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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:    
IBAN:  NL86ABNA0600352382 
BTW-Nr:   
KvK:   
E-mailadres:  installatie@verigo.nl 
Telefoonnummer:   
Website:  www.verigo.nl 

1e Tussendijk 10  -  5705 CG  Helmond

+31 (0) 85-0028417

74054031
NL-8597.57.432.B.01

            



Het zit erop!
Het zit erop, de zomervakantie. Je zag 
ze in alle straten, caravans en campers, 
maar nu zijn de meesten weer naar de 
stalling. Sommigen wachten mis schien 
op de volgende vakantie, de herfst
vakantie. Sommige van deze rijden de 
vakantiehuisjes hebben mogelijk een 
lange rit gehad, sommige misschien 
maar een korte, maar alleen natuurlijk 
naar campings of plaatsen met veel 
ruimte. Ik zag er laatst zelfs een die had 
maar een korte reis gehad, deze stond 
op een eigen bosperceel in Dierdonk. 
Natuurlijk kan het ook een lange reis 
geweest zijn want er stond natuurlijk 
niet op de caravan waar deze mensen 
van vandaan kwamen.

Het zit erop, ook voor Gerard Bosman, 
na ruim 12 jaren de voorzittershamer 
van deze wijkvereniging gehanteerd 
te hebben, vindt hij het tijd om deze 
over te dragen aan een andere wijk
bewo ner die  net als hij  de wijk 
(vereni ging) een warm hart toedracht. 
Alleen deze wijkbewoner moet nog 
ge vonden worden. Ben jij het die zich 
aan gesproken voelt deze functie te 
vervullen, kijk dan snel op pagina 9. 
De beloning hiervoor zijn altijd blije 
wijkbewoners.

Het zit erop, maar zo begint niet de 
politi eke column van Louis van de 
Werff. Deze begint met de titel van “Het 
zomerreces begonnen”. Had deze dan 
niet in de vorige Gazet moeten staan? 
Nou misschien wel maar Louis was toen 
niet aan de beurt. We hebben hem 
aangegeven dat we deze column in deze 
Gazet zouden plaatsen. Aan de inhoud 
dus niets mis, maar de titel hadden we 
mis schien moeten wijzigen naar “Het 
zomerreces, het zit erop”.

Het zit erop, weliswaar nog niet voor 
het regentschap van Koning Covid19, 
de coronacrisis, maar wel het gevolg 
er van dat er geen activiteiten meer 
zijn in Dierdonk. Zo langzaamaan zijn 
diverse clubjes of activiteiten weer 
opgestart of gaan opstarten, dit alles 
natuurlijk Coronaproof op 1,5 meter 
afstand. Zo is MoetNiks weer actief, de 
woensdagochtend inloop, de tennis
vereni ging en ook de Scouting. Helaas 
is het doek dit jaar gevallen voor de 
Dierdonk Dagen en Kunst in Dierdonk. 

Wel treft u een stukje aan over Kunst uit 
Dierdonk.

Het zit erop, ook voor de jeugd is de 
school vakantie voorbij en is de school 
is weer begonnen. Dit is verwerkt in 
de kinderpagina’s met een verhaal, 
kleurplaat, spelletjes en een puzzel. Wij 
zijn gestopt met de prijspuzzel omdat 
de de deelname de laatste tijd erg laag 
was. Uiteraard staat er toch weer een 
puzzel in en ik nodig de kinderen (met 
hun ouders) uit om de oplossing toch 
in te sturen. Als blijkt dat we dan toch 
maandelijks weer een 20tal inzen
dingen zouden krijgen dan starten we 
gewoon weer met een prijspuzzel. Dus 
stuur nu ook in, ook al is er (nog) geen 
prijs aan verbonden.

Het zit erop, het lege podium in de 
Cacaofabriek en het Speelhuis. Ook 
daar komt weer leven in de brouwerij. 
In de volgende Gazet zullen we lezen 
hoe onze Dierdonkers werkzaam in het 
speelhuis dit ervaren hebben.

Het zit erop, maar nog niet Corona, dus 
hou je aan de hoofdregels, blijf zoveel 
mogelijk thuis, houd 1,5 meter afstand, 
schud geen handen, was vaker je 
handen, hoest en nies in de binnenkant 
van je elleboog en gebruik papieren 
zakdoekjes. Want alleen samen krijgen 
we Corona onder controle, en als we 
dan aan het einde van deze tunnel zijn 
kunnen we zeggen: “Het zit erop”.

Het zit erop, deze maand het maken 
van deze Gazet. Weer blijft er een 
pagina over waar geen kopij voor was. 
Deze hebben we dan ook weer gevuld 
met een pagina uit de oude doos, toch 
leuk om iets terug te kunnen zien van 
vroeger of niet dan?

Het zit erop, dit voorwoord, wat is 
geschreven op de eerste koelere dag na 
de Hittegolf en ik kan dan ook besluiten 
met “het zit erop” zowel de Hittegolf als 
het voorwoord.

Veel leesplezier en blijf gezond

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

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed) (0900 - 8861

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

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

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

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

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com

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

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

Peuterspeelzaal Hummeldonk 
 (088-2088726
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088 2088200
Sportieve BSO Sportstuif,
Braakse Bosdijk 1A, (088 633 20 20

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:

www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78

5709ML Helmond
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat:

secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw) (556266
Secretariaat: Hans v. Rijt

 Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder (06 30735792

www.parkzichtdierdonk.nl
Papier, gft, pmd en restafval:
Wilt u weten wanneer het 
afval bij u wordt opgehaald, 
kijk dan in de afvalkalender 

op de website www.deafvalapp.nl.

MoetNiks
  (06 20397918

  annigje1945@gmail.com
DierdonkEvents

dierdonkevents@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
Zwanebloemsingel 42
owhdhelmond@gmail.com

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

GAZET

Ouderenwerk
Haverveld  Dierdonk

Helmond

   DIERDONK

Verenigingen

         



De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

Redactionele kopij in MsWord, bij voor-
keur in platte tekst !! en Afbeeldingen, 
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo 
hoog mogelijke kwaliteit !!

Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl 
Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk: 16 september
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 2 oktober.

C O L O F O N G A Z E T
20e jaargang nr.8.  
Editie september 2020
Verschijnt 10x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

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

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

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

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

Bezorging:
Jeroen Schoonen tel. (512886)

Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond, (517210)
E-mail: redactie@dierdonkgazet.nl

Druk: Vane Druk v.o.f.

De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78, 5709 ML Helmond.

Bestuur:
Voorzitter: Gerard Bosmans
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Friedy van den Reek
Bestuurslid:  Ivo Dolmans, Karin Bakker
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info@vanheugtencv.nl

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel.     0492-533074
mob.  06-22773192

       

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

UW KOFFIESPECIALIST

KOFFIEBONEN VAN  BLANCHE DAEL
Dinsdag vers gebrand in Maastricht, 

woensdag bij ons in de winkel!

GROOT ASSORT MENT VOLAUTOMATEN, PISTONMACHINES EN F LTERAPPARATEN

      

       

               N       

W KOFFI SP CIALI

FFIEBON N V N  BLANC E DA
Dinsdag vers g b and in Maastr  

woensdag bij ons i  de w n

GROOT ASSORTIMENT VOLAUTOMAT N, PISTONMA HINES N FILTERAPPARAT

DAARNAAST VERKOPEN WE OOK BONENMALERS EN BARISTATOOLS

Leraar aan leerling: "Ken jij Frans?" 
"Ja, meneer, Frans is mijn oom." 
"Nee, dat bedoel ik niet, spreek jij 
Frans?" 
"Ja, meneer, elke zondag wanneer
hij bij ons op bezoek komt." 
"Nee, dat bedoel ik ook niet, 
versta jij Frans?" 
"Ja, meneer, maar dan moet hij wel 
Nederlands praten." 

FRANS

            



Het zomerreces is begonnen.
Wat is er allemaal voorbij gekomen:
• Het huis voor de stad
• De MFSA
	 		(MultiFuctionele	SportAccomodatie)
•	Het	stadspark
•	De	RES	(Regionale	Energie	Strategie)
• Het geweld o.a. rond de Heistraat
• Vuurwerk
•	Verkeerssituatie	o.a.	N279	en	Traverse
• En nog veel meer.

Wij	 als	 Helder	 Helmond	 kunnen	 hier	 overal	 aparte	 opmer
kingen	 bij	 plaatsen,	 maar	 dat	 zou	 hier	 teveel	 worden.	 Er	 is	
echter	 een	 grote,	 gemeenschappelijke,	 vervelende	 situatie	
te	 herkennen.	 De	 coalitie,	 bestaande	 uit	 Groen	 Links,	 D66,	
VVD,	LokaalSterk	en	SP,	heeft	samen	een	nipte	meerderheid	
in	 de	 raad.	 Als	 je	 de	 partijprogramma’s	 erop	 na	 leest	 zijn	
de	 verschillen	 tussen	 de	 partijen	 soms	wel	 groot.	Wat	mijn	
verbazing	schetst	is	dat	alle	partijen	bij	elk	bovenstaand	punt	
elkaar volledig ondersteunen. 

Het	 lijkt	wel	 alsof	 ze	 van	 tevoren	 overleg	 hebben	 gehad	 en	
alleen	 moties	 indienen	 die	 iedereen	 ondersteund.	 Op	 deze	
manier	 wordt	 de	 politiek	 in	 Helmond	 monddood	 gemaakt.	
Alle	door	hun	ingediende	moties	worden	aangenomen	en	alle	
ingediende	moties	door	de	oppositie	worden	afgewezen.	Lang	
leve	de	levendigheid	en	oppositie:	er	is	niks	aan.	Je	hoort	nooit	
van	de	coalitie	dingen	zoals:	“	Goed	argument,	zo	hebben	we	

er	 nog	 niet	 naar	 gekeken.”	Of	 “Als	 ik	 dit	 hoor,	 verandert	 er	
toch	wel	wat	 aan	mijn	 standpunt.”	 Polarisatie	 ten	 top.	 Vele	
raadsvergaderingen	zijn	daardoor	saai	en	de	oppositie	praat	
als	Brugman,	maar	het	 kan	niet	baten.	Denk	maar	eens	aan	
de	 verschillen	 in	 standpunt	 m.b.t.	 de	 middenstand	 in	 het	
centrum:	VVD	en	SP	kunnen	elkaar	vinden	tot	 in	de	kleinste	
details. 

Zo	kan	 ik	nog	veel	meer	voorbeelden	geven.	De	politiek	van	
vele	partijen	uit	de	coalitie	staat	steeds	verder	van	de	inwoners	
af.	 Ze	 hebben	 weinig	 contact	 met	 de	 inwoners	 en	 regeren	
vanaf	 hun	 zetel.	 Alleen	 net	 voor	 de	 verkiezingscampagne	
beginnen	ze	het	publiek	te	bombarderen	met	leuzen,	folders,	
spotjes	en	 slogans.	Geen	buurtcafés,	 geen	gesprekken	 in	de	
stad:	niks.	Helder	Helmond	 laat	 zich	wel	vaak	zien	en	horen	
in	de	krant	en	sociale	media	en	gaan	dan	in	gesprek.	Niet	de	
eenzijdigheid	zoals	deze	column.	Mijn	oproep	aan	de	coalitie	
is	dus:	Kruip	uit	 je	schulp	en	 laat	 je	horen	als	een	partij	met	
EIGEN	 identiteit,	ga	 in	discussie	en	 luister	naar	anderen,	dat	
maakt	de	politiek	wat	dynamischer	en	levendiger.

Louis van de Werff,
Burgercommissielid Helder Helmond

De Helmondse zomer van 2020
En wat was het …..warm! Dat is alles wat 
ik	over	het	weer	wil	schrijven.
Ondanks	die	warmte	ging	het	leven	(ook	
het	politieke)	gewoon	door.	En	wat	is	ge
woon	in	coronatijd:	het	nieuwe	normaal?

50	Plus	Helmond	heeft	op	21	 juli	 in	een	
uitvoerige	 brief	 aan	 het	 college	 B	 en	
W de vraag gesteld waarom er geen 
testlocatie	was	in	een	stad	als	Helmond;	

onze	 inwoners	 moesten	 een	 rondje	 Peel	 en	 de	 Kempen	
maken.	En	dat	voor	vele	ouderen	met	het	openbaar	vervoer.
Twee	dagen	na	onze	brief	kwam	er	een	bericht	van	de	GGD	
ZuidOost	 Brabant	met	 de	 aankondiging	 dat	 in	Helmond	 op	
korte	 termijn	 een	 teststraat	 zou	 worden	 geopend.	 Medio	
augustus	is	de	parkeerkelder	van	de	City	Sporthal	ingericht	als	
teststraat. 
Maar	dat	Covid19	virus	zijn	we	nog	niet	kwijt;	ik	wil	de	oproep	
van	onze	burgemeester	 ondersteunen	door	 een	 ieder	 op	 te	
roepen	om	ons	te	houden	aan	de	coronaregeltjes:	1,5	meter,	
handen	 wassen,	 drukte	 vermijden	 etc.	 Doen	 mensen!!,	 het	
kan	ons	allemaal	enorm	helpen	om	de	controle	over	het	virus	
(weer)	te	krijgen	in	afwachting	van	een	afdoend	medicijn.	En	
ga	niet	mee	in	al	die	ziekmakende	complottheorieën!!

Geen	kermis	in	Helmond	in	juli,	maar	wel	een	kleinschalig	Zo
merparkpret	op	de	Havenweg;	dit	initiatief	voor	een	miniker
mis	was	een	schot	in	de	roos:	toch	een	beetje	verantwoorde	
vertier	in	het	centrum.	Het	centrummanagement	koppelde	er	

een	Ommetje	Helmond	aan;	een	leerzame	tocht	voor	kinde
rendoor	 het	 centrum	met	 verschillende	 surprises	 bij	 winke
liers	en	vanzelfsprekend	een	rondje	reuzenrad.	Met	dank	aan	
de	gemeente	en	de	Centrummanager	voor	deze	 	organisatie:	
de Helmonder was er even aan toe!
Er	 is	 nog	 een	 ander	 virus,	 waar	 ik	 mee	 worstel,	 namelijk	
het	egovirus	 in	mijn	eigen	partij.	Bij	tijd	en	wijle	 zie	 ik	met	
schaamte	 aan	 hoe	 idealen	 verkwanseld	 worden	 voor	 eigen	
belangen.	En	dat	door	mensen	waar	je	het	niet	van	verwacht.	
Een	treurig	schouwspel	dat	er	toe	leidt	dat	veel	energie	moet	
worden	gebruikt	om	alles	weer	op	de	rails	te	krijgen.	Energie	
die	je	wil	gebruiken	voor	een	betere	positie	voor	de	achterban,	
voor de inwoners van Helmond: het Automaatje verdient een 
oppepper,	 zeker	 nu	 Bravoflex	 verdwijnt,	 de	 corona	 doet	 de	
eenzaamheid	geen	goed,	de	woningbouw	voor	ouderen.	Om	
maar	een	paar	items	te	benoemen.

Gelukkig	 is	 er	 licht	 aan	 het	 einde	 van	 de	 tunnel,	 maar	
“vertrouwen	komt	te	voet	en	gaat	te	paard”
De	gemeenteraad	krijgt	de	komende	maanden	veel	voor	zijn	
kiezen;	 een	 crisis	 en	 herstel	 nota	 als	 gevolg	 van	 de	 insteek	
om	corona	 te	bestrijden;	een	 sluitende	begroting	voor	2021	
en	 verder;	 een	 nieuw	 Huis	 voor	 de	 Stad,	 het	 verkeer	 in	 de	
stad	(Traversetunnel??).	En	natuurlijk	de	bijna	“never	ending	
story”	van	de	Braak.

We	zetten	ons	schrap!
Als	slotopmerking:	HELMOND	SPORT	MOET	BLIJVEN!

Jan van Aert, raadslid 50PLUS Helmond

 

Was vaker je handen.Blijf zoveel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. 
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65 +   KLUSSER  /  STYLIST
 
HUIS -  TUIN  - INTERIEURPLAN

voor uw

oa timmerwerk / houtenvloer

         schilderwerk / behangen

         metselwerk  / tegelwerk

     tevens,   tuin  en   straatwerk

voor WOON en BEDRIJFSRUIMTES

Bel Kees 0611441257 45 jaar ervaring

MOOI VAN SMITS&SMITS

Blijft
 u thuis d

eze zomer?

Kom dan een keer gezellig 

inspiratie op doen in 

onze showroom! 

Wij hebben meer dan genoeg ruimte

en kunnen u 

conform alle maatregelen 

advise
ren over de 

mooiste
 producten. 

Welkom!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nlwww.smitsensmits.nl

Laat u verrassen op 

onze Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

Daarom Smits&Smits

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

WIJ ZIJN 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND 

DI t/m VRIJ vanaf 11.00 uur & ZA t/m MA vanaf 10.00 uur 

            



Aftredend voorzitter
Zoals ook al aangegeven in de Gazet van juni 
2020, heb ik besloten na 12 jaar als (interim) 
voorzitter van wijkvereniging Dierdonk 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 collega-bestuurders, 
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 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

Van de Wijkraad
Beste Dierdonkenaren,
We hebben de vakantie al weer achter de 
rug, maar we leven nog steeds midden in 
de Corona tijd. Helaas het is niet anders 
en het blijft dus vooral voorzichtig zijn 
en de regels in acht houden. Wel boeken 
we vooruitgangen, de app is inmiddels in 
werking en het juiste vaccin komt steeds 

dichterbij.
Wij als wijkraad proberen van alles zo goed mogelijk te 
regelen. In de vorige Gazet heb ik over het wijk actie plan 2021 
geschreven, dit staat nu op de website www.dierdonk.nl. Ook 
hebben we de open wijkraad vergadering gepland om dit plan 
met u te bespreken. De planning is 17 september om 20.00 
uur. Wij zijn nu aan het bekijken of we deze vergadering 
Corona proef kunnen organiseren. Wij houden u op de 
hoogte.

We hebben ook een afspraak met 
de wijkvereniging gepland. Samen 
willen we bespreken hoe we het 
leef genot van de Dierdonkenaren 
aangenamer kunnen maken. Ook gaan we samen onze 
website optimaliseren.
In de vorige Gazet is er een enquête aangekondigd over 
innovatieve geluid maatregelen voor de N279. Ik ben 
benieuwd hoe de gemeente omgaat met de verandering voor 
ons als bewoners van Dierdonk. 
Tot mijn genoegen zag ik dat er in de Bakelse Beemden 
een begin is gemaakt met het opruimen van de vervallen 
gebouwen. Het is moeilijk om met de eigenaar van de Bakelse 
Beemden tot een afspraak te komen om het geheel wat op 
te knappen. Het is en blijft jammer dat vele wandelpaden 
niet toegankelijk zijn vanwege omgevallen bomen. Wij willen 
als wijkraad er voor waken dat wij voldoende compensatie 
krijgen in Dierdonk voor het verlies aan natuur voor de 
omlegging van de N279. Het heeft onze aandacht.

Groeten voorzitter wijkraad Dierdonk
Arie Manders

We gaan weer beginnen…………………………!
Waarmee?  Met de woensdagmiddag-inloop in Parkzicht en 
wel op woensdag 2 september a.s.

Zoals eerder vermeld, hebben we proef gedraaid met het bij 
elkaar komen met inachtneming van de RIVM-regels i.v.m. 
Covid-19, en dit is zeer goed realiseerbaar.

Daarom worden de bewoners van Dierdonk uitgenodigd 
om elkaar (weer) te ontmoeten en bij te praten op de 
woensdagmiddag van 14.00 tot in principe 16.00 uur.

Ook hebben we weer een aantal leuke workshops in petto; 
bezoekers van de woensdagmiddag-inloop zullen hierover 
nader worden geïnformeerd.

Uiteraard zijn alle ideeën om van de woensdagmiddag een 
gezellige middag te maken, van harte welkom!

Hopelijk tot 2 september a.s.!
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Start activiteiten MoetNiks
Het verheugd ons jullie te kunnen melden dat zowel jeu de 
boules als het koersballen per 8 juli jl. weer voorzichtig van 
start is gegaan.
De reacties van de deelnemers waren zeer positief en de 
richtlijnen werden goed gehanteerd.

Door verruiming van de regelgeving is in overleg met Parkzicht 
besloten voorzichtig te beginnen conform de richtlijnen van 
het RIVM.
Voor koersballen kunnen maximaal 10 deelnemers gebruik 
maken van Parkzicht met in achtneming van hygiëne regels. 
Opgave is noodzakelijk in verband met de ruimte.
Voor de spelers van jeu de boules op de Promenade is het 
mogelijk gebruik te maken van horeca in de bovenruimte.

Uitbreiding van het aantal personen betreffende koersbal is 
afhankelijk van het totale verloop van Covid-19.

Free Library in Parkzicht
Op donderdag 17 september stellen we onze boekenkast 
weer open voor wijkbewoners die graag lezen. We hebben 
genoeg boeken van verschillende genres, voor ieder wat wils!

Kom in gesprek met andere bezoekers en beveel elkaar mooie 
boeken aan.

U bent deze avond van harte welkom in de hobbyruimte van 
Parkzicht, tussen 20.30 en 21.30.

Graag tot dan, Jethro Warbroek en Yvonne Koets
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Excursie MoetNiks
Rondleiding onvergetelijke groentetuin en Peelrandbreuk
Dinsdag 22 september

Weer op pad en elkaar ontmoeten op een unieke locatie
Voor een lange periode hebben er geen activiteiten plaats 
kunnen vinden. Inmiddels is koersbal en jeu de boules 
weer voorzichtig op gang gekomen. Ook organiseren we in 
september weer een excursie op een locatie waar we kunnen 
voldoen aan de RIVM maatregelen. Boerderij Bijzonder 
Brabants biedt met zijn tuinen en ruime accommodatie een 
unieke gelegenheid voor een leuk en interessant uitje.

De onvergetelijke groentetuin op de Peelrandbreuk ontdekken
Meer dan 100 bijzondere groenten en kruiden worden in de 
open lucht geteeld in de unieke groentetuin van boerderij 
Bijzonder Brabants. De tuin is ruim 15.000 m2 groot. Je 
vindt er eetbare dahlia’s en paarse wortels. En ooit gehoord 
van de bimi tot de blauwe Sint Galler? Boer Henk neemt je 
mee door deze prachtige tuin en vertelt vol passie allerlei 
wetenswaardigheden. Beweging van de aardlagen vele 

miljoenen jaren geleden, resulteerde in de geologische 
breuklijn de Peelrandbreuk. Heel bijzonder is dat de 
Peelrandbreuk dwars door de groentetuin loopt. De breuklijn 
is zichtbaar gemaakt en zorgt voor een ondergrondse waterval 
van 3 tot 4 meter. Interessant!
Programma
* 14.00 uur start bij Boerderij Bijzonder Brabants aan de 

Breemortelweg 21, 5753 RH Deurne * ontvangst met koffie 
of thee en iets lekkers van eigen bodem

* rondleiding onvergetelijke groentetuin en peelrandbreuk
* proeven van een aantal ingemaakte groenten
* mogelijkheid om een drankje te kopen en gelegenheid om 

producten uit de tuin aan te schaffen. Rond 16.00 à 16.30 
uur eindigt het programma.

Prijs Leden wijkvereniging: € 12,50 p.p.
 Niet-leden: € 15,00 p.p.

Aanmelden
Aanmelden kan vanaf vandaag bij Ans Postma, per mail: 
annigje1945@gmail.com of 06-20397918. Je kunt de betaling 
voldoen op bankrekening t.a.v. W.A. Claassen NL64 ABNA 
0462 3533 03 ovv excursie september 2020. Je kunt je ook 
persoonlijk opgeven op de woensdagochtend tijdens koersbal 
en het geld ter plaatse contant voldoen. Je inschrijving is 
pas definitief als de betaling is voldaan. Betalingen/opgaven 
dienen uiterlijk woensdag 16 september binnen te zijn. Laat 
het snel weten, want vol is vol. De excursie is op eigen risico.
Vervoer: eigen gelegenheid.

Activiteitenoverzicht MoetNiks juli-september
Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting

Vanaf juli
Opstart activiteiten 
koersballen jeu de boules 
conform richtlijnen RIVM

Woensdag van 10-12 uur in 
Parkzicht of promenade

Opgave voor deelname activiteiten voor 
dinsdag 20.00 uur bij h.arts81@upcmail.
nl

22 september
Excursie Bijzonder 
Brabants de onvergetelijke 
groentetuin

Breemortelweg 21
5753RH Deurne

Opgave t/m16 september
Zie bijlage in Gazet

Iedere woensdag Koersballen
Jeu de boules

Parkzicht 10.00-12.00 uur
Promenade Parkzicht Indien het weer het toelaat

Contactpersonen: Ans Postma tel: 06 20 39 79 18 / Henk Arts tel: 06 10 45 40 06 / Wim Claassen tel: 06 13 43 08 46
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ONZE SERVICE IS
ONBETAALBAAR
• DUURZAME ENERGIE

OA HYBRIDE WARMTEPOMPEN 
 VAN BV ELGA & DAIKIN

• AIRCO INSTALLATIES
• WATERONTHARDERS
• CV KETELS SERVICE & ONDERHOUD

DAAROM IS IE OOK GRATIS

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

VERBERKT

Een nieuwe naam voor
Elektro Verberkt

Wij gaan verder onder de naam:

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

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

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

huidtherapie

lasertherapie

(cos)medische tatoeage
www.marysmits.nl

info@marysmits.nl

Mary Smits I Huid- en lasertherapie

Sprengenbergweide 7

5709 SM Helmond 

Tel 0492 -32 02 79

            



Repaircafe rijpelberg werkt deze zomer 
door voor de thuisblijvers.

De heropening van Repaircafe Rijpel
berg was succesvol. Na ruim drie maan
den opende dit repaircafe op 24 juni 
haar deuren weer. Met succes, want 
onmiddellijk meldden ruim 30 mensen 
zich met een reparatie. Fietsen, keuken
apparatuur, gereedschappen, naai 
machi nes, stofzuigers en audio/video
appa ratuur zijn al gerepareerd of zijn in 
reparatie. Het aantal bezoekers is nog 
onder het aantal van voor de corona
crisis maar het begin is gemaakt.

Door het coronavirus gaan veel mensen 
dit jaar niet op vakantie maar blijven 
veilig thuis. Extra tijd om te klussen in 
huis en tuin of er op uit te trekken met 
de fiets. Maar dan kan er wel eens iets 
kapot gaan! Een lekke fietsband, een 
klopboormachine die niet meer klopt of 

een heggenschaar die er na 5 minuten de 
brui aan geeft.

Voor dit soort problemen biedt Repaircafe 
Rijpelberg een oplossing. Gedurende de 
hele zomer is het elke woensdagmiddag 
van 2 tot 5 uur geopend. De aanwezige 
reparateurs zullen de problemen zo snel 
als kan proberen op te lossen. Soms 
is dit dezelfde middag al, soms duurt 
het langer. Voor deze service is elke 
Helmonder welkom!

Om de samenkomsten veilig te laten 
verlopen zijn er een aantal aanpassingen 
gedaan aan de werkruimtes. Daarnaast 
zijn er latex handschoentjes en 

ont smettings middelen. De verplichte 1.5 
meter afstand is een absolute eis. Maar 
ook is er ruimte om even lekker bij te 
kletsen en een kop koffie te drinken in de 
bekende gezellige entourage.

Is er iets kapot, twijfel dan niet maar 
kom naar het repaircafe. De reparaties 
zijn gratis maar iets in de fooienpot doen 
wordt gewaardeerd. Met de fooi wordt 
het repaircafe gefinancierd.

Heeft u nog vragen dan kunt u elke 
werkdag in de middag van 2 tot 4 uur 
bellen naar 0619342212. Er is ook een 
facebookpagina die veel informatie geeft.
www.facebook.com/repaircaferijpelberg.

RepairCafe Rijpelberg werkt door

Kunst in Dierdonk gaat dit jaar niet door. Wel heeft onze 
Dierdonkse kunstenares Petry Claassen van de Overbrugging 
en het meisje met de Vogel, een nieuw kunstwerk gemaakt 
welke te zien is in Wijchen.

Vrijheid, op het water
75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. Stapje voor stapje 
veroverden de geallieerden Nederland. Op veel plaatsen in 
Nederland wordt dit jaar de bevrijding herdacht. Stichting 
MEERkunst organiseerde een buiten expositie “vrijheid op het 
water” in het Wijchensemeer. Dierdonkse kunste nares, Petry 
Claassen is een van de deelnemers.
Na een lange voorbereiding, werd door coronamaatregelen, 
het project 2 maanden later dan gepland, alsnog uit ge voerd. 
13 sculpturen waarin “vrijheid” verbeeld is, zijn geplaatst in 
het Wijchens meer en zullen tot 27 september te zien zijn. 
Petry Claassen gaf hier d.m.v. een openstaande vogelkooi 
vorm aan met een gedicht van Loes Schaap

Kleine vogel
ontsnapt uit je kooi
strek je vleugels
neem je vrijheid en geniet

arme kleine vogel
zit daar hopeloos en stil
je kleine lijfje verstrakt
je snavel door 
de koude verstilt

kleine vogel
je wilt deze vrijheid niet
alleen gekooid
zing jij je hoogste lied

Een wandelroute is 
verkrijgbaar

Kunst Uit Dierdonk
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

 

 

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

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 

               

  

Nieuw in Dierdonk! 

The Beautyroom is een salon voor: 

 h n b a i   
 N g l tyl ng   
 a t  

Uniek is dat de schoonheidsbehandeling altijd 
begint met ontspanning, zoals het Z  i u  begint 
met een heerlijke nek/schouder massage met 
verwarmde Oosterse Kruidenstempels. Boek online: 
w w a y  of bel voor een afspraak 

 7  1 .  

"Heb je een fijne vakantie gehad?", 
vraagt de juf aan Anna tijdens de 
eerste schooldag.

"Nee, juf", zegt Anna stellig. 

"Hoezo niet?", vraagt de juf bezorgd.

"Ik ken u, als ik ja zeg, moet ik er 
weer een opstel over maken!" 

Opstel

            



Dinootje naar school
‘Wanneer gaan we nou, mam?’ Dinootje 
kan bijna niet wachten. Vandaag is zijn 
eerste dag op school. Hij is er gewoon 
een beetje zenuwachtig van en staat al 
een half uur heen en weer te springen 
met zijn jas aan.‘Ja-ha,’ zegt zijn moeder, 
‘doe nou maar rustig, we gaan al.’
Wanneer ze eindelijk bij de school 
aankomen staan alle kinderen hem aan 
te gapen. Een dinosaurusje? Bij hun 
op school? Dat hebben ze nog nooit 
meegemaakt. Maar zijn moeder brengt 
hem echt naar binnen.

‘Goedemorgen kinderen,’ zegt de juf, 
‘vandaag komt er een nieuw kindje bij, 
een dinosaurus-kindje.’ Dinootje staat 
verlegen naar de grond te kijken. ‘Hij 
heet Dinootje,’ gaat de juf verder, ‘en 
hij is nog een beetje verlegen.’  ‘Hallo 
Dinootje,’ roepen alle kinderen samen. 
Dinootje kijkt op, doet zijn bek open 
om wat terug te zeggen, maar van de 
zenuwen komt er alleen maar ‘WRAAH’ 
uit en nog behoorlijk hard ook. De juf en 
de kinderen schrikken ervan. 

‘Dinootje moet nog even wennen, hè 
Dinootje?’ en ze aait hem voorzichtig 
over zijn kop. ‘Ga daar maar op het 
stoeltje zitten,’ en ze wijst naar een leeg 
stoeltje bij de grote tafel.  Dinootje knikt 
en loopt ernaartoe. Hij gaat zitten en … 
KRAK … hij zakt er zo doorheen. Het hele 
stoeltje is kapot. Het ligt in honderd 
stukjes op de grond.

‘Alle-apen-op-een-stokje,’ roept de 
juf van schrik. Ze loopt naar Dinootje 
toe en zegt: ‘Het geeft niet hoor, dat 
stoeltje was vast al een beetje kapot. 
Hier, kom maar op dit stoeltje zitten,’ 
en ze neemt hem mee naar een ander 
plekje. Dinootje gaat voorzichtig zitten. 
Alle kinderen kijken in spanning toe. …
KRAK … Ook dat stoeltje gaat dwars 
doormidden en Dinootje valt languit op 
de grond met zijn poten in de lucht. 

De kinderen moeten allemaal lachen. 
Dat is een leuk gezicht. Maar Dinootje 
vindt het heel erg en begint te huilen. 
Niet een snifje of zo. Nee, echt heel 
hard huilen. De tranen vliegen in een 
stortvloed uit zijn ogen. Zo veel dat 
er een plas op de grond ontstaat. De 
kinderen gaan zelfs op hun stoeltjes 
staan, anders krijgen ze natte voeten. 
Dinootje blijft maar huilen. De juf loopt 
door de plas tranen naar hem toe en 
slaat haar arm om hem heen.  ‘Nou, 
nou, Dinootje. Het geeft niets hoor. We 
verzinnen er wel wat op.’

De kinderen komen van hun stoeltjes 
af en gaan om Dinootje heen staan. 
Ze raken hem aan, kloppen op zijn 
schouder, aaien zijn staart en zeggen 
dat hij heel aardig is. Dinootje stopt met 
huilen en lacht alweer een beetje. Hij 
doet zijn bek open en zegt: ‘Dank jullie 
wel. Dat is heel lief. WRAAH.’ 

 ‘Kom maar even naast mij op de grond 
zitten,’ zegt de juf. Dan vertelt de juf dat 
Dinootje een kleine T-Rex is en die zijn 
heel sterk en heel zwaar. Daarom gaat er 
steeds wat kapot. Maar als we allemaal 
ons best doen, dan komt het vast goed. 
Dinootje zit ondertussen heel hard 
te knikken.‘Goed, dan kunnen we nu 
beginnen. Iedereen mag een papier en 
een kwast uit de kast pakken. We gaan 
verven. Het is meteen een geritsel in de 
klas. Ook Dinootje loopt naar de kast om 
een papier en een kwast te pakken. … 

KRAK… Kwast in twee stukken. Dinootje 
kijkt er beteuterd naar. Hij pakt een 
andere kwast. … KRAK… Ook de tweede 
kwast gaat eraan. De juf staat al naast 
hem om te helpen. 

Heel voorzichtig loopt Dinootje terug 
naar de tafel met een kwast in zijn 
poot. Hij kijkt trots naar de kwast die 
nog steeds heel is. Bij de tafel leunt hij 
voorover om de kwast in het potje met 
groene verf te steken. Ja, nog een klein 
stukje verder …KRAK… De hele tafel 
stort in elkaar. Kapot. De verfpotjes 
vliegen door de lucht. De kinderen 
springen verschrikt overeind met de 
kwasten nog in de hand. Een verfpotje 
komt bovenop het hoofd van een 
jongetje terecht, die heeft nu blauwe 
haren. Een ander kindje heeft een kwast 
met rode verf in haar neus gekregen, 
het lijkt net bloed. De juf glijdt uit over 
de glibberige verf en valt bovenop de 
staart van Dinootje. WRAAH.‘Alle-apen-
op-een-stokje,’ roept de juf van schrik. 

Dan wordt het stil, heel stil. Iedereen 
kijkt rond. Het lijkt wel of er een ramp 
is gebeurd. Maar dan, zomaar opeens, 
begint iedereen te lachen. Ook Dinootje 
lacht mee. Het is ook best wel grappig.‘Ik 
moet nog veel leren, juf,’ zegt Dinootje, 
‘WRAAH’. En weer schieten de kinderen 
in de lach. Ze hebben er wel een 
bijzonder iemand bijgekregen vandaag. 
Lachend zegt de juf: ‘We noemen jou 
voortaan maar Dinootje Krak,’ en ze 
geeft hem een ‘boks’.  Wanneer alles 
is opgeruimd en schoongemaakt en 
de kinderen weer netjes zijn is de dag 
voorbij. De moeders en vaders staan al 
buiten te wachten.

De moeder van Dinootje vraagt: ‘En? 
Hoe was de eerste dag op school?’  
‘Leuk mam. De juf is heel lief en de 
kinderen zijn heel aardig. En we hebben 
rampje gespeeld.’  ‘Dag Dinootje Krak, 
tot morgen,’ roepen de kinderen als ze 
voorbijfietsen met hun moeders. ‘Dag 
Dinootje Krak, het was leuk vandaag.’  
‘Tot morgen Dinootje Krak.’  ‘Dinootje 
Krak?’ zegt zijn moeder en ze kijkt 
haar zoon vragend aan. ‘Ja mam,’ zegt 
Dinootje trots, ‘zo heet ik nu’ en hij kijkt 
lachend omhoog naar zijn moeder. 
‘WRAAH’.

© Jan Kranenbarg
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Kleurplaat
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.
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door huisarts Margot Gast, huisartspraktijk Boszicht

Er hing al weken een verzengende hitte boven Helmond. En 
er leek geen einde aan te komen. De stad die in de vroege 
middeleeuwen al de Heerlyckheid Helmond werd genoemd 
deed haar naam eer aan. Was het niet 800 jaar geleden dat 
hertog Hendrik 1 de toenmalige Heerlyckheid Helmond kocht 
van Willem 1 van Horne ? Ik vroeg me af: verdween de naam 
Heerlyckheid zodra er stadrechten verkregen werden ? Hoe 
heerlijk is het in Helmond deze zomer, denkend aan deze 
kleine bescheiden stad, met kasteel, slotgrachten, wuivende 
bomen in de parken, spiegelende vijvers, zinderend in de 
zomerzon, met terrasjes aan het water, waar bootjes aan de 
rand van de stad aanmeren…
Helmond deed deze zomer niet onder voor verre mediterrane 
oorden !

Ik reed voorbij het kasteel en keek of de waterspiegel door 
de droogte aan het zakken was, maar de waterlijn schitterde 
en gaf het kasteel nog meer allure en een sprookjesachtige 
uitstraling. De kasteelgrachten die vroeger de Ameide werden 
genoemd kregen destijds hun water vanuit de Aa, het riviertje 
dat als een fel, glinsterend, zilveren lint door de kasteelstad 
stroomde. Ik moest meteen denken aan de schilderijen van 
Bob Ros.

Maar … op een gegeven moment ontstaat er een keerpunt, 
waarbij al die zomerpracht een mens ook tevéél kan worden. 
Men verlangt ineens naar ouderwetse verregende en koele 
zomerdagen. Ten tijde van d’n Heerlyckheid Helmond 
was dit vast ook elke zomer het geval. In mijn gedachten 
zag ik een dampende middeleeuwse slotgracht omringd 
door mist en uit de voegen van het kasteel ontsnapte een 
vochtige eeuwenoude vochtige kelderlucht, na weken van 
zomerregens.

Deze ochtend waaide er in alle vroegte nog een koel briesje 
vanuit het bos richting de praktijk en ik genoot van de zoete 
dennenlucht die uit het bos overwaaide toen ik uitstapte.
Eenmaal binnen zat ik helemaal klaar voor het jaarlijkse 
fenomeen: “de massale terugkeer van patiënten uit zomerse 
oorden aan het einde van de zomervakantie”.
Een jaarlijks terugkerend gebeuren in élke huisartspraktijk. 
Als een onophoudelijke wervelwind passeren vele honderden 
opgelopen vakantiekwalen onze praktijk. Net als de Mistral in 
Frankrijk houdt die zomerse storm soms meerdere weken aan 
op volle sterkte. Zoals de mens in Frankrijk is gewend aan deze 
wind, zo is ook mijn praktijk op deze gebeurtenis voorbereid.

Die maandagochtend zat voor mij op het spreekuur een 
reislustige patiënt. Voor de zekerheid had hij een dubbele 
afspraak gemaakt, want er was nogal wat te bespreken aan 
zomerse kwaaltjes.
“Bent u de vakantie goed doorgekomen dit jaar ?“ vroeg ik. 
Voor mij zat een sportieve man, hij oogde knalrood als een 
gevlekte, wat hobbelige tomaat. Het viel me op dat hij ook wat 

moeilijk liep en zijn nek wat stram hield, zijn oogleden waren 
gezwollen en ik bespeurde flinke sporen van onophoudelijk 
krabben her en der.
“Dokter, ik hoef NOOIT meer zo ver op vakantie, wat heeft 
ons eigen landje toch veel te bieden. We zijn de caravan uit de 
stalling gaan halen en die hebben we in Drenthe bij een boer 
mogen neerzetten. Prachtig gebied en vriendelijke mensen. 
Beregezellig op de kleine camping. We dronken op de eerste 
avond door de boer zelf gestookte drank. Krachtig spul, 
echt genieten. De boerin had een beach-volleybal toernooi 
georganiseerd op de droge zanderige kale wei. Elke dag 
stonden we rond het middaguur te springen om de dagprijs 
binnen te slepen. Bij het winnende doelpunt zakte ik toch 
gigantisch door mijn knie, dokter!. Ik verging van de pijn en 
in een uur was mijn knie zo dik als een voetbal. We hadden 
wel de beker gewonnen! Ik kon de rest van de week alleen 
maar liggen op een stretcher. De zonnekracht was ongekend 
hoog in ons land, dus ik heb mijn lijf echt ongenadig heftig 

verbrand door de zon. De blaren stonden er op en een week 
later hingen de vellen er aan. Dat was nog niet het ergste: we 
hadden nog een speurtocht met alle kinderen in het bos. Ik 
kreeg een kniebrace van de boerenzoon, zodat ik mee kon 
lopen. Val ik me toch in een partij brandnetels onderweg. 
De groep liep al een eindje vooruit en niemand had me zien 
liggen. Ik moest eerst 5 minuten bekomen van de jeuk en 
brandnetelpijn, het zat overal ! Terwijl ik overeind probeerde 
te komen, voelde ik de insecten al overal steken. Dat waren 
geen muggen, maar dazen. Die schijnen te bijten, die vreten je 
als het ware op. Strompelend heb ik uren later uiteindelijk de 
groep kunnen bereiken door een groot stuk bos af te snijden. 
Ik had geen water en het was 30 graden. Ik kon niemand 
bereiken, want er was slecht bereik daar op het platteland. 
Dus andersom konden ze mij ook niet bellen.
De volgende dag zag ik meerdere teken op mijn onderbenen. 
Muurvast zaten ze! De boerin heeft ze allemaal verwijderd, 
maar je kunt nog her en der wat stukjes van de kop zien zitten, 
die zweren er nu uit geloof ik. Toch dokter?
         > vervolg op pagina 21

Medi-Zijn: Bloemlezing uit zomaar een 
spreekuur in huisartspraktijk Boszicht
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De wekelijkse inloop in Parkzicht kon 
in verband met Corona sinds maart 
niet meer plaatsvinden. Wij bleven u 
ondersteunen via ‘Hulp op afstand’. 
Dit blijven wij doen totdat de gewone 
inloop weer veilig van start kan gaan.

Dus, Indien u nu problemen ondervindt 
met uw smartphone, tablet, Windows 
PC of Mac stuurt u dan een mailtje naar:
computerinloopdierdonk@hotmail.com

In dit mailtje beschrijft u kort uw pro
bleem 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 vrij
williger 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.

Computer-hulp op afstand

  
  

          
        

          
         

 
         

            
  

 
            

         
           

        
          
          

           
     

 

Club Sam is op zoek naar enthousiaste 
vrij willigers, die een groep speciale 
kin  deren een leuke middag willen 
be  zorgen en samen met hen gaan ge
nieten van diverse activiteiten.
Club Sam is er voor kinderen en jongeren 
vanaf 6 jaar met een verstandelijke en/
of meervoudige beperking, die wonen 
in de regio EindhovenHelmond. De 
mees t e van hen hebben éénopéén 
bege leiding nodig.

Wekelijks is er op zaterdagmiddag van 
13.30 tot 16:00 uur een ge zellige ac ti
viteit met voor ieder kind een pas sen
de en persoonlijke begeleiding. De club 
maakt gebruik van de ruimten in Kind
centrum de Bundertjes aan de Basstraat 
in Helmond. Daar gebruiken we de 
speelzaal en de aangrenzende bui ten
speelplaats om te knutselen, te spelen 
en te chillen. Af en toe maken we een 
uit stapje in de buurt of wat verder weg.
Per september willen we starten we 
met ongeveer 10 deelnemers en daar
voor zijn we op zoek naar nieuwe vrij
willigers. Als vrijwilliger ben je vooral 
bezig met het begeleiden van de 
kinderen. Als vrijwilligersteam bepalen 
jullie zelf het programma.
De club heeft verschillende vrijwilligers 
nodig. Vrijwilligers kunnen verschillende 
taken uitvoeren of een combi kan 

natuurlijk ook. Taken zoals bv het 
begeleiden van individuele deelnemers, 
het regelen en organiseren, het budget 
in de gaten houden, programma beden
ken enzovoorts.
Ben je op zoek naar leuk vrijwilligers
werk en enthousiast geworden? Voor 
meer infor matie kun je opnemen 
met Ciske van Wal of Helma van den 
Dungen. Ciske is bereikbaar via email 
ciske.vanderwal@kansplussien.nl
en Helma via email h.van.den.dungen@
meedemeentgroep.nl of telefonisch op 
0643366610

Club Sam is op zoek naar vrijwilligers
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De zomervakantie voorbij, TV Dierdonk gaat er weer 
tegenaan!
Zoals bekend hebben we door Corona onze bar moeten sluiten. 
Dat is natuurlijk heel spijtig voor een gezelligheidstennisclub 
zoals TV Dierdonk. De 3e ronde is immers minstens zo 
belangrijk als de eerste twee sets op het veld! Even bijpraten, 
even bijkomen.

Ook tossen zat er door de strikte coronaregels even niet in. 
Samen met het heropenen van onze bar, starten we vanaf 
24 augustus weer met deze belangrijke clubactiviteit! Als 
deze Gazet op jullie deurmat ligt, zijn wij dus alweer volop 
gestart. Uiteraard zullen we ons aan de 1,5 m regel en diverse 
extra hygiëne regels moeten houden. De barcommissie heeft 
hiervoor een strikt protocol opgesteld.

De Zomerchallenge is zeer succesvol geweest en heeft tot nu 
toe 6 jeugd en 10 volwassen nieuwe leden naar TV Dierdonk 
gebracht! Leuk is het om te zien dat er ook hele gezinnen in 
een keer lid worden. Voor deze kersverse leden is het zeker 
belangrijk om mee te kunnen doen aan clubactiviteiten zoals 
de toss. Dan kunnen ze aansluiting vinden bij de bestaande 
clubleden. Tossen is laagdrempelig en vooral gericht op het 
samenbrengen van de leden die dan tussen de speelrondes 
door, gezellig iets samen drinken, zodat ook de club – na deze 
moeilijke Corona-tijd - financieel weer een duwtje in de rug 
krijgt!

Op zondag 30 augustus zal er ook een ouder-kind toernooi 
worden georganiseerd. Dat is altijd een heel gezellige club-
activiteit, die wij elk jaar weer laten terugkomen! Ook 
Dierdonkers, die (nog) geen lid zijn, of leden die niet meedoen, 
mocht je toevallig in de buurt zijn, kom dan gewoon even 
langs om de ouders met hun kinderen aan te moedigen!*

Vanaf 10 september start ook weer de KNLTB-najaars-
competitie. Zoals bekend is de voorjaarcompetitie door 
Corona afgelast. Het is toch wel heel prettig dat de najaars-
competitie gewoon doorgang kan vinden. Dat is ook het 
mooie van deze buitensport, de veiligheid die nu nodig is 
i.v.m. Corona, kan gerespecteerd worden.

En zet vooral alvast in de agenda’s:
het 17e Open Wintertennistoernooi zal van 24 oktober tot 
en met 1 november 2020 plaatsvinden op ons mooie park 
in Dierdonk! Ook al tennis je zelf niet, jullie zijn tijdens dit 
toernooi als wijkbewoners ook welkom op ons park!*

En tenslotte, de Zomerchallenge – actie geldt nog steeds, dus 
mocht je na de zomervakantie zin hebben om misschien wel 
weer te gaan tennissen, of juist nu met een nieuwe sport te 
starten, op de website kun je zien wat onze mogelijkheden 
zijn: www.tvdierdonk.nl
* uiteraard dienen de Coronaregels gerespecteerd te worden.
https://www.tvdierdonk.nl/

    

      

     
 

    
 

> vervolg van pagina 19 Medi-zijn:

Afijn, toen had ik dus verschrikkelijke zonnebrand, overal 
dikke bulten en rood-paarse schijven op mijn rug. En enorme 
hoofdpijn. Ik kon écht niet meer normaal nadenken. Dat 
was natuurlijk van de lage bloeddruk, omdat ik uitgedroogd 
geraakt was. Ik had toch een flink aantal uren in de volle 
zon rondgekropen met die kapotte knie. Misschien wel een 
zonnesteek? Toch dokter?
En daar zit ‘m de kneep, dokter, ik was niet meer helder en 
mijn vel deed overal zo’n pijn en ik kon niet stoppen met 
krabben. Van de boerin kreeg ik nog zo’n zelfgestookte 
borrel. Toen kwam die boerendochter met een pot Drentse 
Ambachtelijke Uierzalf. Zij zou mijn verbrande velletje eens 
goed insmeren. Ik voelde nog de koele crème op mijn rug en 
verder herinner ik me niets meer. Ik denk dat ik heel lang in 

die stal in een verkeerde houding gelegen heb, want mijn nek 
kan nu geen kant meer op.
Verder wil ik dus ook nog een SOA-test, dat doe ik elk jaar. 
En nu het werk weer begint ga ik ook weer gezonder leven, 
ik drink nu veel groentensap, hoe heet het ook alweer? O ja, 
Zontomaatje! “ Beiden moesten we hard hierom lachen. “Ik 
lijk onderhand zelf wel op een rijpe tomaat !!!”, schaterde hij 
uit in de behandelkamer. Ik kon dit alleen maar bevestigen bij 
het zien van alle opgelopen mankementen en averij.
Ik herpakte mezelf: “Ondanks alles begrijp ik dat u dit jaar 
écht enorm heeft genoten van uw welverdiende vakantie in 
eigen land !”

“ Dokter, ik zal het u zeggen, ik kan er weer helemaal tegen, 
het was geweldig, het was één en al heerlijkheid!“

Margot Gast

TV Dierdonk gaat er weer tegenaan
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De kookmuts
Of je nu in mediterrane streken hebt 
genoten van exotische gerechten of je 
hebt vertoefd op een Hollandse camping 
inclusief ‘dagelijkse’ barbecue en patat, 
weer thuis gaat er niets boven een 
lekkere Hollandse pot.

Mijn weerspreuk voor deze maand:
“Nu spoed de zomer weer ten end, en de hitte gaat 
verminderen.
Toch ook thans genot gekend, en kan geen kou nog hinderen.”
Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand september
Gegrilde kalkoenlapjes met 
snijbonen   .  .  .  .  . voor 4 personen

Ingrediënten
1 kg snijbonen
800 gram kalkoenfilets (in dunne lapjes 
snijden)
2 grote sjalotten
1 kg kleine aardappelen         of 
krielaardappelen
1 blik tomatenblokjes 400 gr.
2 takjes oregano
2 takjes bonenkruid
1 takje rozemarijn
2 takjes tijm
2 blaadjes laurier
1 tl Provençaalse kruiden
1 dl kippenbouillon
1 glas witte droge wijn
Scheutje natuurazijn
enkele klontjes boter
enkele scheutjes olijfolie
peper
zout

Benodigdheden
Kookpan
Bakpan
Grillpan
Snijplank

Bereidingswijze
Spoel de aardappelen en kook ze onge-
schild beetgaar. Giet de aardappelen af 
en zet ze even opzij.
Pel de sjalotten en snipper ze fijn.
Verhit een stoofpan op een matig vuur 
en smelt er een klontje boter in. Roer 
regelmatig en stoof de stukjes sjalot 
glazig.

Snij de topjes en de steelstukjes van de 
snijbonen en snij de bonen vervolgens 
haaks in stukjes van ongeveer een halve 
centimeter breed.
Stoof de stukjes snijboon in de pan met 
sjalot snippers. Roer regelmatig.
Schenk na enkele minuten de witte wijn 
bij de boontjes. Laat de alcohol even 
wegdampen en voeg daarna de bouillon 
en de tomatenblokjes toe.
Verzamel de verse kruiden: bonenkruid, 
oregano, rozemarijn en tijm. Voeg wat 
laurier toe en bind alle kruiden samen 
tot een stevig bouquet garni. Doe de 
kruidentuil in de pan met boontjes.
Laat de groenten 15 minuten sudderen 
op een zacht vuur. Controleer hoe gaar 
je ze zelf wil: de één houdt van boontjes 
met beet, de ander kiest voor ‘platte’ 
bonen…

Zet gelijk met de groentestoof de 
grillpan op een stevig vuur en laat het 10 
minuten verhitten. Grillen lukt het best 
in een zeer hete grillpan.
Schenk een scheut olijfolie in een 
bakpan en snij de ongeschilde kleine 
aardappelen middendoor.
Leg de stukken aardappel in de hete 
olie. Kijk uit voor oliespatten.
Voeg een klontje boter toe en laat de 
aardappelen goudbruin bakken op een 
matig vuur. Schud de aardappeltjes 
regelmatig even op. 

Snij intussen de kalkoenfilet in dunne 
lapjes (hiervoor wel een vlijmscherp 
vleesmes gebruiken). Maak er lapjes van 
die ongeveer een centimeter dik zijn.

Schik de lapjes op je snijplank en wrijf 
ze langs beide kanten in met een klein 
beetje olijfolie.
Kruid het vlees met peper van de molen, 
wat Provençaalse kruiden en een beetje 
zout.
Gaar de lapjes kalkoen op de gloeiend 
hete grillpan. Bak een streepjespatroon 
in het vlees en draai de lapjes na enkele 
minuten om.

Druppel een scheutje natuurazijn over 
de snijbonen. Roer, proef en kruid de 
groenten met peper van de molen en 
wat zout.

Serveren:
Serveer voor ieder een portie gebakken 
aardappelen, een flinke schep snijbonen 
met tomaat en kalkoenlapjes recht van 
de grill.
Werk de borden af met een snuifje grof 
zout en enkele druppels fijne olijfolie.

Tip(s):
Je kan ook een grote kom frisse salade 
bij dit gerecht serveren. De combinatie 
warm-koud werkt uitstekend.

bron: De kookmuts.
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Open dag BS Dierdonk 27 september
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Vraagprijs € 695.000,- k.k.

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

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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Dwergvlasbeek 4

Mosbloemsingel 5

VERKOCHT

NIEUW

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

Vraagprijs € 698.000,- k.k.

Varennadreef 6

Vraagprijs € 597.000,- k.k.

TE KOOP

TE KOOP

VERKOCHT VERKOCHT

Sandenburglaan 13Dwergvlasbeek 8

Singravendreef 6 

 

 

 *onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 
ALS IN 

EINDHOVEN

            



Op het moment dat we dit artikel 
schrijven is de zomervakantie nog in 
volle gang.
Bij Kinderdagverblijf De Bereboot ge
nieten we elk jaar enorm van deze tijd. 
Meer tijd met de BSOkinderen (412 
jaar). De kinderen die in de schoolweken 
slechts enkele uurtjes komen, komen nu 
vaak hele dagen. Er zijn ook kinderen 
welke alleen in de vakantieweken ge
bruik maken van onze BSO. Ook dat 
is mogelijk. De zomervakantie is een 
uitgelezen kans om er een ontzettend 
leuke tijd van te maken.

Dit jaar is BSO De Bereboot: Camping 
De Bereboot geworden.
Bij een echte camping hoort natuurlijk 
ook tenten bouwen. Wat hebben de 
oudste kinderen hard gewerkt om met 
onze Pedagogisch Medewerkers echte 
tenten te bouwen.
Er werd gezaagd, getimmerd en ge
schroefd, kortom echt hard gewerkt. 
Elke ochtend werd er enthousiast 
ge danst en gezongen om de dag te 
openen, door ons eigen animatieteam. 
Daarna is de keuze aan de kinderen bij 
welke activiteit ze aan willen sluiten. 
Uiteraard wordt hierbij ook naar leeftijd 
gekeken.
We maakten deze zomer uitstapjes 
naar onder andere het Biggetjesbos, 
de Biblio theek, het Blote Voeten Pad 
(Toon Kortooms), het Zandbos en de 
Ossen beemd. Ook op De Bereboot zelf 
is genoeg leuks te doen.
Zo hebben we onder andere een 
middag gevuld met campingspelletjes. 
Wat waren de kinderen enthousiast. 
Ook de BerebootCampingBingo en 
de bosspelen vielen erg in de smaak. 
Camping klusjes horen er natuurlijk 
ook bij, zo werd er regelmatig buiten 
in een teiltje de afwas gedaan. En ook 
de barbecue ging regelmatig aan. De 
moestuin moest in de vakantie ook 

bijge houden worden, dus daar waren de 
kinderen ook vaak te vinden. We oogsten 
een enorme courgette, waarvan we met 

het hele Kinderdagverblijf en BSO soep 
hebben gegeten. Er werd de afgelopen 
flink gekookt met de groenten en fruit 
uit onze eigen moes  tuin, er werd door 
veel kinderen nieuwe smaken ontdekt. 
Ook kwamen de BSOkinderen in de 
vakantie wat va ker in onze dierenweide. 
Gewoon om even met de dieren te knuf
felen of ze te voeren.
Om de zomervakantie dit jaar specta
cu lair af te sluiten brengt Exotum 
een bezoekje aan De Bereboot met 
hun exotische dieren. Voor de oudste 
kinde r en is er zelfs nog een bonte 
avond, compleet met marshmallows 
en een kampvuur. De kinderen van het 
kinderdagverblijf hebben ook echt hele 
leuke dingen gedaan, de peuters gingen 
zelfs op safari. En natuurlijk was er aan 
beide kanten veel waterpret. Kortom het 
was een beregezellige zomervakantie!

Zomervakantie bij de De Bereboot
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September 2020 in het Annatheater
Zondag 13 september:
Theatrale Catwalk toont schilderachtige creaties!
Label Landgoed: De ontwikkeling van een visioen in kleding.
De show bestaat uit een live catwalk verweven met gefilmde 
fragmenten. Daarin brengt Label landgoed een reis in beeld 
van een landvrouwe die op zoek is naar haar wortels. Zij 
combineert elementen uit haar persoonlijke geschiedenis 
met elementen uit haar directe leefomgeving. Een bijzondere 
groep vrouwen reist met haar mee. Zij zijn de modellen die 
de kleding dragen. Met de stoffen van textielfabrieken uit de 
buurt creëren zij het kleurrijke landschap.
U bent van harte uitgenodigd om de vers ontgonnen paden 
met ons te bewandelen. Na de show kunt u de kleding 
bekijken. De kleding wordt aangeboden ter verkoop.

aanvang: 4X show van 30 minuten.
11:30 – 12:00 u 12:30 – 13:30 u
14:30 – 15:00 u 15:30 – 16:30 u
20.30 uur
entree: € 7,50
www.annatheater.nl - informatie kaartverkoop: 06-28104333

Vanaf 16 september
Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Anntheater
Altijd al eens op de planken willen staan om te zien of er een 
acteur in je schuilt? Op woensdag 16 september beginnen 
de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom in de 
maand september een gratis proefles volgen!
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken 
om allerlei spannende, gekke en onverwachte situaties te 
beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te 
spelen, je leert ook nog een heleboel. In de acteerlessen 
werk je aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen 
om samen te werken, te presenteren en je fantasie worden 
verbreed.
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de 
enthousiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia Germano 
professionele acteerlessen.

Meer informatie: Lavínia Germano, telefoon: 06-
4369288/laviniagermano@annatheater.nl. Voor lestijden: 
www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool

Zaterdag 19 september:
Arjan Kleton “Met de fles groot gebracht”
Als je tijdens een goede avond doorzakken je grootste 
geheimen aan de bar verteld hebt, dan ben je blij als niemand 
dat onthouden heeft. Niemand behalve de barman dan. Arjan 
Kleton is die barman. De barman die aan alle vooroordelen 
voldoet, hoe hard hij zich er ook tegen verzet. De barman die 
elk weekend aan zijn vrienden staat uit te leggen dat ze niet 
tot “na sluit” mogen blijven hangen omdat ze hem kennen. 
De barman die gedoopt werd achter de toog en met de fles 
werd groot gebracht. De barman die leeft in de kroeg, legio 
verhalen op sterk water heeft staan en zich niet graag in een 
hokje laat stoppen, want aan de bar is iedereen gelijk.
Na het spelen van zijn voorstelling maakt Arjan zelf cocktails 
in de foyer.
Meer informatie: www.grappigezaken.nl
datum: zaterdag 19 september aanvang: 20.30 uur
entree: € 15,00 informatie kaartverkoop: 06-28104333

zondag 27 september:
Carte Blanche speelt “Het Kleine Meisje”
Wat als je elkaar niet verstaat maar toch wil communiceren?
Een ontmoeting tussen twee heren op een bankje. Zij spreken 
met elkaar. Er komt geen woord aan te pas. Ze zijn verbonden 
met elkaar. Hun vriendschap gebaseerd op spiritualiteit zorgt 
voor nieuwe zingeving in hun tot dan toe getekende levens 
door hun persoonlijk verdriet.
Liesbeth Reeser wilde deze voorstelling, geïnspireerd op het 
boek van Philippe Claudel, al lang maken. “Gesproken taal 
vaak wordt gebruikt om andere dingen te zeggen dan de 
woorden doen. Hoe aanwezig moet taal zijn, wat is de functie 
van gesproken taal nou werkelijk?”
Deze voorstelling is geïnspireerd op het boek “Het kleine 
meisje van meneer Linh” van Philippe Claudel)

aanvang: 15:00 uur entree: € 15,00
kaarten en meer informatie: https://carteblanche.nu/

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. 
Als je deze Gazet leest zijn de scholen weer begonnen. 

Er was dus veel tijd in de vakantie om het eenvoudige Doolhof 
op te lossen. Als je de juiste weg had bewandeld dan was de 
oplossing  “Fijne vakantie.” Ondanks dat het geen prijspuzzel 
was zijn 3 kinderen die de oplossing hebben ingestuurd.

Doe jij ook mee als het geen prijspuzzel is?
Deze maand hebben we een afbeeldingen kruiswoordraadsel. 
Als je de juiste benaming invult op de regel dan vormt het 
donkergele vlak de oplossing. De lichtgroen vlakjes zijn alleen 
voor de nummers. Deze keer in onze ogen een gemakkelijke 
puzzel. Succes ermee!!

Waar mag de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je  per 
mail met als onderwerp “kinderpuzzel” 
opsturen naar:puzzel@dierdonkgazet.nl 

Alhoewel er geen prijzen te verdelen zijn 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: Vrijdag 18 september.

Oplossing doodles spelletjespagina 17

1817

Het afbeeldingen kruiswoordraadsel
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Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

braakmanadvocaten.nl

Specialisten in: 
 

  Arbeidsrecht 
  Letselschade 
  Familierecht 
  Mediation 
  Omgevingsrecht 
  Sociaal zekerheidsrecht

Voor particulieren en ondernemers

Mierloseweg 5 
5707 AA  Helmond 
 
T 0492 544415

BRAAKMAN 
A D V O C A T E N

Mr. G.C.G. Raymakers 

Mr. L.C.J. Sars

•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

            



Programma Energiehuis 
Helmond september-okto-
ber 2020

Door de versoepeling 
van de coronamaat-
regelen kunnen we in 
het Energiehuis Hel-
mond ook weer thema-
avonden organiseren. 

Hierbij houden we rekening met de veiligheidsvoorschriften. Zo is vanwege 
de 1,5m regel het aantal bezoekers per bijeenkomst beperkt. Daarom is het 
noodzakelijk je aan te melden voor een bijeenkomst. Dat doe je via onze website: 
www.energiehuishelmond.nl. 

Toelating vindt plaats op volgorde van aanmelding. Indien het aantal aanmeldingen 
groter is dan toegestaan, dan organiseren we een tweede avond over het 
betreffende thema.

Programma (zie ook onze website voor verdere informatie):

Maandag 7 september  Energie besparen door te isoleren
Donderdag 10 september  Warmte opwekken met warmtepompen
Maandag 14 september  Elektriciteit opwekken met zonnepanelen
Donderdag 17 september  Energie besparen door te isoleren
Dinsdag 29 september  Gebruik warmtebeeldcamera om warmtelekken  
    op te sporen
Maandag 5 oktober  Energie besparen door te isoleren
Donderdag 8 oktober  Oriënteren op verduurzamen
Maandag 12 oktober  Een plan maken om een woning vergaand te  
    verduurzamen 
Donderdag 15 oktober  Reserve avond
Maandag 26 oktober  Aanpak verduurzaming Helmond    
    (samen met de Gemeente)
Donderdag 29 oktober  Reserve avond

Plaats:   Energiehuis Helmond, Torenstraat 3 te Helmond
Tijd:  Alle avonden beginnen om 19:30 uur
Aanmelden: Via de website: www.energiehuishelmond.nl

Spreekuren
Vanaf 19 augustus kun je op woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag 
telkens van 13:00 uur tot 15:00 uur, evenals op zaterdagmorgen van 10:00 
uur tot 13:00 uur in het Energiehuis terecht voor een persoonlijk gesprek over 
mogelijkheden van energiebesparing en verduurzaming van je huis. Ervaring 
leert dat ieder gesprek al gauw 1,5 uur in beslag neemt. Ook daarom geldt: van 
te voren aanmelden via onze website 
www.energiehuishelmond.nl of via ons 
emailadres: info@energiehuishelmond.nl 

Al onze diensten zijn gratis en worden 
gesubsidieerd door de Gemeente 
Helmond.

We verhuizen naar Helmond! Nou ja, 
met onze fotostudio dan. Helmonders 
waren we natuurlijk al lang! We kunnen 
niet wachten om na 23 jaar in het mooie 
Noord limburg te hebben gezeten, 
onze nieuwe studio te openen in onze 
hometown. 

Waarom deze keuze?
Nou, simpel. Onze klantenkring in deze 
regio groeit de laatste jaren hard. Deze 
groei is al enkele jaren bezig en heeft 
ons al eens eerder aan het denken gezet. 
Een verhuizing naar onze hometown 
stond eigenlijk pas over een jaar of 5 op 
de planning. Maar toen sloeg de huidige 
crisis toe. Een bijzondere tijd, die ons 
(en heel veel andere ondernemers!) 
dwong om op een andere manier te 
ondernemen. Niet altijd even leuk, 
wel heel erg leerzaam. Tijdens onze 
gesprekken over de toekomst kwam 
ook vaak die verhuizing voorbij. En 
toen kwamen we een pandje tegen in 
Dierdonk, passend bij onze wensen om 
onze ‘bekende’ vintage look ook in deze 
ruimte door te trekken. En ook nog een 
grotere studio-oppervlakte dan nu. 
Zo kunnen we voortaan nog grotere 
families en producties aan. 

We hebben toen direct besloten om 
onze studio te verhuizen naar Helmond 
en wel op de Horstlandenpark 2 in 
Dierdonk! Niet over 5 jaar, maar over 6 
weken! 

Wij tellen al af naar dit mooie moment. 
Kijk op onze website of facebookpagina 
naar ons portfolio. Wil je ook zo’n gave 
plaat? Dan kun je hiervoor al gerust een 
afspraak maken!  
Geniet! 

Ad Vereijken & Annelies Roskam
www.fotoid.nl                      06-46140014

Advertorial

Foto ID naar 
Dierdonk! 
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THEATERSPEELHUIS.NL

JE KAARTEN!
KOOP NU ONLINE

S
E

IZO

EN2020/2
02

1
•

THEATER
WE 

MOGEN 
WEER!

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

DIT NAJAAR
IN HET SPEELHUIS

#HETLEUKSTETHEATER
#METAFSTAND

09/09 STORMKAMER

TONEEL De Salon. Waan of werkelijkheid? 

17/09 MAARTJE & KINE

MUZIEKTHEATER Speelbeesten

18/09 JULES KEERIS

CABARET De Uitverkorenen

27/09 YURI HONING ACOUSTIC QUARTET

MUZIEK Bluebeard Tour

01/10 DEBBY PETTER

TONEEL De Liefde Voorbij

02/10 DE DANSERS

DANS Shake, shake, shake

04/10 STENZEL & KIVITS

MUZIEK The Best of 20 Years

09/10 IGONE DE JONGH

DANS I

10/10 GEORGES LOTZE EN BAND

MUZIEK The Neil Diamond Project

ZA 22 aug 19:30 & 21:30u  

Marcel Mulders        
TOP2000 UNPLUGGED  

Zo 23 aug 19:30u  

the music of "the band"        
BY  DIJSSELDONK, PLANTEIJDT EN SPANJERS     

ZA 29 aug 20:45u  

Kristoffer Gildenlöw       

Zo 30 aug 16:00u  

Michael Baker 
vr 04 sep 20:00u  

Nol Havens         

podium

GLI ANNI PIU BELLI   NU
Film over vriendschap, familie en het leven. 

HOPE GAP    NU
Dramafilm waarin drie levens worden ontrafeld. 

THE KINGMAKER NU
Film over de voormalige first lady van de Filipijnen.

ONCE WERE BROTHERS V.A. 20 AUG
Documentaire over een mysterieuze band. 

MISBEHAVIOUR V.A. 27 AUG
Groep vrouwen die Miss World willen verstoren. 

film

CACAOKADE 1 |  5705 LA HELMOND  |  CACAOFABRIEK.NL

Expo

v.a. 23 aug / expositie: tussenhuids 
In de expositie is nieuw werk te zien van zes kunstenaars af-
komstig uit Nederland en België. De exposerende kunstenaars 
refereren aan de realiteit en geven hier een twist aan. 
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versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

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

Verhoeven  
                Martens vof

www.tuincentrumdebiezen.nl

7 minuten van Dierdonk!

Alles voor een stralende tuin!

Wij helpen u graag!

Dierdonk

Biezenweg 2a Beek & Donk

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

afhaal maandmenu 
€ 20.00 voor 2 personen

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)

RESTAURANT TIJDELIJK GESLOTEN

LOTUS
CHINEES en AZIATISCH RESTAURANT

* Kleine kroepoek * Mini Loempia's * Saté 2 stuks 
* Babi Pangang * Kipfilet met ketjapsaus 

* Foe Yong Hai * Met witte rijst 
i.p.v rijst met nasi of bami 0,70 p.p

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

De meester heeft een raadseltje
voor de de kinderen in de klas: 
"Een ezel staat op 20 meter af-
stand van de hooiberg. Hij zit vast
aan een touw van 10 meter lengte.
Hoe kan die ezel toch bij de hooi-
berg komen?" 
 Jantje steekt z'n vinger op en zegt: 
 "Hij loopt naar de hooiberg en
begint het hooi te eten." 
 "Dat denk jij," zegt de meester, 
"maar ik zei toch dat-ie vast zat aan
een touw van 10 meter." 
 "Ja, dat heb ik wel gehoord, maar
u heeft niet gezegd dat het touw
ergens aan vast zat."

Eten aan een touw

            



Parochie H. Lambertus na de lockdown

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost zaterdag  geen viering! 
 zondag 9:30 u en 11:00 u 
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum) zondag 11.00 u
Andere dagen: Jozefkerk maandag t/m donderdag 9:00u
 vrijdag  19:00u
 zaterdag : geen viering  
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
Mw. R. Vucic (522109

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

Nieuws uit de Parochie H. 
Lambertus na de Coronacrisis

“Na de Coronacrisis”. We durven het te 
schrijven, maar eigenlijk weten we wel 
beter. Het virus heeft wonden geslagen, 
door de vele zieken en sterfgevallen, 
maar ook tussen mensen. We houden 
afstand, voelen ons soms nog angstig 
of gestresst. Voor ons gevoel willen 
we weer vrijheid en terug naar wat we 
hadden, maar we voelen ook dat het 
onvoorzichtig zou zijn om de adviezen 
van de regeringen in de wind te slaan. 
Ook gelovige mensen hebben, ondanks 
hun vertrouwen op God, vaak moeilijke 
tijden gehad.

We proberen in de parochie de draad 
van het kerkelijk leven ook weer op 
te pakken, maar we zijn nog niet van 
Covid19 af. Alles is voorlopig, zolang 
het goed gaat. En dat kan met het 
najaar voor de deur, nog allerlei kanten 
op gaan. Sommigen willen nog steeds 
niet te veel van huis, bezorgd voor 
hun gezondheid. Toch willen we weer 
vooruit en niet stil zitten!

Daarom kijken we weer naar de toe-
komst, met de nodige voorzichtig heid 
en strikte aanpassing aan de ander-
halve-meter regels. Wat gaan we weer 
doen?

1) Vieringen.
Vanaf heden zijn er op zondag drie 
vieringen in onze parochie. In de 
Jozefkerk om 9:30 (gregoriaans) en 11:00 
(voor gezinnen); en in de Lambertuskerk 
om 11:00.
Door de week zijn er in de Jozefkerk 
weer vieringen om 9:00 van maandag 
t/m donderdag, en om 19:00 op vrijdag. 

Zaterdagavond zijn er geen vaste 
vieringen, deze tijd wordt gereserveerd 
voor missen in andere talen.
De Paulus- en Edith Steinkerk zijn buiten 
gebruik. Aangezien dat nog de rest van 
dit jaar kan duren, vragen wij u naar de 
twee andere kerken te komen.

2) Missionair pastoraat aan jonge 
gezin nen
Wij kijken vooruit, blijven niet staren 
op wat we door de coronacrisis hebben 
verloren. Daarom gaan we aan de 
slag voor jonge gezinnen, om hen te 
helpen Jezus en de Kerk te ontdekken 
of het christelijk geloof meer wortel te 
laten schieten in het leven. Wij gaan 
verschillende activiteiten opzetten en de 
viering van 11:00 in de Jozefkerk laten 
groeien tot een aansprekende viering 
met verschillende soorten muziek, waar 
gezinnen met kinderen zich welkom 
kunnen voelen.

3) Uitbreiding pastoraal team
Om het pastoraat aan jonge gezinnen 
vorm te geven, heeft de bisschop van 
Den Bosch een zending verleend aan 
mw. Renata Vucic, als coördinator voor 
Missionair Familie- en Gezinspastoraat. 
Zij woont in Dierdonk en gaat het 
pastoraal team professioneel versterken 
om meer gericht te werken aan nieuwe 
initiatieven.

4) Eerste communie en vormsel kun nen 
vanwege de anderhalve-meter maat-
regelen niet meer worden geor gani-
seerd zoals voorheen. Grootschalige 
vieringen kunnen gewoon niet nu. 
Daarom worden eerste communie en 
vormsel in 2021 alleen kleinschalig 
mogelijk gemaakt (zonder grote feest-
viering) en als onderdeel van het 

Missionair Familie- en Gezinspastoraat 
(zie hiernaast). Meer informatie 
daarover vindt u op de website van de 
parochie: www.heiligelambertus.nl.

5) Doopvieringen zijn weer mogelijk, 
maar alleen in kleine kring, in de 
Jozefkerk. Op dit moment houden we 
vast aan doopouderavonden op de 
eerste maandag van de maand, waarbij 
één ouder op de doopouderavond komt. 
Aanmelden via het parochiekantoor. (In 
overleg met het bestuur van de Kapel 
van Binderen, is besloten daar niet te 
dopen. De ruimte is daar te klein en 
mensen zoeken er vooral Maria en de 
gelegenheid om te bidden.)

We hopen verder dat de gelovigen weer 
goede moed vatten, gezond blijven en 
de weg naar de geloofsgemeenschap 
weer weten te vinden. Welkom!
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier 
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur 
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten. 
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het wijk
team uit:

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

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerkhelmond.nl

Wandelen langs plekken van 
bezinning
Misschien heeft u de suggestie (juli/
aug Gazet) in de vakantie gevolgd en 
heeft u wellicht ook om verkoeling 
te zoeken een kerk bezocht. Maar je 
kan meer doen. In het kwartaalblad 
“Petrus” van de protestantse kerk stond 
wandelbeschrijving rond Heiloo.

Al wandelend door en rond Heiloo vindt 
u volop gelegenheid om te bezinnen. 
Met een beetje doorstappen kost deze 
wandeling anderhalf uur.
Wandelen doe je in een tempo dat 
voldoende ruimte geeft om na te 
denken, over leven, over je geloof of 
iets heel triviaals. Tijdens het wandelen 
borrelt er meestal vanzelf iets op. Maar 
het is ook fijn iets aangereikt te krijgen 
om over na te denken. Deze wandeling 
gaat langs vier inspiratieplekken in en 
buiten Heiloo.

Kerkdiensten en activiteiten
De kerkdiensten en andere bijeen
komsten zijn geheel conform de corona 
regels weer begonnen.

Zo start op 11 september om 10.00 uur 
de boekbespreking met als onderwerp;
‘Die van hiernaast’ van Yewande 
Omotoso.

Daarnaast is er iedere dinsdagochtend 
en donderdagmiddag een gezellig 
samen zijn met koffie of thee. Iedereen 
is welkom.
Meer informatie staat op de site van de 
Bethlehemkerk.

Meer informatie is te vinden op:
www.Petrus.protestantsekerk.nl/wittekerkheiloo
U kunt daar ook gratis op “Petrus” abonneren. 

De route is te downloaden op:
www.watgaanwedoen.nl/wandelingvanbezinningeninspiratie
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Voor iedereen is de zomervakantie 
van 2020 behelpen en aanpassen, dit 
geldt ook voor ons als Scouting Paulus. 
Door Corona hebben we helaas ons 
gezamenlijk 70 jarig jubileum zomer
kamp moeten annuleren. Maar dat 
deed ons niet bij de pakken neer zitten. 
Meerdere speltakken zijn opzoek gegaan 
naar leuke alternatieven en zo hebben 
de bevers, welpen en scouts een echte 
zomerscouting in elkaar gezet. 

We kijken met bijgaande fotocompilatie 
terug op een toch nog geslaagde 
zomer vakantie 2020, al blijven we het 
zomerkamp natuurlijk wel missen.

Vanaf 12 september gaan we weer 
vol aan de slag met onze normale 
draaidagen, hopelijk tot dan.

Scouting Paulus: Zomerscouting 2020

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