We jagen hem uit ons land en dat doen we met elkaar,
Zelden zag ik zo vaak in ons land een mooi gebaar !
Koning Covid, pak jij je biezen maar,
We zijn met jou al he-le-maal klaar !
Elisa Vermeulen, 14 jaar
in de Intensive Care outfit buiten op
het parkeerterrein in deze mobiele
me
dische unit alle Corona-verdachte
patiënten gaan zien en beoordelen.
De patiënten wachten veilig in de eigen
auto en vanuit de unit wordt het af
spraaknummer omhoog gehouden. Ver
dachte patiënten hoeven niet onnodig
lang af te wachten. De reguliere nietspoed zorg krijgt weer meer ruimte om
veilig ‘binnen’ in de vertrouwde praktijk
gezien te worden.
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Trots ben ik op de discipline van de
patiënten: zij houden zich al weken aan
de huidige regels. Het is bewonderens
waardig. Ieders begrip en medewerking
om het voor elkaar allemaal werkbaar
en vooral veilig te houden is een
compliment aan iedereen méér dan
waard !
Ik wens iedereen veel gezondheid en
sterkte toe. Houd moed Dierdonkers !
Margot Gast
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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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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)

Moederdag
Al heel vroeg in de morgen zit Wouter
bij Mieke op het bed. Ze oefenen
samen het versje dat Mieke op school
heeft geleerd. Het is een versje voor
moederdag. Als mamma straks wak- ker
wordt, gaan ze het opzeggen.
‘Een keer in het jaar
mogen moeders niks doen,
een keer in het jaar
zijn alle moeders blij.
Een keer in het jaar
krijgen ze de allerdikste zoen,
een keer in het jaar
zijn alle moeders vrij.’
Wouter vindt het wel moeilijk, maar hij
doet heel erg zijn best. ‘Waarom zijn de
moeders vrij?’ vraagt hij. ‘De moeders
moeten altijd poetsen,’ antwoordt
Mieke, en afwassen en stofzuigen en
strijken. Maar vandaag niet. Vandaag
doen de vaders en de kinderen alles.
‘Maar pappa poets ook,’ zegt Wouter.
‘En hij wast de borden en de ramen.’
Vooral de ramen vindt Wouter altijd heel
leuk want dan mag hij meehelpen met
de tuinslang. ’Dat is waar,’ zegt Mieke,‘
maar mamma doet het allermeeste. En
strijken kan pappa niet. Hij strijkt alles
scheef, zegt mamma.’ ‘Zullen wij ook
poetsen?’ stelt Wouter voor. ‘Dat is een
goed idee,’ zegt Mieke. ‘Dan is het echt
moederdag. We gaan eerst poetsen en
daarna maken we ontbijt en dan roepen
we mamma en pappa.’ Ze gaan heel
zachtjes naar beneden, want pappa en
mamma mogen niks merken.
In de keuken zetten ze eerst twee
stoelen voor het aanrecht. Mieke klimt
er boven op. Ze wijst naar de hoek van
de keuken en zegt: ‘Wouter, geef die
grote emmer eens aan.’ Wouter sleept
de emmer naar de stoelen. Mieke
tilt hem in de gootsteen en draait de
kraan open. Wouter klautert ook op de
stoelen. Ze laten de emmer vol lopen
en doen er afwasmiddel in. Heel veel,
zodat het lekker schuimt. ‘Wat gaan we
eerst poetsen? vraagt Wouter. ‘De keuken,’ antwoordt Mieke en ze springt op
de grond. Uit het gootsteenkastje pakt
ze een grote borstel en een vaatdoek.
Ze geeft de vaatdoek aan Wouter. Zelf
maakt ze de borstel flink nat en wrijft
ermee over de tafel. ‘Wat moet ik
poetsen?’ vraagt Wouter. ‘Ik ga eerst
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borstelen,’ zegt Mieke, ‘en dan doe jij
het met je doekje na.’ Wouter dompelt
de vaatdoek in de emmer en springt
ook van de stoelen. Er valt een grote
plens water op de grond. ‘Ik ga eerst
de vloer poetsen,’ zegt hij. Wouter
gaat op zijn kniëen zitten en begint
over de vloer te vegen. ‘Weet je wat,’
zegt Mieke, ‘we zetten de emmer op
de grond. Dan kun- nen we nog beter
poetsen. Kom Wouter, je moet me
helpen.’ Samen gaan ze weer op de
stoelen staan en beginnen de emmer
op te tillen. ‘Die is zwaar,’ zegt Wouter.
Ze moeten flink tillen, maar het lukt. Zet
zetten de emmer eerst voorzichtig op
de rand van het aanrecht. ‘Nou moet
de em- mer op de stoelen,’ zegt Mieke.
Ze pakken de emmer weer vast, maar
hij is veel te zwaar en gaat helemaal en
gaat helemaal scheef. ‘Niet doen!’ roept
Mieke. Wouter laat van schrik los. Mieke
kan de emmer niet meer houden en met
een enorme klap valt hij op de grond. Al
het water stroomt door de keuken. De
kinderen kijken met grote ogen naar
de vloer die ineens onder het schuim
zit. Dan horen ze iemand de trap af
stampen.’Oei!’ fluistert Wouter.
Met een ruk trekt pappa de keukendeur
open en blijft met open mond op de
drempel staan. ‘Wat gebeurt hier?’ roept
hij. We poetsen,’ zegt Wouter. ‘Voor
moederdag.’ ‘Zijn jullie nou helemaal
gek geworden!’ Mieke begint te huilen
en roept: ‘Alle moeders zijn vrij. Daarom
poetsen wij.’ ‘O nee,’ kreunt pappa. ‘We
ruimen alles op,’ snikt Mieke. ‘Vooruit,
naar de kamer!’ schreeuwt pappa boos.
De kinderen rennen door het schuim de
keuken uit. ‘En maak je voeten droog,’
roept pappa, ‘anders kan ik zo nog een
keer beginnen.’
In de kamer gaan Wouter en Mieke
heel stil op de bank zitten. Na een tijdje
komt pappa. ‘Ik heb de hele keuken wel
drie keer moeten dweilen,’ moppert hij.
‘Waarom doen jullie zo raar?’ ‘Voor de
moeders,’ zegt Wouter. Pappa snapt
het, maar hij is nog steeds boos. ‘Ja ja,’
roept hij, ‘en daarom maken jullie er
zo’n puin- hoop van. Dan kunnen de
moeders het opruimen.’ ‘Maar de vader
heeft het toch opgeruimd,’ zegt Wouter.
Pappa zucht. ‘Dat is waar. Laten we nou
maar een lekker ontbijt maken voor

mamma.’ Even later gaan ze in optocht
naar boeven. Pappa draagt een blad
met thee en brood- jes. Mieke mag de
suikerpot vasthouden en Wouter het ei.
‘Dat is een verrassing!’ roept mamma.
‘Maar wat was dat toch allemaal voor
kabaal?’ Pappa kijkt even naar Wouter
en Mieke. ‘We hebben de keuken een
sopje gegeven,’ zegt hij. ‘Ja,’ roept
Wouter stralend. ‘We hebben gepoetst.’
‘Omdat het moederdag is,’ roept Mieke
en samen met Wouter zegt ze het versje
op. Dan vertelt pappa wat de kinderen
in de keuken hebben uitgespookt.
Mamma moet heel erg lachen en vraagt:
‘En wat doen jullie met vaderdag?’ ‘Heb
je dat ook?’ vraagt Wouter. ‘Nou en of,’
zegt pappa. ‘Over een paar weken. Dan
zijn alle vaders vrij en moet mamma de
keuken dweilen. ‘O nee,’ zegt mamma,
‘want ik sluit jullie van tevoren op in je
kamer.’ ‘Echt waar?’ vraagt Wouter met
een benauwd gezicht. ‘Nou en of,’ zegt
pappa. ‘We stoppen jullie in een grote
kooi met een emmer met sop. Dan mag
je je kooi schoonmaken.’ Wouters lip
begint te trillen, maar Mieke begint te
giechelen. ‘Ik wil niet een kooi met sop,’
zegt Wou- ter. ‘Gekkie,’ zegt Mieke,
‘pappa maakt een grapje.’ ‘Zo is dat,’
zegt pappa, ‘maar ik wil wel net zo’n
versje als jullie voor mamma hebben
opgezegd.’ Wouter begint meteen.
‘Een keer in het jaar
mogen vaders niks doen,
een keer in het jaar
zijn alle vaders blij .’
Maar verder weet hij het niet meer. Hij
rent gauw naar pappa, slaat twee armen
om zijn nek en roept: ‘Een dikke zoen!’

Uit: Nog één nachtje slapen van Jacques
Vriens en Dagmar Stam
Uitgeverij Van Holkema & Warendorf
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Kleurplaat
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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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GRATIS

Bernhardstraat 15
Bakel

Scouting Paulus: Online programma 2020
Ook Scouting Paulus ligt tgv de corona crises compleet op zijn gat. Geen bosspelen,
niet pionieren, niet samen een spel doen, helemaal niets? Nou niet helemaal. Al vrij
snel na de lockdown heeft de leiding van onze scoutinggroep de koppen digitaal
bij elkaar gestoken en zijn er o.a. vele online programma’s opgezet. Hieronder een
fotocollage van de afgelopen “digitale” bijeenkomsten

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

Gazet mei 2020

19

De kookmuts
Het aspergeseizoen is betrekkelijk kort;
in Nederland ongeveer twee maanden.
De eerste asperges steken in de lente de
kop op (naargelang de temperaturen in
februari of begin maart). Traditioneel
wordt er geoogst vanaf de tweede
donderdag van april tot 24 juni. Gezien
de vele zonuren van de laatste weken
van maart dit jaar waren de asperges

al vanaf eind maart te koop. Na 24 juni wordt de plant met
rust gelaten om deze de tijd te geven om te groeien, zodat er
nieuwe energie wordt opgedaan voor het volgende jaar. De
(zonne-)energie wordt opgenomen door het bovengrondse
groene aspergeloof en opgeslagen in de wortels.
Mijn weerspreuk voor deze maand is; “ Kamillegeur in mei,
brengt de zomer dichterbij. ”
Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand mei
Aspergesoep met gerookte zalm  .  .
. . . . . . . . . . . voor 4 personen
Ingrediënten
1,5 kg asperges ongeschild
150 gram gerookte zalm
3 sjalotjes
1 teentje knoflook
1 steel prei
15 g roomboter
4 el bloem
2 eidooiers
100 ml melk
1 bosje bieslook of platte peterselie
Nootmuskaat
zout
versgemalen peper
1 of 2 bouillonblokken
Benodigdheden
Dunschiller
Staafmixer
Soeppan
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Bereidingswijze
Bij het schillen van de asperges houd
dan de asperge bij de kop vast en schil
van boven naar beneden met een dunschiller. Kook de schillen in 1,5 liter water, schep de schillen eruit en bewaar
het kookvocht.
Pel en snijd de sjalotten in stukjes. Maak
de prei schoon door het meeste groen
te verwijderen, snij in ringen en was de
prei goed. Snijd de kopjes van de asperges af en blancheer deze kort in het
kookvocht en schep deze er uit. Snijd de
rest van de asperge in stukken.
Smelt de boter in een pan en fruit de
sjalotten, de prei en rauwe aspergestukken. Strooi daarna de bloem erover.
Roer door elkaar tot alle bloem wordt
opgenomen. Blus af met het kookvocht
waaraan je vooraf de bouillonblokken
hebt toegevoegd. Kook de asperges gaar

en pureer de soep. Breng op smaak met
zout, peper een snufje nootmuskaat.
Meng de eidooiers en de melk. Zeef de
soep en roer het eimengsel erdoor. Verwarm 5 minuten goed door maar laat
niet meer koken.
Snijd de bieslook fijn of de peterselie en
de gerookte zalm in stukjes.
Serveren:
Serveer de soep met de kopjes van de
asperges en garneer met bieslook of
peterselie.
Voeg de gerookte zalmstukjes toe.
Tip(s):
Je kunt ook variëren door i.p.v. gerookte
zalm Hollandse garnaaltjes te gebruiken.
Je kunt ook extra croutons toevoegen
bron: De kookmuts.
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Koningsdag in de wijk
Koning Covid regeert in Nederland, daardoor valt onze
Koningsdag in het water. Geen bezoek van de Koninklijke
familie aan Maastricht, geen traditionele slingermarkt in
Helmond. Thuisblijven is het devies. Is er dan niets te doen op
deze zonnige en mooie koningsdag in onze anderhalve meter
samenleving. Wij zijn de wijk eens ingegaan om te kijken of
er toch nog activiteiten zijn op gepaste afstand. We hebben
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enkele hotspots gevonden en die zijn op gepaste afstand op
de gevoelige chip vastgelegd en in deze Gazet ontwikkeld.
Laten we hopen dat we volgend jaar weer een gewone
Koningsnacht en Koningsdag kunnen vieren. In elk geval klonk
verschillende keren ook “Lang leve de Koning, Hoera Hoera
Hoera. (En hier werd niet Koning Covid mee bedoeld).
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EXTRA SLEUTEL

U vindt ons in het centrum van Bakel

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

ook autosleutels met

Voor advies, verkoop en reparatie van:

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

startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

KLAAR TERWIJL U WACHT

www.elektroverberkt.nl

ONZE SERVICE IS
ONBETAALBAAR
DAAROM IS IE OOK GRATIS

• DUURZAME ENERGIE
OA HYBRIDE WARMTEPOMPEN
VAN BV ELGA & DAIKIN

65 + KLUSSER / STYLIST

• AIRCO INSTALLATIES
• WATERONTHARDERS
• CV KETELS SERVICE & ONDERHOUD

voor uw

HUIS - TUIN - INTERIEURPLAN
oa timmerwerk / houtenvloer

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

schilderwerk / behangen
metselwerk / tegelwerk
tevens, tuin en straatwerk
voor WOON en BEDRIJFSRUIMTES
Bel Kees 0611441257 45 jaar ervaring

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN
TEGELVLOEREN

Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

BS Dierdonk maakt brieven voor ouderen

Groep 7 maakt brieven voor ouderen
We (de kinderen) moesten voor een
zame ouderen een brief maken.
Sommige kinderen hadden er 3 andere
er 1. Alle kinderen in groep 7B en groep
7A maakten sowieso 1 brief je mocht
er ook meerdere maken. Het is de
bedoeling dat je eenzame ouderen blij
maakt (bijv.).
We (de Dierdonkschool) zijn op deze
actie gekomen omdat een ouder van
een kind uit de klas 7b in het ver
zorgingstehuis werkt.
De ouder ging de brieven op de 15e of
16e ophalen (woensdag of donderdag).
We mochten er iets leuks in knutselen
zoals een trapje of een of meerdere
hartjes in tekenen en er moest een lief
tekstje bij. De kinderen mochten iets
leuks er bij doen (bijv. een puzzeltje) zo

kunnen de ouderen zich vermaken in
deze moeilijke tijd.
groetjes Isolde en Emma uit 7B van de
Dierdonkschool

heeft iedereen goed zijn best gedaan
ik in ieder geval wel. We hopen dat de
ouderen de kaarten mooi vinden.
Groetjes Tessa uit groep 7A

We moesten een opdracht voor school
maken. Dat was dat we een kaart voor
ouderen moesten maken. Volgens mij

We mochten een tekening maken voor
de ouderen die nu geen bezoek mogen
krijgen. op een dag horen we dat het
beter is om geen bezoek te krijgen
sommige ouderen snappen er niks van
dus de school heeft bedacht dat we een
kaart mochten maken en die hebben ze
opgestuurd en ik hoop dat de ouderen
er heel blij mee zijn.
groetjes van Maud uit groep 7A
Stormbaan door de school
Als de school leeg is, kan je er maar
beter een keer gebruik van maken. Dat
hebben we dan ook gedaan. We hebben
een heuse stormbaan gebouwd. De
kinderen moesten klimmen, springen,
kruipen, fietsen, etc.
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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

Kinderdagverblijf De Bereboot 25 jaar!

Op vrijdag 10 april was het dan zover
Kinderdagverblijf De Bereboot bestaat
25 jaar!
Waar dit normaal gesproken reden
is voor een groot feest, strooide het
corona virus helaas roet in het eten.
Ontstaan van KDV De Bereboot
In 1995 zijn wij van start gegaan met
ons Zeevaarder schip “De Bereboot”
Ekkersrijt te Son. Vervolgens hebben
we op meerdere locaties vestigingen
geopend. ( In o.a Best, Son en
Eindhoven). Na veertien succesvolle
jaren wilden we onze aandacht volledig
gaan richten op één kleinschalige
organisatie op een ideale locatie.
Derhalve hebben we begin 2007 onze
laatste vestiging overgedragen aan een
grote kinderopvangorganisatie en zijn
op zoek gegaan..
Zoektocht
Onze zoektocht naar de vestiging van
een ruim kinderopvangcentrum met
zowel dagopvang als buitenschoolse
opvang eindigde in het mooie en groene
Helmonds Dierdonk. Het is landelijk
gelegen op een perceel van ruim 9000
m2; dichtbij de basisschool Dierdonk en
met veel binnen- en buitenruimte zodat
de kinderen de ruimte hebben om te
spelen, ravotten en te ontdekken
Bouw
Bij de bouw in 2008-2009 stond een
landelijke uitstraling centraal in de
plannen die verwezenlijkt werden op
de voormalige agrarische locatie aan
de Oude Dierdonk. Het pand en de
omgeving van het pand zijn in landelijke
stijl aangelegd en gebouwd, maar
hebben een moderne uitstraling met
veel licht en ruimte.
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• Op het terrein staat een voormalig
woonhuis dat (op de begane grond)
dienst doet als kantoor, keuken en
spreekkamer.
• Daarnaast beschikt De Bereboot over
een karakteristieke schuur, waar
dieren zijn gehuisvest.
• De buitenruimte biedt ruime speel
mogelijkheden, zoals de vele vierkante
meters betegelde buitenruimte, een
aantal overkappingen, een groot
grasveld aan de voor- en achterzijde
van het pand, een speeltoestel en een
speciaal ingerichte picknickplek met
ronde tafels en banken.
• Naast de moestuin staat een pipo
wagen met alle benodigde materialen
om de moestuin te onderhouden.
• Naast de groepsruimten beschikt
de dagopvang over een extra
binnenspeelruimte; extra activiteiten
plekken gevestigd in nissen in de gang,
2 speelzolders en een ruime speelhal
genaamd ‘Het Schateiland’.
• Er zijn vele materialen beschikbaar,
waaronder een mobiel theater.
• Naast de speelhal ligt een profes
sionele keuken, waardoor de speel
hal mogelijkheid biedt tot het
organi
seren van kinderfeestjes en
informatieavonden.
• De Bereboot heeft ruimte voor 5
groepen dagopvang en 4 groepen
BSO.
Start
Op 1 september 2009 opende KDV De
Bereboot aan de Oude Dierdonk 1, te
Helmond (Dierdonk) voor het eerst haar
deuren.
Huidig aanbod (2020)
De Bereboot biedt momenteel opvang
aan 4 groepen dagopvang en 4
groepen BSO. (zie www.bereboot.nl;
info@bereboot.nl)
25 jaar Kinderdagverblijf De Bereboot
Het grote feest is uitgesteld naar een
later moment vanwege het coronavirus.
Toch wilde wij het niet geheel
onopgemerkt voorbij laten gaan.
Daarom hielden we op donderdag 16
april een online Bereboot Bingo. Een
PEUTER bingo en een BSO bingo
In totaal hebben op deze dag 130
kinderen meegespeeld. Het was dus
echt een groot succes.

Na afloop brachten
Kapitein Beer, Lien en Babbet de prijzen
bij de winnaars thuis. Kortom een
feestelijke dag in een bizarre tijd!
We hopen alle kinderen weer snel te
kunnen verwelkomen!
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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 ( 06-22739389
Corrie Klop
Dierdonklaan 89
( 558808
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag)
( 040-2842052
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Coronavirus
Het coronavirus treft ook de activiteiten
van de kerk, die allemaal zijn gestopt.
Op zondag zijn de kerkdiensten niet te
bezoeken. Wel zenden wij om 10.00
uur, het gewone tijdstip, een ver
een
voudigde kerkdienst (dus zonder
gemeenteleden, maar met predikant/
kerkelijk werker, lector en organist) uit
via www.kerkdienstgemist.nl
Download
daarvoor
de
app
Kerk
dienst Gemist of kijk op
www.Bethlehemkerk-Helmond.nl
De Kerkdienst Gemist app kan live
uitzendingen en opnames afspelen
naar o.a. uw TV. Dit kan door gebruik
te maken van een Chromecast. Dit is
een klein HDMI apparaatje dat in de
meeste elektronicawinkels verkrijgbaar
is. Via de app zijn ook andere kerken te
bezoeken.
Juist in deze periode dat veel mensen
extra aandacht nodig hebben is elkaar
opzoeken nauwelijks mogelijk. Daarom
wordt onderling via (beeld)telefoon
contact gehouden en informatie
uitgewisseld.
Wij wensen allen die getroffen zijn door
het virus sterkte.
Hoe was Palmzondag?
Aan het kruis heeft Jezus zeven keer
gesproken, woorden die bekend zijn als
“de zeven kruiswoorden”
Ieder jaar geven 7 sprekers op palm
zondag hun visie over één van de
kruiswoorden.
Daarbij wordt “Die sieben letzten
Worte” van Joseph Haydn uitgevoerd.
Door de coronacrisis moest dat zelfs
met een kerk zonder publiek vervallen.
In plaats hiervan zijn met een nieuwe

groep sprekers voordrachten opge
nomen en op de site van de Bethlehem
kerk gezet.
Deze voordrachten zijn nog te beluisteren
via www.bethlehemkerk-helmond.nl
Klik op lees meer van de tegel 7
kruiswoorden en klik vervolgens op één
van de kruiswoorden.

“Vader vergeef hen want ze weten niet
wat zij doen”
“Nog vandaag zul je met mij in het
paradijs zijn”
“Dit is uw zoon”
“Mijn God, mijn God waarom heb je mij
verlaten?”
“Ik heb dorst”
“Het is volbracht”
“Vader, in uw handen beveel ik mijn
geest”
Nu de Gazet deze keer vermoedelijk
alleen digitaal uitkomt is het helemaal
eenvoudig even op bovenstaande link
te klikken en een kijkje op de site te
nemen.

Nieuwsblad voor Dierdonk

Jeugdpuzzel. (GEEN prijspuzzel)
Afgelopen maand hadden we een Paasspreekwoorden puzzel.
Misschien wat moeilijk maar met hulptroepen best te maken
alhoewel.... Een klein foutje bij het antwoord op vraag 2 daar
stond het streepje onder de verkeerde letter. Deze stond
onder de l en had onder de a moeten staan. Zo kregen we
enkele van deze opmerkingen “De letter bij vraag 2 is H maar
als je de onderstreepte L gebruikt in de oplossing staat er
plaseieren zoeken. Dit leek ons een beetje raar dus we denken
dat het paaseieren zoeken moet zijn”.
Echter het aantal inzendingen was wel erg laag, Slechts
10. Wij hebben al verschillende malen gewaarschuwd dat
we toch minimaal 20 deelnemers willen hebben wat nu
al 3 maanden niet meer het geval is. Dit wil zeggen dat
er voorlopig geen Prijspuzzel meer in de Gazet staat. Wel
blijven we een puzzel publiceren en je mag ook de oplossing
insturen. Als we dan toch voldoende inzendingen binnen
krijgen kunnen we nog altijd kijken of we de prijspuzzel
weer opstarten. Dan nog even de juiste oplossing, deze was
inderdaad : “Paaseieren zoeken” Onder de juiste inzendingen
heeft Karin Bakker, bestuurslid van de Wijkvereniging weer 3
prijswinnaars getrokken. Wegens het coranovirus is deze keer
op zondag 26 april geen groepsfoto gemaakt maar mochten
zij allen apart hun prijs thuis, op afstand, aan de voordeur in
ontvangst nemen. Sanne hebben we nog net op de valreep
kunnen bereiken en heeft dus de prijs op 28 april in ontvangst
genomen. Hieronder de gelukkige prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd!

Deze keer geen prijzen te verdelen wel is het voor ons een
graadmeter of we voldoende kinderen kunnen animeren om
mee te doen. Bij voldoende deelname (min. 20) zullen wij de
prijspuzzel herinvoeren. Deelname is 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.
Uiterste inzenddatum: Donderdag

21 mei 2020

Oplossing doodles spelletjespagina 17
Ruben Visser,

Sanne Swinkels en

Niels Manders

Doe jij ook mee als het geen prijspuzzel is?

Deze maand een kruiswoordpuzzel in een
tekening. er staan 10 cijfers in de tekening, bij of
op een voorwerp/ding. Kijk wat het voorwerp/
ding is. Vul het juiste antwoord in bij het juiste
nummer en de oplossing lees je dan van links
naar rechts in de vet omlijnde lichtgele vakjes.
Even goed kijken en nadenken en dan is het zo gepiept.

Waar mag de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze puzzel kun je
met
als
onderwerp
“kinderpuzzel”
naar:puzzel@dierdonkgazet.nl
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per mail
opsturen
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