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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

Anderhalve meter
De 3e maand met een voorpagina over
Corona. Er kan natuurlijk niet genoeg ge
daan worden om de maatregelen onder
de aandacht te blijven houden, anders
worden we roekeloos en vallen we
terug in ons normale patroon. Voorlopig
nog anderhalve meter afstand, maar het
lijkt wel de goede kant uit te gaan.
De school is weer open, de kinderopvang
draait weer en alles binnenkort weer
op volle sterkte. Maar er is een maar,
namelijk de anderhalve meter voor de
ouderen, dus leerkrachten en verzorgers
van de kinderen. Ook voor de ouders
en opa’s en oma’s die de kinderen
wegbrengen geldt de anderhalve meter.
Om ook de kinderen te wijzen op de
anderhalve meter geeft Dierdonkey
naast het niesen in de elleboog en het
handen wassen hier les in op de kleur
plaat.
Langzaam beginnen activiteiten ook
weer op te starten, zoals de Tennisclub,
natuurlijk volgens de richtlijnen, geen
geopende bar en met de nieuwe ander
halve meter spelregel. Zij hadden graag
ook een stukje in de Gazet geschreven
maar ze waren helaas anderhalve dag
te laat. Lees hun laatste nieuws op
www.tvdierdonk.nl.
Ook de contact beroepen en het horeca
personeel kan weer aan het werk en
daarmee is ook “Grotel’s Genieten” als
adverteerder weer terug in de Gazet. U
kunt daar weer lekker gaan eten of een
terrasje pikken maar ook dat natuurlijk
op anderhalve meter.
Zo is de computerinloop weer gestart
maar dan wel op afstand en dat is meer
dan anderhalve meter. Onze ouderen
club Moet Niks heeft binnen ander
halve meter hun leden met een klein
presentje een hart onder de riem ge
stoken. De anderhalve meter is zelfs ook
al doorgedrongen op de kinderpagina’s
Onze
voormalige
wijkbewoonster
en nu wijkwethouder Gaby van de
Waardenburg laat van zich horen in
deze Gazet en uiteraard valt daar ook
het woord anderhalve meter. En heeft u
zich wel eens afgevraagd wat er met het
water gebeurd als er anderhalve meter
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regen zou vallen. Het was de wijkraad
opgevallen dat er opeens in de straten
betonnen afwateringen zijn gelegd
en dat zou dan het antwoord hierop
kunnen zijn.
De komende maand hebben we nog 2e
pinksterdag als vrije dag en Vaderdag
op 21 juni. Daarna wordt het tijd om
weer aan de grote vakantie te gaan
denken. Maar hoe en wat kun je met
anderhalve meter, wordt het “Costa
del Sol” of “Costa del Berkendonk” of
gewoon “Rundum Hause” beter gezegd
dus gewoon rond het huis.
Voor de Scouting Helmond Oost/
Dierdonk is het duidelijk, hun gezamenlijk Zomerkamp in verband met het
30 jarig bestaan vindt geen doorgang.
Ook daar is de anderhalve meter mede
de oorzaak van. Vele festivals en zo
zijn een jaar doorgeschoven maar dit
jubileumzomerkamp schuift nu 5 jaren
door.
In de wijk gaat dit jaar -het nieuw leven
in geblazen- Kunst in Dierdonk niet
door en ook de Dierdonkdagen staan
op een laag bijna uitgedoofd pitje.
Ook de Rampetampers hebben al wat
verder gekeken en vastgesteld dat
carnaval op anderhalve meter het niet
zal gaan worden, maar voor het geval
dat hebben zij zich gewapend met onze
Dierdonkse Prins Ton d’n Urste met 11+1
(hulp) oud Prinsen die nog actief zijn in
de vereniging.
Verder kondigt Gerard Bosmans zijn
vertrek per oktober aan als voorzitter
van de wijkvereniging. Dit laatste heeft
dan niets met anderhalve meter van
doen maar wel dat hij het stokje na 12
jaar wil overdragen aan een ander.
Dit was het dan weer en namens de
redactie naast veel leesplezier ook een
blijf gezond toegewenst.
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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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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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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.
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Welke variant? Kunt u ons daarbij helpen?
Om te beginnen wil ik eerst even ingaan
op de perikelen in en rond de politieke
partij 50PLUS. De kranten stonden er de
afgelopen tijd bol van hoe er (weer) geruzied werd bij 50PLUS met als absolute
uitmijter het opstappen van Henk Krol.
Ik kan er niets anders van zeggen dat
het diep, diep treurig is wat er gebeurt
en het haantjesgedrag van een aantal
mensen maakt heel veel kapot. Ook voor ons is het nog
steeds niet duidelijk wie wat is te verwijten, dat komt wel
naar boven in een volgende ledenvergadering. Het gedoe in
de top van de partij staat absoluut in schril contrast met het
partijwerk op provinciaal en gemeentelijk niveau. Daar zal ook
de kracht van de partij liggen, bijvoorbeeld hoe we onze rol in
de gemeente invullen. En wat dat betreft ben ik hoopvol, niet
allen in Helmond, maar ook in de andere steden van Brabant
en in de Provinciale Staten.
De politiek in Helmond heeft het druk en dat is goed. Natuurlijk is de grootste zorg voor ons allemaal hoe de coronacrisis
in de nabije toekomst ons leven gaat bepalen, indachtig de
rampzalige gevolgen die in de afgelopen weken zichtbaar werden. Respect voor al die hulpverleners, die ons land op fantastische wijze er door heen slepen. In de gemeentelijke politiek
werden de coronamaatregelen zichtbaar door digitaal vergaderen en besluiten nemen. Hoewel dat op zich goed ging, was
het gemis aan echte discussie merkbaar. En discussie hebben

we nodig want er liggen belangrijke projecten te wachten op
besluiten. Bijvoorbeeld hoe we verder gaan met de Braak, het
zwembad en de resterende inrichting van het complex. En
over Helmond Sport en het stadion zijn we ook nog niet uitgesproken. 50PLUS vindt het niet goed dat we al zo lang zonder
informatie zitten over de positie van Helmond Sport. We hebben daar ook vragen over gesteld aan het college (te lezen op
helmond.nl/bestuur/gemeenteraad). En over de invulling van
het Huis voor de Stad na corona hebben we ook onze ideeën
geformuleerd.
Een van de belangrijkste ingrepen in onze stad in de komende
tien jaar zal zijn hoe we met de mobiliteit en leefbaarheid
omgaan. Ik heb het dan over de verkeersvisie die nu
voorligt en waarover we als gemeenteraad in oktober 2020
zwaarwegende besluiten moeten gaan nemen. Gaan we
de Traverse (luchtbrug zei men vroeger) kwijt raken en een
tunnel terug krijgen een tunnel in het stadsgedeelte lijkt ons
wel een prima idee we raken dan mee van die fijnstof af. Of
een hele nieuwe zuid omleiding om het verkeer uit de stad te
halen is een mogelijkeid.
Wij van 50PLUS hebben nog geen discussie gevoerd over dit
onderwerp en hebben dus ook niet bepaald welke variant
onze voorkeur heeft. Kunt u ons daarbij helpen?
Jan van Aert, Raadslid 50PLUS

Complot-theorieën
Zolang de mens bestaat, zijn er ook
complottheorieën. De jager verzamelaar van vroeger had al een natuurlijk
wantrouwen jegens andere stammen
op basis van vermoedens, verzinsels
en halve waarheden. Daardoor bleef je
scherp richting je vijanden. Sommige
van die theorieën bleken waar te zijn en
velen niet.
Een voorbeeld van een complottheorie die waar bleek te zijn,
is het Watergate-schandaal uit de vorige eeuw. De theorie
rond 9-11 is nooit bewezen en mag worden beschouwd als
niet waar. Op dit moment gaan er weer verschillende theorieën de ronde, waaronder de 5G theorie i.v.m. Corona of het
verband tussen vervuilde streken en de mate van Corona uitbraak.
Het onbekende en onwetende maakt mensen bang en achterdochtig zoals vroeger. In Nederland zijn nu de eerste 5G netwerken aangelegd en werkzaam. Tegelijkertijd worden zendmasten in brand gestoken door mensen die bang zijn voor het
relatief nieuwe en onbekende 5G. Ook wordt het verband gelegd tussen Corona en 5G op basis van vermoedens en angsten.
Door de sociale media vliegen deze theorieën de wereld over.
Sommige steden in Nederland willen geen 5G netwerk, waarom niet? Zwitserland wil ook geen 5G, waarom niet?
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Misschien omdat de nieuwe straling, die op een andere frequentie werkt, de gezondheid schaadt. Een aantal wetenschappers heeft hun krachten gebundeld en een videoboodschap gemaakt, deze is te vinden op eerlijkoverstraling.nl.
Voordat iedereen een oordeel velt, is het slim om er wat over
te lezen. Je zult zien dat er duidelijk twee kampen zijn en dat
een beslissing moeilijk is. (polarisatie)
De vraag is dan of Helmond een 5G netwerk moet toelaten.
Daarom vindt Helder Helmond het verstandig dat er een
informatieve avond is (geweest) rond de wetenschap en
kennis rond het 5G netwerk. Iedereen kon vragen stellen en
hierdoor wordt veel onduidelijkheid weggenomen.
De complotdenkers kunnen misschien worden overtuigd, maar
tegenstand zal er altijd zijn. Belangrijk in dit geval is, dat we
niet moeten polariseren, maar altijd in gesprek moeten blijven.
Er zijn nog steeds mensen die ervan overtuigd zijn dat de
aarde plat is, maar we weten wel beter. Moeten we daarom
die mensen apart zetten of kun je beter in gesprek blijven? Ik
denk het laatste.
Louis van de Werff, Helder Helmond.
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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

TERRAS
*
LUNCH
*
DINER

TERRAS
*
LUNCH
*
DINER

VANAF 1 JUNI ZIJN WIJ WEER GEOPEND!
7 DAGEN PER WEEK OPEN - DI T/M VRIJ VANAF 11.00 & ZA T/M MA VANAF 10.00

RESERVEREN KAN VIA WWW.GROTELSGENIETEN.NL OF 0492-463888
ADRES: GROTEL 5, BAKEL

INFO@GROTELSGENIETEN.NL

Vooralsnog geen Dierdonkdagen 2020
Ook voor de Dierdonkdagen zijn de maatregelen van de
regering, RIVM en de gemeente Helmond leidend.

Vooralsnog gaan wij er dus op dit moment van uit dat er dit
jaar geen Dierdonkdagen evenement zal plaatsvinden.

Tot 1 september zijn alle evenementen afgelast, de Dierdonkdagen zijn 2 weken later. De persconferentie van premier
Rutte op 20 mei geeft voor de Dierdonkdagen geen aanleiding
om de gestaakte voorbereidingen te gaan opstarten.

Afhankelijk van wanneer er duidelijkheid komt over wat wel
en wat niet mag m.b.t. evenementen na 1 september en de
tijd die dan nog rest, zullen wij gaan bekijken of er op de één
of andere manier mogelijk toch nog een Dierdonkdagen 2020
kan plaatsvinden.

Het volgende ijkpunt zal 1 juli worden, hierdoor blijft er organisatorisch heel erg weinig tijd over om voor de wijk een
Dierdonkdagen voor te schotelen die beklijft.

Op Dierdonkdagen.nl, onze Facebookpagina: Dierdonkdagen
en de Gazet zullen we jullie op de hoogte houden.
De Dierdonkdagen.

Kunst In Dierdonk
gaat niet door
In de Gazet van maart werd aangekondigd dat we als
werkgroep weer volop bezig zijn met de organisatie van Kunst
in Dierdonk op zondag 20 september.
Helaas gooit ook hier de coronacrisis roet in het eten.
De werkgroep heeft in overleg met het bestuur van de
wijkvereniging besloten om het evenement te cancelen.
Weliswaar geldt het landelijk verbod op evenementen maar tot
1 september maar de kans dat deze datum nog gaat schuiven
is uiteraard aanwezig. Ook zal er na zo’n lange periode van
social distancing nog de nodige terughoudendheid zijn zowel
bij deelnemers als bij bezoekers.

Op basis daarvan vinden wij het niet verantwoord om KID te
laten doorgaan en is het financieel risico ook te groot.
De werkgroep KID heeft inmiddels wel besloten, als de
omstandigheden dit mogelijk maken, het wijkevenement
Kunst in Dierdonk in 2021 te organiseren.
Namens de werkgroep Kunst in Dierdonk
Jan van Duren

Aftredend voorzitter
Na 12 jaar als (interim) voorzitter van
wijkvereniging Dierdonk heb ik besloten
mijn bestuursfunctie neer te leggen.
Ik ben van mening dat ik na zo’n lange
periode plaats moet maken voor een
andere wijkbewoner die met hart en ziel
zich in wil zetten voor de activiteiten in
Dierdonk. Mijn aftreden heeft dus niets
te maken met onvrede over collegabestuurders, ontbreken van uitdagingen, verstoorde relatie
met andere partijen binnen Dierdonk of iets dergelijks. Het is
gewoon tijd om een keer te stoppen.
Ik kijk met een goed gevoel terug op die periode en ben
trots op wat we bereikt hebben en hoop van harte dat het
bestuur wordt aangevuld. Voel je je betrokken bij de wijk
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en vind je het leuk om actief binnen
het bestuur van onze wijkvereniging
een rol te spelen, maak dit dan
kenbaar door een mail te sturen naar
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl.
Je wordt dan uitgenodigd om de komende
bestuursvergadering bij te wonen en kan
dan van dichtbij meemaken wat we als
bestuur doen en hoe we dat doen.
Helaas eindigt mijn bestuursperiode zonder fantastische
activiteiten als Dierdonk Dagen en Kunst in Dierdonk dus
kijk ik er naar uit jullie in oktober bij mijn laatste Algemene
Ledenvergadering te zien en te spreken.
Gerard Bosmans
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MoetNiks-leden verrast met attentie
Traktatie & goede wensen

Het zijn bizarre tijden. Door de maatregelen rondom corona
zijn we genoodzaakt alle activiteiten van MoetNiks op te
schorten. De gezelligheid van de club, de uitstapjes, het
koersballen en een praatje... dat missen we. Om dit gemis wat
te verzachten heeft de activiteitencommissie van MoetNiks
aan alle leden een leuke attentie bezorgd. Feestelijk verpakt
met een kaartje met goede wensen. Een hart onder de riem
naar de leden, om te laten weten dat we aan elkaar denken!
Het kaartje sluit af met de woorden: ‘Houd goede moed &
blijf gezond. Een lieve 1,5 meter afstandsgroet van, Ans, Wim
en Henk’. De activiteitencommissie vindt het fijn om de leden
zo een lichtpuntje te hebben kunnen bieden en we kijken
positief vooruit naar betere tijden.

In memoriam Thieu Schellekens

Afscheid van een aimabele verenigingsman
Op 13 april jl. is Thieu Schellekens
overleden op 93 jarige leeftijd.
Thieu was een echte verenigingsman
en had de nodige bestuurlijke erva
ring. Samen met een aantal andere
initiatiefnemers speelde hij een rol
bij de oprichting van een activiteiten
club voor senioren in Dierdonk, die
MoetNiks werd gedoopt.
Als lid van de coördinatiecommissie
van de club heeft hij steeds
actief bijgedragen in de organisatie van aantrekkelijke
activiteiten. De vereniging groeide en bloeide. Thieu bezat
organisatietalent, maar was ook goed met woorden, zijn
speeches en woordspelingen waren indrukwekkend.
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Het koersballen werd door hem op 18 oktober 2000 geïntro
duceerd, een populair spel dat  -tot het aanbreken van het
coronatijdperk-  wekelijks met veel plezier werd gespeeld.
In 2007 nam Thieu afscheid van zijn bestuurlijke functie,
maar bleef, samen met zijn vrouw actief lid van MoetNiks.
Het laatste jaar liet zijn gezondheid het niet toe om wekelijks
aanwezig te zijn.
Thieu was een aimabele man met een groot hart voor
vriendschap en verenigingsleven. Wij wensen zijn echtgenote,
kinderen en familie heel veel sterkte met het verlies.
Activiteitencommissie MoetNiks
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Rondje langs groene daken in Helmond
Het opvangen van water tijdens stevige regenbuien, het vergroten
van de biodiversiteit, verkoeling tijdens hete dagen én een mooie,
natuurlijke uitstraling, Zomaar wat voordelen van een groen dak op
je woning, garage of schuur. Steeds meer inwoners overwegen een
groen dak aan te leggen of hebben de stap inmiddels genomen.
Zij maakten dankbaar gebruik van de groene daken subsidie van
gemeente Helmond of andere subsidies.
Lara Tamarinof woont in het centrum van Brandevoort waar de tuinen met
schuurtjes aan een binnenterrein liggen. Vorig jaar september zijn maar
liefst 21 schuren voorzien van een groen dak. Lara nam daarvoor zo’n 2
jaar geleden het initiatief. “Ik was zelf enthousiast over het aanleggen van
een groen dak, zeker omdat veel woningen de woonkamer op de eerste
verdieping hebben. We kijken uit op de schuurdaken. En dat uitzicht is nu
met de sedumplantjes op de daken zoveel mooier!”
Profiteren van subsidies
“We hebben de groene daken subsidie aangevraagd bij de gemeente.
Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van een subsidie van Waterschap
Aa en Maas. Dankzij deze subsidies vielen de kosten per woning ontzettend
mee.” Het aanleggen van de groene daken was snel gebeurd, de leverancier
verzorgde de aanleg van A tot Z. Het onderhoud beperkt zich tot 2x per
jaar wat onkruid er tussenuit plukken. Lara en haar buurtgenoten zijn blij
met het eindresultaat. En het voelt goed om op deze manier bij te dragen
een groener Helmond.

dit een uitgelezen kans om ermee aan de slag te gaan. “Ik heb me eerst
verdiept in de subsidiemogelijkheden en kwam zo bij de groene daken
subsidie terecht.” Pieter koos ervoor om de aanleg volledig zelf te doen.
“Ik adviseer om je hierbij goed te oriënteren en verschillende prijzen en
aanbiedingen in de gaten te houden. Qua planten is het belangrijk dat
er een goede variatie is en er minimaal 10 verschillende sedumplantjes
worden geplaatst. Het onderhoud aan het dak valt me erg mee, twee keer
per jaar voeg ik voedingskorrels toe en daar blijft het wel bij. Voordeel is de
isolerende werking in de zomer en winter. Daarnaast is het belangrijk voor
de natuur dat het regenwater niet wegvloeit, maar opgaat in de plantjes op
het dak. Ik merk dat er nu ook meer vogels en insecten in de tuin zijn.”

Zelf een groen dak aangelegd
Pieter Bakx woont in Helmond-Noord en had de mogelijkheden van een
groen dak al jaren geleden gezien. Toen zijn plat dak lek bleek te zijn, was

Meer informatie over de subsidies:
www.allelichtenopgroen.nl/subsidiemogelijkheden

Aangepaste dienstverlening Energiehuis Helmond
De coronamaatregelen hebben ook invloed op de dienstverlening van het
Energiehuis. De vrije inloopspreekuren zijn voorlopig geschrapt.
U kunt echter nog steeds bij ons terecht voor advies.
Opties:
1. Fysiek bezoek aan het Energiehuis kan uitsluitend op afspraak, zodat we
de RIVM richtlijnen kunnen naleven.Afspraken zijn mogelijk op wo, do en
vrij tussen 13:00 en 15:00 uur
2. U kunt ook een afspraak maken voor een consult op afstand. Wij nemen
dan via een beeldverbinding (Skype of Google Hangout) contact met u
op. Of als u dat liever wilt, handelen wij uw vragen telefonisch af.
Afspraak maken?
Stuur ons dan een mail: info@energiehuishelmond.nl. Zet in de mail
uw telefoonnummer, voorkeur voor optie 1 of 2, voorkeurstijd en het
onderwerp waarover u informatie wilt. Houd onze website in de gaten voor
eventuele aanpassingen: www.energiehuishelmond.nl

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.

Steeds vaker krijgen we te maken met hittegolven
of hevige regenbuien. En daarmee met droogte én
wateroverlast. Gelukkig kunnen we onze tuin
hierop aanpassen! Zo is het een goed idee om een
regenton in je tuin te plaatsen. Deze ton kan veel
regen opvangen tijdens een heftige bui. Dat water
kun je vervolgens weer gebruiken om je tuinplanten
water te geven tijdens een droge periode.
Meer tuintips vind je op onze website via
www.allelichtenopgroen.nl/tips

www.allelichtenopgroen.nl

@allelichtenopgroen

info@allelichtenopgroen.nl

@allelichtenopgroen

Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5

Samen sterk tegen corona
Beste wijkbewoners,
Als wijkwethouder vind ik het belangrijk
om via dit wijkblad iedereen een hart
onder de riem te steken. De afgelopen
periode was niet makkelijk. Een crisis,
met een omvang die niemand van ons
ooit eerder heeft meegemaakt. Wellicht
bent u een dierbare verloren door het
corona virus en de impact van corona
op het dagelijks leven is groot. Ouderen
mogen nu beperkt bezoek ontvangen,
ondernemers maken zich zorgen over
hun financiële toekomst en ook sociale
contacten hebben we wekenlang op
een laag pitje moeten zetten. Niet meer
naar vrienden en familie, geen gezellig
drankje op het terras en ook een bezoek
van de kleinkinderen aande grootouders
was uitgesloten. Een moeilijke tijd, maar
noodzakelijk om de verdere verspreiding
van het virus tegen te gaan.
Ik hoop dat u en uw dierbaren nog in volle
gezondheid zijn en dat u inmiddels wat
heeft kunnen wennen aan de 1,5 meter
samenleving. Het voelt nog een beetje
onwennig maar ik heb de veerkracht
van Helmond gezien in de afgelopen
periode. Eenieder heeft zijn/haar steen
tje bijgedragen: boodschappen doen
voor familie of buren, een beer voor
het raam zetten om kinderen uit de wijk
te vermaken of bijvoorbeeld lunches
rondbrengen bij eenzame ouderen. Dat

is een compliment waard! Uiteraard
is een extra compliment voor al het
zorgpersoneel op z’n plek, want deze
helden hebben zich tot het uiterste inge
spannen om onder loodzware condities
hun werk uit te voeren. In Helmond zag
je daarom ook T-shirtjes met hartjes
erop hangen en spandoeken voor het
zorgpersoneel. Allemaal hele mooie en
verdiende gebaren.
Als college zijn we de afgelopen maan
den druk bezig geweest met de effec
ten van de corona crisis. Van
uit mijn
portefeuille Stedelijke ontwikkeling,
Wonen en Afval heb ik gelukkig gezien
dat op de bouwplaatsen wordt door
gewerkt, uiteraard met inacht
neming
van de corona maatregelen. De bouw
vormt een belangrijke motor voor onze
economie. Bovendien zal de vraag naar
woningen de komende jaren niet stil
vallen. Als gemeente hebben we dit
ondersteund door vergunning processen
en bestemmingsplanprocedures door
te laten lopen. Voor de stad is het
ook belangrijk dat we als gemeente
anticyclisch blijven investeren. Daarom
blijven we onder meer investeren in de
verduurzaming van het gemeentelijk
vastgoed. Daarnaast is het ophalen van
huishoudelijk afval een vitale en maat
schappelijke taak. Juist nu we allemaal
thuiswerken is de omvang van het huis
houdelijk afval toegenomen en is het

belangrijk dat dit tijdig wordt opgehaald.
Tegelijkertijd zagen we ook een forse
toename van mensen die hun afval
wilden aanbieden bij de milieustraat.
Omdat de veiligheid en gezondheid
van medewerkers en bezoekers voorop
staat, hebben we extra maatregelen
genomen. Zo moeten inwoners die naar
de milieustraat willen gaan, eerst eens
afspraken maken (online of telefonisch).
Deze maatregelen hebben geholpen
bij het beheersen en openstellen van
de milieustraat. Corona is inmiddels
een tijd in ons leven en in de tussentijd
worden de maatregelen langzaamaan
versoepeld. Dit neemt niet weg dat we
corona alleen samen kunnen verslaan.
Met hartelijke groeten en blijf gezond,
Gaby van den Waardenburg
Wijkwethouder Dierdonk en HelmondNoord

Van de wijkvoorzitter Arie Manders
Beste wijkbewoners,
Helaas weinig activiteiten en geen open
wijkvergaderingen.
Dus het communiceren met jullie, wijk
bewoners van Dierdonk, kan hoofd
zakelijk elektronisch of via persoonlijk
(telefonisch) contact.
Wel zouden wij graag van jullie op- of
aanmerkingen over onze wijk wil
len ontvangen. Via onze website
www.dierdonk.nl is het ook mogelijk om
een contactformulier in te vullen.
Zoals we allemaal hebben kunnen
zien hebben er vele werkzaamheden
voor de aanleg van glasvezel in onze
wijk plaats gevonden. Degene die
zich voor dit veilige, energiezuinig en
snelle manier van internetten hebben
opgegeven, kunnen daar vanaf eind juni
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van profiteren. Het is nog mogelijk om je
kosteloos aan te melden tot 15 juni.
Glasvezel Helmond is erg actief om
ieder
een op het glasnet te krijgen in
de vorm van service voor langer thuis
blijven wonen. Ook komt er een samen
werking met het Elkerliek zieken
huis
zodat het mogelijk wordt om de zieken
thuis te monitoren.
Een heel ander onderwerp: De Wijkraad
heeft de gemeente gevraagd om vooral
op kruisingen zeer goed te snoeien voor
een goed en veilig overzicht. Wilt u
zelf ook nog eens kijken of er verkeers
hinderlijk groen in uw tuin groeit? Bij
voorbaat dank.
Groeten, Voorzitter Wijkraad Dierdonk
Arie Manders
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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)

Een supergezellige vaderdag
Vandaag is het Vaderdag. Jasper heeft
een cadeautje voor pappa gemaakt. ‘We
gaan pappa een lekker ontbijtje brengen
op bed’, zegt mamma. ‘Mag ik dan
mijn cadeautje geven?’ vraagt Jasper.
Mamma knikt van ja. Samen lopen ze
naar boven naar de slaapkamer. Mamma
gaat als eerste naar binnen. Jasper loopt
achter mamma aan. ‘Verrassing!’ roept
mamma. Pappa ligt nog wat te doezelen
en schiet overeind. Pappa kijkt verbaasd
naar het dienblad met croissantjes,
een beker koffie en een gekookt
eitje. Mamma zet het dienblad op het
nachtkastje.

‘Nou, dat wil ik elke dag wel’, zegt pappa.
‘Dat doen we alleen op Vaderdag’, zegt
mamma.

‘Jammer’, zegt pappa en geeft Jasper
een knipoog. Jasper staat naast het
bed van pappa en geeft zijn cadeau.
Pappa is verrast. ‘Wat is dat nou?’
vraagt hij. Pappa pakt het uit. Het is een
groen gekleurd glazen potje. En daarop
geverfd een grote rode bloem. Het is
gevuld met aarde. ‘Dat is voor jouw tuin.
Het zijn zaadjes’, zegt Jasper. ‘Wat voor
zaadjes?’ vraagt pappa. ‘Zaadjes van
bloemen’, zegt Jasper. ‘Daar ben ik heel
blij mee. Hoe meer bloemen in de tuin,
hoe beter. Weet je wat Jasper. We gaan
vanmiddag in de tuin werken. Ik ga het
gras maaien en jij mag de zaadjes zelf in

de grond stoppen. Dat vind ik nou een
leuke Vaderdag’, zegt pappa. Pappa pakt
Jasper beet en trekt hem op bed. Hij
geeft Jasper een dikke kus op zijn wang.
Jasper slaat zijn armen om pappa’s
nek en geeft hem ook een dikke kus.
Mamma kijkt lachend toe.
Die middag gaan Jasper en pappa de tuin
in. Het is prachtig weer. De zon schijnt
volop. Mamma zit onder een grote
parasol een tijdschrift te lezen. Pappa
gaat het gras maaien. Jasper heeft een
mooi plekje gevonden voor de zaadjes.
Voorzichtig doet hij ze in de grond. En
met zijn handen drukt hij de aarde weer
plat. Pappa komt kijken. ‘Dat heb je
goed gedaan. En nu maar wachten tot
de zaadjes opkomen’, zegt pappa.
‘Ik ga wat te drinken voor ons halen’,
zegt mamma. Mamma verdwijnt naar
de keuken. Pappa en Jasper gaan even
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uitrusten aan de tuintafel. Pappa begint
te vertellen over de seizoenen in de tuin.
In het voorjaar doe je bollen in de grond
en in de zomer zomerbloeiers. In de
herfst moet je veel bladeren aanvegen
en in de winter doe je niet veel.
Jasper en pappa schrikken als mamma
uitroept: ‘Jaag hem weg, jaag hem weg!’
Pappa kijkt verbaasd naar mamma en
vraagt: ‘Wie moet ik wegjagen?’ ‘De
kat van de buren. Hij graaft Jaspers
bloemenzaadjes om’, roept mamma.

Jasper en pappa kijken verschrikt om.
Jasper springt van zijn stoel af en rent
naar de kat. Hij schreeuwt: ‘Ga weg
jij!’ De kat blaast naar Jasper en vlucht
weg door een gat in de schutting. Jasper
kijkt verdrietig naar de plek waar hij de
zaadjes in de grond heeft gedaan. De
aarde is helemaal door elkaar gehaald.
Pappa en mamma zijn ook komen
aanlopen. Maar pappa zegt: ‘Er is niets
aan de hand. De zaadjes zitten er nog
steeds in. Maar je moet de aarde weer
goed aandrukken. En weet je wat we
doen. We maken er een schutting van
gaas omheen. Dan kan de kat er niet
meer bij’. Pappa gaat naar de schuur
en haalt wat stokken en gaas. Na een
halfuur is hij klaar. Jasper heeft nu in de
tuin een eigen bloementuintje.

‘Nou, tuinmannen. Jullie hebben wel
een groot glas frisdrank verdiend’, zegt
mamma. Als ze gezellig met z’n drieën
rond de tuintafel zitten zegt pappa: ‘Dit
is een supergezellige Vaderdag’. Jasper
glundert van trots.
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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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Computer-inloop biedt ‘Hulp op afstand’
en herstart de workshop: ‘Slim op pad’
Nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven gebruiken we onze
smartphone en tablets meer dan ooit. We blijven in contact
met anderen via FaceTime, WhatsApp, Zoom of Skype. Blijven
op de hoogte van het allerlaatste nieuws. Tevens maken we
intensief gebruik van Netflix en andere streamingdiensten.
Digitale vaardigheden zijn nog nooit zo belangrijk geweest!
De wekelijkse inloop in Parkzicht kon in verband met Corona
sinds maart niet meer plaatsvinden. Toch willen we u weer
gaan ondersteunen maar nu via ‘Hulp op afstand’.
Indien u problemen ondervindt met uw smartphone, tablet,
Windows PC of Mac dan kunt u een mailtje sturen naar:
computerinloopdierdonk@hotmail.com.
In dit mailtje beschrijft u kort uw probleem en vermeldt
u op welk apparaat het probleem zich voordoet. Is het een
Windows of Mac computer, gaat het over een tablet (iPad of
Android) of over een smartphone (iPhone of Android)?
Op basis van uw email wordt een vrijwilliger toegewezen die
het probleem samen met u kan oplossen. Wij nemen contact
op en stemmen af op welke manier we het probleem het
beste op afstand kunnen oplossen.
Workshop: ‘Slim op pad met Google Maps’
Op 1 juni zal Parkzicht weer opengaan voor kleine groepen

waarbij de RIVM-regels kunnen worden nageleefd.
Het geven van workshops voor kleine groepen (1,5 meter
afstand) lijkt weer tot de mogelijkheden te behoren.
Wij zullen cursisten die zich al hebben aangemeld per mail
laten weten wanneer de workshop plaatsvindt. Waarschijnlijk
de 3e of 4e week in juni.
Bent u ook geïnteresseerd de workshop ‘Slim op pad met
Google Maps’ te volgen en heeft u zich nog niet aangemeld?
Geen nood! Stuur een mailtje naar:
computerinloopdierdonk@hotmail.com
Ook niet-senioren zijn uiteraard van harte welkom.

Longfysiotherapeut in de buurt voor
revalidatie coronapatiënten
Longfysiotherapeuten kunnen nu coronapatiënten in hun
revalidatietraject begeleiden. Ze richten zich hierbij op
zowel het fysiek herstel (zoals kracht en conditie), als long
functie en de mentale gevolgen die een corona-infectie
kan hebben op de patiënt. Via Chronisch ZorgNet hebben
de therapeuten, die al gespecialiseerd waren in longaan
doeningen, zich verdiept in de behandeling van corona
patiënten.

en/of logopedist worden indien nodig bij de zorg betrokken.
De huisarts wordt vanzelfsprekend ook bij de behandeling
betrokken. Wanneer verwerkingsproblematiek, angst of de
pres
sie
verschijnselen worden gesignaleerd, vindt er terug
koppeling met de huisarts plaats. De huisarts kan dan voor de
juiste ondersteuning en, indien nodig, voor verwijzing zorgen.
Dit bieden wij allemaal in de directe woonomgeving van de
patiënt.

Longfysiotherapeuten richten zich zowel op de revalidatie van
coronapatiënten die thuis ziek zijn geweest als patiënten die
in het ziekenhuis hebben gelegen. Beide groepen blijken na
herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en hebben
baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de
dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Er is ook aandacht
voor mentale gezondheid, voeding en participatie.

Gespecialiseerde therapeuten vindbaar via.
Alle gespecialiseerde coronatherapeuten zijn
vindbaar via de Chronisch ZorgNet Zorgzoeker
en herkenbaar aan het ‘corona’-logo in hun
portfolio. Met de postcode van de patiënt kan worden gezocht
op de gewenste specialisatie van de therapeut (etalagebenen,
longaandoeningen, hartrevalidatie, corona). Zo zal altijd een
gespecialiseerde therapeut in de woonomgeving van de
patiënt te vinden zijn. De juiste zorg op de juiste plek.

Zorg voor ex-coronapatiënten middels mini-netwerk in de
woonomgeving van de patiënt
Fysiotherapeuten hebben zich bijgeschoold op het gebied van
revalidatie van coronapatiënten en zullen ook de komende
maanden op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten.
Daarnaast heeft iedere deelnemende longfysiotherapeut,
een ‘mini-netwerkje’ opgezet met daarin een ergotherapeut,
diëtist, logopedist en de huisarts. De ergotherapeut, diëtist

Gazet juni 2020

Chronisch ZorgNet
Chronisch ZorgNet biedt een landelijk dekkend netwerk van
ruim 2300 fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling
van chronische aandoeningen (etalagebenen, hart- en long
aandoeningen). www.chronischzorgnet.nl
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De kookmuts
Forel is de benaming voor verschillende
soorten forelsoorten, zoals; zeeforel,
meerforel, regenboogforel en beekforel.
Forel wordt gewoonlijk gevonden in
koele, heldere stromen en meren, en
is via natuurlijke weg verspreid over
Noord-Amerika, Noord-Azië en Europa.

Wat is lekkerder dan een verse forel die je als hele vis koopt
én klaarmaakt. Met een eigengemaakte kruidenboter geef
je extra smaak aan het malse visvlees. Serveer er gebakken
aardappeltjes bij en een salade van veldsla. Eenvoudig en
vooral lekker!
Mijn weerspreuk voor deze maand is; “ Wie nu zijn vel niet
brandt, staat straks als een bleekscheet op het strand. ”
Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand juni
Gebakken forel  .  . voor 4 personen
Ingrediënten
4 verse forellen (schoongemaakt)
600 gram aardappelen
120 gram roomboter
1 teentje knoflook
1 stuks sjalot
½ bosje krulpeterselie
1 stuks citroen
peper
zout
scheutje olijfolie
1 zakje gewassen veldsla
Benodigdheden
Mengschaal
Rasp
Braadslee
slakom
Voorverwarmde oven
Bereidingswijze
Voor de kruidenboter
Neem een ruime mengschaal, snij de
boter in stukjes en doe ze in de schaal.
Pel de knoflook en snij heel fijn. Snipper
de sjalot zo fijn mogelijk. Spoel de krulpeterselie en snipper deze ook zeer fijn.
Doe de knoflook, sjalot en peterselie bij

de boter. Spoel de citroen en rasp wat
van de gele schil bij de boter.
Halveer de citroen en knijp een deel van
het sap bij de boter. (naar smaak)
Gebruik een vork en meng alles tot een
smeuïge kruidenboter. Laat de boter
eventueel even staan om de boter wat
malser te laten worden. Breng de boter
op smaak met wat zout en peper van de
molen. Proef het resultaat.
Voor de forel
Verwarm de oven voor op 180°C.
De vis wordt op z’n geheel gebakken.
Knip wel de staart en vinnen van de
forellen. Maak enkele ondiepe insnijdingen in één zijkant van de forellen. Zo
kan de kruidenboter het visvlees extra
smaak geven.
Neem een ruime braadslee en zet op
een matig vuur. Smelt er een klontje
boter in. Leg de forellen in de hete boter
en bak ze ongeveer anderhalve minuut
aan elke kant.
Leg de forellen met de ingesneden huid
naar boven en leg op elke vis een portie
van de kruidenboter.
Gaar de forellen ongeveer 10 minuten in
de voorverwarmde oven.

Voor de aardappelen en de veldsla
Schil de aardappelen en kook ze net niet
helemaal gaar in licht gezouten water.
Giet ze af en zet ze opzij tot kort voor
het serveren.
Snij de aardappelen in niet te grote
parten of in dikke schijven.
Verhit een klontje boter en een scheutje
olijfolie in een braadpan. Bak de stukken
aardappel goudbruin, op een matig
vuur. Kruid de aardappelen tussendoor
met een snufje zout.
Spoel intussen de veldsla schoon.
Beschadig de blaadjes niet met een te
harde waterstraal. Verwijder ook de
taaiste steeltjes.
Doe de veldsla in een slakom en schenk
er een beetje olijfolie en balsamico
over. Kruid de salade met wat zout
en een klein beetje peper. Meng alles
voorzichtig.
Serveren:
Gebruik grote borden. Leg er de forel op
en schep er gebakken aardappelen bij
en een portie veldsla.
Tip(s):
Er zijn verschillende kruiden die je kan
gebruiken bij gebakken aardappelen.
De meest voorkomende zijn rozemarijn,
marjolein, tijm of verse peterselie of
bieslook. Indien je er echt nog meer
smaak aan wil geven kan je er je eigen
knoflookboter of kruidenboter bij serveren.
Bovengenoemde kruidenboter smaakt
trouwens ook heerlijk bij een steak.
bron: De kookmuts.
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Nieuwsblad voor Dierdonk

Hemelwater afwateringen
U heeft het vast gezien dat de gemeente diverse
regenafwateringen heeft aangelegd in onze wijk.

één of meer doelen bereikt. Ga
maar eens kijken op internet en
zoek op hemelafwateringen, dan
zie je de vele mogelijkheden.
Samen met de gemeente kunnen we dan het volgende
bereiken:
Drinkwater besparen: Je benut regenwater voor dingen waar
je anders drinkwater zou gebruiken. Je gebruikt dus minder
drinkwater.

Met als doel: Goed zorgen voor afval-, regen- en grondwater.
Met goed waterbeheer voorkomen en beperken gemeenten,
waterschappen en inwoners samen problemen. Het draagt
bij aan een goede volksgezondheid, een schoner milieu en
voorkomt schade door te veel of juist te weinig water. Ook bij
hoosbuien draagt dit bij aan de verkeersveiligheid.
Ook als wijkbewoner kun je een steentje bijdragen:
Regen opvangen kan op verschillende manieren en dient
verschillende doelen. Bij elke manier van opvangen worden

Schade voorkomen: Je zorgt voor ruimte in de tuin waar een
hevige bui in opgevangen kan worden. Zo komt het water niet
in je huis en komt het ook niet via de weg bij anderen terecht.
Grondwater aanvullen: Het regenwater zakt in de grond en is
daar beschikbaar voor planten en bomen.
Zuivering ontzien: Je voert minder water af en zo gaat
er minder regen naar de rioolwaterzuivering. Deze kan
daardoor beter en goedkoper het afvalwater schoonmaken.
Omdat er minder regen in de riolering komt, zijn er minder
overstortingen vanuit de riolering naar het oppervlaktewater.
Veel succes

Koningsdag in de Schovenhorstweide, ingezonden door Loes Schrouff-Lier.

Het boekenhuisje…
Twee maanden geleden hebben wij bij
ons in de voortuin een boekenhuisje
gezet. Hierdoor krijgen boeken een
tweede leven en kunnen deze boeken
plezier geven aan de volgende lezer.
Iedereen mag er eens in komen neuzen.
Ik zal proberen het aanbod af en toe te
veranderen.
Maar het allermooiste is, dat iedereen
die van lezen houdt kan helpen met het
veranderen van het aanbod.

Gazet juni 2020

Door:
een boek mee te nemen,
Te ruilen, te lenen of, toe te voegen.
Als u boeken ziet met op de kaft de
afbeelding van Bookcrossing…… ook die
kunt u gewoon meenemen. U hoeft ze
niet perse aan te melden zoals in de kaft
beschreven staat.
Het adres van het boekenhuisje is
Belmonte park 14.
Veel leesplezier en hopelijk tot snel!
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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

www.elektroverberkt.nl

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

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

DAAROM IS IE OOK GRATIS

lasertherapie

• 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
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

Een hoopvolle start op BS Dierdonk

Eindelijk weer naar school, wat zijn we trots!
Dat heeft lang geduurd, onderwijs op afstand.
Wij zijn trots op onze
kinderen,
dat zij thuis onder deze
bijzondere omstandigheden
toch hun best hebben
gedaan. Want onderwijs op
afstand, dat valt toch niet
altijd mee.
Wij zijn trots op onze ouders.
Want ook alle ouders hebben
hun best gedaan, om thuis toch zo goed mogelijk de leerkracht
te vervangen. Dat ging waarschijnlijk met vallen en opstaan.
Wij zijn trots op onze leerkrachten.
De leerkrachten zijn volop in de weer geweest om op een wel
heel bijzondere manier hun dagelijks werk handen en voeten
te geven. Dat leverde af en toe nieuwe problemen op, maar
ook film/fotogenieke momenten die we nooit meer zullen
vergeten.
En wat te denken van ons speciale nieuwe Dierdonklied. Wat
hebben de juffrouwen en meesters en de vele kinderen hun
beste stem laten horen. Prachtig!
Wat is het toch weer fijn om in het eigen lokaal met de eigen
juf of meester weer gewoon les te kunnen krijgen.
We gaan samen het beste maken van het nieuwe normaal,
want samen kom je verder!

Het coronagedicht
Geschreven door Carice uit groep 6
Kijk ernaar, wat maken we allemaal mee.
Jammer er was geen sneeuw deze winter dus ook geen slee.
Er is iets aan de hand.
Nee niet een lekke band.
Er is een virus, dat zich snel verspreid.
Daardoor hebben we ook geen vrijheid.
We kunnen elkaar geen knuffels meer geven.
We zien geen neven.
Het is verpest. Net als een hoopje mest.
Sommige mensen werken niet mee. Daardoor deze winter
ook geen slee.
We moeten meer kijken naar wat we doen.
Sta niet in iemand anders z’n schoen.
Let op! Anders krijg je een flinke schop.
Laat de scholen dicht. Ja, ik vind dat verplicht.
Doe de winkels allemaal dicht. Ja, en dat is ook verplicht.
We zien elkaar bijna niet meer. We geven elkaar geen peer.
We moeten met elkaar leven. Zo kunnen we blijven zweven.

Jongste Jeugd HC Helmond
Dus als je op judo zit of iets anders en je mag daar nog
niet sporten, dan ben je van harte welkom op de hockey
training. Stuur dan een mail met je naam en geboortedatum
aan jongstejeugd@hchelmond.nl (4 t/m 9 jaar) of
junioren@hchelmond.nl (10 t/m 18 jaar)

Wat ontzettend fijn dat we allemaal weer kunnen sporten!
Vind je het leuk om een keer te komen hockeyen? Dan ben je
van harte welkom om mee te trainen. Iedereen is welkom op
de club!

Gazet juni 2020

Ook voor de allerjongsten (kinderen vanaf 4 jaar) is er een
mogelijkheid om kennis te maken met hockey. Dit gebeurd
elke zaterdagochtend in spelletjesvorm op de club. Voor deze
Funkey groep zijn er nog steeds plaatsen beschikbaar, dus
schrijf je snel in! Aanmelden kan via funkey@hchelmond.nl
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Alles voor een stralende tuin!

Wij helpen u graag!
Biezenweg 2a Beek & Donk

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!

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

KDV De Bereboot opent weer volledig!
kunnen wij dit natuurlijk niet onopge
merkt voorbij laten gaan.
Op onderstaande website staat een
heus buitenlied voor kinderen. Deze is al
in vele talen uitgebracht. Al wel vertaald
naar het Nederlands, maar nog niet
eerder uitgebracht. Daar zijn wij van De
Bereboot natuurlijk wel voor in.
https://globalforestkinder.wixsite.com
/nature-office/noten-und-texte
Maandag 11 mei
Kinderdagverblijf De Bereboot, opent
haar deuren weer volledig!
Wat zijn wij blij om te kunnen melden
dat wij vanaf 11 mei weer geopend zijn.
Al die tijd hebben wij noodopvang
geboden aan kinderen van ouders in de
cruciale beroepen. We hebben zeker
niet stilgezeten. De Bereboot eens flink
opgefrist, zodat het er allemaal weer
piekfijn uitzag op 11 mei.

Maar wat was het stil…..
Wat hebben we de kinderen die er
niet waren gemist! Uiteraard zijn er
dingen verandert. Zijn er nieuwe routes
met halen en brengen, en moeten we
afstand bewaren. Sommige kinderen
moeten opnieuw wennen, na een lange
tijd thuis. Maar dat maakt het niet
minder fijn om iedereen weer te zien!
Om onze groepen weer “gewoon” te
kunnen draaien. Kortom: Welkom terug
allemaal! www.bereboot.nl
Dinsdag 19 mei 2020 Dag van Groene
Kinderopvang bij Kinderdagverblijf De
Bereboot
Op dinsdag 19 mei is het weer zover …
De dag van de Groene Kinderopvang,
met als thema: Natuur daar zit muziek
in! De organisatie hiervan is in handen
van Stichting Groen Cement.
Als enige kinderopvang in Helmond met
het keurmerk “Groene Kinderopvang”

Gazet juni 2020

Op 19 mei zullen wij de Nederlandse
versie van dit lied uitbrengen. Dit zal te
rug te vinden zijn op onze Facebook en
Instagram pagina. Op deze dag zullen wij
ook ons eigen YouTube kanaal lanceren.
Daar zal de clip ook te zien zijn.

Kinderen vinden het fijn en het stimu
leert een goede ontwikkeling. Een groe
ne omgeving stimuleert de zintuigen.
Een kind leert zorgvuldig waarnemen.
Op je blote voeten en met je ogen dicht
door bladeren, gras, zand of water
lopen. Kun je raden waar je in staat?
Een groene omgeving stimuleert de
sociaal emotionele ontwikkeling. Een
kind leert andere na te doen en mee te
spelen. Een groene omgeving stimuleert
de creativiteit en het denken. Een kind
leert ordenen, in oplossingen denken en
van een idee een product te maken.

En natuurlijk hebben wij nog andere
leuke, groene, creatieve activiteiten
op de planning. Zoals bijvoorbeeld een
muziek
spel in het bos, wolkenyoga
met Babbet voor de Pret, of een avon
tuurlijke boswandeling met onze eigen
Linda Vonk (Je weet wel, dus zus van
…?). Met de 0-4 jarigen is er een korte
muziekoptocht door het bos, met zelf
gemaakte instrumenten van natuurlijke
materialen.
Waarom vinden wij natuurbeleving zo
belangrijk?
Kinderen worden er blijer, creatiever,
socialer en fitter van. Een kind, dat
plezier beleeft in de natuur is vrij en
gelukkig.
Wist je dat een kind buiten in de natuur
ontspant en tot rust komt? Buiten zijn
en buiten spelen is gezond.
Kleine of grote bladeren, een zand
kasteel of moddersoep, een bedje voor
de poes of een bootje dat blijft drijven.
Niet voor niets is ons motto:
Iedere dag een avontuur in de natuur!
Benieuwd geworden naar wat wij te
bieden hebben?
• Kinderdagverblijf 0-4 jaar met
hori
zon
tale groepen (dus baby,
dreumes, peuter groep)
• Peuterspeelzaal “Peuters in het
Wild” (peuters van 2-4 jaar)
• Buitenschoolse Opvang (van 4-12
jaar)
Voor meer informatie of een rondleiding
kunt u bellen met 0492-475009 of mail
mail@bereboot.nl
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AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

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

Vraagprijs € 689.000,- k.k.

Vraagprijs € 625.000,- k.k.

Singravendreef 6

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

De Korte Geer 12
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TE KOOP

Vliehorstweide 10

Jeugdpuzzel. (GEEN prijspuzzel)
EB S MOI

Deze maand hebben we weer een rebus, maar eerst de
oplossing van de plaatjesdouchekruiswoordpuzzel. Als je alles
goed hebt ingevuld is de oplossing “Cadeautjes?” Ondanks
dat het geen prijspuzzel was zijn er toch enkelen die de
oplossing hebben ingestuurd.

IJ

pd

1

2

De Rebus

Doe jij ook mee als het geen prijspuzzel is?

Deze maand een rebus. Kijk goed naar de afbeeldingen, en
stel de juiste woorden samen. De oplossing is iets wat met de
actualiteit te maken heeft.

-r

-u

-t +

vl = d

Waar mag de oplossing naar toe?

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

-n

+

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 inzendingen (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: Zondag 21 juni 2020

- t -t

C

Y

+
a=e

b=v

Geen foto van prijswinnaars dan
maar enkele mopjes in verband met
vaderdag. Een fijne vaderdag en
mop 1 maar
JUNI 15.pdf
verwen papa
lekker.

De snelste vader
Er zitten drie jongens op het
schoolplein. Zegt de eerste: "Ik
heb de snelste vader van de
wereld".
"Hoezo"? vraagt de ander.
"Wel,mijn vader is F16 piloot",
zegt deeerste.
Daarop anwoordt de tweede:
"Pfoeh dan is mijn vader sneller
want die is astonaut.
Waarop nummer drie zegt:
"Dan is mijn vader nog sneller
want die is ambtenaar, hij werkt
van
negen1 tot
is om
5 2015
09 vijf,maar
54
drie uur al thuis!"

-ld +
+ag +

De oplossing van de Rebus

Oplossing doodles spelletjespagina 17

De Papa van Jantje
Jantje zit in de woonkamer te
spelen.Zijn papa ligt in de zetel
te slapen en snurkt.
Opeens begint Jantje aan de
knopen van vaders vest te
draaien.
“Wat doe je nu?”
vraagt zijn moeder.
Jantje antwoordt:
“Ik zoek de knop om hem zachter
te zetten.”
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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!

Beginnen met rijlessen uitgesteld door Corona?
Wil je meteen starten? Reserveer 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: 06 474 369 67
Mail: info@rijopleidinghelmond.nl

Corona en carnaval 2021

U heeft het vast al vernomen van ‘Omroep Brabant’, ‘het ED’,
‘radio 538’ of ‘NPO1 Een Vandaag’. De eerste Prins Carnaval
voor het seizoen 2021 is al bekend en woont in Dierdonk!
Gelet op de RIVM maatregelen waren wij als bestuur
van de Rampetampers unaniem van mening dat het niet
verantwoord is om in November een Prinsbekendmaking te
organiseren. Immers, zoals het er nu voor staat kunnen we
elkaars gezondheid dan mogelijk nog steeds niet garanderen.
Daarbij is ook de vraag wat we een nieuwe Prins dan aan
activiteiten zouden kunnen bieden. Bij het aanzoeken van een
nieuwe Prins is het ook moeilijk om daar duidelijkheid in te
geven. Hij krijgt dan waarschijnlijk een vervelend seizoen met
weinig evenementen en dat is iets wat wij niet willen.

Dit heeft er in geresulteerd dat als er toch nog wat
georganiseerd kan worden in Carnavalsland (in november
of op een later tijdstip); dat wij onze huidige Hoogheid Ton
bereid hebben gevonden ons nog een keer voor te gaan!
Dit zal dan met diverse oud Hoogheden worden afgewisseld
en aangevuld om een ludiek tintje aan dit bijzondere jaar te
kunnen geven.
Wij hebben dit besluit relatief vroeg genomen, maar wij
vinden ieders gezondheid belangrijk. Op 1.5m Carnaval vieren
is vooralsnog onmogelijk. De vrees is dat dit soort activiteiten
pas in zijn oorspronkelijk staat gevierd kunnen worden
bij voldoende groepsimmuniteit en/of inentingen waarbij
opgemerkt wordt dat dit niet op korte termijn gerealiseerd zal
zijn. Mocht dit alles toch sneller voorbij zijn, dan zijn wij in elk
geval gewapend.
Prins Ton zegt zelf hierover: “Laten we hopen dat we carnaval
2021 kunnen vieren” en hij vervolgt realistisch: “Zolang er
geen vaccin is, zullen wij geen carnaval vieren. Carnaval
vieren op anderhalve meter is eigenlijk geen optie.“ Ook wij
zien dat niet voor ons. De polonaise op anderhalve meter?
Dat is niet te doen. Ook de optochten schouder aan schouder
kijken, gaat niet. Hoeveel ruimten nemen loopgroepen in bij
anderhalve meter afstand?
Ook in het programma van radio 538 komen suggesties over
hoe een polonaise zou kunnen: Een handje op een stok van
1,5 meter en dat bij de voorganger op de schouder. Je krijgt
dan wel de langste polonaise van Helmond en omstreken.
Of om afstand te houden; een hoepelrok met een doorsnee
van 1,5 meter. Als je die allemaal hebt blijf je ook 1,5 meter
uit elkaar. Maar dat kan dan natuurlijk alleen buiten en de
muzikanten zullen ook op 1,5 meter tussenruimte hun muziek
moeten maken. En het bier, ja dat bestellen we dan mét 1,5
meter in plaats van 1 metertje bier.
Kortom, hopelijk krijgt Nederland met zijn allen corona onder
controle. Mocht alles positief uitpakken en carnaval 2021 op
de normale manier gevierd kan worden, zijn wij er in ieder
geval klaar voor!
		Voor nu geen Alaaf maar een blijf gezond!!
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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

Kerkdienst gemist
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 vereen
voudigde kerkdienst (dus zonder ge
meente
leden, maar met predikant of
kerkelijk werker, lector en organist) uit
via www.kerkdienstgemist.nl
Download daarvoor de app Kerkdienst
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.

Van de regen in de drup
Een ander voorbeeld de dienst van
17 mei j.l. met als onderwerp 75 jaar
bevrijding is op allerlei manieren
herdacht: op lege pleinen, in lege
kerken, een eenzame kranslegging bij
oorlogsmonumenten. Juist deze leegte
raakt ons. Gevangen als we nu door de
corona zijn in onze huizen, verlangen we
naar de vrijheid: vrij te mogen gaan en
staan, de grenzen weer over als we met
vakantie gaan. Maar het zit er voorlopig
niet in.
Israël ging van de slavernij in Egypte
over naar de vrijheid in de woestijn. Ze
vormden nog geen eenheid en er waren
regels nodig om het met elkaar leefbaar
te houden. Maar zijn het richtlijnen of
geboden? Komen ze van de ene slavernij
in de andere (Gods-) diensthuis terecht?

De kerkdiensten
Het zijn vaak bijzondere diensten met
actuele onderwerpen. Zo was er in één
van de diensten een indrukwekkende
dans uitgevoerd door Rachel van
Rijsdijk.
Zij danste een bevrijdingsdans (ivm
4/5mei) op de muziek van ‘Air’ van Bach
Soms is het een zanger(es) of een andere
uitvoering. Kortom kijk en geniet.

Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Scouting Paulus gaat weer beginnen

Sinds 15 maart zijn onze speltakken niet
meer fysiek bij elkaar gekomen in onze
blokhut t.g.v. de coronacrises. De laatste
maanden hebben we ons volop ingezet
om onze leden toch te voorzien van
scouting d.m.v. online programma’s en/
of opdrachten voor thuis. Nu de regels
langzaam weer versoepelen hebben
ook wij toestemming gekregen om
onder voorwaarden te gaan starten met
fysieke bijeenkomsten. Hoe we dit vorm
gaan geven is ons ook nog niet geheel
duidelijk, maar dat we gaan beginnen
is wel zeker. Inmiddels weten we dat de
bevers op 22 mei weer van start zullen
gaan en waarschijnlijk volgen andere
speltakken spoedig.
Wat zeker niet doorgaat is ons
gezamenlijk zomerkamp in Ommen
i.v.m. ons 70 jarig bestaan. Er zijn te
veel voorwaarden waar we rekening
mee moeten houden en die maken
het op een goede manier draaien van
een zomerkamp niet mogelijk en/of
verantwoord. We gaan dit gezamenlijk
zomerkamp ook niet verplaatsen naar
volgend jaar, maar zullen pas weer
in 2025 een gezamenlijk zomerkamp
plannen. Met bijgaande terugblik op ons
gezamenlijk zomerkamp in 2015 halen
we herinneringen op aan een super
gezellig kamp in Euskirchen Duitsland

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