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Terug in de tijd
We hebben nog mogen genieten van 
enkele mooie dagen na begin van de 
herfst.  Afgelopen week is de herfst 
echt begonnen. Met een temperatuur 
val van meer dan 10 graden en regen. 
Zo zitten we nu op een regenachtige 
dag het voorwoord voor deze Gazet te 
schrijven.

Ook deze maand hebben we als 
stopper weer een artikel uit de oude 
doos waarmee we terug zijn gegaan 
in de tijd, zie pag. 34. Het is een mooi 
verhaal over de knutselclub die helaas 
wegens gebrek aan belangstelling 
of vrijwilligers of misschien door de 
moderne media ter ziele is gegaan. 
Het voorwoord van oktober 2000 
begon met “Na de vakantieperiode 
zijn de ‘binnen activiteiten’ van de 
Wijkvereniging Dierdonk weer goed 
op gang gekomen. De knutselclub is 
uitgegroeid tot een levendige club die 
veel kinderen weet te trekken. Sinds de 
start van het nieuwe seizoen niet alleen 
op vrijdagavond maar (voor de oudere 
jeugd) ook op donderdagavond.” 
Momenteel kunnen de kinderen alleen 
met deze Gazet knutselen met hulp van 
de kinderpagina’s. Mogelijk is dit zelfde 
in de puzzel verwerkt.

Dit seizoen zijn de binnen activiteiten 
wel weer begonnen maar dit op afstand, 
want alles moet coronaproof zijn. Ook 
coranaproof zal de jaarvergadering 
van de Wijkvereniging zijn, op 12 
oktober, te houden in Parkzicht. Zoals 
bekend stopt Gerard Bosmans na 
jaren als (interim)voorzitter dit jaar. 
Bent u ook benieuwd, net als in 2000, 
wie de nieuwe voorzitter zal worden, 
kom dan naar de jaarvergadering, 
maar meldt u deze keer wel aan 
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl . 

Verder is in deze Gazet Fotodier weer 
present, en is onze Geheim Agent op 
zoek geweest naar Kunst in Dierdonk. 
Normaal zou ook in deze Gazet het 
vijfde jaargetijde, de carnaval, worden 
aangekondigd, helaas is dat door corona 
in de gevarenzone beland. In oktober 
wordt door de diverse verenigingen in 
een gezamenlijke vergadering verder 
bekeken wat wel en wat niet door zou 
kunnen gaan. Verder kwam ons door 
middel van de wijkraad ter ore dat op 

vele plekken de Zorgkrant niet bezorgd 
is, en waarvan er pakken gedumpt zijn 
en terug gevonden in een oud-papier 
container. Wij hopen dat onze Gazet wel 
zijn weg vindt naar alle bewoners van 
Dierdonk, alhoewel soms moet hij wel 
beter door de brievenbus, zeker als het 
regent.

Wist u dat dit wijkblad maandelijks 
gratis bezorgd wordt bij alle bewoners 
in Dierdonk, of men nu lid is van de 
wijkvereniging of niet. Wist u dat er 
van oktober 2019 tot nu 66 woningen 
zijn verkocht in Dierdonk, wat ook 66 
potentiele nieuwe leden op kan leveren, 
verder staan er momenteel 25 woningen 
te koop volgens Funda dus nogmaals 25 
mogelijke nieuwe leden. En bent u lid en 
verhuist u uit de wijk laat het even weten 
aan de penningmeester. Uiteraard 
zou het fijn zijn als iedere bewoner lid 
zou zijn van de wijkvereniging. Bent 
u al lid, heeft u uw contributie dan al 
betaald? De contributie bedraagt € 
15,00 per gezin per jaar (van juli tot 
en met juni). Alleenstaanden betalen 
slechts € 7,50. Aanmelden kan via de 
website www.dierdonk.nl of door een 
mail te sturen naar de penningmeester 
rudienfriedyvandenreek@outlook.com. 
Het gratis bezorgen van de Gazet wordt 
mede mogelijk gemaakt door onze 
adverteerders, denk aan hen als op zoek 
bent naar een product of een dienst.

Na deze uitgave nog een Gazet en dan 
zitten de edities 2020 er op en belanden 
we in de winter. Zoals gebruikelijk zal de 
eerste Gazet van 2021 gaan verschijnen 
voor de Kerst. Maar voor de laatste 
uitgave van het jaar verschijnt moeten 
we nog even terug in de tijd want ook 
de wintertijd komt er aan. In de nacht 
de nacht van zaterdag 24 oktober 2020 
op zondag 25 oktober 2020 moeten 
de klokken weer een uur worden 
teruggezet. Alleen andere jaren kon 
je dan een uur langer feesten maar nu 
wordt het echt een uur langer slapen.

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
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Redactionele kopij in MsWord, bij voor-
keur in platte tekst !! en Afbeeldingen, 
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Geen openbaar busvervoer meer in Dierdonk
Net voor het zomerreces werden we on-
aangenaam verrast door het nieuws dat 
het provinciebestuur vroegtijdig de stek-
ker uit Bravoflex trekt (per december dit 
jaar). Dit omdat de proef met het busver-
voer op bestelling niet rendabel zou zijn. 
Wat D66 betreft is dit veel te voorbarig. 
De pilot zou tot het eind van het jaar 
 lopen. Het is wel zo netjes om de pilot af 
te maken en vervolgens te evalueren. 

Toegegeven, Bravoflex liep niet altijd even vlekkeloos, maar 
Bravoflex doet het inmiddels redelijk goed in Helmond. 
Bravoflex had zeker de potentie om rendabel te worden in 
Helmond. Het geboden alternatief is uiterst teleurstellend. 
Nu krijgen we in Helmond slechts 2 buslijnen terug (naar 
Rijpelberg en Brouwhuis). De buslijn naar de Eeuwsels (51) 
blijft rijden. 

D66 maakt zich grote zorgen over het verdwijnen van 
Bravoflex en het verder uitkleden van het openbaar vervoer 
in Helmond. We zien al jarenlang een verschraling van het 
aanbod in buslijnen. De focus op het afstoten van minder 
rendabele lijnen lijkt vooral een geldkwestie. Wat is het 
serviceniveau dat je als provincie aan je inwoners wil bieden 
en wat zijn daar de kosten en opbrengsten van voor de 
concessiehouder? Wij moeten helaas constateren dat de 

Provincie in ieder geval in Helmond gekozen heeft voor een 
bedroevend laag serviceniveau.

Als fractie hebben wij dan ook de gemeenteraad opgeroepen 
om met een gezamenlijke reactiebrief te komen richting het 
provinciebestuur en de Staten waarin wij onze ongenoegen 
uiten over de aanpak, de communicatie en het teleurstellende 
alternatief voor de Bravoflex. Het moet maar eens afgelopen 
zijn met het steeds verder uitkleden van de busvoorzieningen. 
Goed openbaar vervoer mag wat kosten en het kan en mag 
niet zo zijn dat de Helmonders de dupe worden van de 
overdreven sturing op kostendekkendheid. Delen van de stad, 
waaronder Dierdonk, worden onbereikbaar voor mensen die 
zijn aangewezen op het ov. Voor die ‘witte vlekken’ moet een 
oplossing komen. Een alternatief is de Taxbus (WMO-vervoer). 
Dit is voor iedere Helmonder toegankelijk. De Taxbus is alleen 
prijzig en minder gebruikersvriendelijk. We moeten dus gaan 
kijken naar andere, slimme alternatieven en met innovatieve 
OV-oplossingen komen. Dit moet toch mogelijk zijn in de 
slimste regio van de wereld.

Jochem van den Bogaard,  raadslid D66

Groeikansen door glasvezel en 5G.
De aanleg van goede verbindingen was 
in het verleden al essentieel voor de ont-
wikkeling van onze stad. Zo werd in 1821 
een plan goedgekeurd voor de aanleg 
van de Zuid-Willemsvaart. In de periode 
daarna heeft Helmond zich ontwikkeld 
tot een industriestad van betekenis. 
De beslissing om onze stad te voorzien 
van glasvezel zou wel eens een vergelijk-
baar effect kunnen hebben. 

Niet alleen de inwoners van Dierdonk zien de mogelijkheden 
(33% van u heeft inmiddels een aansluiting genomen). De 
verglazing werkt ook als een magneet op allerlei bedrijven 
en zorgaanbieders die met steeds meer nieuwe toepassingen 
komen. Omdat de gemeente zelf grootaandeelhouder is 
bieden deze ontwikkelingen financiële kansen voor de stad en 
haar inwoners. 
De aanstaande uitrol van een nieuw 5G netwerk door net-
werkoperators is zo’n kans, 5G heeft immers glasvezel nodig. 
Door in te zetten op aansluiting op ons eigen glasvezelnet-
werk, kan de gemeente daarnaast voorkomen dat er glasve-
zel in de grond wordt gelegd door netwerkoperators zelf. Dit 
zorgt voor minder graafoverlast en voorkomt desinvestering. 

Helmond is straks klaar om optimaal te gaan profiteren, dit 
is goed voor de ondernemers in het algemeen en onze de 
automotive industrie in het bijzonder. Denk hierbij aan de 
ontwikkeling van het autonoom rijden en de voordelen waar 

het aankomt op sociale inclusie, onderwijs en zorg. 5G kan 
de inzet van domotica bij mensen met een grotere zorgvraag 
eenvoudiger maken. Doordat de drempel voor de inzet van 
digitale hulpmiddelen verder verlaagd wordt, zal in veel geval-
len beter, sneller en efficiënter hulp geboden kunnen worden. 

Onderzoek wijst uit dat dat de introductie van 5G een 
positieve impact heeft op de lokale economie. De uitrol 
van een 5G netwerk samen met een glasvezelnetwerk kan 
een extra economische groei van ongeveer 3,8% tot gevolg 
hebben. Tegelijkertijd zal de werkgelegenheid groeien tussen 
de 0,6% en 1,7%. 

Nieuwe ontwikkelingen zorgen altijd voor weerstand. Bij de 
introductie van de eerste auto’s moest iemand verplicht met 
een vlag voorop lopen. Ook waarschuwden wetenschappers 
de eerste treinreizigers voor ernstige gezondheidseffecten 
en zijn er rechtszaken gevoerd over de negatieve impact die 
de gesprekken over telefoonlijnen zouden hebben op de 
inwoners in de omgeving. 

Ook over de introductie van 5G is er nu veel discussie. Al vanaf 
het eerste begin wordt er daarom onderzoek gedaan naar de 
veiligheid. In de vele onderzoeken in de afgelopen 30 jaar zijn 
er echter geen aanwijzingen gevonden dat elektromagneti-
sche velden een negatieve invloed hebben op de gezondheid. 
Daarom kan in juni de landelijke veiling van frequenties voor 
5G starten, Helmond is er klaar voor!

Theo Manders,  raadslid VVD

Schud geen handen. 

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

Oktober woonmaand? 

Bij S
mits&

Smits

draait elke maand om 

heerlijk
 wonen!

Laat u uitgebreid

inspireren en advise
ren

in onze ruime showroom.

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

             



Schud geen handen. 

Was vaker je handen.Blijf zoveel mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter afstand. 
 

Uitnodiging
Voor de jaarvergadering voor de 

leden van wijkvereniging Dierdonk 
op maandag 12 oktober 2020 

om 20.30 uur in Parkzicht
De vergadering zal coronaproof plaatsvinden in de grote 
zaal beneden. In verband daarmee verzoeken wij u zich 
vooraf aan te melden door een mailtje te sturen naar: 
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl

De agenda:

1) Opening/vaststelling agenda

2) Ingekomen stukken/mededelingen

3) Vaststellen verslag algemene ledenvergadering d.d. 
28 oktober 2019 met actiepunten

4) Bestuurssamenstelling: Volgens het rooster van 
aftreden is Gerard Bosmans als bestuurslid/voorzitter 
aftredend. Gerard heeft aangegeven om het stokje 
aan iemand anders door te willen geven en stelt zich 
dus niet herkiesbaar. Het bestuur bestaat hierna uit 4 
leden. Uitbreiding is mogelijk en gewenst. Degene die 
interesse heeft gelieve contact op te nemen met de 
secretaris,
mail zie hierboven of telefoon 06-51661227.

5) Jaarverslag Verenigingsjaar 2019/2020
De secretaris geeft een korte presentatie van het 
afgelopen verenigingsjaar.

6) Financiële verslaglegging
a) balans en jaarrekening verenigingsjaar 2019/2020
 De penningmeester geeft een korte toelichting op 

de stukken.
b) verslag kascommissie
 De ALV wordt gevraagd de documenten onder a 

goed te keuren.
c) samenstelling nieuwe kascommissie
d) begroting 2020/2021

7) RONDVRAAG

8) SLUITING
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Computer-inloop start in oktober met de 
themamaand: Online gemak & vermaak
Online boodschappen doen, een boek lenen bij de bibliotheek, 
een museum bezoeken of een digitaal potje Rummikub. 
Dankzij internet haal je de hele wereld binnenshuis. En als de 
coronacrisis ons iets duidelijk heeft gemaakt dan is het wel 
hoe prettig dat kan zijn. Digitaal contact houden via FaceTime, 
WhatsApp, Zoom of Skype met vrienden en bekenden, 
medicijninformatie opzoeken, Netflix kijken, digitaal contact 
met de huisarts; waar zouden we zijn zonder internet. Nu 
we toch zoveel mogelijk thuis blijven gebruiken we onze 
smartphone en tablets meer dan ooit. Digitale vaardigheden 
zijn dan ook belangrijker dan ooit!

In de afgelopen maanden hebben we u kunnen ondersteunen 
via ons ‘Hulp op afstand’ programma. Dit programma 
waarbij u een korte probleembeschrijving kon sturen naar 
computerinloopdierdonk@hotmail.com met betrekking 
tot uw smartphone, tablet, Windows PC of Mac zullen we 
de komende maanden continueren. Daarnaast starten we, 
op donderdagen, vanaf oktober ook weer onze reguliere 
inloopochtenden in wijkcentrum Parkzicht op. Op veilige 
afstand begeleiden wij u bij het oplossen van problemen en 
het beantwoorden van al uw digitale vragen. Wij kijken op 
1,5 meter digitaal mee op uw laptop of nemen indien nodig 
de laptop digitaal over zonder deze te hoeven aanraken. 
Vragen met betrekking tot smartphones en iPads kunnen we 
beantwoorden door projectie van deze apparaten op een 
groter scherm zodat u het op afstand kunt volgen.

Er zijn uiteraard, vanwege corona, strikte beperkingen aan 
het aantal mensen die de inloop kunnen bezoeken. Maximaal 
8 personen kunnen wij ontvangen voor ondersteuning. 
Vooraf reserveren is noodzakelijk zodat we u plek kunnen 
garanderen.
Naast de boven beschreven ondersteuning zullen onze 
vrijwilligers ook elke donderdagochtend tijdens de inloop 
een informele mini-presentatie van circa 30 min geven rond 
het thema Online gemak & vermaak. Het programma voor 
oktober ziet er als volgt uit:

8 oktober: Het nut van Spotify’s online muziekdienst
15 oktober: Het gemak van een slim huis
22 oktober: WhatsApp tips
29 oktober: Legpuzzels, tekenen en kleuren op de IPad

De PC-inloop begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

Zoekt u ondersteuning en/of bent u geïnteresseerd in een 
mini-presentatie rond het thema Online gemak & vermaak.
Stuur een mailtje naar: computerinloopdierdonk@hotmail.com
Wij zien er naar uit u weer te mogen begroeten! Ook niet-
senioren zijn uiteraard van harte welkom.
Bezoekers krijgen bovendien een gratis cadeaulidmaatschap 
van SeniorWeb aangeboden ter waarde van 34 euro.
Dit geldt alleen voor mensen die nog geen SeniorWeb lid zijn 
en/of niet eerder van deze actie gebruik hebben gemaakt.

Beste Dierdonkers

Ondanks dat wij, Stg Dierdonk Events, door de coronacrisis dit 
jaar zeer weinig evenementen hebben kunnen organiseren 
willen wij jullie toch wijzen op de jaarlijkse actie van de 
Rabobank. Zij stellen jaarlijks een aanzienlijk bedrag ter 
beschikking aan diverse stichtingen en verenigingen. Ook 
wij hebben in verleden hiervan kunnen profiteren doordat 
mensen die lid zijn van de Rabobank op ons gestemd hebben. 
Waardeert u wat wij voor onze wijk Dierdonk organiseren, 
twijfel dan niet maar breng uw stem uit op

Stg Dierdonk Events

Zodat wij, wanneer het weer toegestaan is, net zoals voorheen 
allerlei activiteiten voor jong en oud in onze wijk kunnen gaan 
organiseren.

Zoals b.v. de DierdonkQuiz, Dierdonk Got`s Talent en vele 
andere activiteiten.

Laat uw stem niet verloren gaan en stem tussen 5 en 25 
oktober!
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Diamanten Bruidspaar

Op 27 augustus 2020 waren Peter en Liesje van Rooij 60 jaar 
getrouwd.
Deze mijlpaal is een dikke felicitatie waard, samen met een 
mooi boeket.
Wij wensen jullie een mooie dag om lang van te genieten.
Een warme feestelijke groet van alle MoetNiks vrienden.

Activiteitenoverzicht MoetNiks  
september-december 
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

Oktober/november Etentje

Datum en plaats en eigen 
bijdrage afhankelijk van 
aantal belangstellenden en 
mogelijkheden van de horeca

Info bij activiteitencommissie en 
Gazet van November

November Indoor curling Lierop Datum, tijd en bijdrage wordt nog 
bekend gemaakt

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

Verhuisbericht!
Wij zijn verhuisd naar onze

nieuwe winkel aan de 
Helmondsestraat 21 in Bakel.

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

Rabobank

 Lid van de Rabobank dan 
heeft U 5 stemmen om uit te brengen.

Laat uw stem niet verloren gaan!
Breng TWEE van uw stemmen uit  op

2020
Stem op ons in 

de Rabo App

of op

rabobank.nl/

clubsupport stem vanaf 5 t/m 25 oktober:
www.rabobank.nl/clubsupport

Lid van de 
  Rabobank dan

de coöperatieve 

             



Beste lezer,
Hopelijk heeft iedereen een goede 
vakantie gehad. Ondanks de corona 
proberen we als fotoclub de activiteiten 
weer zo goed als het kan op te pakken. 

In de vrije natuur is het wat makkelijker 
om afstand van elkaar te houden. 
Zaterdag 12 september ging het eerste 
uitje van het seizoen dan ook naar de 
heide bij Sint Anthonis om te kijken of 
deze nog mooi in bloei stond. Hierbij het 
resultaat. 

Met vriendelijke groet,
Jeroen van Odijk

Fotografie in Sint Anthonis
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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 

               

             



Olivier: Wij helpen wel mee opruimen!
Al een paar dagen vraagt mama aan 
papa om de bladeren in de tuin  op te 
harken. Papa vind dit geen leuke klus en 
ook die avond onder het eten hebben ze 
het er weer over. 

“Papa, mama heeft toch tegen je gezegd 
dat de bladeren in de tuin opgeveegd 
moeten worden?”, wil Olivier heel stoer 
weten. “Ja, jongen daar heb je gelijk in, 
maar papa heeft daar niet zoveel zin in”, 
zegt papa. “En als wij je nu is helpen”, 
antwoord hij tegelijk wijzend naar 
Martijn. “Ja, dat lijkt me leuk. Eerst alles 
bij elkaar vegen, dan gooi je ze omhoog 
om vervolgens er in te gaan spelen”, 
roept Martijn. “Nee, jongens dat is niet 
de bedoeling”, zegt mama. Het is echt 
de bedoeling dat het in de kliko gaat of 
in zakken zodat de tuin weer netjes is”. 
“We beloven dat alles opgeruimd is, 
hè papa”, zegt Olivier lachend. “Weten 
jullie heel zeker dat jullie mee willen 
helpen. En niet als alles bij elkaar ligt 
dat jullie dan weggaan en ik het alsnog 
alleen doe”, wil papa echt weten voor 
hij ja zegt. “We beloven het. We blijven 
helpen tot alles in de zak is”, zegt Olivier. 
“We gaan door tot het donker wordt”, 
vult Martijn Olivier stoer aan.

Die zaterdag zijn de ‘mannen’ in de 
tuin druk aan het harken. “Jongens, ik 
ga even een boodschap doen. Ik ben 
benieuwd hoe ver jullie straks zijn”, 
zegt mama. “Ik denk al heel ver mam!”, 
antwoord Martijn.

“Papa, mag ik daar onder de bomen 
het blad weghalen?”, vraagt Olivier. 
“Ja, hoor dat is in orde. Wel deze kant 
op vegen en maak maar een grote berg, 
dan doen we dat straks in de zakken”, 

zegt papa. Al zingend loopt Olivier 
weg en duikt onder de bomen om de 
bladeren weg te vegen. Hij maakt er een 
hele hoge berg van. Uiteraard is Olivier 
weer in voor een grapje. Hij besluit om 
in de grote bladerenhoop te gaan liggen 
en dan te roepen. “Hallo papa, kan je me 
even helpen?”, roept hij. Papa komt aan 
lopen en kijkt in het rond waar Olivier 
is. “Olivier waar ben je?”, vraagt papa. 
Omdat papa zo dichtbij staat zegt hij 
niks. Nogmaals roept papa, maar Olivier 
is nergens te bekennen. Martijn heeft 
al lang door dat Olivier in de bladeren 
ligt en duikt zelf ook onder grote hoop 
die hij samen met zijn vader heeft 
opgeveegd. Ook hij roept naar papa 
dat hij even moet komen. “Papa heb je 
Olivier al? Nee, dan kan je beter even bij 
mij komen”, roept hij.

Als papa naar Martijn wil en hij kan 
hem ook niet vinden, begint papa 
door te krijgen wat de jongens aan het 
doen zijn. “Oh, ik snap jullie wel. Jullie 
doen verstoppertje met de bladeren! 
Nou, dan zal ik eens even gaan zoeken 
waar jullie zijn. Even kijken zegt papa… 
is Olivier of Martijn hier?”, zegt hij al 
prikkend met de hark in een kleine berg 
met bladeren. Maar nee hoor, geen van 
tweeën zijn daar. Hij loopt verder en 
zoekt en kijkt onder de bomen achter 
de schuur, maar nergens zijn de jongens. 
Dan opeens beweegt er wat. Papa loopt 
er heel voorzichtig op af en zegt dan 
opeens ‘BOE’. Daar vliegt Olivier uit de 
bladeren, hard lachend om de reactie 
van papa. “Ben je om mij geschrokken 
papa?”, lacht hij. “Ja, dat kan je wel 
zeggen. Maar nu jij onder de bladeren 
vandaan komt weet ik ook waar Martijn 
is”, zegt papa. Papa loopt naar de berg 
bladeren toe die hij samen met Martijn 
heeft gemaakt. Maar wat blijkt Martijn 
is er al niet meer. Die is zo snel als 
hij kon op het openhaardhouthuisje 
geklommen en roept: “Het regent 
bladeren, het regent bladeren”. En daar 
staat papa in de regen van bladeren. 

“Oh nee, nu kunnen we weer alles 
opnieuw opvegen” lacht papa. “Oh, 
maar dat geeft niet. We hebben er 
toch een leuk spelletje van gemaakt. 
Nu is het helemaal niet zo erg om de 
bladeren op te ruimen. Of wel pap?”, 
wil Olivier weten. Papa vind ook dat 
bladeren opruimen niet zo heel erg is als 
je er maar wel een spelletje van maakt. 
De hele middag zijn ze nog druk bezig 
met het opruimen van de bladeren. 
Zelfs als mama terug komt van het 
boodschappen doen is de tuin nog niet 
klaar. 

“Willen jullie soms even wat drinken 
en eten?”, vraagt mama. “We hebben 
er reuze honger van gekregen”, roept 
Martijn. “Maar daarna gaan we wel 
weer verder hoor mama!”, roept ook 
Olivier nog even. ”Vinden jullie het 
echt dan zo leuk?”, wil mama weten 
als ze in de keuken iets te drinken 
nemen. “Vraag maar aan papa hoe leuk 
bladeren opruimen is”, zegt Olivier. “Die 
heeft er wel een leuke verhaaltje over. 
En ik denk dat hij volgend jaar ook wel 
weer de bladeren op wilt ruimen”, zegt 
Martijn lachend.

Ze vertellen mama wat voor grapje ze 
met papa uit hebben gehaald en als 
alles op is gaan ze weer aan het ‘werk’. 
Tess mag ook lekker met de kaplaarsjes 
aan de tuin in en op haar manier helpt 
ze mee. De hele middag zijn ze nog in 
de tuin aan het werk, want Tess snapt 
niet helemaal wat de bedoeling is van 
bladeren opruimen.
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 27.
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door huisarts Margot Gast, huisartspraktijk Boszicht

“Is uw praktijk ook al “in de Bonus” gevallen?’, vroeg een 
vriendelijke dame op een zonnige dag tussen twee Corona
golven in. “In de Bonus …. ?”, antwoordde ik terug met een 
vragende blik. Ik had het krantje van de buurtsuper wel zien 
liggen, maar geen acht op geslagen. “Is er iets bijzonders in de 
Bonusaanbieding dan? Vertel! Eén en al oor! “Ik trof namelijk 
wel eerder patiënten op mijn spreekuur die triomfantelijk 
een perfecte verstelbare kniebrace uit een reclamekrantje 
kwamen laten zien, of krukken voor een prikkie wilden gaan 
bestellen bij een winkel waar je ook je dage lijkse bood schap
pen doet. Of een zuurstofsaturatiemeter. Dan was de mop 
om die meter van de patiënt zelf te vergelijken met die ‘van 
de dokter’ op het spreekuur en was het aan mij als huisarts 
dan te oordelen of het helaas toch een prul was, of niet.

Het deed me ook glimlachend even denken aan de thuis
bloed drukmeter van een oude slechtziende heer die mij 
op huisvisite vertelde dat zijn elektrische bloeddrukmeter 
nog uit de 2e wereldoorlog stamde. “Maar meneer, van die 
luxe meters hadden ze toen écht nog niet, bij mijn beste 
weten!” De man lachte hartelijk en hij begon te gniffelen: 
“Nou, dokter, vertelt u mij dan maar eens, waarom spreekt 
die bloeddrukmeter van mij dan Duits?”. Samen keken we 
naar het scherm waar we de bloeddruk van hoog naar laag 
zagen gaan en op een zeker moment bleef het apparaat even 
hangen, dat moest de bovendruk zijn. Geduld! En jawel hoor: 
in het Duits werd keurig de bloeddruk waarde uitgesproken 
en het was geen toeval, want ook bij de onderdruk meting 
gebeurde hetzelfde. Ik begreep meteen uit welke winkel dit 
vernuftige apparaat kwam. De man was er ontzettend blij 
mee, zijn ogen waren te slecht om op het LCDschermpje 
ook maar een waarde te kunnen lezen en met de gesproken 
tekst was dit voor hem ideaal. “Er zit ook nog een luchtalarm 
op”, zei de man inmiddels gierend van het lachen, “Dat gaat 
af als de bloeddruk boven de grenswaarde komt!”. Ik moest 
toegeven, het leek ‘voor thuis’ een prima apparaat. Met mijn 
eigen handmatige meting kwamen we op gelijke waarden uit. 
Triomfantelijk knikte de man mij toe: “Ziet u wel!” Hij was 
stokoud en had duidelijk de oorlogsjaren meegemaakt.

“Jazeker, in de Bonus!”, zei de dame op mijn spreekuur, “ In 
de zorg krijgt iederéén toch een bonus van de regering, da’s 
blijkbaar goedkoper dan loonsverhoging, want die komt er 
niet “.
Inderdaad, de loonsverhoging voor het zorgpersoneel komt er 
niet. Werd er op een gegeven moment niet luidkeels geroepen 
door de zorg : “Wij hoeven geen applaus, maar meer centen!”. 
Ik moest even slikken.
Ik was toch wel onder de indruk geweest van al die lieve 
ge baren van spandoeken met rode harten voor de zorg, 
tekeningen met rode hartjes van kindertjes die ik in de 
prak tijk brievenbus aantrof, bloemen die werden bezorgd, 
dozen handschoenen uit de voorraad van de pedicure of 
schoon heids specialiste, stof en verfmaskers maskers uit 

het schuurtje, klusbrillen, knalgele overalls uit de chemische 
industrie, haarnetjes van de kapster, voor als de praktijk iets 
te kort zou komen. Hartverwarmend waren al die blijken van 
medeleven. Daar kan écht geen bonus tegen op!

Maar als het hardwerkend personeel in de zorg geen perspec
tief geboden wordt op een loonsverhoging, dan is men niet 
persé ondankbaar voor goedbedoeld applaus. Wel vraagt men 
zich af in hoeverre het vak aantrekkelijk kan blijven voor de 
nieuwe instromers en hoe men na vele maanden bikkelen de 
blijvers kan behouden! En inmiddels denkt men ook terecht 
na over een bonus voor andere beroepen die het op hun beurt 
weer voor de zorgmedewerkers mogelijk maakten om zo veilig 
mogelijk te kunnen werken onder moeilijke omstandigheden 
in tijden van schaarste tijdens een pandemie.

Toevallig rolde eind september de email al binnen namens 
het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport van de 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen met eindelijk 
meer informatie. Een document voor zorgaanbieders om 
ondersteuning te bieden bij het verstrekken van de COVID19 
bonus binnen de organisatie. Hierin werd een lijst van 56 
ziekenhuisfuncties gepresenteerd en een lijst af akenings
criteria voor 170 andere functies. Helaas vallen al die ingezette 
stagiaires en vrijwilligers hier bij voorbaat al niet onder, 
vanwege niet voldoen aan de voorwaarde van het hebben van 
een arbeidsovereenkomst. Welnu, dat was al meteen pijnlijk 
helder! En de kandidaat moet als voorwaarde sowieso al in 
de lagere salarisklassen vallen. Een ware stimu lans voor onze 
toekomstige jonge zorgmedewerkers, maar niet heus! Ik werd 
een beetje verdrietig …
Uiteindelijk kwam ik nog op pagina 11 van het document 
terecht, helemaal murw van het lezen over alle vereisten 
en voorwaarden, wie wel, wie niet, waarom wel, waarom 
niet, hoeveel je maximaal mag verdienen en hoeveel niet. 
Het moge duidelijk zijn dat ik niet aan het kijken was om 
de bonus voor mezelf aan te vragen, maar hopelijk valt de 
hardwerkende praktijkmedewerker er wel onder.

Ik ben bang dat wanneer de regering de zorg zo makkelijk “in 
de Bonus” doet, er van de aanbiedingen van personeel niet 
veel meer overblijft.

Medi-Zijn: Een bloemlezing uit een 
spreekuur van huisartspraktijk Boszicht

Gazet oktober 2020 19

            



Beste inwoner van Helmond
We vinden het als gemeente Helmond belangrijk dat u 
als inwoner van onze stad de weg naar hulp goed weet 
te vinden. Daarom hebben we een eenmalige Zorgkrant 
uitgebracht die u hierbij kan helpen. De krant is online te 
lezen op www.zo-helmond.nl onder het kopje Zorgkrant 
(onderaan de pagina). In de krant leest u over de toegang 
tot zorg en ondersteuning en komt u meer te weten over 
verschillende organisaties in Helmond die ondersteuning 
bieden. Ook delen inwoners hun ervaringen.

Op dit moment hebben we met zijn allen te maken met de 
coronacrisis en de gevolgen daarvan. Bent u (indirect) geraakt 
door de coronacrisis, voelt u zich in deze onzekere tijden vaker 
eenzaam of kijkt u met angst naar de toekomst? Dan kan wat 
extra ondersteuning u wellicht door deze periode helpen.

Waar kan ik terecht?
We willen natuurlijk het liefst dat iedereen zichzelf kan 
redden, maar soms lukt dat (even) niet. Dan zijn er in 
Helmond allerlei organisaties die u kunnen helpen. Sommige 
Helmonders weten de weg naar zorg en ondersteuning al 
prima te vinden, maar dat geldt (nog) niet voor iedereen. U 
mag altijd rechtstreeks contact opnemen met iedereen die in 
Helmond zorg en ondersteuning biedt. Maar weet u niet goed 
waar u terecht kunt met uw specifieke hulpvraag? Dan kunt u 
altijd bellen naar 14 0492, optie 2. Aarzel niet om contact op 
te nemen. Wij helpen u graag op weg.

Bellen
U kunt over van alles bellen. Vragen over de opvoeding, 
uw woonsituatie, vrije tijd, zelfstandigheid, schulden, 
gezondheid, werk of inkomen en nog meer. We brengen uw 
hulpvraag zo goed mogelijk in beeld om u vervolgens verder 
te kunnen helpen. Hierbij werken we als gemeente samen 
met verschillende welzijns- en zorgorganisaties. Deze vindt u 
ook terug in de krant.

Binnenlopen
Uiteraard kunt u met uw vragen ook rechtstreeks terecht bij 
de professionals in de buurt. Dat kan op verschillende plekken 
in de stad. In de krant vindt u een kaart met locaties waar u 
binnen kunt lopen. Vanwege corona kunnen de openingstijden 
en spreekuren soms afwijken. De actuele informatie vindt 
u op de websites. Ook kunt u hierover telefonisch contact 
opnemen. Op alle locaties wordt rekening gehouden met de 
corona-richtlijnen.
Vindt u het lastig om zelf contact op te nemen? U kunt 
hulp vragen aan uw omgeving of bijvoorbeeld op school 
of aan uw huisarts. Daarnaast hebben we zogenaamde 
cliëntondersteuners. Dit zijn een soort maatjes die u kunnen 
helpen. Bijvoorbeeld als u tijdens moeilijke gesprekken wel 
wat hulp kunt gebruiken. Ook daarover leest u meer in de 
Zorgkrant.

Sociale kaart
Tot slot is er een nieuwe sociale kaart voor iedereen 
beschikbaar! Dit is een website waar allerlei Helmondse 
initiatieven rondom zorg en ondersteuning te vinden 
zijn: vrij toegankelijk en gratis. Hier kunt u zelf vaak ook 
oplossingen vinden voor (hulp)vragen. Dit kan over van 
alles gaan: dagbesteding, activiteiten voor mantelzorgers, 
zelfhulpgroepen, eetpunten, hulp bij geldzaken, trainingen en 
cursussen en ga zo maar door. Neem dus vooral een kijkje op 
www.socialekaarthelmond.nl
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Dierdonk 3D: Fijlloze Kunst in Dierdonk 

Het valt niet mee voor mij als Dier
DonkDetectieve om incognito te infil
treren in de activiteiten die in Dierdonk 
plaatsvinden. Niet om dat ik inmiddels 
herkend word maar omdat er al ruim 
zes maanden geen activiteiten zijn in 
Dierdonk. Voor de vakantie dachten we 
nog in september te kunnen genieten 
van de Dier DonkDagen en Kunst in 
Dierdonk. Helaas is het virus nog niet 
verslagen dus op 20 september kon ik 
niet bij de nieuwe opzet van Kunst in 
Dierdonk gaan kijken. Als alternatief 
heb ik me verdiept in de openbare 
kunst in Dierdonk en dat leverde een 
mooie vondst op.

Welke kunstwerken staan er eigenlijk in 
Dierdonk? Dat vroeg ik mij af. Om mezelf 
een fietstocht te besparen, zocht ik op 
internet. En ja hoor, daar vond ik de 
website van Heemkundekring Helmont 
(inderdaad met een t). Per wijk kunnen 
foto’s en informatie bekeken worden van 
de aanwezige ‘monumenten’. Dierdonk 
is gecombineerd met de Rijpelberg 
omdat de postcodes hetzelfde zijn. Er 
zijn 12 monumenten beschreven maar 
slechts 3 ervan staan in Dierdonk, zie 
www.heemkundekringhelmont.nl/hkkhp/
monumenten/5709/monumenten-5709.htm

Het oudste monument in Dierdonk is de 
kei die door Wethouders Jonkers op 29 
oktober 1993 is onthuld. Het staat op 
de ‘Dierdonkweide’. Om het 
verschil te zien tussen 1993 
en 2020 hier twee foto’s. 
Op het plakkaat is te lezen 
‘Me posuit’. Wat zou dat 
betekenen, zult u zich af-
vragen. Iets met ‘mooiste 
wijk’ of met ‘kroonjuweel’? 
Ook nu biedt internet soe-
laas, dacht ik. Veel wijzer 

werd ik niet van Google translate dat 
met ‘Let me put’ kwam. Kortom, als er 
iemand is die nog weet wat er 27 jaar 
geleden bedoeld werd, laat het me 
weten.

Het tweede monument is het Fossielen-
veldje. Volgens de heemkundekring is 
de officiële naam ‘Stedelijk tapijt’, is 
Egon Fuchlein de kunstenaar, is het in 
2000 gemaakt, is het 20 x 22 m groot 
en zijn de fossielen gemaakt van brons. 
Voor degenen die er meestal aan 
voorbij lopen, fietsen of rijden, hier een 
detailfoto. 

Het derde monument is De Ram boven 
bij Parkzicht. In 2001 geschonken aan 
de Gemeente Helmond, zeer waar-
schijnlijk door Carnavals vereniging De 
Rampetampers.
Ik hoor u denken, waar zijn de ‘Over-
brugging’ en ‘Meisje met vogel’? Die 
blijken te ontbreken op genoemde web-
site. Aan mij de taak om dat voor u uit 
te zoeken.

De ‘Overbrugging’ is in 2013 geplaatst. 
Het is geschonken door Stichting Carat, 
gemaakt door de Dierdonkse kunstenaar 
Jos van de Donk en mede gekozen 
door de bewoners. Er kon destijds ge-
stemd worden op twee ontwerpen 
en ‘Overbrugging’ was de winnaar. De 
aanleiding was het 20-jarig bestaan van 
de wijk en het werd feestelijk geopend 
op 8 juni. U moet het kennen, want het 
is prominent aanwezig aan het begin 
van de Dierdonklaan.
‘Meisje met vogel’ is in september 
2018 onthuld. Het bronzen beeld is 
gemaakt door de eveneens Dierdonkse 
kunstenares Petry Claassen ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van de 

wijk. De onthulling werd door drie (oud)-
wethouders verricht als start van het 
evenement Tussen Kunst & Quizien. De 
locatie is de hoek van Waterleliesingel 
en Zwanebloemsingel.
Ook nu heb ik met verontwaardiging het 
plakkaat gelezen bij ‘Overbrugging’. Een 
mooi gedicht van ex stadsdichter Bert 
Kuijpers. Goed lezend viel mijn oog op 
de zin ‘en vindt fijlloos de andere zijde’.
Fijlloos? Moet dat niet feilloos zijn? Of 
betekent het iets anders dan correct, 
foutloos, niet dwalend? Zoekend naar 
de betekenis van Fijlloos kwam ik een 
artikel tegen van Rob Schouten in 
Trouw van 22 oktober 2007. Hij schreef 
een mooi stuk over taalfouten (Fijlloos 
Nederlands) dat u zeker eens moet 
lezen. Inmiddels ben ik overtuigd dat 
fijlloos feilloos had moeten zijn. Wat ik 
niet weet, is wie de blunder gemaakt 
heeft. Bert of de graveerder? Het blijft 
een enorme fout waardoor het volgende 
dilemma ontstaat. Zijn er belangrijkere 
zaken in het leven dus zoals ook Rob 
Schouten schreef ‘Jammer, pindakaas’ 
of pakt iemand dit op en wordt de fout 
hersteld?
Kunstige groeten van geheim agent pd7
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De kookmuts
De naam courgette komt uit het Frans. 
Het is een verkleinwoord van courge, 
wat merg betekent. Een courgette kan 
geel of groen zijn en behoort tot de 
komkommerfamilie. De courgette wordt 
als groente gegeten.
De courgette wordt gewoonlijk gekookt 
of gebakken, maar kan ook rauw worden 
gegeten. In blokjes gesneden kan de 

courgette ook ingelegd worden in azijn met kruiden.
Courgettes smaken zeer mild, dus kruid je soep voldoende met 
bv. mosterd en dragon, zoals beschreven in deze versie.

Mijn weerspreuk voor deze maand:
“Oktober brengt ons wijn en zonnige dagen , maar ook jicht en 
andere plagen”.
Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand oktober
Courgettesoep met kalkoenreepjes 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . voor 4 personen

Ingrediënten
2,5 kg courgette
3 liter kippen- of groentebouillon
3 stuks uien
3 teentjes knoflook
olijfolie
4 laurierblaadjes
4 takjes tijm
2 eetlepels mosterd
1 theelepel dragon
peper
zout
150 gram gegrilde kalkoenfilet

Benodigdheden
Soeppan
Snijplank
Staafmixer

Bereidingswijze
Voorbereiding
Verwarm 3 liter kippenbouillon (of 
groentebouillon). Je kan ook zelf verse 
bouillon maken.

Spoel de courgettes en snijd de 
uiteinden eraf. Snijd 2 kg  ongeschilde 
vruchten in grove stukken.
Houd 500 gram courgette aan een stuk 
apart voor de afwerking.
Pel de uien en snijd ze in grove stukken. 
Pel en kneus de tenen knoflook.
Verwarm een scheut olijfolie in een 
grote soeppan. Fruit de snippers ui 
glazig en voeg de knoflooktenen toe.

Doe de stukken courgette in de soeppan, 
laat ze enkele minuten stoven op een 
matig vuur en roer regelmatig. Voeg 
naar behoefte nog wat extra olijfolie 
toe.
Schenk de warme bouillon over de 
gestoofde courgetten, en voeg een 
flinke snuif zout en gemalen peper toe.

Doe de laurierblaadjes en takjes tijm in 
de soeppan en zet de  deksel gekanteld 
op de pan. Zet het vuur zacht en laat 
de courgettesoep ongeveer 20 minuten 
trekken.

Verdeel de overgebleven courgettes in 
gelijke stukken van zo’n 6 centimeter 
lang. Snijd de zaadlijsten er uit en snijd 
deze vervolgens in millimeterfijne 
reepjes. (julienne).

Haal de tijmtakjes en laurierblaadjes 
uit de soep en mix de courgettesoep 
geduldig glad met een staafmixer.

Doe de mosterd, de gedroogde dragon, 
de gemalen peper en wat zout bij de 
soep en mix nog een keer. Proef en 
beslis of de bereiding voldoende gekruid 
is.
Strooi de fijne courgettereepjes kort 
voor het uitserveren in de soeppan. 
Roer en laat ze kort garen in de hete 
soep.

Snij intussen de gegrilde kalkoenfilet in 
kleine reepjes.

Serveren:
Neem diepe soepborden of kommen 
en verdeel de gegrilde kalkoenreepjes 
hierin, schep de verse courgettesoep 
hier op.
Serveer er eventueel versgebakken 
broodjes bij.

Tip(s):
Als je liever werkt met een ‘snelle’ 
bouillon op basis van kant-en-klare 
bouillonblokjes dan minder of geen zout 
toevoegen.

De gedroogde dragon kan je vervangen 
door fijne snippers verse dragon. Voeg 
het kruid toe kort voor je serveert

Je kunt de soep ook serveren met een 
scheutje room er doorheen alvorens je 
de borden opschept.

bron: De kookmuts.
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BS Dierdonk: Nationale Kraanwaterdag

Voor veel kinderen is kraanwater van
zelfsprekend. Maar waarom is kraan
water zo’n gezonde en duurzame 
dorstlesser? Hoe wordt ons kraan
water gemaakt? En welke weg legt 
kraanwater af voordat het uit de 
kraan komt? Hier hebben we het 23 
september allemaal over gehad tijdens 
de nationale kraanwaterdag.

Basisschool Dierdonk is een gezonde 
school. Het behoort tot onze opvoed
kundige taak om kinderen om te leren 
gaan met gezonde voeding. Wij zijn 
dan ook erg trots dat wij op nationale 
kraanwaterdag ons eigen watertappunt 
hebben mogen openen. Alle kinderen 
kregen een bidon, die ze voortaan 

kunnen vullen bij ons watertappunt.

Zelfs druppie de mascotte van de 
nationale kraanwaterdag kwam op 
bezoek om te kijken hoe basisschool 
Dierdonk een gezonde levensstijl 
aanmoedigt.

Gouden week/week tegen 
pesten

Wij deden mee!

“Samen aan zet”, was het thema van 
de Week Tegen Pesten 2020. In de 
Week Tegen Pesten – van 21 tot en 
met 25 september 2020  stond het 
aanpakken van pesten en het werken 
aan een sociaal veilige school centraal.

Uiteraard werken wij daar het gehele 
jaar aan, maar in deze week besteedden 
we extra aandacht aan dit belangrijke 
onderwerp. Dit gebeurde middels 
lessen, samenwerkingsopdrachten en 
het ontdekken van elkaars talenten.

Ook werd er aandacht besteed aan de 
schoolregels en werd er besproken wat 
je kunt doen om pesten tegen te gaan.

Elk jaar koppelen wij de gouden week 
aan de week tegen pesten. Het doel 
van de gouden week is het creëren van 
een positief schoolklimaat door met de 
groep te werken aan ‘hoe gaan wij om 
met elkaar.’ Dit doen wij aan de hand 
van de drie gouden regels die je door 
het hele schoolgebouw en in elke klas 
kan vinden.
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

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

Singravendreef 6

VERKOCHT

Vraagprijs € 569.000,- k.k.

Coendersberglaan 45

Vraagprijs € 597.000,- k.k.

TE KOOP

VERKOCHT

stersingel 8Varennadreef 6

Twickeldreef 10

 

 

 

stersingel 8

 *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 
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Op zaterdag 22 augustus 2020 zijn we met vereende krachten 
begonnen met de schoonmaak van ons park en van ons 
clubhuis. Snoeien, poetsen en harken: vele handen maken 
licht werk en het resultaat mocht er zijn. Het clubhuis kon 
weer Corona-proof open!

De eerste Toss-avond kon daarmee op maandag 24 augustus 
weer van start! De deelnemers waren natuurlijk wat on wen-
nig, zo’n aanwezigheidslijstje voor Corona invullen, dat voelt 
wat vreemd. Maar het plezier om weer met elkaar te kunnen 
tossen maakte alles goed.

Meteen de dag erna, dinsdagmiddag de 25e konden de wat 
oudere leden, samen met hun Helmondse stadsgenoten “los” 
bij de eerste Stadsinstuif bij TV Dierdonk dit kalenderjaar! 
Het weer was niet geweldig, waardoor er waarschijnlijk ook 
minder spelers aanwezig dan gebruikelijk: 13 mensen van 
verschillende verenigingen. Er kon tussen de buien door toch 
gespeeld worden en de sfeer was goed!

Op zaterdag 29 augustus hebben we een lesserstoernooi voor 
de senioren georganiseerd. De meeste senior tennisleerlingen 
hebben enthousiast meegedaan! Om 10.00 uur werd ge-
start met de eerste speelronde gemengd dubbelspel. De 
deel nemers waren vooraf als koppeltjes ingedeeld, hierdoor 
leerde je ook andere ‘les-lotgenoten’ kennen. Tussendoor 
werd met zijn allen heerlijk genoten van een kop koffie/
thee en een stuk heerlijk gebak. De barcommissie had het 
tennis paviljoen prima ingericht, zodat dit evenement geheel 
volgens de protocollen kon worden georganiseerd. Ook 
tijdens de 2e speelronde was er vooral veel tennisplezier op 
de banen. Leuke rally’s en veel gelachen. Tennistips werden 
volop uitgewisseld, zowel door de lessers onderling als door 
tennisleraar Alexander die het tennisspel over de banen heen 
coachte. Het was een zeer geslaagd evenement. Het idee is nu 
om dit 2x per jaar te gaan organiseren.

De dag erna, op zondag 30 augustus vond ons jaarlijkse Ouder-
Kind toernooi weer plaats! Het een echt familie-toernooi, 
complete gezinnen speelden mee - jong, oud, ervaring of geen 
ervaring met tennis. Alles met één doel: veel tennisplezier, 
een mooie dag er samen van maken en het spelen van leuke 
rally’s. Naast de deelnemers was het ook leuk dat andere 
leden kwamen kijken met hun gezinsleden.
Zestien tenniskoppels in 4 poules speelden tussen 10.00 en 
13.30 uur allen 3 wedstrijden van 30 minuten. Om te oefenen 
met de telling, werden wel de gewonnen games geteld en 

werd dit ook zo doorgegeven aan de organisatie. Op deze 
manier werd er wel toernooi-ervaring opgedaan, maar was de 
uitslag niet bepalend voor een geslaagde dag.
De lunch werd verzorgd door de jeugdcommissie en tijdens 
het gehele evenement werd er door iedereen gezond 
gesnoept van de enorme fruittafel, die werd gesponsord 
door het bedrijf Fris-Co, het bedrijf van ons trouwe lid Sandra 
Bogaard.

Op dit moment zijn vele van onze leden – volwassenen en 
jeugd - weer actief met de najaarscompetitie, we hebben 
teams op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag!
En natuurlijk start er binnenkort weer een nieuwe serie 
tennislessen. In overleg met de tennisschool Sport Events zijn 
we uitgegaan van een cursus van 17 weken. Op de website 
van TV Dierdonk is hierover meer informatie te vinden.

En tenslotte: het 17e Open Dubbel Wintertennistoernooi staat 
weer open voor de inschrijvingen! Het zal plaatsvinden van 24 
oktober tot en met 1 november 2020. De inschrijving sluit op 
11 oktober, net voor middernacht!

Kortom er zijn genoeg activiteiten bij onze gezellig tennisclub! 
Zoals je ziet aan alle genoemde activiteiten is het een club 
waarbij vele leden bereid zijn hun schouders eronder te zetten! 
Tuinieren in het park, poetsen in het clubhuis, toernooitjes 
in elkaar zetten, lunches verzorgen, taarten bakken, het kan 
niet gek genoeg zijn! Zonder al die trouwe leden zou dit niet 
kunnen, dus ook in deze Gazet een dankwoord voor hen!

TV Dierdonk bruist van de activiteiten

17 de 
OPEN DUBBEL TOERNOOI
TV DIERDONK

24 OKT– 1 NOV 2020
Categorie 5,6,7,8,9

HD–GD–DD  
Leeftijd 17 +

E-mail : OTC@tvdierdonk.nl
Inschrijven : mijnknltb.toernooi.nl
Inschrijfgeld : 9 Euro p/p
Inschrijving sluit : 11/10/ 2020 
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Oktober 2020 in het Annatheater
Zaterdag 3 tot en met zondag 11 oktober
Theatervoorstelling “Antigone”
Gratis voor kinderen en jongeren!

Wie zou haar leven geven voor haar idealen? Antigone! Ze 
zegt nee tegen de wetten van haar land en tegen de macht 
van haar oom: koning Kreon.
Antigone’s broers doden elkaar in de oorlog. Ze vechten om 
de macht over Thebe. Één broer krijgt een heldenbegrafenis 
en de ander niet. Wie hem begraaft krijgt de doodstraf. 
Antigone moet kiezen: haar dode broer laten liggen voor de 
gieren, of de regels verbreken.
Een volwassen voorstelling, door jongeren gespeeld.

data zaterdag 3, zondag 4, vrijdag 9, zaterdag 10 en
 zondag 11 oktober 2020
tijden vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur
entree tot 18 jaar gratis, volwassenen € 10,00
kaarten www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop 06-28104333

Dinsdag 6 oktober
Gratis proefles “Alleen ik”: werken aan monologen en 
toespraken
In deze 8 lessen gaan we werken aan toneelmonologen en 
toespraken; uit de
wereldliteratuur, van beroemde persoonlijkheden of zelf 
geschreven.

Speel je toneel en zie je tegen al die alinea’s tekst die je alleen 
moet spelen op? Moet je iets presenteren voor een groep 
mensen en voel je je onzeker daarover? In deze cursus gaan 
we stap voor stap werken aan hoe je op een authentieke en 
sprankelende manier een monoloog of een toespraak houdt.

Op dinsdag 6 oktober kun je gratis de eerste les volgen om te 
kijken of deze cursus iets voor je is.

heeft ze de post-H.B.O. acteertraining op de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht i.s.m. de Kleine Academie Brussel 
gevolgd. Verder heeft ze deelgenomen aan vele internationale 
masterclasses.
Lavínia Germano heeft tientallen toneelstukken geregisseerd

Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur van dinsdag 6 oktober t/m
 met dinsdag 1 december 2020.
Informatie: Lavínia Germano, tel.: 06-44369288, e-mail: 
laviniagermano@annatheater.nl

Zondag 1 november:
Maarten Westra Hoekzema met “Tired of being young”
Toen hij 25 was zag hij de mensen om zich heen de job 
krijgen die ze altijd wilden, het lief veroveren waar ze altijd 
naar verlangd hadden en het huis kopen waar ze altijd van 
gedroomd hadden. Het enige wat hij deed was met open 
mond toekijken en denken: “Hoe doen ze het toch, hoe 
krijgen ze het voor elkaar?”In Tired of being young vraagt 
Maarten zich af wat volwassen zijn nu eigenlijk is en vooral of 
het überhaupt wel nodig is volwassen te worden...
datum: zondag 1 november tijd: 15.00 uur
entree: € 16,00 kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-28104333

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 is het herfst en is de herfstvakantie 
alweer in zicht. Er is dus veel tijd om voor of in de vakantie 
de puzzel van deze maand op te lossen. Voor wat betreft het 
het beeldkruiswoordraadsel van vorige maand is de oplossing  
“Vakantiegevoel is over” Ondanks dat het geen prijspuzzel 
was, zijn er 9 kinderen die de oplossing hebben ingestuurd.

Doe jij ook mee als het geen prijspuzzel is?
Deze maand hebben, een letterrad. Begin bij de rode pijl bij 
K8 en dan 8 letters door tellen. Bij de volgende letter het 
cijfer wat daar bij staat zoveel letters weer door tellen. Als je 
uitkomt bij de letter zonder cijfer dan moet je de oplossing 
hebben. Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar. Veel 
puzzelzoek plezier. 
!
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. Zoals bij corana gezegd wordt van “alleen 
samen krijgen wij corona onder controle” zo kunnen we 
zeggen “alleen samen  krijgen we de puzzel weer tot een 
prijspuzzel”. De laatste maand waren er 9 inzendingen maar  

alleen 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 23 oktober

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Het Letterrad
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Een man in een restaurant zegt 
tegen de ober: 

"De melk is een beetje waterig."

Ober: 

"Oh. Ik denk dat de koe te lang 
in de regen heeft gestaan!"

Waterig

Een uil kijkt samen met een ezel
naar de zonsondergang. 

Zegt de uil: 
“kijk de zon zakt in de zee.”

 O zegt de ezel,
“als de zon morgenochtend dan 
maar droog genoeg is om aan-
gestoken te worden!”

Droog

De meester vertelt over vliegende
vissen. Hij vraagt aan de klas wie
ooit vliegende vissen heeft gezien. 

Ernst steekt zijn hand op en zegt :
'Ik meester .'

De meester vraagt:
' Waar dan Ernst ? '

Ernst beantwoorde de vraag met:
'Op de markt meester toen 2 vis-
handelaars ruzie hadden.'

Vliegende vissen
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THEATERSPEELHUIS.NL

JE KAARTEN!
KOOP NU ONLINE
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kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

15/10 GUIDO

MUZIEK Portraits of Tomorrow

16/10 THEATERGROEP SUBURBIA

TONEEL Een Goed Jaar

18/10 SLAGWERK DEN HAAG (6+)

JEUGD Tuinieren met Slagwerk 

20/10 BRANDWEERMAN SAM LIVE (2+)

JEUGD De Verloren Piratenschat

21/10 LEPELTJE, LEPELTJE (4+)

JEUGD De Dansers

22/10 BELLE EN HET BEEST (4+)

JEUGD De Musical

23/10 NIELS GEUSEBROEK

MUZIEK Solo

27/10 LEINEROEBANA

DANS SOLAS

29/10 JOHANNA TER STEEGE

TONEEL Ik heet Lucy Barton

vr 09 okt 20:30u  

steffen morrison         
SOUL REVOLUTION TOUR 2020 
vr 23 okt 20:30u  

kong       
TOUR 2020     
za 24 okt 20:30u  

flairck        
BACK ALIVE TOUR 2020              

vr 30 okt 21:00u  

lazuli        
THE FANTASTIC TOUR 2020         
vr 06 nov 20:45u  

nits       
KNOT TOUR 2020         

podium

KINDERFILMFESTIVAL | SCHOOLVAKANTIES  
Film over vriendschap, familie en het leven

FILMS | MEERDERE TIJDSTIPPEN
De Cacaofabriek draait meerdere topfilms gedurende de dag.

film

CACAOKADE 1 |  5705 LA HELMOND  |  CACAOFABRIEK.NL

Expo

T/M 29 okt / BErlin baustelle 
De titel Berlin Baustelle verwijst naar de constante transformatie van 
de stad en naar de fysieke werkplaatsen van vele kunstenaars, een 
smeltkroes van kruisbestuivingen en verschillende invloeden die samen 
komen. Deze expositie laat een kleine doorsnede zien van deze wereld. 

             



Kent u deze Dierdonkers? Frans en Daniëlle 
Frans en daniëlle werken al 16 jaar 
samen in het speelhuis: “dat gaat 
gewoon heel goed’’.

Al 16 jaar werken de Dierdonkse Frans 
en Daniëlle Jordans samen in theater 
Het Speelhuis in Helmond. Frans als 
hospitality manager en Daniëlle als 
barhoofd., “Het samenwerken is altijd 
goed gegaan en dat is nog het geval’’, 
vertelt Frans. “Ik kan me niet eens meer 
voorstellen dat we niet samen zouden 
werken’’, vult Daniëlle aan.

Frans begint twintig jaar geleden 
als assistent horecamanager in het 
Helmondse theater., “Mijn job was 
toen nog puur horeca. Inmiddels is dat 
taken pakket uitgebreid tot hospitality 
manager.’’ Dat betekent verhuringen 
orga ni seren (voorstellingen buiten de 
reguliere programmering), de horeca
club op orde houden en veel verschil
lende zaken regelen. “Eigenlijk alles: van 
het toiletrolletje tot de deurmat.’’

Als Frans in 2004 op zoek is naar een 
nieuwe medewerker in de horeca vraagt 
hij Daniëlle te solliciteren. “We kennen 

elkaar van de puppycursus die we op 
dat moment allebei volgden met onze 
hond’’, blikken ze terug. “Ik was op 
zoek naar werk en werd aangenomen. 
Vanaf toen werk ik ook in het theater. 
Vrij kort daarna kregen we een relatie”, 
herinnert Daniëlle zich. In haar functie 
als barhoofd maakt ze de bar in orde, 
verzorgt ze lunches, maakt ze zalen 
klaar en stuurt ze barpersoneel op de 
werkvloer aan.

Sinds 2007 woont het stel samen, in 
Dierdonk. “We zijn bewust op zoek 
gegaan naar een huis in de omgeving 
van Het Speelhuis’’, vertelt Daniëlle. 
Al snel blijkt Dierdonk de ideale plek. 
“Het is een prachtige wijk om naast een 
drukke baan tot rust te komen’’, vindt 
Frans. En die rust kan het hardwerkende 
horecaduo af en toe wel gebruiken. 
Hard werken is ze namelijk niet vreemd.
“Wij hebben allebei dezelfde drive. Als 
er toevallig zes dagen achter elkaar tot 
middernacht gewerkt moet worden, 
dan doen we dat’’, vertelt Frans. 
“Ik zie mijn werk niet als mijn werk. Het 
is gewoon echt mijn ding’’, vervolgt 
hij. Die mentaliteit herkent zijn vrouw: 

“Dat heb ik ook. We pakken alles aan en 
zetten een tandje bij als het nodig is.’’ 
Het belangrijkste voor de twee is dat 
gasten een fijne tijd hebben. “We doen 
er alles aan om te zorgen dat bezoekers 
tevreden weggaan.’’

Die gedeelde drive maakt dat het 
samenwerken vanaf dag één vlekke
loos verloopt. Op af en toe een 
klein meningsverschilletje na dan. 
“Bijvoorbeeld of we een kleine lepel 
of een eetlepel bij de soep serveren’’, 
lachen ze. Toch zijn dat uitzonderingen. 
“We hoeven niks tegen elkaar te 
zeggen. We kijken elkaar aan en weten 
genoeg”, zegt Daniëlle. “Nou zijn we na 
15 jaar samenwerken en samenzijn ook 
wel op elkaar ingewerkt, haha’’. Ook 
Frans ziet alleen maar voordelen aan de 
samenwerking met Daniëlle. “Zo doen 
we de werkvoorbereiding in de auto op 
de heenweg. En als we naar huis rijden, 
hebben we de dag alweer geëvalueerd.’’

Gazet oktober 2020 29

             



Heel Helmond Moutainbiket
Op zondag 25 oktober a.s. organiseert TC ’81 voor de 
27ste keer de Helmtocht. Een ATB tocht voor beginners 
en gevorderden in en rond Helmond. Natuurlijk maakt de 
geliefde single track in het Bakelsbos weer deel uit van het 
gevarieerde parcours.

Parcours
Deze editie is er keuze uit twee afstanden: 27 of 44 km met de 
blokhut van Scouting Rijpelberg als start- rust- en finishplaats. 
Er kan van 08:30 - 10:00 u. gestart worden.
Uur U
Op de dag van de Helmtocht staan clubleden en hun partners 
klaar om de dag voor de vele deelnemers vlotjes te laten 
verlopen. De laatste jaren waren de weergoden de Helmtocht 
goed gezind. Laten we hopen dat dit nu weer het geval zal zijn 
zodat teruggekeken kan worden op een geslaagde tocht. Meer 
informatie vind je op onze website https://tc81.nl/helmtocht.
Coronaproof
Natuurlijk zorgen wij ervoor dat u Coronaproof kunt inschrijven.
NTFU- eden € 4,-; Niet NTFU-leden € 5,-; Jeugd tot 16 jaar 
gratis. Wij zorgen ervoor dat u contactloos kunt betalen, voor 
degenen die contant willen betalen vragen wij om dit met 
gepast geld te doen. Ook kunt u vooraf betalen op onze bank-
rekening NL 45 RABO 0302 4977 022. Voor NTFU leden maken 
we gebruik van Scan & Go.
In de nabijheid van de startlocatie is een eenvoudige rust gepland. 
U ontvangt bij de ingang een lunchpakket en sportdrank.
Route
Zoals u van Tourclub’81 gewend bent, kunt u wederom 
genieten van een kwalitatief leuke route waar je prachtig 
corona proof kunt fietsen.

Graag tot zondag 25 oktober!

Jongste Jeugd HC Helmond
Hockey is leuk! Wil je een keertje meedoen? Dat kan! Elke 
eerste woensdag van de maand is er een inlooptraining en kun 
je zelf ervaren hoe leuk het is. Je hoeft alleen sportkleding aan 
en schoenen die niet uitglijden. Voor de rest wordt gezorgd.

De inlooptraining is er voor de groepen 1 t/m 6.

Funkey (groep 1 en 2): zaterdag van 08.30 – 09.30 uur

Bejamins ( groep 3): woensdag van 15.00 -16.00 uur

F-jeugd ( groep 4): woensdag van 16.00 – 17.00 uur

1e jaars E-jeugd (groep 5): woensdag van 17.00 – 18.00 uur

2e jaars E-jeugd (groep 6): woensdag van 18.00 – 19.00 uur

Daarnaast kun je ook een kijkje komen nemen op de “De Dag 
va de Sportclub” op 20 september aanstaande van 10.00 – 
14.00 uur.

Heb je vragen en/of wil je graag meedoen? Stuur dan een 
mailtje naar: jongstejeugd@hchelmond.nl

Laatste nieuws Ook wij hebben, met de kennis van nu, 28-9-2020, moeten besluiten om de 27e Helmtocht voor dit 
jaar af te lassen.De Corona angst heerst ook bij onze leden en het Corona veilig inschrijven kunnen we niet garanderen. Wij 
hopen het volgend jaar weer met vol enthousiasme een leuke tocht voor de Helmondse Atb’ers te kunnen organiseren.
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Met zeeën aan binnen en buitenruimte 
is De Bereboot een unieke locatie voor 
kinderen om te zijn, met natuurgebied 
de Bakelse Beemden als achtertuin. Na 
schooltijd, even weg van school, maar 
toch dichtbij.

Bij De Bereboot werken we met hori
zon tale groepen, zowel op het kinder
dag verblijf als op de Buiten Schoolse 
Opvang. Dit houdt in dat de groepen 
op leeftijd ingedeeld zijn. We beschi
kken over een babygroep (01 jaar), een 
dreumesgroep (1  2 jaar), 2 peuter
groepen (2  4 jaar), een peuter speelzaal 
(2  4 jaar), en 4 BSO groe pen, allemaal 
ingedeeld op leeft ijd. Op deze manier 
kunnen we ac tivi teiten toespitsen op 
de leeftijd en ontwik kelings niveau van 
het kind. Bij de Buitenschoolse Opvang 
zijn de leeftijdsgroepen 4 tot 7 jaar, 8 tot 
10 jaar en 10 tot 13 jaar. Met de natuur 
als onuitputtelijke inspiratiebron, staat 
bij De Bereboot alles in het teken van 
groen beleven en doen. Een stoere BSO, 
die aangepast is aan op leeftijd van de 
kinderen.

Voorschoolse Opvang
LET OP: Heeft u een 52 weken contract 
bij BSO De Bereboot? Dan heeft u op die 
dag(en) recht op GRATIS voorschoolse 
opvang bij Basisschool Dierdonk.

Ook bij verschillende andere scholen 
halen wij kinderen op, wilt u weten 
of wij ook op de school van uw kind 
komen? Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op.

Buitenschoolse Opvang:
Bij De Bereboot zijn verschillende moge
lijk heden:
*BSO 52 weken: 52 weken opvang per 
jaar, inclusief 12 weken schoolvakantie
*BSO 46 weken: 46 weken opvang per 
jaar, inclusief 6 weken zomervakantie

*BSO 40 weken: 40 weken opvang per 
jaar, zonder vakantie opvang
*Flexibele opvang is ideaal als u bijvoor
beeld wisselende diensten heeft. De 
minimale afname bij flexibele opvang is 
twee dagdelen per week.

Groene Kinderopvang:
Door regelmatig een tijd in de natuur 
te zijn, worden kinderen zich meer be
wust van hun omgeving, scherpen ze 
hun zintuigen en leren ze hun eigen 
mogelijk heden en grenzen kennen.
Door zand, planten, bomen, beestjes en 
andere dingen in de natuur te onder
zoeken doen ze spelenderwijs uiteen
lopende leerervaringen op en leren ze 
ook omgaan met de onvoorspelbaarheid 
van de natuur.
Door regelmatig een tijd in de natuur 
te zijn, worden kinderen zich meer be
wust van hun omgeving, scherpen ze 
hun zintuigen en leren ze hun eigen 
mogelijk heden en grenzen kennen.
Door zand, planten, bomen, beestjes en 
andere dingen in de natuur te onder

zoeken doen ze spelenderwijs uiteen
lopende leerervaringen op en leren ze 
ook omgaan met de onvoorspelbaarheid 
van de natuur.
Bij De Bereboot hebben we ook de 
mogelijkheid tot het zaaien en oogsten 
van groenten en fruit en hierdoor leren 
kinderen waar eten vandaan komt.

Nederlandse kinderen komen steeds 
minder in de natuur. Uit CBSonderzoek 
blijkt dat ongeveer 55 procent van de 
kinderen (bijna) nooit in de natuur komt. 
Ook blijkt dat buiten spelen niet langer 
de belangrijkste naschoolse activiteit is.
In een natuurlijke omgeving leren kin
deren respect te krijgen voor de natuur 
en raken ze gemotiveerd voor het be
schermen van de natuur.
In een natuurlijke omgeving hebben 

kin deren meer de gelegenheid om 
zonder direct toezicht te spelen dan in 
de bebouwde kom of binnen.
Uit Scandinavische onderzoeken is ge
bleken dat spelen in een natuurlijke 
omgeving help gedrag stimuleert, dat 
conflicten weinig voorkomen en dat 
jongens en meisjes van verschillende 
leeft ijden meer met elkaar spelen dan in 
een bebouwde omgeving of binnen.

Natuurbeleving draagt bij aan de ont
wik keling van alle ontwikkelings ge bie
den.
Buiten zijn is heel gezond omdat het 
bij draagt aan de lichamelijke en zin
tuig lijke ontwikkeling. Kinderen die 
vaak buiten spelen, ontwikkelen meer 
be hen digheid en spieren. Ze krij gen bui
ten meer mogelijkheden om van al les 
te ruiken, bekijken, horen, zien en voe
len. Daardoor hebben ze bijvoor beeld 
minder kans op astmatische aan doe
ningen of een tekort aan vita mine D. 
Buiten spelen is tevens een belang rijk 
wapen tegen overgewicht.
Buiten zijn heeft positieve effecten op 
de verstandelijke ontwikkeling. Spe len 
zorgt ervoor dat je problemen leert op 
te lossen, dat je logisch leert den ken 
en dat je de taken en betekenis van 
de natuur leert inschatten. Dat geeft 
weer een gunstige invloed op school
prestaties. Buiten zijn draagt bij aan de 
sociale ont wik keling van het kind en aan 
de ont wik ke ling van de persoonlijkheid 
(emo tio nele ontwikkeling). De zelf werk
zaam heid wordt groter en de sociale 
competentie verbetert. Het kan een 
goede afleiding of uitlaatklep zijn voor 
op ge kropte energie.
Meer weten over de mogelijkheden die 
De Bereboot biedt? Wilt u graag een 
keer een kijkje komen nemen?
Neem contact met ons op via 0492
475009 of mail@bereboot.nl

Kinderdagverblijf De Bereboot
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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!

stem vanaf 5 t/m 25 oktober:

RABO CLUBSUPPORT

www.rabobank.nl/clubsupport
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Wij gaan verhuizen,
Elke €URO telt.

Stem op ons in 

de Rabo App

of op

rabobank.nl/

clubsupport

Lid van de Rabobank dan

de coöperatieve 

2020
Geef Twéé 

van uw vijf stemmen aan:

Stichting Draaiorgels Helmond

•  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

Groot assor�ment
sanitair en badkamertegels
te zien in onze showroom

Engelseweg 200 a 
5705 AJ  Helmond
T. 0492 792499 
E. info@htnvloeren.nl

Betaalbaar gaan genieten van 
uw nieuwe Badkamer

 of nieuwe Vloer ?

bad & sanitair
HTN voor de complete realisatie van uw badkamer

neem vrijblijvend contact 

met ons op !

             



We zijn weer goed begonnen aan het 
nieuwe schooljaar! Het is fijn om elkaar 
na de zomervakantie allemaal weer te 
zien. De peuters zijn heel blij om hun 
vriendjes en vriendinnetjes weer te 
zien en om weer samen te spelen. De 
ouders houden zich heel goed aan de 
Coronaregels en daardoor is het goed 
mogelijk om op deze manier met elkaar 
om te gaan.

Er zijn ook veel nieuwe peuters be
gonnen. WELKOM! Ons thema is ook 
Welkom. Tijdens dit thema staat het 
dagritme centraal zodat de kinderen 
daar vertrouwd mee raken en zich 
veilig voelen om te komen spelen. We 
zingen vaste liedjes bij het dagritme 
dat we hebben, bijvoorbeeld in de 
welkom kring, maar ook bij het eten en 
opruimen. In het themaboek maken de 
kinderen met verf een mooie gele zon 
en zoals je kunt zien hebben wij dat ook 
gedaan.

Toen de kinderen van basisschool 
Dierdonk met de bussen op schoolreis 
gingen, zijn wij daar natuurlijk ook naar 
gaan kijken. Tijdens het buitenspelen is 
dit ook een favoriet plekje om naar de 
broers/zussen/vriendjes op de basis
school te kijken en met hen te praten. 

We zien ook de kinderen die voor 
de vakantie bij ons afscheid hebben 
genomen omdat ze nu 4 jaar zijn 
geworden en naar school zijn gegaan. 

We vinden het leuk om naar elkaar te 
zwaaien. Ook kunnen de oudste peuters 
hun toekomstige juf alvast zien.

Peuterspeelzaal Hummeldonk

Uitbreiding van vrijwilligersteam speeltuin De Rijpelroets 
gezocht!

Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die onze speeltuin 
een warm hart toedragen en zin hebben om enkele uurtjes 
van hun vrije tijd bij ons in de speeltuin door te brengen.

We zoeken met name nog vrijwilligers voor:
zaterdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur, die tevens zo af en toe 
mee afhuur willen draaien (feesten op zondag en/of scholen 
op doordeweekse ochtenden)

Taken betreft het meehelpen bij de verkoop van ver
snaperingen en het toezicht houden op de (kleine) bezoekers.

Wij stellen een kleine vrijwilligersvergoeding in het vooruit
zicht. En eigen kinderen krijgen gratis toegang tot de 
speeltuin.

Meld je in de blokhut bij de balie en vraag naar Veronique.
Team de Rijpelroets

Stichting
Speeltuin Rijpelberg,
de Rijpelroets
Theo Driessenhof 75
5709 BB Helmond

Speeltuin Rijpelroets zoek vrijwilligers
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Repaircafé Rijpelberg elke woensdag-
middag geopend

Repaircafé Rijpelberg is van oktober tot 

en met december elke woensdagmiddag 
geopend. Van 14.00 tot 17.00 kunt u 
bij ons terecht voor reparatie van uw 
defecte spullen.
Onze vrijwilligers repareren uw fiets, 
stofzuiger, strijkijzer, magnetron, en 
nog heel veel meer. Geef uw spullen 
een tweede kans, dat is goed voor uw 
portemonnee en ook voor het milieu.
De reparaties zijn gratis, fooi is niet 
verplicht maar mag natuurlijk en stellen 
we zeer op prijs. Eventuele onderdelen 
moet u zelf meenemen.

Wilt u zelf als reparateur bij ons aan de 
slag? Loop dan binnen om een kijkje te 
nemen of het iets voor u is of bel ons 
even.

Ons adres:
Groningenhof 4 (De Torelaar), Helmond. 
Wij zijn er voor alle Helmonders!

Tot slot: houd u rekening met de corona-
maatregelen?
ww.facebook.com/RepaircafeRijpelberg

RepairCafe open op woensdagmiddag

Ook dit jaar organiseert de Rabobank de Clubsupport actie. 
Leden van de Rabobank kunnen middels hun stem clubs zoals 
de Dierdonkdagen financieel steunen.

Ondanks dat er door de Corona maatregelen dit jaar geen 
Dierdonkdagen hebben plaatsgevonden, hebben we jullie 
steun heel hard nodig om volgend jaar de draad weer op 
te pakken en voor de wijk Dierdonk weer een spetterend 
weekend voor jong en oud te organiseren. 

De Dierdonkdagen. 

Support de Dierdonkdagen
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VERSAUTOMAAT
BOERDERIJWINKEL

DO – VR – ZA
VAN 9.00 UUR TOT 17.00 UUR

Aardappelen
Scharreleieren

Appels en peren
Diverse groenten

Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel  06 38637358

  

Verhoeven  
                Martens vof

www.tuincentrumdebiezen.nl

7 minuten van Dierdonk!

Dierdonk

Biezenweg 2a Beek & Donk

Opening
van onze sfeer/kerstshow

Zondag 4 oktober

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 zwarte bonensaus 

* 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

The Beautyroom is een beautysalon voor:
• Schoonheidsbehandelingen 
• Nagelstyling en 
• Hairextensions
In de beautysalon draait alles om wellness, 
huidverbetering, haar en nagels en staat 
persoonlijke aandacht centraal. Kom eens 
langs en laat uzelf verwennen. 
Boek online: www.thebeautyroom.online 
of bel voor een afspraak 0492 77 11 45. 

Nieuw in Dierdonk!

             



Parochie H. Lambertus

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

Poolse en Vietnamese vieringen in de Jozefkerk
Met ingang van 3 oktober zijn er in onze parochie weer 
Eucharistievieringen in het Pools. Vanwege de Covid19 
voorschriften zijn deze Missen voortaan in de Jozefkerk, elke 
zaterdag om 18:00. 

Met ingang van 18 oktober zijn is er in onze parochie weer elke 
derde zondag Eucharistievieringen in het Vietnamees. Deze 
worden eveneens gehouden in de Jozefkerk, en beginnen om 
12:30.

Eerste Communie 2020 en 2021
Als dit wijkblad verschijnt, hebben we op twee zaterdagen 
eerste communievieringen gehouden, rekening houdend met 
de Covid19-maatregelen. Deze zijn zeer goed verlopen, zij het 
in kleinere kring. Helaas kunnen niet alle familieleden bij zo’n 
viering aanwezig zijn, maar daarvoor is wel alle begrip in deze 
tijd.

Hoe gaat het volgend jaar? Daarover krijgen we nu al vragen. 
Wij kunnen met alle corona-ontwikkelingen niet echt ver 
vooruit kijken. Communiemissen plannen is dus wat lastig. 

Bovendien zijn we gestart met het familiepastoraat, 
en wij willen voor de gezinnen die een communicant 
hebben, meer aanbieden dan de communievoorbereiding. 
Geloofsopvoeding is een weg met Jezus en de Kerk en dan 
is er meer te beleven dan alleen het moment van de eerste 
communie. Eerste communie blijft uiteraard mogelijk, maar 
wel met meer mogelijkheden ook echt als gezin te groeien in 
een band met Jezus die we ontvangen in de Hostie.

Aangezien we op dit moment nog evalueren hoe het is gegaan 
en werken aan de plannen voor 2021, kunnen we op dit 
moment nog niet veel zeggen over aanmelden, of data. Als u 
zich meldt bij het kantoor of de communiewerkgroep, worden 
uw gegevens genoteerd, en wordt er contact opgenomen als 
we iets meer kunnen zeggen. Wij rekenen op uw begrip!
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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

Duur-saam
Het nieuwe programmaboekje met jaar
thema “duursaam” is uit.
Typefoutje? Nee bewuste keuze, omdat 
je voor duurzaamheid Samen moet 
werken.
Behalve met de corona problemen 
worden we ook nog geconfronteerd 
met de klimaatdoelen.
We putten de aarde uit en vervuilen op 
grote schaal maar wat geven we terug. 
Samen is er dus veel te doen en staan 
we voor een enorme opgave.
Het nieuwe programma van lezingen 
in het Zincafé is dan ook gelinkt aan dit 
thema. Maar ook boekbesprekingen 
maken ons bewust van wat de rol is van 
de mens t.o.v. de aarde.
In gesprekskringen wordt de bijbel 
open geslagen om te ontdekken hoe 
duurzaam de verhalen zijn en nog 
steeds een betekenis voor ons hebben

Lezingen in oktober
6 oktober: Theoloog Frans Verkleij: Hoe 
wordt er in heilige boeken geschreven 
over de verhouding Schepper en schep
ping, mens en natuur?

13 oktober: Henk Janssens: ‘hoe actueel 
is Bonhoeffer voor ons’

26 oktober: Bijbelanderskring. Een 
andere kijk op verhalen die je liefst zou 
over slaan.

De lezingen (1x per maand) beginnen 
om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte 
van de Bethlehemkerk. 
Het complete jaarprogramma van 
lezingen en gesprekskringen kunt u 
aan vragen bij het kerkelijk buro. email: 
info@betlehemkerkhelmond.nl

Belijdenis doen
Is dat iets van vroeger? Of is het er nooit 
van gekomen maar zou je er toch eens 
over willen nadenken.
Samen met anderen spreken over wat 
geloven voor jou persoonlijk betekent 
en zelf de verantwoording nemen voor 
de doop die jaren terug een beslissing 
van je ouders was.
Wil je hierover nadenken dan nodigen 
we je uit om aan deze gesprekskring 
mee te doen.
De data en tijdstip van de bijeenkomsten 
wordt in overleg afgesproken.

Corona
Het volgen van een kerkdienst via kerk
dienst gemist blijkt zeer populair te 
zijn. Er kijken veel meer mensen dan 
oorspronkelijk de diensten bezochten. 
Toch is het mogelijk volgens de RIVM 
regels samen te komen.

Dat geldt ook voor de 
koffieinloopochtend 
iedere dinsdag vanaf 
10.00 uur.
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Scarhunt is een 24 uur durende activiteit 
vanuit Scouting Aarle-Rixtel waarbij 
je allerlei foto opdrachten moet doen 
door het hele land heen. We hebben 
met 6 teams meegedaan. Het thema 
was Vikingen, als marker moesten we 
een Viking schild maken. Het was dus 
coronaproef, dus geen grote opening 
met z’n allen. Maar iedereen online 
en de openingsfilm via Youtube. We 
moesten de map en goodiebag ophalen 
bij kasteel Croy en toen konden we 
beginnen met zoeken. Het grootste 
gebied waar we locaties moesten 
vinden was Friesland.

Een opdracht was om met alle plaats-
naambordjes van de Elfsteden tocht op 
de foto te gaan. Verder hebben we o.a. 
moeten zoeken:

Processiepark in handel
Sterrenwacht in vinkel
Uitkijktoren in heeswijk dinter
De naald in Apeldoorn
Hotel de wereld in Wageningen
Beeld van Albert Mol in Giethoorn
Sassenpoort in Zwolle
Thialf in Heerenveen
Afsluitdijk wadden centre 

Herken jij de plaatsen op de foto’s?

Scouting Paulus: Scarhunt 2020

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