GAZET
Editie juli/augustus 2020

Nieuwsblad voor Dierdonk

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

Twintig jaar geleden
Twintig jaar geleden begon het
voorwoord met de woorden “Voor u
ligt de zesde Gazet en alweer de laatste
voor de vakantie”. Een openingszin die
men eigenlijk elk jaar in de vakantietijd
kan gebruiken. Het ging verder met
“als we even terugblikken op de eerste
zes nummers, zien we een duidelijke
tendens.” Ook dit jaar hebben we met
een tendens te maken en wel de impact
van het corona-virus.
Een stukje verder in datzelfde
voorwoord wordt aangegeven dat
“Het maken van een maandelijks
blad is echter wel een behoorlijke
belasting die vooral op de nek van de
bestuursleden terecht komt. We zouden
dan ook graag het team van de Gazet
versterken met mensen die een stukje
voor hun rekening kunnen nemen. Dit
kan variëren van af en toe een verslag
schrijven, een deel van de administratie
op zich nemen tot het maandelijks
invullen van een eigen pagina”. Nu is
het al lang niet meer zo dat het bestuur
van de wijkvereniging zich bezig houdt
met het maken van de Gazet. Het
redactionele team bestond toen uit 5
personen maar was tevens het bestuur.
Nu doen we de redactie al jarenlang
met 3 personen en gaat veel digitaal.
Toch deze zin van 20 jaar geleden “Als
u denkt: dat zou ik best wel kunnen en
ook nog leuk vinden ook, schroom dan
niet en laat van u horen!” is nog steeds
actueel. (redactie@dierdonkgazet.nl)
Twintig jaar geleden hadden we 44
adverteerders waarvan 3 adverteerders
vandaag de dag nog steeds bij ons
adverteren. De trouwe adverteerders
zijn Henk Huijsmans, Verhoeven
minigraver
verhuur
en
Broeckx
makelaar.
Twintig jaar gelden hadden we nog geen
Moet Niks, althans niet de naam maar
wel een ouderencommissie, mede toen
getrokken door Jeanne de Jong die hier
onlangs mee is gestopt. Nu Moet Niks
met de 1,5 meter maatschappij niet
dat kan doen wat ze graag willen doen
publiceren wij de kopij van het jaar 2000
op pag. 30.

Ook tijdens de vakantie
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Dierdonkdagen, het inschrijfformulier
voor de wijkvereniging, artikelen
van de knutselclub, Hummeldonk,
het vrijwilligersfeest, de toenmalige
H. Antonius Parochie, (nu opgegaan
in de H. Lambertusparochie) de
Rampetampers, Kinderrubriek, rubriek
“in het groen” en de Politie.
Vooral deze laatste wordt momenteel
gemist in de Gazet. In een eerder
voorwoord had ik aangegeven dat
er hoop was op terugkeer. Maar zie
het artikel op pag. 29. In dit kader
zal ik u maar waarschuwen voor
het inbrekersgilde die mogelijk uw
woning willen ‘bezoeken’ tijdens uw
welverdiende vakantie.
Wat ik twintig jaar geleden niet aantrof
is het feliciteren van alle geslaagden in
Dierdonk. In dit bijzonder examenjaar
gaan we dit wel doen en feliciteren alle
geslaagden dan ook hartelijk met het
behalen van het diploma en wensen ze
veel succes met een volgende opleiding
of een baan.
Wat ik twintig jaar geleden ook in de
Gazet aantrof is dat Albert Heijn op 19
april zijn deuren opende en dus alweer
twintig jaar in Dierdonk zit. Ook zij
gefeliciteerd met die mijlpaal.
Rest mij af te sluiten met de zin van
twintig jaar geleden: ”Nu is het tijd
iedereen een HEEL PRETTIGE VAKANTIE
met veel rust te wensen en hoop u
hierna weer bij een van onze activiteiten
tegen te komen.”
Veel leesplezier.
Als laatste hebben we natuurlijk dit jaar
de wens dat er nog activiteiten kunnen
plaatsvinden. Verder mijn wens BLIJF
GEZOND.
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p.s. het voorwoord was twintig
jaar geleden geschreven door Rob
Kraaijeveld.

Twintig jaar geleden bevatte de
Gazet het inschrijfformulier voor de
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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@gmail.com
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
Biljartvereniging Rozenhof
Willie Leijten ( 06 25166362
Beursplein@hotmail.com
Locatie: Rozenhof 43, Helmond Oost
Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. A van Lieshout
Ouderenwerk
Zwanebloemsingel 42
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
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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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.

De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk: 14 augustus.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
28 augustus.

Gazet juli/augustus 2020

4
7
19
22
33
34

5

GROOTSTE
SMEG ASSORTIMENT IN DE REGIO

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

Nieuwe eigenaar

Openings�jden:
Maandag t/m zaterdag 12.00 - 22.00 uur
Zondag
13.00 - 22.00 uur
Dinsdag
Gesloten
Bakelsedijk 152
5703 JE Helmond

Huangchen6878@gmail.com
Tel: 0492-523274/06-47903555
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

Verkeersvisie Helmond
Ondanks de coronacrisis is de verwachting nog steeds dat de Brainportregio en
zeker Helmond blijven groeien. Daarom
wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in mobiliteit en (snel)wegen om
de regio goed bereikbaar te houden en
knelpunten op te lossen.
Uit verschillende studies blijkt dat dit
in Helmond juist leidt tot meer drukte
en overlast. Dit komt omdat één van de hoofdwegen in de
regio dwars door de stad loopt: de N270 tussen Eindhoven en
Deurne. Dat moet anders, maar de oplossing is niet makkelijk.
Het staat echter wel vast dat forse ingrepen nodig zijn. Het
wordt steeds drukker op de N270, dus de nood is hoog.
Een oplossing is ingewikkeld, want als we als gemeente
automobilisten gaat ontmoedigen om over de N270 te rijden,
komt de doorstroming en de bereikbaarheid van de regio
onder druk te staan. Daar staat tegenover dat hoe drukker het
op de N270 wordt, hoe groter de overlast rondom kruisingen
wordt. Bovendien zoekt het verkeer dan ergens anders in de
stad een weg, met alle overlast van dien.

Scenario’s

Er is een verkennend onderzoek gedaan naar 2 extreme
scenario’s: de Traverse als stadsas en een zuidelijke omleiding.
Het eerste scenario is De Traverse als volwaardige stadsas:
de Traverse wordt dan uitgebreid met ongelijkvloerse en
groen ingerichte kruispunten; hierbij blijft de grootste

verkeersstroom dwars door de stad gaan. Deze zoekrichting
ontlast de noordelijke en zuidelijke stadsring. Nadelen zijn
de extra hinder op de Traverse en er wordt extra verkeer
aangetrokken dat anders via de snelweg zou reizen.
Het tweede scenario is een zuidelijke Omleiding: de Traverse
autoluw maken en doorgaand verkeer reist via een (nieuwe)
Zuidelijke Randweg met ongelijkvloerse en groen ingerichte
kruispunten. Dit scenario leidt tot een forse verkeersafname
op de Traverse, maakt het centrum fijner wonen en leven
en verbindt de stadsdelen met elkaar. Nadeel is een forse
toename van verkeer op delen van de stadsring, waarvoor
aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.
D66 Helmond spreekt op dit moment een voorkeur uit voor
scenario 2, omdat je hiermee het verkeer uit de stad haalt en
het verkeer om Helmond heen stuurt. Dit zorgt voor betere
leefbaarheid, gezondere luchtkwaliteit en minder overlast
van verkeer in het centrum. Er is echter nog veel onduidelijk
over de ruimtelijke en financiële impact van de plannen.
Deze moeten in samenhang worden bekeken met de andere
regionale oplossingsrichtingen. Na de zomer worden de
alternatieven samen met de stad verder uitgewerkt.
Jochem van den Bogaard, Raadslid D66

Is de wedstrijd gelopen?
De afgelopen maand heeft de Helmondse politiek zich weer eens bezig
gehouden met de Sport- en beleefcampus de Braak. Het project betekent een
enorme maatschappelijke impuls voor
de stad en de omliggende wijken.
Helmond steekt met 25 miljoen euro
haar nek uit voor de amateursport en de
sportfaciliteiten van zo’n 2000 leerlingen. Ook het onderwijs gelooft in het concept van de campus,
dat blijkt wel uit de investering vanuit OMO, die maar liefst 30
miljoen euro bedraagt.
De € 1,5 miljoen die Helmond Sport zou moeten bijdragen
staat hiermee in schril contrast. Het is dan ook teleurstellend
dat juist de club die wij een warm hart toedragen en waarvoor
wij regelmatig borg hebben gestaan in blessuretijd de stekker
eruit heeft getrokken.
Er lag een prachtig plan, de wedstrijd leek gelopen, nog
een laatste een-tweetje en de buit was binnen! Maar wat
niemand voor mogelijk hield, die laatste kans voor open doel
werd gemist. De mogelijkheid om op een uniek concept mee
te liften laat het bestuur aan zich voorbij gaan. Een pessimist
ziet in elke kans alleen de moeilijkheden, maar een optimist in
elke moeilijkheid de kans. In die zin hebben de pessimisten bij
HS gewonnen en hebben de optimisten het nakijken.
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Een club als Helmond Sport heeft juist nu de behoefte
aan sterk ondernemerschap, relatiemanagement, lef en
creativiteit. Het is zaak dat het bestuur de professionaliteit aan
de dag legt om met uitvoerbare alternatieven te komen. Dat
ook zij net als de gemeente en OMO de vraag ‘vur welke club
bende gai’, beantwoorden met Helmond Sport. Misschien is
hiervoor zelfs een ‘tactische wissel’ noodzakelijk waardoor
de spelers die ooit de lijnen hebben uitgezet weer deel gaan
nemen aan de wedstrijd? Als dat niet gebeurt dan kunnen de
onheilspellende woorden van KNVB voorzitter Eric Gudde wel
eens realiteit worden en luiden we het begin van het einde in
van het betaald voetbal in onze stad.
De VVD begrijpt dat het mediation verslag niet openbaar
kon worden gemaakt, tegelijkertijd had dit wel voor meer
duidelijkheid kunnen zorgen. We komen niet verder als we
elkaar alleen verwijten blijven maken. Denken in oplossingen
blijft het devies. Die boodschap heeft de onze fractie dan
ook meegegeven aan het College. Het is onwenselijk dat
het project tot stilstand dreigt te komen, maar het is ook
onwenselijk dat er nog meer gemeenschapsgeld naar een club
gaat die zelfs de mooiste kansen niet weet te grijpen.
p.s. Deze tekst is geschreven op 12-juni 2020 en kan inmiddels
door de realiteit zijn achterhaald.
Theo Manders, Raadslid VVD

7

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

Een nieuwe naam voor
Elektro Verberkt!!
Wij gaan verder onder de naam:

VERBERKT
Voor advies, verkoop en reparatie van:

. TV
. Wasmachine - Droger
. Koel- en vriesapparatuur
. Vaatwasser
. inbouwapparatuur voor de keuken
Electro World Verberkt
Van Poelstraat 17 in Bakel
T. 0492 – 34 12 80 of buiten winkeltijden: 06 155 90 345
verberkt@electroworld.nl

Dierdonkdagen 2020
gaan niet door !!
Helaas, helaas, we hadden het graag anders gewild maar de
onzekerheid heeft ons doen besluiten om de Dierdonkdagen
dit jaar niet door te laten gaan.
De verwachting is dat er pas eind juli of in augustus
duidelijkheid gaat komen over wat de mogelijkheden zijn voor
het organiseren van een evenement en hoe deze er dan uit
zou komen zien.
Voor de Dierdonkdagen is deze tijd te kort om een goed
georganiseerd weekend neer te zetten in de tweede week van
september.

We hopen op jullie begrip voor ons besluit.
Onze belofte is dat we volgend jaar een dubbel spetterend en
knallend weekend zullen gaan neerzetten.
De Dierdonkdagen.

Dierdonk Events

Beste mede wijkbewoners.
Helaas staat ook bij Stg Dierdonk Events vanwege de
coronacrisis alles op een zeer laag pitje. Na een flitsend begin
met een zeer geslaagd carnavals feest viel alles stil. Als eerste
moesten we het paasknutselen annuleren en vervolgens
hebben we ook, in samen spraak met de Dierdonkschool,
moeten besluiten dat ook Dierdonks Got`s Talent niet door
gaat en doorschuift naar het volgende jaar. Ook zal er dit jaar
geen Dierdonk Quiz plaats vinden.
Jammer maar het is helaas niet anders.

Dit alles is natuurlijk in het belang van ieders gezondheid.
Rest mij nu om u allen, namens team Dierdonk Events, als
eerste een goede gezondheid toe te wensen en vervolgens
iedereen een prettige vakantie. Zodra er weer activiteiten
opgestart gaan worden laten wij u dit tijdig in een van de
volgende uitgaven van de Gazet weten.
Team Dierdonk Events.

Twee scootmobieltochten vanuit Dierdonk
Het coronavirus heeft ons behoorlijk
in de weg gezeten. Dat zo’n klein organisme zoveel problemen kan geven.
Het drukt ons met de neus op het feit
dat we als mens niet zo machtig zijn als
we meestal denken. Gelukkig lijkt het
erop dat we voorlopig de strijd gaan
winnen. Heel veel beperkingen worden
langzaam teruggedraaid.

Als er niet opnieuw een kink in de kabel
komt, gaan wij ook voorzichtig aan de
slag. Met behoud van de basisregels die
we vanaf maart trouw gehanteerd heb
ben: Anderhalve meter afstand houden;
bij koorts of verkoudheid binnen blijven;
bijhouden met wie we contact hebben
en geen grote groepen vormen.
Om weer te wennen aan het gewone
leven willen we twee tochten gaan
rijden, tenminste als het weer het toe
laat en er geen plotselinge opleving van
het virus uitbreekt.
Op dinsdag 21 juli rijden we langs de
N270 naar Beek en Donk. Dan gaan
we via De Biezen naar Grotel. Via
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Mathijseind en de Bakelse weg gaan we
terug naar Dierdonk.
Op donderdag 30 juli rijden via
Berkendonk naar de Bikkels in Vlierden.
We vervolgen de weg naar het centrum
van Deurne. Vervolgens gaan we naar
het centrum van Bakel en rijden dan
terug naar Dierdonk.
We rijden zoveel mogelijk op fietspaden
en rustige wegen.

meegaat. Mocht om een of andere re
den een tocht niet doorgaan, berichten
we u via het mailadres dat u gebruikt
hebt.
We vertrekken om 14:00 uur vanaf
het parkeerterrein bij AH. Aan deze
activiteit zijn geen kosten verbonden.

Als u meegaat, moet u zorgen dat uw
scootmobiel in goede conditie is. Denk
aan een opgeladen accu en de banden
op de juiste spanning. We rijden niet te
hard: ongeveer 12 Km/uur. Uw scoot
mobiel moet een maximale snelheid van
circa 15 Km/uur kunnen halen. Tijdens
de rit moet u een afstand van ongeveer
15 meter tot uw voorganger aanhou
den. Dit om passanten de gelegenheid
te geven om in te voegen.
Als u mee wilt rijden, moet u zich opge
ven door uiterlijk 19 juli een e-mailtje te
sturen naar cvanderzanden@upcmail.nl,
waarin u vermeldt welke datum(s) u
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Van de wijkraad
Beste Dierdonkenaren,
Om maar met iets positiefs te beginnen, we
hebben onze eerste bestuursvergadering
deze maand weer kunnen houden. In
Parkzicht hadden ze voor ons de zaal netjes
in gericht, zodat we ruim 1,5 mtr afstand
konden houden.
Maar zoals we allemaal weten, de crisis is
nog niet ten einde, dus we moeten allemaal
voorzichtig zijn en vooral onze eigen verantwoordelijkheid
nemen.
Als alles volgens plan verloopt worden we in Dierdonk nog
in de maand juni aangesloten op het betrouwbare en snelle
glasvezel netwerk. Ik ben benieuwd. Vooral benieuwd hoe de
nieuwe mogelijkheden zoals rookalarm en inbraak beveiliging
echt functioneren.

.

Verder hebben we besloten om nog eens kritisch naar onze
website te kijken en deze te optimaliseren. Want dit is zeker in
deze tijd een goed middel om met u allen te discussiëren over
het welzijn in onze prachtige wijk.
Graag uw medewerking in deze. Kijk op www.dierdonk.nl en
informeer ons over uw kritische op en aanmerkingen. Samen
met u willen we hier een goed communicatiemiddel van
maken.
Allemaal een prettige vakantie.
Arie Manders, Voorzitter Wijkraad

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.

Het coronavirus heeft een enorme
impact op de samenleving, zo ook in
Dierdonk.
Veel activiteiten kunnen geen doorgang
vinden of moeten vooralsnog naar een
andere datum worden verzet.
Er zijn al diverse activiteiten die door de
Wijkverenging georganiseerd zouden
worden afgelast zoals de Dierdonkdagen en Kunst in Dierdonk.
Zo zijn er ook een paar activiteiten die
onder De Wijkraad Dierdonk ressorteren
en die óf geen óf een aangepaste door
gang kunnen vinden:

Het maandelijkse eetpunt

De animo voor het eetpunt is vrij groot
en het merendeel van de deelnemers
behoort tot de risicogroep. Bovendien
is de geadviseerde 1,5 meter afstand
binnen Parkzicht niet te realiseren met
zo veel mensen die aan tafels dienen te
zitten.
Daarom is in overleg met de animator
van het “eetpunt”, Herman van Hassel,
besloten om dit jaar géén eetpunt meer
te organiseren.
Eind dit jaar zal worden bekeken of het
eetpunt in 2021 weer opgestart kan
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We hebben ons als bestuur vooral
gebogen over ons wijk actieplan en
de aandachtspunten in onze wijk. Het
wijkactieplan is binnenkort te vinden op onze website.
Dit is nog niet het definitieve plan, maar voorlopig want wij
willen dit plan in een open wijkraadvergadering presenteren
en om uw goedkeuring vragen. Wij hopen dat deze
vergadering in september weer gehouden kan worden.

worden. Uiteraard houden wij u op de
hoogte!

De woensdagmiddag inloop
Met de “woensdagmiddag inloop” is
“proef gedraaid” en gebleken is dat,
binnen de adviezen/geboden van het
RIVM, dit doorgang kan vinden.
Daarom is iedereen uit Dierdonk, ná de
vakantieperiode, ingaande woensdag 2
september a.s. van 14.00 tot 16.00 uur
weer van harte welkom op de inloopmiddag.
Tijdens de inloopmiddag worden regelmatig voor de liefhebbers workshops
en activiteiten georganiseerd. Men kan
ook gewoon een kop koffie/thee komen
drinken om andere inwoners van Dierdonk te ontmoeten en “bij te praten”.

Het boekenhuisje

In de Gazet van juni jl. stond een geweldig leuk initiatief, n.l. “Het boekenhuisje”. Dit initiatief verdient ons inziens
navolging.
Mochten er meerdere inwoners zijn
die een dergelijke mini-bibliotheek
willen maken, met boeken vullen en
in hun voortuin plaatsen, laat het ons

weten door een e-mail te sturen naar:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Wij als Wijkraad kijken dan hoe we u
kunnen helpen en financieel kunnen
ondersteunen i.v.m. materialen e.d.
Rest ons u allen een fijne, zonnige,
maar vooral een gezonde en veilige
vakantieperiode toe te wensen.
Bestuur Wijkraad

Nieuwsblad voor Dierdonk

Uitnodiging participatie innovatieve
geluidmaatregelen N279
Beste inwoner van Brouwhuis, Rijpelberg, Dierdonk, Helmond-Noord, Scheepstal, Muizenhol en de Wolfsputten,
Zoals u wellicht weet, is de provincie Noord-Brabant van plan
om diverse aanpassingen aan de N279 tussen Veghel en Asten
door te voeren. Ook rond Helmond worden er verschillende
aanpassingen gedaan, waaronder een omleiding rond de wijk
Dierdonk. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het
geluid.
We onderzoeken of we nog extra geluidsmaatregelen kunnen
nemen De provincie neemt alle vereiste maatregelen die nodig
zijn om het geluid van de N279 terug te dringen. De gemeente
Helmond vindt de kwaliteit van de leefomgeving van haar
inwoners erg belangrijk en onderzoekt daarom of er nog
extra innovatieve geluidmaatregelen bovenop de provinciale
maatregelen genomen kunnen worden. Op dit moment zijn
we deze aanvullende innovatieve geluidsmaatregelen aan het
inventariseren.

Denkt u mee over innovatieve geluidsmaatregelen?

Graag hoort de gemeente hoe u de huidige geluidssituatie
ervaart, hoe u tegen de toekomstige geluidsituatie aankijkt en
wat uw ideeën zijn om geluidhinder te verminderen.

Laat uw ideeën horen via ons online platform

Nu grootschalige bewonersavonden door de Coronamaatregelen niet mogelijk zijn, vragen wij u mee te denken via
ons online platform. Hierop kunt u al uw ervaringen, ideeën,
vragen en gedachten met ons delen. Uw input wordt door de
gemeente bekeken en van een reactie voorzien. Alle reacties
nemen we mee in de verdere besluitvorming over de N279.
U vindt het online platform vanaf maandag 22 juni via
onderstaande link:
https://geluidmaatregelen-helmond.inbeeld.app/
Reacties die vóór 15 juli binnenkomen worden meegenomen
in de eerste fase van het onderzoek. Daarna blijft het platform
gewoon open: u kunt hier de reacties van anderen en van de
gemeente daarop lezen. Het is dan zeker niet te laat om nog
nieuwe reacties plaatsen. Er komen namelijk nog opvolgende
onderzoeksfasen. Alle reacties die na 15 juli worden geplaats,
zullen dan alsnog worden meegenomen voor het vervolg van
het onderzoek. Wij zien uw bijdrage met grote belangstelling
tegemoet.
Alvast bedankt voor uw bijdrage,
Gemeente Helmond
Projectteam innovatieve geluidmaatregelen N279

Van het LEVgroep wijkteam
We leven in rare tijden. Het coronavirus slaat hard toe en
brengt veel problemen en zorgen met zich mee. Tegelijkertijd
is er een mooie beweging ontstaan van omzien naar elkaar.
Mensen denken daarbij vaak in projecten. Lunchpakketten
bezorgen, applaudisseren voor de medewerkers in de zorg,
telefoondiensten. Prachtig! Toch kan er ook heel veel dicht
bij huis, gewoon door je ogen en oren open te houden.
Wie woont er in de straat die wel wat hulp of aandacht kan
gebruiken? En op welke manier kun je dat doen?
Biedt je hulp aan maar vul het niet in! Misschien vindt die
oudere straatgenoot het juist wel heel fijn om zelf even
boodschappen te doen, om even buiten te zijn en mensen te
zien. Misschien heeft een jonge moeder het juist heel moeilijk
om boodschappen te doen nu de winkels oproepen om alleen
te komen. Ook een vrolijk kaartje bij iemand in de bus doen
kan iemands dag opfleuren. Bak koekjes met de kinderen,
stop ze in een leuk doosje en bel even aan bij iemand om te
laten zien dat je aan hem of haar denkt. Of ga even met de
schoffel door de tuin en maak even een praatje, op veilige
afstand natuurlijk.
Zo is onze opbouwwerker Frans Sleegers de laatste tijd bezig
geweest en dat werd enorm gewaardeerd.

als je boos bent! Het helpt als je
aangeeft waar je last van hebt
maar ook wat de ander zou kunnen doen om jou tegemoet te
komen. Probeer samen concrete afspraken te maken.
Maak je je zorgen over gezondheid, geld, werk, overlast of
de samenleving? Blijf er niet alleen mee zitten. Je kunt altijd
bellen naar wijkteam Noord van de LEVgroep: 0492-598988.
We zijn gewoon aan het werk, en ook aanwezig in de wijk!
#Corona, we doen het samen!
Met een hartelijke groet van het wijkteam van de LEVgroep,
Lindi Jansen

Inmiddels staat de zomer voor de deur. Ook de vakantie
periode zal anders dan anders zijn, met meer mensen die
thuisblijven. Bedenk dat de lontjes wel wat korter kunnen
worden. Heb wat begrip voor de buren, iedereen wil wel
eens barbecueën of muziek luisteren, jij toch ook? Heb je er
echt last van, bespreek dit dan op een later moment. Niet
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Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

Een nieuwe naam voor
Elektro Verberkt

EXTRA SLEUTEL

Wij gaan verder onder de naam:

VERBERKT

ook autosleutels met

Voor advies, verkoop en reparatie van uw witgoed,
tv/audio, keukenapparatuur kom naar:

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Electro World Verberkt
Van Poelstraat 17 in Bakel
T. 0492 – 34 12 80 of buiten
winkeltijden: 06 155 90 345
verberkt@electroworld.nl

M O O I VAN SM ITS& SM ITS

startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

Mary Smits I Huid- en lasertherapie
Sprengenbergweide 7
5709 SM Helmond
Tel 0492 -32 02 79
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lasertherapie
Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies

(cos)medische tatoeage
www.marysmits.nl

• Advies aan huis
• Gratis inmeten

info@marysmits.nl

• Ruim 30 jaar ervaring

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

www.smitsensmits.nl

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

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

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

Altijd

25%

ng
orraad beha
Korting op vo

Konings

voor Verf en Behang

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

Nog geen lid van
wijkvereniging
Dierdonk?
Wijkvereniging Dierdonk organiseert, ondersteunt en
stimuleert al meer dan 25 jaar diverse activiteiten voor jong
en oud. Een groot aantal vrijwilligers zetten zich actief in om
deze activiteiten tot een succes te maken. Van jeugddisco
tot computercursussen voor ouderen. Van carnaval tot
Dierdonkquiz. Van crea-avonden tot de Gazet. Van darten
tot Dierdonk Dagen. En speciaal voor de senioren onder ons
verschillende leuke activiteiten onder de naam ‘Moet Niks’
De financiële ondersteuning voor alle activiteiten worden
betaald van de contributie die de leden betalen en de subsidie
die de Gemeente verstrekt op basis van het aantal leden. Op
dit moment merken wij dat het ledenaantal aan het afnemen
is met als reden ‘verhuizing’. Verhuizing betekent ook dat er
weer nieuwe wijkbewoners in onze mooie wijk komen wonen
en deze heten wij van harte welkom. Wij nodigen de nieuwe
wijkbewoners maar ook al woont u al wat langer in Dierdonk
uit om lid te worden en zo een steentje bij te dragen aan de
leefbaarheid van Dierdonk.

GAZET
GAZET
Ed t e jul /augustus 2020

voor Dierdonk

N euwsb ad voor Di rdonk

De contributie bedraagt € 15,00 per gezin per jaar (van juli tot
en met juni)*. Alleenstaanden betalen slechts € 7,50. Naast
het maatschappelijke doel staat het lidmaatschap ook garant
voor korting op deelname aan bepaalde activiteiten. Hierdoor
wordt de netto - bijdrage nog lager.
Aanmelden kan via de website www.dierdonk.nl of door een
mail te sturen naar onze penningmeester Friedy van den Reek
(rudienfriedyvandenreek@outlook.com) of door onderstaand
formulier in te vullen en af te geven (Berkenheuveldreef 4)
Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk
* De contributie wordt bij aanmelding per 3 maanden berekend naar
rato van resterende verenigingsjaar. Opzegging dient te gebeuren
4 weken vóór einde verenigingsjaar.

Aanmeldformulier Wijkvereniging Dierdonk
Naam: ........................................................ Aantal gezinsleden:................
Adres: ........................................................ Postcode:................................
Telefoonnummer:..........................................................................................
E-mailadres:

Gazet juli/augustus 2020
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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

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

ADRES VOOR HET

Tijdens de bouwvak-vakantie zijn wij geopend
van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur

PLAATSEN OF

EEN VERTROUWD

LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN
Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

TEGELVLOEREN

www.bbtegels.nl

Vakantie aan zee
Het was midden in de zomer, dat Petra
met haar broer Tim en met haar vader
en moeder met hun camper kampeerde
in de buurt van Schoorl. Het was een
mooie camping en bijna altijd gingen ze
met hun vieren een paar uur naar het
strand.
Toen de vakantie bijna om was gingen
ze voor de laatste keer nog eens een
hele dag aan zee doorbrengen. Het was
een flinke wandeling van de camping
naar het strand en er moest altijd een
heleboel meegesleept worden! Eten
en drinken natuurlijk, maar ook voor
mama een boek om in te lezen en voor
papa een autotijdschrift. Zodra ze op
het strand waren aangekomen, gingen
de twee kinderen meteen een kasteel
van zand bouwen, een meter achter
de waterlijn. Als dan de vloed opkwam,
dan zou het hele bouwwerk door het
water worden verzwolgen!

Maar het duurde toch wel lang, voor
het zover was. Ze besloten eerst maar
even te gaan zwemmen. Dat konden
ze allebei heel goed. In het zwembad
hadden ze hun zwemdiploma’s gehaald,
dus in zee kon niets gebeuren!
Nadat ze een poosje met de golven
hadden gespeeld besloot Tim om bij
papa en mama een luchtbed te gaan
halen. Petra ging er op liggen en Tim
trok haar door het water. Soms werd
het luchtbed door een aanrollende golf
ondersteboven gegooid en dan hadden
ze het grootste plezier.
Toen Petra er genoeg van kreeg, ging
Tim zelf op het luchtbed liggen. Eerst
dreef hij een eindje van de kust af en
daarna gooiden de golven hem weer
terug op het strand. Het leek een
ongevaarlijk spelletje. Papa kwam er
ook nog even naar kijken, maar omdat
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de wind uit zee kwam mocht Tim verder
met het bed blijven spelen.

Hij dook met het luchtbed door hoge
golven van de branding heen en liet
zich lekker met de stroming van de
zee meedrijven. En toen gebeurde er
plotseling wat!
Een haai was te dicht bij het strand
gekomen en het dier raakte in paniek.
Angstig zwaaide hij met zijn staart
toen hij merkte, dat het water steeds
ondieper werd. Met grote slagen van
zijn vinnen probeerde hij dieper water
op te zoeken. Net toen hij ontdekt
had, hoe hij weer naar de open zee kon
komen dook er opeens een stuk touw
voor hem op. Hij kon het niet meer
ontwijken en met een lus touw om zijn
snuit zwom hij zo hard als hij kon van
het strand weg.
Wat de haai niet wist, was, dat het touw
vastzat aan het luchtbed van onze Tim.
Die voelde plotseling een ruk aan het
bed! Hij tuimelde er bijna af, maar hij
wist zich toch nog vast te houden en
met bed en al ging hij met een vaartje
de zee op.
Petra zag opeens hoe Tim veel te snel
van het strand weg dreef. Zij hoorde
Tim gillen van angst en zo vlug als ze
kon, rende ze naar papa toe. Die holde
naar de mensen van de reddingsdienst
toe en binnen tien minuten was er een
reddingsboot naar Tim onderweg! De
bestuurder van de boot kon door de
hoge golven het luchtbed zelf niet zien,
maar via een portofoon, zo’n draagbare
radio, kreeg hij aanwijzingen vanaf de
toren, waarop de strandwacht stond.
Die kon Tim wel zien. Hij schreeuwde:
“Meer naar rechts!” en meteen ging de
boot dan ook die kant op. Tim hoorde
het geluid van de motor van de boot nu
ook. Hij dacht: “Zal ik van het luchtbed
afspringen en me uit zee op laten
vissen? Of kan ik beter op het bed blijven
liggen?”. Hij besloot nog maar even af te
wachten. Hij wist nu wel waardoor hij zo

snel de zee op werd gesleept. Soms kon
hij namelijk de haai zien als het bed door
een golfdalletje ging. Hij dacht zelf ook
al, dat het een haai was maar hij wist
niet of deze haai ook jongentjes lekker
vond en als hij van het bed afsprong,
zou de haai dan niet op hem afkomen?
De boot was nu dichtbij. Tim kon de
schipper al zien staan. Toen de boot
vlak bij Tim was, schreeuwde één van
de mannen aan boord: “Tim! Als ik “NU”
zeg, springen! Wij pikken je dan meteen
op”. En even later: “NU!”
Tim sprong opzij weg, in de richting van
de boot. Een man pakte hem meteen
bij een arm en twee tellen later stond
Tim al- nog een beetje bibberend van
de schrik- aan boord. Hij keek nog
eens achterom en toen zag hij, hoe het
luchtbed opeensvaart minderde en even
later stil op degolven dreef. De haai was
er in geslaagd, om het touw van zijn kop
los te schudden en het dier ging nu nog
sneller dan eerst er van door!
Samen met de bemanning van de
reddingsboot pikten ze ook het luchtbed
nog op en daarna ging het met een vaart
in de richting van de kust!

Daar stonden al een heleboel mensen
te wachten. Toen de boot het strand
op schoof en Tim uitstapte ging er
een gejuich op! Tim was opeens een
beroemde jongen, want zoiets was nog
nooit gebeurd! En weet je wat Tim zei?
Hij zei: “Mijn zusje Petra had gelukkig
gauw in de gaten wat er gebeurde en als
zij niet heel gauw hulp was gaan halen,
dan stond ik hier misschien wel niet!”.
Toen kreeg Petra ook nog een applaus.
De mensen klapten zich de handen
rood! Een persfotograaf maakte foto’s
van die twee en de volgende dag stond
het hele verhaal - met foto’s - in de
krant. En reken maar, dan Tim die krant
zuinig bewaart!
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 27.
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Bernhardstraat 15
Bakel

Medi-Zijn: Bloemlezing uit zomaar een
spreekuur in huisartspraktijk Boszicht
door huisarts Margot Gast
huisartspraktijk Boszicht
“ Dokter, al maanden gaat het er over in ons land. En het was
in april echt op z’n allerergst, dokter, maar zó erg is het nu
niet meer gelukkig, maar het is nog steeds best erg allemaal.
En ik kan het er eigenlijk niet meer over hebben. Ik kan zélf
ook niets meer hebben. Uitspreken wil ik het ook niet, want
van dat woord word ik helemaal kriebelig. Ik ben er zooooo
ontzettend zwaar aan toe dokter dat ik ‘het’ voortaan
hetzelfde noem als al die hoge geleerden van het RIVM…hoe
was het ook alweer … COVID-19 …chique hoor. Dat andere
woord hè, dat krijg ik echt niet meer uit mijn strot. Ik maak
ook verder al maanden niks meer mee en ik mag van de
kinderen nergens naar toe, maar ik zou zo graag ergens naar
toe willen, maar ik weet niet waar. Nog niet eens stiekem! In
de apotheek hangen zelfs van die criminele politielinten. En
bij mijn énige uitje naar de supermarkt hebben ze van die
dikke wachtrij-koorden gespannen, net als bij de Efteling. Dan
moet ik eerst met mijn karretje door een 100 meter slalomparcours lopen, voordat ik de winkel in mag. Leuk uitje hoor,
met mijn artrose-knieën en dan moet de kruistocht door de
winkel nog beginnen en daarna met een volle zware kar terug.
De drank vliegt er thuis doorheen. En als ik dan eenmaal weer
thuis ben, dan verveel ik me enorm. Elk karweitje is inmiddels
gedaan, elke kast opgeruimd, elk klusje opgeknapt en elk boek
is al uitgelezen. Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet.
Op televisie noemen ze dat geloof ik ‘geestelijke armoede’,
dat is als je he-le-maal klaar bent met alles en met de beste
wil van de wereld uit jezelf niks leuks meer kunt bedenken!
Ik kan alleen nog maar denken in een paar kreten waar ik uren
van wakker lig: mondkapjes, testen, virus, GGD, hamsteren,
quarantaine, heel veel wc-papier, symptomen, hoesten,
koorts, elleboog niesen, lockdown en infographics …
Welk woord zal het woord van het jaar 2020 worden, wat
denkt u dokter?
En dan was er ook ineens gebarentaal. Dat krijg ik ook nooit
meer uit mijn hoofd, maar ik keek er stiekem elke keer wel
naar uit. Rutten op TV met weer een grote onthulling en dan
die opgevrolijkte gebarentolk-dame die in gebarentaal deed
“hamsteren” met die graaihandjes, onvergetelijk. Maar die
dame is ook half vervangen, die kon het zelf natuurlijk ook
niet meer aan om al dat slechte nieuws te vertalen over al
die ellende vanwege …zeg het eens … dat virus … ik ga het
niet nog eens noemen. Ik doe het niet! Dokter; “ Is daar geen
pilleke voor. Het moet gewoon STOPPEN !!! “
Ik wilde de patiënt eigenlijk eerlijk vertellen dat we er
voorlopig toch écht nog niet vanaf zijn en volgend jaar
waarschijnlijk ook nog niet. Over een tweede golf durf ik zelf,
inclusief mijn collega’s, nog amper na te denken, maar het zal
wel moeten. Dat er hopelijk over 1 jaar een vaccin is, het gaat
natuurlijk niet meer gebeuren vóór deze winter.
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Ik bedacht me in een flits dat ik voor eind juni al de nieuwe
griepvaccinaties moet bestellen en dat mijn assistente dit nu
al weken aan het voorbereiden is. Wie komt er wel en wie
niet komt niet in aanmerking volgens de richtlijnen. Voor
een selecte groep ouderen komt er in 2020 zelfs ook nog een
pneumococcen-vaccinatie bij, een vaccin tegen de bacterie
die longontsteking veroorzaakt.
Taferelen van een COVID-vaccinatieronde in onze praktijk
doemden ineens voor mij op. Moet ik dan ook van die
criminele politielinten spannen vanaf de parking naar de deur
en van die Efteling-poortjes plaatsen en mensen in gele hesjes
die iedereen maant op 1,5 meter te blijven voordat ze zich
met honderden tegelijk al slalommend een weg ploeteren
naar de laatste vaccins die ik nog kon krijgen ? En wie krijgt ‘m
wel of niet ? Niet aan denken, NIET AAN DENKEN ! Het moet
gewoon STOPPEN !

Eerst dacht ik: ‘niet aan denken’,
dat heb ik toen gedaan,
maar twee seconden later ,
dacht ik er toch weer aan.
Nee, zo eenvoudig is dat niet,
want weet je, wat je doet,
je denkt er óók aan als je denkt
dat je er niet aan denken moet

Ineens schoot me een prachtig klein gedichtje te binnen van
Toon Hermans, ik printte het twee keer uit en overhandigde
één vel plechtig aan mijn patiënt. “Kijk eens, in plaats van een
infographic en zonder pillen !
Die andere, die hang ik hier bij mij op in mijn spreekkamer,
voor mezelf“.
Margot Gast
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Stapsgewijs weer steeds meer tennissen!

Onze jeugdleden t/m 18 jaar mochten vanaf woensdag 29
april weer komen tennissen. Onder zeer strikte voorwaarden
konden we ons tennispark beperkt openstellen. Een van de
belangrijkste beperkende voorwaarden was en is nog steeds
dat er voor de jeugd altijd een toezichthouder aanwezig moet
zijn in de vorm van een trainer en/of verenigingsvrijwilliger
die de regels handhaaft. Daarom kunnen we voor je jeugd
het park alleen openstellen als we de beschikking hebben
over een toezichthouder. Tot nu toe is dat op de momenten
dat de tennisschool aanwezig is. We hebben op onze website
een oproep geplaatst om vrijwilligers te werven die af en toe
toezicht zouden willen houden.
Een dag later, op donderdag 30 april zijn de wethouder
Harry van Dijk (sport) en buurtsportcoach Charlotte de Moet
(JIBB+) op het park geweest. Gelukkig was het lekker weer.
We hadden ook wat kinderen (de kinderen van een paar
bestuursleden, nl. Willy de Kimpe en Ronald van Dijk) geregeld
om te komen tennissen.
Ik heb een paar foto’s gemaakt van deze middag. Hierbij een
paar ter illustratie van de sfeer.
Gelukkig mochten vrij snel daarna ook de volwassenen weer
tennissen. Het kabinet maakte namelijk bekend dat, onder
bepaalde voorwaarden, vanaf 11 mei buitensporten (nietcontactsporten) weer zijn toegestaan voor alle leeftijden! Op
dat moment was het alleen toegestaan om te enkelen.
Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op
dinsdag 19 mei heeft de KNLTB besloten de richtlijnen voor
tennis en padel versneld te versoepelen. Spelers mogen vanaf
nu ook dubbelen, 4 spelers op een baan bij tennis is bij vrij
spelen toegestaan, mits de 1.5 meter gehandhaafd wordt.
Het clubhuis en terras mogen intussen toch eerder open
dan eerst gedacht, namelijk al per 1 juli. De sanitaire
voorzieningen van buitensportaccommodaties mochten
zelfs alweer per 15 juni worden opengesteld. Omdat het
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openstellen van het clubhuis en terras wel gepaard gaat met
het opstellen van een strikt protocol, hebben we besloten dat
we na de zomervakantie, op 23 augustus, weer open gaan. Op
die manier hebben we tijd om alle gevraagde maatregelen te
implementeren.
Tijdens de Corona-sluiting hebben we ook een aantal
onderhoudszaken en vernieuwingen kunnen doorvoeren.
De tennisbanen hadden na een aantal jaren “last” van een
ondoordringbare laag, die we door een professioneel bedrijf
hebben laten verwijderen. Intussen hebben we een paar
harde regenbuien doorstaan zonder dat ons park in een
zwembad veranderde, de operatie is tot nu toe geslaagd!
Verder hebben we het toegangssysteem tot het park
gemoderniseerd, door in plaats van een ouderwetse sleutel,
nu met het KNLTB-pasje de toegang te regelen.
We hebben dit nieuwe elektronische toegangssysteem
meteen handig kunnen gebruiken. Daarmee kunnen we
precies regelen wie er wel en niet en ook wanneer toegang
hebben tot ons park en ons clubgebouw. Dat is nu met de
extra regels door Corona wel heel praktisch gebleken!
Door de Corona perikelen gaan mogelijk veel mensen deze
zomer niet of slechts maar kort op zomervakantie. Mocht
je daarom op zoek zijn naar een sport op loopafstand in de
wijk Dierdonk, dan is tennissen misschien iets om te gaan
proberen! Misschien wil je na jaren niet meer getennist te
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Zomer Challenge TV Dierdonk
Gestart op zaterdag 20 juni 2020
Ook dit jaar biedt ook TV Dierdonk een Zomer Challenge aan.
Dat is een laagdrempelige actie om kennis te maken met de
tennissport en met de tennisvereniging in Dierdonk!
Onze trainer Alexander Buter heeft zaterdagochtend met veel
enthousiasme 2 rondes tennisles gegeven aan respectievelijk
8 en 7 nieuwe leden!
Het weer werkte ook mee, het was een stralende, zonnige
ochtend. Zie bijgevoegde foto’s voor een impressie.
Op de website kun je meer informatie vinden over de
zomerchallenge:
https://www.tvdierdonk.nl/

hebben, weer gaan tennissen? Of heb je in de zomermaanden
met jouw teamsport een zomerstop, zoals voetbal en hockey
maar wil je wel heerlijk buiten sporten?
Speciaal voor hiervoor bieden we de Zomer Challenge aan:
een lidmaatschap vanaf 1 juli t/m 31 december. Daarnaast
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is de Zomer Challenge ook ideaal om jeugd enthousiast te
maken voor tennis. Informatie hierover is te vinden op onze
website. Op het moment van schrijven van deze tekst, hadden
we al 14 nieuwe aanmeldingen! Dat ziet er veelbelovend uit!
Graag tot ziens op ons mooie park in Dierdonk!
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De kookmuts
Een heerlijke salade voor een zomerse
dag. De salade nicoise is een combinatie
van vis en groente en ei. Het gerecht is
genoemd naar de Franse stad Nice.
Er zijn vele variaties mogelijk dit is er
zomaar een die ik zelf graag eet. Wat je
zelf ook combineert het is altijd goed.

Deze heb ik ontdekt toen we in Zuid-Frankrijk waren in een
chambre d’hotes en de eigenaresse deze heerlijke salade voor
ons maakte.
Mijn weerspreuk voor deze maand:
In Juli louter zonneschijn, brengt ons zeker gouden wijn. Het is
maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand juli augustus
Salade Nicoise  .  . voor 4 personen
Ingrediënten
200 gr. gemengde sla
4 tomaten in plakjes of partjes gesneden.
1 blikje ansjovis klein gesneden.
1 blikje tonijn 160 gr uitgelekt
1 rode ui, in dunne ringen
groene paprika in dunne ringen.
4 hardgekookte eieren in plakjes
20 ontpitte zwarte olijven
Voor de Nicoise dressing:
1 tl verse tijm
1 tl basilicum
1 tl bonenkruid
1 tl gehakte salie.
1 tl mosterd
1 teentje knoflook, uitgeperst
1 el wijnazijn
3 el olijfolie, extra vierge
Peper en zout
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Bereidingswijze
Maak eerst de dressing.
Snijd of knip hiervoor de kruiden en
meng ze in een kom met knoflook, azijn,
olie en mosterd.
Breng dit alles goed op smaak met
peper en zout.
Schep de fijngesneden ansjovis erin.
Neem een mooi groot plat bord of
schaal en verdeel hierover de sla en
sprenkel 3/4 van de dressing erover.
Leg dan de tomaat, paprika, rode ui en
plakjes ei op de sla, de indeling naar
keuze.

Serveren:
Gebruik grote borden met een zomers
motief. Schik alle ingrediënten naar
eigen keuze en smaak op het bord en
serveer.
Tip(s):
Vele variaties zijn mogelijk zo kun je er
ook wat gekookte roseval aardappelen
in blokjes bijvoegen en gekookte
sperziebonen, haricots verts, of voeg er
wat schijfjes komkommer aan toe.
bron: De kookmuts.

Sprenkel dan de rest van de dressing
erover en verdeel de olijven en leg er als
laatste de tonijn op.
Maak de salade Nicoise af met peper en
zout.
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Basisschool Dierdonk een schooljaar om nooit te vergeten
Een jaar zoals geen ander, we startten
allemaal vol goede moed.
En voor een lange tijd ging het allemaal
goed.

De vakantie is begonnen, dit bijzondere
schooljaar is voorbij.
Een jaar om nooit te vergeten voor jou
en ook voor mij.
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Toen kwam het coronavirus en waren
we een tijdje thuis. Dat was wel even
wennen met zijn allen in huis.
Met thuiswerkbingo’s, weekplanningen
en vloggende leraren kwam alles toch
nog goed. Na een tijdje mochten we
weer naar school en dat toverde een
lach op onze snoet.

Een ding is zeker, we zijn er dit jaar
samen voor gegaan. En iedereen heeft
met zijn beste beentje voor gestaan.
Het schooljaar is voorbij en we kijken uit
naar het nieuwe jaar.
Wij willen alle kinderen, ouders en
leraren bedanken voor hun inzet!
Geniet allemaal van de zomervakantie
en we zien jullie graag weer gezond
terug in het nieuwe schooljaar!
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Vliehorstweide 10

KDV De Bereboot heeft moestuinen!
zo te zijn dat je 10 tot 15 keer iets moet
proeven voor je aan de smaak gewend
bent, dus voorlopig kunnen de kinderen
nog volop proeven van de groente en
fruit in de moestuin.

Zaadjes zien groeien tot grote planten
bij De Bereboot
Sinds een tijdje zijn wij de trotse bezit
ters van twee moestuinen!
Er werd een moestuinwerkgroepje ge
vormd van een aantal Pedagogisch
Medewerkers met hele groene vingers.
Er bleek zelfs een heuse IVN-moestuin
coach in onze oudercommissie te zitten.
Dus ook haar hulp werd ingeroepen.
Een moestuin-app werd in het leven ge
roepen, waarin we ervaringen, vragen
en opmerkingen met collega’s konden
delen.
Er werden discussies gevoerd over eer
dere ervaringen, de infrastructuur, over
wat we wilde zaaien, wat het doel van
de moestuin is voor de kinderen en hoe
we het allemaal aan wilde gaan pakken.
De taken werden verdeeld, ieder heeft
gedaan waar hij/zij goed in is.

Van knolvenkel tot mais, van boerenkool
tot struiktomaat, van winterpostelein
tot paarse boontjes, van aardappelen
tot druiven, van courgette tot peterselie,
van citroenverbena tot spinazie, in
middels hebben we het vrijwel allemaal
in de moestuin zitten. En zijn er dagelijks
kinderen en Pedagogisch Medewerkers
te vinden.
Sinds kort zijn we ook volop aan de slag
met de Smakelijke moestuin (peuter
proef), speciaal voor de kinderen tot 4
jaar.
www.smakelijkemoestuinen.nl/2018/.
Een ontzettend gaaf project, om ook
de jongste kinderen bij de moestuin
te betrekken. Dit draagt weer bij aan
een Gezonde Kinderopvang, waar De
Bereboot ook het keurmerk van heeft.
www.gezondekinderopvang.nl

Het coronavirus strooide tussentijds
nog wat roet in het eten, maar er werd
doorgepakt!
Er werden hazelaar moestuinbakken
aangeschaft. De kinderen waren flink
in de weer met kruiwagens vol grond.
Nadat de bakken gevuld werden, ging
de BSO op wormenjacht. Een serieus
klusje, waar veel kinderen heel veel
plezier aan beleefd hebben, aangezien
er zo’n 50 wormen per bak gevangen
moesten worden.
In de moestuin is elke dag wel wat
te beleven. De moestuin biedt volop
mogelijkheden om te leren en te ont
wikkelen. Kinderen mogen zelf zaadjes
zaaien, plantjes water geven en ver
zorgen, onkruid wieden en natuurlijk
proeven. De kinderen genieten van een
spinazie smoothie (met peer, banaan
en yoghurt), van aardbeien op hun
boterham of van de radijsjes. Het schijnt
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Wist je dat slechts 1% van de kinderen
volgens een onderzoek van het mini
sterie van Volksgezondheid de aan
bevolen dagelijkse hoeveelheid groen
tes binnen krijgt? Uit ander onderzoek
blijkt wel dat kinderen met een eigen
moestuin meer groenten eten dan
kinderen zonder moestuin. Ieder kind
wil zijn eigen gekweekte groenten
wel proberen. Dat biedt hoop voor de
toekomst

Enthousiast of benieuwd geworden naar
onze moestuinen? Interesse in onze
groene kinderopvang? Helpende han
den zijn altijd welkom! Neem hiervoor
contact op met 0492-475009 of mail
met lidian@bereboot.nl
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Juli 2020 in het Annatheater
Het Annatheater is weer open! De lessen van onze
Jeugdtheaterschool worden niet meer online gegeven maar
weer in het Annatheater zelf. Gelukkig kan op 6 juli de auditie
voor onze jongerenproductie doorgaan. Op zaterdag 11 en
zondag 12 juli vindt “Anna Presenteert” plaatst als afsluiting
van het cursusjaar 2019/2020 van onze Jeugdtheaterschool.
Maandag 6 juli:
Auditie productiegroep Jeugdtheaterschool Annatheater

Jeugdtheaterschool Annatheater houdt op maandag 6 juli
auditie voor de theaterproductie die in oktober 2021 in
première zal gaan.

Ben jij gek op theater en niet van het podium weg te slaan?
Wil jij graag meedoen in een theatervoorstelling? In deze
groep krijg je de mogelijkheid om je talent te laten zien en te
ontwikkelen. En je leert een heleboel over het vak acteren!
De repetities zijn elke donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en
een aantal keren in het weekeinde. De repetities beginnen op
5 november 2020.
Er wordt contributie gevraagd om deel te nemen aan deze
productie.
Datum: maandag 6 juli
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Geïnteresseerd? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Zaterdag 11 en zondag 12 juli:
Anna Presenteert
Leerlingen spelen een voorstelling waarin ze laten zien wat
ze kunnen na het volgen van een cursus acteren op onze
Jeugdtheaterschool.
Kom kijken naar de “Het lieve heksje”, “De prins op de erwt”,
“De zwervertjes” en “Orfeus en Eurydike”
Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 11 juli 17:00 uur en zondag 12 juli 16:00 uur: “Het
lieve heksje” en “De prins op de erwt”
Zaterdag 11 juli 19:30 uur en zondag 12 juli 13:00 uur: “De
zwervertjes” en “Orfeus en Eurydike”
De productiegroep van onze Jeugdtheaterschool speelt op
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zaterdag 11 juli om 19.30 uur en op zondag 12 juli om 16.00
uur enkele scènes uit “Antigone”, een bewerking van het
gelijknamige toneelstuk van de Griekse schrijver Sophocles.
Deze voorstelling wordt begin oktober 5 keer in het
Annatheater gespeeld. Mis het niet!
entree: € 7,00
kaartjes: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: tel.: 06 28104333
Nieuwe website!
Het Annatheater heeft een nieuwe website, gemaakt
door onze vrijwilliger Rudy Janssen. Daarin staat onder
andere het programma voor het volgende seizoen van
Jeugdtheaterschool Annatheater. Zie www.annatheater.nl.
info@annatheater.nl - www.annatheater.nl

Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg, 1 minuut
lopen van het NS-station. Het adres is: Floreffestraat 21a,
Helmond. Telefoon: 0492 475255,e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl
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Jeugdpuzzel. (GEEN prijspuzzel)
De afgelopen maand hadden we een rebus. Als je alles goed
had bekeken en goed hebt ingevuld is de oplossing “Na
vaderdag komen de feestjes voor geslaagden.” Sommige
haden in plaats van vaderdag onderdag. en dat kwam door
dit vat, dat je ook wel ton zou kunnen noemen. Maar zeg
no eens eerlijk onderdag klinkt toch niet! Ondanks dat het
geen prijspuzzel was zijn 8 kinderen die de oplossing hebben
ingestuurd., waarvan 5 met vaderdag en 3 met onderdag.

Doolhof

Doe jij ook mee als het geen prijspuzzel
is?
Deze maand een Doolhof. Help Jij Tom door het
doolhof?

Waar mag de oplossing naar toe?

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

per mail
opsturen

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.
mop 1 juni 14.pd Zondag
1
23-5 16
014 augustus
21:42:37
Uiterste inzenddatum:
2020.

Alleen �jdens de lunch

Een secretaresse, een verkoper en
hun manager vinden �jdens de lunch
wandeling een oude olielamp. De
manager wrij� de lamp op en er
verschijnt een geest die zegt:
“Jullie mogen alledrie een wens
doen”. De secretaresse gilt meteen:
“Ik wil naar de Malediven, heerlijk
in de zon op het strand liggen.” Floep,
weg is ze. De verkoper roept: “En ik
wil naar New York, met een portefeuille vol geld om te winkelen.” En
hup, ook hij is ervandoor. “Jij bent
aan de beurt,” zegt de geest tegen de
manager…
Die 2zegt:
32014
21
37 “Ik wil die twee
terug op kantoor na de lunch!

Help jij Tom door het
doolhof naar zijn zusje Elsje
in het zwembad? Verzamel
de letters die je tegenkomt
en dan heb je de oplossing

De oplossing van het doolhof

Voorbeeld van krimpen
De meester gee� natuurkundeles.
Bij hi�e zet iets uit, maar bij kou krimpt iets.
Wie kan daar een goed voorbeeld van geven.
Mark:
De zomervakan�e duurt 6 weken en de
kerstvakan�e duurt maar 2 weken

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Ook wij gaan met vakan�e
Twee gekken zijn op vakan�e in
Zwitserland. Op een gegeven
moment lopen ze langs een uitgedroogde rivierbedding.
'Weet jij misschien hoe al die
stenen hier komen?'
vraagt de een.
'Dat lijkt me vrij duidelijk, die zijn
door de rivier mee naar beneden
gekomen.'
'Ach ja logisch. Maar waar is de
rivier nu dan?''Wat ben jij dom
zeg. Naar boven natuurlijk om
nieuwe stenen te halen.
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BAD & SANITAIR
HTN voor de complete realisatie van uw badkamer

Ruim 600 verschillende tegels
te zien in onze showroom !

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

Omdat iedereen anders is...

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.
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Spring Coronatijd en Thema’s
Thema Lente
De kinderen hebben fijn met de dieren
gespeeld en geleerd hoe de jonge
dieren heten. Zoals schaap en lammetje.
Ook hebben we modder gemaakt voor
het varken en veel liedjes gezongen en
mooie knutselwerkjes gemaakt.
Coronatijd
Dat was raar vele weken was
peuterspeelzaal Hummeldonk gesloten.
De kinderen moesten thuisblijven en de
medewerkers waren aan het werk op
een andere locatie voor noodopvang
van ouders in cruciale beroepen.
Oh was hebben de kinderen en juffen
elkaar gemist en natuurlijk vooral de
kinderen elkaar! Gelukkig hadden we
nog wel regelmatig contact via Klasbord
en ook ontvingen we in de brievenbus
of email hele leuke berichten van
elkaar!!! De kinderen ontvingen thuis
een pakketje met “werkjes” om thuis
te doen, dat vonden veel peuters leuk,
zet zoals hun broers en zussen op de
basisschool.

Thema Huis
De laatste weken van dit schooljaar
zijn we bezig met het thema Huis. Hoe
heten alle kamers in je huis? Waar
slaap je? Waar kan je eten? Er wordt op
Hummeldonk veel gebouwd met grote
en kleine blokken en “geklust” met
kwasten, schoevendraaiers enz.
Ook hebben de kinderen een foto
van hun huis mee mogen nemen en
daar hebben we een mooie straat van
gemaakt!

We zijn weer open
Wat fijn dat Hummeldonk nu alweer
een paar weken open is! De kinderen
kwamen allemaal met een stralend
gezicht weer spelen. En complimenten
aan de ouders die zich nu aan andere
maatregelen moeten houden. Voorheen
was onze oudergroep altijd heel
betrokken bij activiteiten en tijdens
de spelinloop, nu is het allemaal toch
soberder. Helaas geen uitstapje om
samen het schooljaar af te sluiten.

We wensen jullie allemaal een fijne
zomer in jullie huis!!! Of misschien toch
nog op een vakantieadresje?

Politie, even voorstellen
Wijkagent Henry
van Dongen is met
pensioen gegaan,
zijn opvolger is Don
Kamphuis. Samen met Monique van
Lierop de wijkagenten voor Dierdonk
maar ook voor de wijk Rijpelberg.
Ons is gevraagd om het politienieuws
nieuw leven in te blazen in de Gazet,
vooral omdat in de gehouden enquête
dit als een gemis werd ervaren.
Wij hebben daar nog eens goed over
nagedacht en wij gaan dit niet doen.
Het gaat ons enorm veel tijd kosten om
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iets goeds op papier te zetten en die
tijd hebben wij hard nodig om ons werk
goed te kunnen doen in de twee wijken.
Mochten er uitzonderlijke incidenten
zijn in de wijk waarvan wij menen dat
die aandacht verdienen dan zullen wij
dit in de Gazet laten plaatsen.
Mocht u ons willen bereiken dan
kan dat op onze email adressen:
Monique.van.lierop@politie.nl
en
Don.kamphuis@politie.nl of telefonisch
0900-8844. We werken aan het bureau
aan de Kasteel-Traverse 101 in Helmond
en hebben samen een twitteraccount:
@brigadierRIJPEL
Don en Monique
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Biljartvereniging Beursplein in Rozenhof
Geachte bewoners van de prachtige wijk
Dierdonk,
In de maand maart hebben wij ons al
eens aan u voorgesteld op initiatief
van een lid van onze biljartvereniging,
die inwoner is van Dierdonk, welke
vertelde dat er geen biljartvereniging is
in Dierdonk.
Maar toen kwam corona. Nu de zaal
waarschijnlijk op 1 juli weer geopend
wordt voor het vrij biljarten wil ik dit
nogmaals onder de aandacht brengen.
Ik zou dan ook graag willen weten, of
er mensen in Uw wijk zijn die geïnteres
seerd zijn om lid van onze vereniging
te worden. Wij zijn gevestigd in de

ontmoetingsruimte
van
Rozenhof,
waarvan ik ook deel uit maak van het
bestuur. We hebben in november 2019
deze ontmoetingsruimte gerenoveerd
en het ziet er fantastisch uit.
Nu zoeken wij leden, wij bestaan reeds
meer dan 30 jaar en zijn aangesloten
bij de Stadscompetitie Helmond e.o. en
gezelligheid staat bij ons nr. 1.
We hebben zowel een onderlinge als
mede een externe competitie.
Men kan zich aanmelden voor de ex
terne competitie, er zijn hierin 2 compe
tities, de persoonlijke competitie en een
competitie in teamverband.
Wij spelen 3 middagen per week en
wel op dinsdag, woensdag en donder
dagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur.
Degene die interesse heeft kan contact
opnemen met Willie Leijten, secretaris

biljartvereniging Beursplein,
tel.: 0625166362, e-mail waeleijten@
hotmail.com of kom gewoon langs
tijdens de biljartmiddagen, U bent van
harte welkom.
Wij zijn gehuisvest in de ontmoetings
ruimte van Rozenhof, Rozenhof 43,
5701GB Helmond.

Free Library in Parkzicht
Op donderdag 16 juli willen we onze
Free Library voor de eerste keer openen
voor publiek!
Kom nog vóór de zomervakantie nog
boeken halen! Lezen kan altijd en overal!
De Free library is nu goed gevuld
met thrillers (denk aan Nicci French,
Baldacci), literatuur (Eco, Marsman),
romans, informatief (reisgidsen) etc.
Ook engelstalig en kinderboeken staan
in de kast.

Neem een boek mee en ruil deze voor
een ander boek.
Onze bedoeling is om andere lezers te
ontmoeten en in gesprek te gaan over
onze favoriete boeken.
Natuurlijk houden we de coronaregels
in acht.
U bent allen van harte welkom op
donderdagavond 16 juli, van 20.30 tot
21.30, in de Hobbyruimte van Parkzicht.
Jethro Warbroek en Yvonne Koets

Trimhockeyen Bakel
Wil je graag weer gaan sporten, maar
mis je gezelligheid bij een fitnessclub?
Heb je gehockeyd, maar geen zin in
competitiewedstrijden op zondag?
Of nooit gedaan, maar lijkt het je wel
leuk om te doen?
Kom trimhockeyen bij Hockeyclub Bakel.
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Je traint 1x in de week met een
enthousiast team mannen of vrouwen
van verschillende hockeyniveaus. Je
traint op conditie, techniek en het
hockeyspel. Een onderling partijtje als
afsluiter, en voor wie wil incidenteel een
wedstrijd tegen een trimhockeyteam

van een andere club. Lijkt het je
leuk mee te trainen? Ons herenteam
zoekt nog leden. Aansluiten bij ons
damesteam kan natuurlijk ook.
Nieuwsgierig? Meld je aan voor een
gratis proefles: info@hockeyclubbakel.
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Alles voor een stralende tuin!

Wij helpen u graag!

Verhoeven
Martens vof
versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

Biezenweg 2a Beek & Donk

7 minuten van Dierdonk!

Dierdonk

www.tuincentrumdebiezen.nl

aardappelen
scharreleieren met uitloop
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)
LOTUS

CHINEES en AZIATISCH RESTAURANT

ONZE SERVICE IS
ONBETAALBAAR
DAAROM IS IE OOK GRATIS

• DUURZAME ENERGIE
OA HYBRIDE WARMTEPOMPEN
VAN BV ELGA & DAIKIN

• AIRCO INSTALLATIES
• WATERONTHARDERS
• CV KETELS SERVICE & ONDERHOUD
Huiskensstraat 21
5708XA Helmond-Brandevoort
M. 06-295 74 376
www.deinstallatieman.nl

RESTAURANT TIJDELIJK GESLOTEN

afhaal maandmenu

€ 20.00 voor 2 personen
* Kleine Kroepoek * Tomatensoep * Sate 2 stuks
* Babi Pangang * Kipfilet met Champignons
* Foe Yong Hai * Met witte rijst
i.p.v.witte rijst met nasi of bami € 0,70 p.p.
Verse Sushi dagelijks verkrijgbaar, maar op is op!

en... wij verzorgen CATERING
voor uw feestjes en partijen thuis
Heeft u allergie? AUB doorgeven!!!

Tel. (0492) 516 109

Openingstijden: Di. t/m Vr. van 16.00 tot 22.00 uur
Za. en Zo. van 14.00 tot 22.00 uur.
Ma. gesloten (behalve op feestdagen)

Peeleik 5, 5704AP Helmond,
www.lotushelmond.nl

Parochie H. Lambertus na de lockdown
Parochie H. Lambertus na de
lockdown van de Coronacrisis
Vanaf 1 juni bouwden we weer
langzaam op met onze parochie. Veel
kerken in de omgeving bleven nog
helemaal gesloten, en ook wij zijn nog
beperkt in wat we doen.
1) Kerkgebouwen.
Wij hebben onze vier kerken zorgvuldig
bekeken, en komen tot de conclusie dat
we gedurende de maatregelen alleen
voldoende zitplaatsen en loopruimte
op 1,5 meter kunnen inrichten in de
Jozef- en Lambertuskerk. Hoe erg we dit
ook vinden, het parochiebestuur heeft
moeten besluiten om de Paulus- en
Edith Steinkerk tot nader order niet te
gebruiken, en u te vragen naar de twee
andere kerken te komen.
Wij beseffen hoe pijnlijk deze beslissing
is. Het is ons helemaal niet te doen
om kerken te sluiten. Het gaat ook
om een tijdelijke situatie. Maar de eis
om ook 1,5 meter tussen zitplaats(en)
en looproute te houden, en bij het
communie uitreiken, maakt dat er dan
in beide kerken zó weinig plaatsen
overblijven, dat er van een echte
gemeenschapsviering ook geen sprake
meer is. Wij snappen dat het voor een
aantal parochianen een enorme stap is
om naar een andere kerk te gaan dan
uw eigen vertrouwde gebouw. Maar u
zou daar ook het grootste deel van uw
vertrouwde medekerkgangers moeten
missen, gewoon omdat zij er niet in
kunnen qua ruimte.
2) Aanwezigheid bij vieringen.
Voor de vieringen in het weekend,
stellen de bisschoppen verplicht, dat de
gelovigen van tevoren reserveren voor

de Mis, én dat ze in geweten verklaren
geen gezondheidsklachten te hebben
die ofwel wijzen op besmetting met
het Coronavirus (koorts, luchtwegen of
verkoudheid) ofwel op een kwetsbare
gezondheid, waardoor er een vermin
der
de weerstand is (met gevaar bij
besmetting).
3) Tijdstippen van vieringen.
Er is een aangepast rooster opgesteld.
In de Jozefkerk zijn er vieringen om
10 en 12 uur. Dit is zo gedurende de
schoolvakanties. Als de vakanties
voorbij zijn, veranderen de tijden.
Meer info op onze website. In de
Lambertuskerk is er als gewoonlijk een
viering om 11 u. Voor alle vieringen
geldt in principe: reserveren a.u.b.
via email. Zie daarvoor onze website.
www.heiligelambertus.nl,
menu,
‘reserveren viering’. Maar in juli mogen
er 100 mensen per viering aanwezig zijn,
we verwachten dat er ook plaats is voor
wie spontaan komt.
4) Zang en muziek.
Het is door de regering verboden,
op advies van de RIVM, te zingen in
de kerken en zalen. Alle Helmondse
koren moeten daarom hun activiteiten
helaas tot nader orde opschorten. Wij
hebben de koren daarvan op de hoogte
gebracht.

7) Eerste communie en vormsel worden
door de bisschoppen uitgesteld. De
groep die zich al heeft voorbereid op de
eerste communie, wordt geïnformeerd
hoe de kinderen alsnog hun communie
kunnen doen.
8) Doopvieringen worden ontraden.
Maar wij willen toch aangepaste doop
vieringen in de Jozefkerk houden met
slechts het eigen gezin en de peet
ouders, waarbij één ouder op de
doop
ouderavond komt. De eerste
ouderavond is op de eerste maandag in
september. Aanmelden via het parochie
kantoor. Gedurende de zomermaanden
wordt er niet gedoopt. In overleg met
het bestuur van de Kapel van Binderen,
is besloten daar niet te dopen. De
ruimte is daar klein en mensen zoeken
er vooral Maria en de gelegenheid om te
bidden.
We hopen na de zomer met meer
verruimingen te kunnen komen.
Meer informatie op onze website:
www.heiligelambertus.nl

5) Vieringen op weekdagen en zaterdag.
Maandag t/m donderdag is er om 12:30
een openbare eucharistieviering in de
Jozefkerk. Op vrijdag en zaterdag zijn er
geen openbare eucharistievieringen, net
als de afgelopen maanden. Deze indeling
blijft voorlopig zo tot september.

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost
zaterdag		
geen viering!
zondag
10.00 u en 12.00 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag
11.00 u

Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken H.W. Dings
(476345 diaken@heiligelambertus.nl

Gazet juli/augustus 2020

6) Parochiekantoor.
Het parochiekantoor is weer geopend
van maandag t/m donderdag. Bezoek
maximaal met 3 personen tegelijk,
alleen in de centrale hal. Bezoekers
worden geholpen aan het loket.

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (maandag t/m donderdag 9.30-12.30)
Pastorie:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
www.facebook.com/ParochieHeiligeLambertus
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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.

Kerkbezoek
In de zomer zijn er weinig activiteiten
in de kerk. Het coronavirus treft ook
echter de normale kerkdiensten.
Op zondag zijn de kerkdiensten beperkt
te bezoeken. Hiervoor kunt u reserveren
via de website. Daar staan ook de
geldende regels tijdens de kerkdienst.
Wel zenden wij om 10.00 uur, het
gewone tijdstip, een de kerkdienst 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.
Nu de vakantie voor velen anders
uitpakt dan gewoonlijk moet naar
alternatieven worden gekeken,
Wellicht had u het mooie kerkgebouwen
of kunstwerken willen bezichtigen.
Bedenk dan dat het bezoek aan een
kerk(dienst) ergens in Nederland heel
verrassend kan zijn.

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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RepairCafe Rijpelberg gaat weer open
Is dit alles duidelijk dan gaat het artikel
een week lang in quarantaine in het
magazijn. Later wordt het gerepareerd
door een van de medewerkers en krijgt
u bericht als u het weer kan komen
ophalen.

Woensdagmiddag 24 juni kunt u voor de
eerste keer bij het repaircafe terecht.
Zolang de crisis aanhoudt is het alleen
op de woensdagmiddagen open. Dit
voor zolang het virus niet erger wordt.
Iedereen is welkom en de reparaties

Voor fietsen geldt een andere regeling.
Het repaircafe heeft een aparte fietsen
werkplaats. Daar zijn elke woens
dag
middag fietsenmakers aanwezig die uw
fiets direct kunnen maken zodat u niet
weken hoeft te wachten op reparatie.
Moeten er onderdelen ver
vangen
worden, neem deze dan zelf mee!

zijn gratis. Wel is er een fooienpot. Een
kleine bijdrage wordt gewaardeerd
maar is niet verplicht.

Repaircafe Rijpelberg, het eerste
repaircafe van Helmond is in verband
met 
het corona-virus op 9 maart dit
jaar op slot gegaan. Dat was exact
vijfeneenhalf jaar na de start. Tot dat
moment was het al bijna 200 maal open
en ruim 4000 mensen uit heel Helmond
brachten een bezoek aan dit repaircafe.
Nu, ruim drie maanden later, lijkt het
weer verantwoord om weer beperkt
open te gaan. Door de medewerkers
zijn er maatregelen getroffen om veilig
de bezoekers te kunnen ontvangen
en reparaties te doen. Hierbij is de 1.5
meter afstand die men van elkaar moet
houden een absolute eis. Daarnaast
zijn er ontsmettingsmiddelen en latex
handschoenen. Zolang het corona-virus
er nog is blijft de werkruimte en het café
gesloten voor de bezoekers.
Het Repaircafe Rijpelberg blijft dezelfde
dingen repareren als voor de crisis.
Wel worden er prioriteiten gesteld;
wat zijn urgente reparaties en wat kan
wachten. Een stofzuiger zou wel eens
meer urgentie kunnen hebben dan
bijvoorbeeld een platenspeler die tijdens
de crisis op zolder is teruggevonden. De
urgentie wordt in overleg met de klant
bepaald.

Voor vragen kunt u vanaf nu terecht
op telefoonnummer 06-19342212 op
werkdagen van 2 tot 4 uur in de middag.
Ook is er een facebook-pagina
www.facebook.com/repaircaferijpelberg

Hoe werkt het? Stel u heeft iets kapot
en wilt het laten repareren. Maak
het artikel goed schoon en kom er
mee naar het repaircafe. Dit kan elke
woensdagmiddag van 2 tot 5 uur op
de Groningenhof 4. Het artikel wordt
dan ingenomen door een medewerker.
U vertelt wat het artikel mankeert
en laat gegevens achter zoals naam,
e-mailadres en telefoonnummer. Ook
wordt dan de urgentie bepaald.
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