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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
  info@osdierdonk.nl

Secretariaat:   Jorg van den Broek
Belmontepark 3 (06 81015207

 
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
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Niets, niets, niets 
Ja hier ligt hij dan, een dunne Gazet die 
mogelijk toch even wat ontspanning 
geeft in tijden van het “niets” doen. Hier 
bedoel ik dan niet mee dat men niets 
doet maar dat er niets, geen activiteiten 
kunnen worden ondernomen. Onze 
wijkborden kondigen wel activiteiten 
aan, maar zijn we nu voor de tennis te 
vroeg of zijn we al te laat?

Dat er niets te doen is heeft wel 
impact op onze Gazet, want als je geen 
activiteiten kunt ontplooien dan zijn 
er geen aankondigingen en ook geen 
verslagen van de gehouden activiteiten. 
Wij zijn dan ook blij dat men ons toch 
nog probeert te voorzien van wat kleine 
dingen. Zoals MoetNiks, die nu ook niets 
kunnen doen, de tennisvereniging, de 
scouting, kindcentrum Dierdonk en 
Bereboot. Mocht u zelf een verhaal 
willen delen over deze coronatijd, stuur 
het dan gerust in.

Natuurlijk zijn we ook blij met onze 
adverteerders die we al lang hebben 
en ook nieuwe adverteerders die er in 
deze tijd voor kiezen om in ons mooie 
blad te adverteren. Zonder hen was 
er niets, in elk geval geen wijkblad de 
Gazet. Graag zien wij u dan nu, of na de 
lock-down graag aankloppen bij onze 
adverteerders. Bij velen is fysiek contact 
nu door sluiting niet mogelijk maar kijk 
even op hun website of men u toch 
kan helpen middels een afhaalpunt of 
van advies kan dienen. Soms is dan een 
belletje of mailtje genoeg en komt u niet 
voor niets aan een gesloten deur.

Máárr.. wan zeunt,! Niets, geen aan
kondigingen van carnaval dit jaar. Is 
carnaval er dan niet? Jawel, alleen gaat 
carnaval digitaal en alleen voor de buis, 
en zijn er andere uitingen om te kunnen 
laten zien dat carnaval er wel is, ook 
dit jaar. Carnaval wordt gezien als de 
boosdoener waarbij corona zijn intrede 
deed maar we zullen zien dat carnaval 
ook probeert corona de wereld uit te 
boksen … Hoe we carnaval vieren leest 
u elders in de Gazet. Doet u ook mee?

Gebeurt er dan niets in Dierdonk in 
deze tijd? Jawel hoor, zo wordt er op 
het Horstlandenpark weer een woning 
bijgebouwd, dus straks weer een of 
meerdere Gazetlezers extra. 

Misschien heeft u ook gezien dat er op 
deze zelfde straat momenteel snelheid 
wordt gemeten met digitale borden 
waarop uw snelheid is af te lezen en een 
groene smiley als u niet sneller rijdt dan 
50, en een rode als dit wel het geval is. 
En dan de Kromme Geer, honden 
uitlaten op het voetbal/trapveldje mocht  
al niet maar nu mag je er ook niet meer 
roken. Ik geef daar niets om want ik rook 
zelf niet maar roken doe je natuurlijk 
niet waar kinderen spelen. Nu is het tot 
rookvrije zone verklaard.

Terwijl ik dit voorwoord zit te schrijven 
is de eerste avondklok van kracht. Ik zag 
daar de eerste flauwe mopjes al over 
voorbijkomen zoals: “We krijgen van de 
regering een avondklok hoera, maar nu 
vraag ik me af; komen ze die brengen, 
krijgen de buren er ook een, loopt hij 
de hele dag of moeten we van 04.30 tot 
21.00 uur een ander klok gebruiken”. Ik 
vind daar niets aan.

Maar misschien goed voor de Gazet, u 
bent nu nog vaker thuis en hebt niets te 
doen, dus meer vrije tijd en dan ook tijd 
om er over na te denken of u de redactie 
wilt komen versterken. Ook zouden wij 
graag iemand zien die het leuk vindt om 
elke maand over een persoon of een 
onderwerp met betrekking tot Dierdonk 
te schrijven. En mocht u ooit iets over
komen waarvan u zegt dat is leuk om 
de wijk te laten weten, schroom dan 
niet om het in te sturen. Wilt u weten 
wanneer het binnen moet zijn kijk dan 
op de tabel hiernaast.

Rest mij allen een fijne digitale carna
val, en een leuke Valentijnsdag toe te 
wensen. Verder het voornaamste: Blijf 
thuis, goede gezondheid en veel lees-
plezier. Er komt een tijd na de vaccinatie 
dat we van corona verlost zijn en laten 
we er dan samen een vloeibaar coro-
naatje of ander drankje op drinken.

Frank S
mits

deadline bezorgen vanaf

mrt-21 10-feb 26-feb

apr-21 17-mrt 2-apr

mei-21 14-apr 30apr

jun-21 19-mei 4-jun

jul-21 30jun 16-jul

sep-21 18-aug 3sep

okt-21 15-sep 1-okt

nov-21 27-okt 12-nov

jan-22 1-dec 17 tot 24-dec
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info@vanheugtencv.nl

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

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

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

            



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: 10 februari.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 26 februari.

C O L O F O N   G A Z E T
21e jaargang nr.2.  
Editie februari 2021
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
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Frank Smits (517210)
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Jeroen Schoonen tel. (512886)
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Druk: Vane Druk v.o.f.

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

Bestuur:
Voorzitter: (Ad Interim) Ivo Dolmans
Secretaris: Jan van Duren
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Charles van den Reek
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Peeleik 5, 5704 AP Helmond, 
www.lotushelmond.nl

maand menu februari
€ 20,00 voor 2 personen

Verse Sushi dagelijks verkrijgbaar, maar op is op!
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

Alleen afhalen 

* 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

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
(bij de rotonde)

Verhoeven  
                Martens vo

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

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 !

            



In de eerste editie van de Gazet
In de eerste editie van de Gazet 
van dit nieuwe jaar mag ik 
een politieke bijdrage leveren. 
Spannend want ik ben pas 
sinds november jongstleden 
geïnstalleerd als burger-
commissielid van de lokale 
politieke partij plan!

Daarom eerst maar eens een 
korte introductie. Mijn naam is Ine 
Warmerdam en woon samen met 
Hans sinds 1994 met veel plezier 

in Dierdonk. Beroepsmatig ben ik altijd werkzaam geweest 
in het brede veld van de gezondheidszorg, in uitvoerende- 
tot directiefuncties. Het zal u dan ook niet bevreemden dat 
binnen plan! het zwaartepunt van mijn aandachtsgebieden 
binnen het sociaal domein valt. Een domein dat mij aan het 
hart gaat, waar een groot deel van de gemeentelijke begroting 
aan besteed wordt, waar betrokken medewerkers werkzaam 
zijn, maar waar ook nog een wereld te winnen is. 

Met collega raads- en commissieleden van andere partijen wil 
ik me inspannen om een constructieve adviserende bijdrage 
te leveren aan de verdere ontwikkeling van dit domein. Deze 
samenwerking is noodzakelijk om de tweedeling in onze 
stad zoveel mogelijk tegen te gaan. Het mag daarbij wat mij 
betreft niet uitmaken of je onderdeel bent van een coalitie- of 
oppositiepartij. Daarvoor is de opgave te groot. 

Momenteel worden we vanuit de landelijke politiek 
geconfronteerd met retoriek in verband met de aankomende 
verkiezingen. Het benadrukken waarin andere partijen 
schijnbaar falen in deze lastige tijden, lijkt daarbij het motto. 
Evenals de populistische uitspraken die polarisatie alleen 
maar in de hand werken. Recentelijk hebben we in Amerika 
nog kunnen zien waartoe dit kan leiden. Het is goed dat er 
verschillende opvattingen zijn, zonder wrijving immers geen 
glans. Maar het is de kracht om in de verscheidenheid tot 
verbinding te komen in plaats van elkaar af te drijven. 

Als relatief “broekie” in de gemeentepolitiek heb ik al vaker 
gehoord dat het belangrijk is “het politieke spel” te leren 
spelen. Je kunt je afvragen wat daarmee bedoeld wordt. Gelet 
op wat er, mede door decentralisering vanuit de overheid, 
op het bord van onze gemeente ligt, is het alle hens aan 
dek is. Goede samenwerking op basis van vakmanschap, 
resultaatgericht werken, een adequate lobby naar provincie 
en rijksoverheid, maar vooral ook een goede communicatie 
met alle inwoners van Helmond brengt ons verder. Alleen als 
dat het politieke spel is, doen wij als plan! graag mee. Ik houd 
u graag op de hoogte van mijn toekomstige ervaringen.

Met vriendelijke groet,
Ine Warmerdam

Burgercommissielid plan!

Tussen twijfel en hoop
Toen ik gevraagd werd om ook 
een politieke column te gaan 
schrijven voor De Gazet heb ik 
even getwijfeld. Wie zit er nou 
te wachten op de opvattingen 
van een 69-jarige wijkbewoner? 
Laat toch vooral jongeren hun 
zegje doen. Aan hen is immers 
de toekomst.

Ik ben oud genoeg om te beseffen 
dat ik slechts een klein radertje 
ben in een veel groter geheel. 

Ook kleine radertjes kunnen zaken in beweging zetten. Die 
wetenschap heeft mij ertoe gebracht burgercommissielid te 
worden. Op diezelfde grond heb ik positief gereageerd op het 
schrijfverzoek voor de Gazet. Ik hoop dat mijn columns bij 
mensen wenkbrauwen doen fronsen of glimlachen ontlokken. 
Dan mag ik al tevreden zijn.

Ik woon ruim 15 jaar in Dierdonk en ben actief voor Kunst 
in Dierdonk. Ik ben al meer dan 35 jaar lid van de PvdA en 
sinds één jaar ook burgercommissielid voor de PvdA in de 
gemeenteraad. Als je zo lang lid bent van een politieke partij 
heb je de hoop dat je via de politiek een bijdrage kunt leveren 
aan het verbeteren van de situatie waarin mensen leven. 

Een sociaaldemocraat en idealist uit overtuiging. Ik twijfel of 
men daarop zit te wachten in Dierdonk, maar hoop het van wel.

Eigenlijk had ik hier van leer willen trekken tegen het weglopen 
van Kamerleden bij de stemming over meer salaris voor 
mensen in de zorg. Of tegen bewindslieden die juist blijven 
zitten waar zoveel mensen ernstig onrecht is aangedaan in 
de toeslagenaffaire. Redenen genoeg om te twijfelen aan de 
houdbaarheid van de huidige politiek. Maar met een tekst 
van maximaal 400 woorden word je ernstig beperkt in de 
onderwerpen waarvan je mensen deelgenoot wilt maken. 
Dus nu ook geen bespiegelingen over de Helmondse politiek. 
Hou die maar te goed.

Volgende maand zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Erg 
belangrijk, omdat veel mensen wachten op een andere 
politiek: eerlijk en fatsoenlijk. Ik ga u niet vragen om PvdA te 
gaan stemmen, al is die keuze vanuit mijn oogpunt zeker goed 
te begrijpen. Ik ga u wel vragen om gebruik te maken van uw 
stemrecht. Ons land staat voor veel moeilijke en ingrijpende 
keuzes. Die keuzes zullen gevoeld worden, ook in Dierdonk. 
Het is dus in ieders en ook in uw eigen belang, dat u gaat 
stemmen. Laat uw stem niet verloren gaan. Ik ben hoopvol 
over een hoge opkomst!

Bert Valentijn
Burgercommissielid PvdA-Helmond
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Thuisonderwijs op Kindcentrum Dierdonk

Hoe zag/ziet het thuisonderwijs er uit 
op Kindcentrum Dierdonk

Groep 1-2
Digitaal onderwijs geven aan kleuters 
is lastig. Daarom kregen de kinderen 
van de groepen 1-2 elke week een 
thematische bingo opgestuurd met op
drachten waarbij ze moeten bouwen, 
knutselen, rekenen, dansen en ga zo 
maar door. De juffen namen elke week 
leuke video’s op die de kinderen konden 
bekijken op Youtube. Naast de bingo 
werd er elke week gebeld met de juf. De 
kinderen stuurden prachtige foto’s als ze 
een bingoopdracht hadden uitgevoerd.

Groep 3
De kinderen van de groepen 3 werken 
nog niet digitaal. Zij hebben al hun 
werk en leesboeken mee naar huis 
genomen en maakten gebruik van 
instructievideo’s. Ook zij belden elke 
week met de juf. De kinderen konden 
ook klassikaal videobellen om te 
luisteren naar een bijvoorbeeld een 
mooi verhaal.

Groep 4-8
Het online nabootsen van een schooldag 
ging voor de kinderen uit de groepen 
48 als volgt; Om half 9 belden alle 
kinderen klassikaal met hun leerkracht. 
Er volgenden momenten van online 
instructies en zelfstandige verwerking. 
De leerkrachten waren de hele dag 
bereikbaar voor vragen. De schooldag 
werd ook weer afgesloten met een 
klassikaal videomoment.

Digitale rondleiding
Korein – Kind centrum Dierdonk
De afgelopen maanden is er hard ge
werkt in de dependance. Meerdere 
lokalen zijn omgetoverd tot rijke en 
uitdagende speelleeromgevingen.

In verband met de maatregelen 
zoals deze nu gelden is een fysieke 
rondleiding plannen niet haalbaar, maar 
daar hebben we wat op gevonden. 
Wanneer je geïnteresseerd bent in 
een rondleiding of je wil gewoon een 
kijkje nemen dan kunnen wij je digitaal 
rondleiden. We nemen je digitaal mee in 
de ruimtes en zullen ook tijd en ruimte 
inplannen om daarna eventuele vragen 
met elkaar te bespreken. 

Wil je een kijkje komen nemen bij de 
peuterspeelzaal, de peuterdagopvang 
of de buitenschoolse opvang van 
Kindcentrum Dierdonk? 
Dat kan, maak direct een afspraak 
voor een rondleiding, bel met de 
locatiemanager Eva Verrijt, 
06 50 19 36 18 of e.verrijt@korein.nl
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Hou vol en de moed er in
Beste MoetNiks-vrienden,

Het valt niet te vermijden
We leven in duistere tijden

Maar, op een dag komt het weer goed
Daarom zeggen wij: houd moed!

‘Geduld gaat niet over wachten, 
maar over

de vaardigheid om een 
positieve houding

te behouden tijdens het wachten’*

Hou vol en blijf gezond!

Lieve groeten,

Activiteitencommissie MoetNiks,
Ans, Henk, Wim.

*quote www.voorpositiviteit.nl 

Nieuwe led baanverlichting bij TV Dierdonk
Het nieuwe jaar is begonnen en we mogen 
nog steeds tennissen! Natuurlijk hopen we 
dat de Coronabeperkingen niet meer al te 

lang hoeven te duren, want dan kunnen we ook weer gezellige 
dingen doen, zoals de wekelijkse toss-avond, het organiseren 
van onderlinge toernooitjes, leuke jeugdactiviteiten, etc.

Net voor de Kerst, op 23 december is de nieuwe ledverlichting 
voor de tennisvelden geïnstalleerd. Dit leek wel een 
Kerstcadeautje voor de tennisclub.

De leden die intussen al hebben getennist met deze nieuwe 
verlichting geven allemaal aan dat het veel prettiger voor de 
ogen is. Het is een heel helder soort licht, die niet zo in de 
ogen prikt.

Helemaal klaar zijn we nog niet, want er moeten nog een paar 
kapjes over een aantal lampen worden geïnstalleerd, zodat de 
buren van de club geen last hebben van de lampen. 

Op de foto’s is te zien hoe de nieuwe ledlampen er uit zien.

Voor buurtgenoten die nu zin krijgen om ook te gaan 
tennissen, zeker nu we deze mooie investering hebben 
gedaan, kijk even op de website voor de leuke aanbiedingen 
die we weer hebben voor nieuwe leden. Je kunt dan met 
50% korting het hele kalender jaar tennissen van 8-23 uur! 
https://www.tvdierdonk.nl/lidmaatschap

Carina van Vuure
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WIJ STAAN VOOR U KLAAR

Helaas m
oeten ook wij 

tijdens de lockdown 

onze showroom slu
iten. 

Maar uiteraard blijve
n wij 

telefonisch
 goed bereikbaar

en kunt u nog ste
eds bij ons 

terecht vo
or het beste advies. 

Desgewenst o
ok bij u 

aan huis.

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

 GROTEL 5, BAKEL - info@grotelsgenieten.nl - 0492-463888 

 

ontbijt aan. Bestellen? Bel of app ons even 

 

Vrijdag t/m woensdag 

van 10.00 tot 17.00 uur 

Op zoek naar een leuk cadeau?                                  
Diverse cadeaubonnen, wijnen en bonbons 
verkopen wij vanuit onze kiosk. Meer info? 
www.grotelsgenieten.nl 

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

            



Carnaval 2021 ‘Máárrr wan zeunt’.!

Beste mensen, als deze Gazet in 
de bus valt dan had deze vol moeten 
staan met artikelen en programma’s 
over de carnaval van Parkzicht en de 
Rampe tampers.

Helaas, zoals zoveel al in 2020 niet is 
doorgegaan zijn er in 2021 geen klets- 
en balavonden rondom en ten tijde van 
carnaval. Geen prinsbekendmakingen, 
geen sleuteloverdracht, geen optocht, 
geen prijsblazen, geen polonaises, geen 
kindermiddagen en nog veel meer dat 
niet kan. Het stadsmotto is dan ook 
gewijzigd van ‘Máárrr.. wa fijn.!’ In 
‘Máárrr wan zeunt’.! 

Is er dan geen carnaval in 2021? 
Natuurlijk wel, maar dan anders.

Zo heeft u in de Juni Gazet al kunnen 
lezen dat wij in april al besloten hadden 
om geen nieuwe prins te kiezen maar 
het te doen met Prins Ton d’n Urste 
bijgestaan door 13 oud-prinsen die nog 
steeds deel uitmaken van de Rampe-
tampers. Onze dansgroepen hebben 
zich proberen voor te bereiden voor 
het geval er nog iets mogelijk was 
maar ook hier gooide Koning COVID-19 
coronaatjes – zullen we maar zeggen – 
in de limonade in plaats van zoals het 
spreekwoord zegt roet in het eten. Dit 
alles kunt u lezen in onze coronaproof 
“noodeditie” van de Rampetamper die 
met carnaval GRATIS bij u bezorgd zal 
worden. Uiteraard met een kleurplaat 
waarbij er normaal op de kindermiddag 
prijzen te winnen zijn maar nu kunnen 
de kinderen deze inleveren op de 
Schovenhorstweide 1 in Dierdonk tot 
en met 20 februari, de zaterdag na 
carnaval. 

Er zullen 11 prijsjes beschikbaar zijn en 
de prijswinnaars zullen dan in de Gazet 
bekend gemaakt worden.

Wat kunt u zelf doen om te laten zien 
dat het carnaval is?
Versier uw huis, hang serpentines voor 
de ramen, hang een carnavalsvlag 
uit, verlicht uw huis met kleur aan de 
buitenkant.
Een kroegentocht houden? Ja dat kan 
ook coronaproof en wel in uw eigen 
huis. Hoe dan? Wel zet in elke kamer 
een flesje bier of een glas frisdrank en 
trek langs alle kamers. Vergeet niet de 
carnavalsmuziek te laten klinken en 
strooi driftig met confetti. Dan is er op 
aswoensdag ook nog wat op te ruimen 
nadat het askruisje is gehaald. Overigens 
wordt het dit jaar niet op het voorhoofd 
getekend maar ook uitgestrooid boven 
het hoofd. En niet vergeten, ‘s avonds 
lekker haringhappen -in huis deze keer- 
en gezellig nagenieten van deze speciale 
carnaval.

Carnaval voor de buis of het beeld
scherm:
Dit jaar geen Keiebijters Kletstoernooi… 
Máárr.. wan zeunt.! Een uniek jaar 
vraagt om een unieke editie en dit 
jaar presenteren we het Keiebijters 
Kletsverhaal! Máárr.. wa fijn.! In 
samen werking met Omroep Brabant 
en met medewerking van maar liefst 
16 kletsers zenden we op zaterdag 30 
januari en 6 februari twee edities uit 
van het Keiebijters Kletsverhaal 2021. 
Uitzending gemist? Geen probleem, 
kijk ze op je gemak terug via de website 
www.keiebijters.nl. Dus op de stoelen …

Bij de Houtse Kluppels, geen polonaise in 
hoftempel de Geseldonk deze carnaval, 
maar wel solonaise door je huiskamer! 
Op zaterdag 13 en zondag 14 februari 
brengen De Kluppels twee live uit-
zendingen via Facebook en Omroep 
Helmond. (Ziggo; kanaal 36 Breedband 
Helmond; kanaal 21 en KPN; kanaal 1429). 
De promo van de solonaise is te zien op 

www.kluppels.nl/2021/01/13/
live-stream-tijdens-carnaval/

Bij de Spurriezeiers houden ze in plaats 
van de traditionele optocht op zater-
dag 13 februari 2021 een geveltocht. 
Deelnemers kunnen zich opgeven en 
hun huis of straat versieren. De opzet is 
daarbij zoals de kunstroute, geen vaste 
route in verband met groepvorming, 
maar iedereen kan zelf losse adressen 
gaan bezoeken. Verder gaan ze maan-
dag 15 februari 2021 online met het 
Sjansbal.

Dus met carnaval genoeg te beleven 
maar je moet er zelf wat van maken. 
Wij als Rampetampers hopen u met dit 
stukje en de uitgave van onze Rampe-
tamper toch een klein beetje het gevoel 
van carnaval te geven. Wilt u aan het 
carnavals gevoel uiting geven met een 
Rampetampervlag en heeft u er geen, 
dan kunt u deze dit jaar lenen of kopen. 
Stel u hiervoor in verbinding met het 
secretariaat 0492-517210.

Uiteraard kan het zijn dat van boven-
staande nog zaken aangepast moeten 
worden in verband met verlenging van 
de huidige maatregelen of nieuwe maat-
regelen om corona in te dammen.

En het stadsthema ‘Máárrr.. wa fijn.!’ 
schuiven we een jaartje op en hopen 
van harte dat carnaval in 2022 gruwelijk 
fijn gaat worden. In deze zinnen een wel 
gemeend Alaaf en blijf vooral gezond!

Promo Kluppelcafe
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Nieuws over de N279 Veghel - Asten
Uit de Nieuwsbrief van Januari

Terugblik  2020
Het afgelopen jaar  zijn de voorbereidingen getroffen voor  de 
start van  de aanbesteding. Daardoor kan  na een  positieve 
uitspraak van  de  Raad  van  State snel gestart worden met 
het selecteren van een  aannemer De contractdocumenten 
hiervoor zijn nagenoeg afgerond. Deze documenten 
bevatten alle eisen  voor  de aannemer die aan het  project  
gesteld worden. Bij het opstellen van  de eisen heeft  de  
provincie met veel  partijen afgestemd. Bijvoorbeeld met 
Rijkswaterstaat over  eisen  ten aanzien van  damwanden 
in de Zuid-Willemsvaart met wegbeheerder over  het type 
asfalt dat gebruikt moet  worden of met het waterschap 
over  eisen  ten aanzien van afwatering. Maar  het contract 
stelt  ook  eisen  aan bijvoorbeeld bereikbaarheid tijdens  de  
bouwwerkzaamheden of het  betrekken vαn de omgeving 
door de aannemer bij de  uitwerking van  het ontwerp.

De provincie heeft in 2020 nadere afspraken met 
belanghebbenden en gemeenten gemaakt over het 
combineren van werk met andere  projecten. De herinrichting 
van een deel van de NCB-Iaan in Veghel is aan  het contract 
toegevoegd. En ook de reconstructie van de aansluiting 
Peeleindseweg op de N272  nabij Gemert wordt meegenomen. 
Door werk met werk te maken moet hinder voor de omgeving 
zo veel mogelijk voorkomen worden. In 2020  is ook gestart 
met de uitwerking van de opgave natuurcompensatie. Naast 
de plannen voor de N279 Veghel - Asten bestaat de opgave  
uit het realiseren van 45  hectare nieuwe natuur nabij de 
N279.  In een volgende nieuwsbrief meer informatie hierover.
In het afgelopen jaar heeft de Stichting Advisering 
Bestuursrechtspraak (STAB) advies uitgebracht over de 
plannen N279 Veghel - Asten aan de Raad van State. Ter 
voorbereiding op de behandeling van de bezwaren op het 
Provinciaal Inpassingsplan had de Raad van State om advies 
gevraagd over de verkeer- en geluidmodellen N279. De STAB 
is een organisatie van deskundigen die de bestuursrechter 
adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke 
leefmilieu. De STAB heeft de gevolgen op het gebied van 
verkeer en geluid beschreven. Hiervoor heeft de organisatie 
de provincie en alle bezwaarmakers gesproken.

Wat staat ons in 2021 te wachten
Eind 2018 hebben Provinciale Staten het Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP) N279 Veghel - Asten vastgesteld. Het PIP 
ligt vanaf ongeveer dat moment ter behandeling bij de Raad 
van State in verband met beroepsschriften die zijn ingediend. 

Vanwege drukte en de corona-uitbraak heeft de zitting niet 
in2020 plaatsgevonden.

De datum voor de zitting van de Raad van State is deze week 
bekend gemaakt. Van maandag 8 maart tot en met donderdag  
11 maart 2021  zal een vierdaagse zitting plaatsvinden waarin 
de bezwaren van alle appelanten besproken zullen worden. 
Naar  verwachting doet de Raad van State later dit voorjaar 
een uitspraak zodat het vervolg duidelijk wordt en de verdere
planning gecommuniceerd kan worden.

Afhankelijk van de uitspraak kan kort nadien de aanbesteding 
voor het selecteren van een aannemer starten. Vervolgens 
werkt de geselecteerde aannemer voorafgaand aan de 
realisatie eerst het referentieontwerp uit naar een voorlopig  
ontwerp en later definitief ontwerp. Hierin is ook ruimte voor 
participatie. De aannemer betrekt de bewoners en overige 
belanghebbenden in dit proces.

Visualisaties voorlopig ontwerp
Op basis van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Veghel-
Asten is een digitale kaart gemaakt. U ziet op deze kaart 
een conceptontwerp dat nog verder uitgewerkt wordt door 
provincie en aannemer. De kaart geeft een indicatie van de 
toekomstige weg en bevat visualisaties van o.a. kruisingen en
viaducten. De kaart is te vinden:  https://pnb.tik-app.nl/n279-
veghel-asten/map/straks/project?loc=51.496914,5.680004,13,0,0

Zie ook https://www.brabant.nl/
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Nieuw leven in “d’n Hellemonder”
Carnaval seizoen is geopend en
Helmonders blazen d’n Hellemonder nieuw leven in!

Het beeldje d’n Hellemonder – dat ontworpen is door onze 
‘Gazet’ illustrator Ray Nicholson – is jarenlang verkocht met 
als doel het steunen van amateurverenigingen in Helmond.

Het beeldje is 38 jaar geleden in het leven geroepen door Jac 
Aarts en bij het beeldje zit een beschrijving over de historie 
van d’n Hellemonder geschreven door Cor Swinkels.
Maar het beeldje is de laatste jaren een beetje in de vergetel-
heid geraakt en na de dood van Jac Aarts 24 december 2019 
werd er vrijwel niks meer verkocht. Het was ook nog alleen te 
koop bij VVV Helmond.

Hoe is het zo gekomen?
Ik, José Nicholson – de vrouw van Ray Nicholson– vond dit erg 
jammer en ben een zoektocht begonnen.
Via de VVV kreeg ik te horen dat het Jac Aarts was, die de 
beeldjes leverde aan de VVV maar dat was voor het laatst in 
2017 gebeurd. Ik kwam toen tot ontdekking dat Jac Aarts was 
overleden en dat verkoop volledig stil lag.
Ik ben op zoek gegaan naar waar beeldje gemaakt werd en Ray 
wist nog van een gieterij in Venlo. Na veel vijven en zessen en 
tal van telefoontjes na diverse mogelijkheden kwam ik terecht 
bij een gieterij in Veghel. Die bel ik op en die man zegt “ooh ja 
d’n Hellemonder die mal heb ik 20 jaar geleden overgekocht 
vanuit Venlo. Puur toeval”.
Dus ik kon weer beginnen met produceren want hij wist 
precies waar het over uitging.

Mijn idee was om opnieuw te beginnen met het steunen 
van een vereniging en dacht aan jeugd van Helmond Sport. 
Het is snel gegaan en heb contact gekregen met Helmond 
support die een pop-up- store in leven hebben geroepen en 
nu ook een webshop hebben gemaakt en waarvan onze AH 
Dierdonkpark een afhaalpunt heeft. Dus na bestelling is d’n 
Hellemonder, bij de AH af te halen.
Ze hebben er ook gelijk een promotie aan verbonden door 
het 1e vernieuwde beeldje aan te bieden aan burgemeester 
Elly Blanksma die ook meteen enthousiast was.

D’n Hellemonder laat zien dat Helmonders samen sterk, 
verbonden en trots zijn op Helmond!
Beeldje d’n Hellmonder is niet meer weg te denken op een 
ieders vensterbank in Helmond of als het souvenir van 
Helmond, relatiegeschenk of ultieme cadeau.
D’n Hellemonder is verkrijgbaar bij de VVV (vvvdepeelshop.nl) 
maar ook via de website heelhelmondsupport.nl van Heel 
Helmond Support.
Volg d’n Hellemonder op:  en @dunhellemonder.

D’n Hellemonder (1963)
Geschreven door Cor Gruijters

Refrein;
En dè hit’ie naw gedoan um dèt’ie Hellemonder is,

um dèt’ie ut nie wou weten of um dèt’ie ut nie wis,

mar ein ding dè is zeker dè dut’ie 
nauw nie mer,

want ut deet’um erges toch un bietje zer.

Couplet
Hai ha nooit in zun leve
un rundje weggegève,
en ik verskoot toen ie plots zei:
vatte gai ut nou mar ein van mij.

Refrein

Couplet
En mi die dolle dage
moes’ie nen bril-goan drage
normaal dur ut joar dan ging ut wel
mar dan keek’ie zo barstes skèèl

Refrein
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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 
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom
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BADKAMERS
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TEGELVLOEREN

www.peterparket.nl 
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Carnavalsvrijdag voor de computer
Vandaag is het de vrijdag voor carnaval 
en eigenlijk zouden we dan carnaval 
vieren op school.  Echter een boze 
koning COVID 19 beter bekend als 
corona heeft kleine carona-confetties 
gestrooid waar veel mensen ziek van 
worden.  Om te voorkomen dat veel 
mensen de ziekte aan elkaar doorgeven 
moeten wij al een tijdje van school 
thuis blijven en krijgen we les via de 
computer. Er zit ook een camera op 
zodat ik mijn klasgenootjes wel kan zien. 

Onze juf Annie heeft gezegd dat we 
thuis onze carnavalskleren aan moeten 
trekken en dat we vandaag allemaal met 
carnavalskleren voor de computer gaan 
zitten. Ik ben al heel vroeg wakker want 
ik vind het best spannend, carnaval 
vieren op afstand. Ik heb lang nagedacht  
over hoe ik verkleed zal zijn, en ik heb 
besloten om zeerover te zijn.  Nu had 
ik dit niet alleen bedacht maar samen 
met mijn nichtje Fleur, “dan zijn we 
met  twee zeerovers,” zei Fleur, “Dat 
is hartstikke spannend, en wie zal ons 
herkennen?”.

“Mamma heeft 
mijn kleren al 
klaar  gelegd. Een 
zwarte broek met 
alle maal gekleurde 
lapjes erop. Een 
ge streept T-shirt, 
een rode doek 
voor op mijn hoofd 
en een zwarte 
lapje om voor mijn 

ene oog te doen.” Ik trek snel de spullen 
aan en ga naar mijn jonge broertje 
Klaasje. Die is al wakker en speelt met 
zijn lego. “Waarom heb jij een zwart 
oog?” vraagt hij. “Ik ben een zeerover,” 
zegt ik. “Voor de schoolcarnaval op de 
computer.”

“Dat wil ik ook.” zegt Klaasje. “Jij zit 
nog niet in de kleutergroep,” zeg ik. “Ik 
wil het ook” zegt Klaasje nog een keer. 
‘’Dat kan niet” zeg ik. Klaasje  gooit een 
legoblokje naar me. ‘Stomme zeerover!’ 
roept hij en hij begint te huilen.

“Huilebalk!” roep ik. “Ik ben geen balk”, 
roept Klaasje. “Ik ben een zeerover.” 
Mamma komt kijken. “Wat is hier aan 
de hand?”  Ik vertel dat Klaasje boos 
is omdat hij geen zeerover is.  Mama 

zegt tegen Klaasje dat ze zal kijken 
wat er nog aan verkleedspullen in huis 
zijn en dat hij dan ook even mee op de 
computer mag kijken hoe de kinderen 
van mijn klas verkleed zijn. Mama 
heeft voor Klaasje  boven op zolder een 
cowboypak gevonden en heeft hem dat 
aangetrokken. Klaasje gaat achter mij 
zitten zodat hij ook de andere kinderen 
in de verschillende carnavalspakken 
langs ziet komen en is helemaal onder 
de indruk. 

Mijn juf Annie is ook verkleed en wel als 
een  oude heks. Ze heeft een puntneus 
en op haar hoofd draagt ze een rode 
pruik en een heksenhoed. Een voor een 
mogen de kinderen elkaar laten zien 
hoe ze verkleed zijn, en dan komen er 
prinsessen, kikkers, cowboys, indianen 
en zelfs nog een zeerover voorbij op 
het scherm.  Als dat gebeurd is gaan 
we allemaal nieuw liedje  leren over 
carnaval. 

Vandaag zijn alle kinderen wegens het 
virus thuis gebleven,

Maar vandaag zijn hebben  wij met  
school dolle pret.

Er wordt vandaag  ook geen les gegeven,
Het  hele huis  wordt op z’n kop gezet.

Vandaag zijn er wel tien mooie prinses- 
sen, zes beren, twaalf rovers en een kok.

En kijk eens naar die lieve prinsessen
En de meester in een rare rode rok.

 
Vandaag gaan we keten met z’n allen,

Vandaag wordt het een heel groot 
beestenfeest.

We gaan vandaag lekker carnavallen
En zingen morgen: “Het is mooi geweest.”

Om 11.11 uur zegt juffrouw Annie dat 
het tijd wordt dat we de armen en benen 
losgooien en we thuis in ons eentje of 
met broertje of zusje moet springen 
hossen en zingen. Wij zingen wel tien 
keer het carnavalslied. Om 12 uur is het 
voor school uit met de pret en hoeven 
we een week geen lessen meer te 

volgen. We hebben carnavalsvakantie. 
Als de computer uitstaat zingt Klaasje 
het lied nog een keer. 

“We gaan kalevallen, we gaan kalevallen.
Het is mooi geweest. 

Ik ben een groot beest.”

Mama en Papa lachen er maar eens 
mee. Ze zeggen “zo dat was de carnaval 
van school”. Maar ja dit jaar is er geen 
optocht, geen kindermiddag enz. 
maar het is toch carnaval. En weet 
je wat mama zegt? “in plaats van de 
traditionele optocht, gaan we het huis 
en de ramen versieren met slingers en 
serpentines zodat het toch een beetje 
carnaval lijkt”. Ook mogen we tijdens 
deze dagen onze carnavalskleren binnen 
dragen. Op carnavalszondag is het ook 
Valentijnsdag, en normaal gaan we dan 
naar onze Opa’s en Oma’s met een rode 
roos. Helaas mogen we niet bij opa en 
oma op bezoek om een roos te brengen 
en kunnen we niet onze carnavalskleren 
laten zien.

Papa zegt dat we dat nu ook over 
de computer gaan regelen, net zoals 
carnaval op school. De Opa’s en Oma’s 
hebben ook een computer en zo 
zitten we op carnavalszondag in onze 
carnavalskleren op afstand samen met 
de Opa’s  en Oma’s en geven hen een 
virtuele Valentijnsroos. De Opa’s en 
Oma’s bedanken ons voor deze roos en 
zeggen dat we er mooi uitzien in onze 
carnavalskleren. Waarop Klaasje nog 
een keer begint te zingen, 

“We gaan kalevallen, we gaan kalevallen.
Het is mooi geweest. 

Ik ben een groot beest.”

Heel mooi wordt er gezegd, en laten 
hopen dat we in 2022 weer gewoon 
carnaval kunnen vieren en bij Opa en 
Oma op bezoek kunnen gaan.
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 27.
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Medi-Zijn: Polder-Prik
Een bloemlezing uit een spreekuur van huisartspraktijk Boszicht 
Column door huisarts Margot Gast

Na alle mooie kerstboodschappen en welgemeende wensen 
voor een beter 2021 krijgt 2021 toch weer andere wending 
dan we konden voorzien met de komst van de Engelse variant 
van het Corona-virus. Het ging al weken over een avondklok. 
En nu is die op 23 januari ook écht ingevoerd.

Op het moment dat ik dit stuk schrijf is de avondklok nét 
ingegaan en het is écht muisstil op straat. Geen auto, geen 
mens op straat. Her en der een eenzame wandelaar met een 
hondje. Een lege bus maakt de ronde nog af.

Wat is er toch een hoop gemopperd over de plannen voor een 
avondklok. Uniek sinds de tweede wereldoorlog, dat zeker. 
Het nut ervan is al vaak betwist in eindeloze talkshows.
Maar is de avondklok niet bedoeld om de verspreiding van 
het Coronavirus in te dammen ?
En dat doen we voor elkaar, niet voor onszelf als individu.

“Mopperen lost niets op en het verzuurt het gemoed alleen 
maar ”, zo sprak een oude patiënt van me, die de oorlog nog 
had meegemaakt. Hij vertelde hoe hij in de deuropening stond 
met zijn moeder en er rakelings een kogel langs het huis werd 
afgevuurd en de neus van zijn vader schampte. “ Geen boete, 
maar direct gevaar voor eigen leven. Dat voelde toch wel 
anders, dan nu verplicht ‘voor de TV’ de avondklok ‘uitzitten’. 
Met ruime keuze aan vermaak door domme programma’s!” 
Hij lachte heel smakelijk. “Mevrouw, wat is een maand binnen 
zitten op een mensenleven ?”.

En nu de avondklok een feit is, hoe kunnen we er het beste 
van maken samen ?
Zonder weg te zakken in frustratie, irritatie, somberheid en 
verzet. Iedereen heeft vast wel een alleenstaand familielid die 
we blij kunnen maken met een telefoontje om te vragen hoe 
het gaat. Een mooie brief schrijven aan een goeie vriend of 
vriendin die het moeilijk heeft. Een reeks kaartjes schrijven en 
die als verrassing rondsturen naar bekenden. Of ze (vóór de 
avondklok) rondbrengen. Lees een nuttig boek waar je veel 
wijzer van wordt of juist een mooi verhaal waar je in kan 

wegdromen voor een stukje ontspanning in deze zware tijd. 
Verzamel knutselspulletjes voor de ouders van de kinderen in 
de buurt.

Laten we proberen ons te weren voor de Engelse Corona-golf 
die anders te hard op ons af gaat komen. Hopelijk kunnen we 
door de verplichte avondklok investeren in betrokkenheid, als 
is het maar ‘op afstand’ vanuit huis. We kunnen meer beteken 
voor een ander dan we soms in de gaten hebben.

Terwijl ik mijn gedachten laat gaan over al de Corona-
perikelen in het land en de voorbereidingen van de Corona-
vaccinaties bedenk ik me hoe we deze klus kunnen klaren. 
Hoe er vooral heel veel over gepraat wordt, vaccin-leveringen, 
wel of niet via de huisarts, wie wel, wie niet, welke leeftijd als 
eerste, welke als laatste en weer zijn we een week verder. De 
“Coronavaccinatie” wordt zo langzamerhand een “Polder-
Prik” .

Ik zie een grapje voorbij komen, dat er Nederlandse variant 
van het Coronavirus is en dat die minder besmettelijk is. Dat 
komt omdat de virusdeeltjes eerst uitgebreid met elkaar in 
overleg gaan voordat ze iemand besmetten. Ik kon er niet echt 
meer om lachen … Ik keek vast even heel zuur, inderdaad !

We wachten op wat komen gaat met alle nodige voorzorgen 
om ieders gezondheid te beschermen en laten we vooral 
aandacht ( blijven) hebben voor elkaar !
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 *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

VERKOCHT
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Ook bij Kinderdagverblijf De Bereboot 
zitten we alweer sinds 16 december in 
Lock down.
Dit houdt voor ons in dat ook wij alleen 
noodopvang aanbieden.
Wij missen alle kinderen ontzettend en 
hopen binnenkort alle kinderen in goede 
gezondheid weer te kunnen ontvangen.

Net voor we in lockdown gingen was 
het bijna kerst. Reden genoeg voor een 
kerstviering in aangepaste vorm op 
dins dag 15 december. Voor de jongste 
kinderen van 0 tot 4 jaar was er een 
kerstlunch. Waar elke groep genoot van 
kerstliedjes en een gezonde en lekkere 
lunch, in kerstsfeer. Ook kapitein Beer 
kwam langs met zijn kerstmuts. Zelfs 
de kleintjes (en de pedagogisch mede
werkers) waren blij met zijn komst.

’s Middags was er een speurtocht 
door de wijk voor de kinderen van 
de Buitenschoolse Opvang. Voor de 
jongste kinderen van 4 tot 7 jaar was het 
zoeken geblazen naar stukken uit het 
kerstverhaal van Rikki Konijn. Eenmaal 
terug bij De Bereboot was er een lekker 
kopje thee en een kerstkoekje.
De oudste kinderen speurde naar 
kerststerren in de wijk Dierdonk, en 
moesten hierbij een puzzel oplossen. 
Ook voor hun was er bij terugkomst 
thee en een kerstkoekje. Het was een 
heerlijke dag!

Zoals reeds enkele jaren gebruikelijk is 
bij De Bereboot hebben wij ook dit jaar 
weer levensmiddelen ingezameld voor 
de voedselbank.
De voedselbank verstrekt levens mid
delen aan mensen die financieel niet of 
nauwelijks in staat zijn om in hun eigen 
levensonderhoud te voor zien. Deze 
mensen leven onder de armoede grens 
en krijgen de eindjes financieel niet 
meer aan elkaar geknoopt.

Wij willen deze mensen die levens mid
delen moeten halen bij de voedsel
bank met kerst wat extra’s geven. Wij 
hebben ook dit jaar de hulp van ouders 
ingeschakeld. Producten die bruikbaar 
zijn onder andere: wasmiddel, koffie, 
soep, thee, rijst, noten, pasta, gedroogd 
fruit, vruchtendrank, douchgel, toilet
artikelen werden ingezameld.

In de kerstvakantie brachten de kin der
en van de buitenschoolse opvang een 
bezoekje aan de voedselbank. On danks 
de Lock down werden er toch veel 
spullen verzameld voor de voedselbank.

2020 Terugblik op een raar jaar
We moesten strijden tegen onzichtbare 
monsters. Soms waren de monsters 
echt en tasten
ze onze gezondheid aan. Andere mon
sters maakten we misschien wel zelf. 
De zogenoemde beren op de weg. We 
werden als Bereboot:

• Flexibeler
• Meer bestand tegen stootjes
• Innoverender
• En vooral wijzer 
 (en soms illusies armer)

2020 wat hebben we ervan gemaakt?
Ondanks alles was het een goed jaar! 
Een jaar waarin we groeide, zowel 
letter lijk als figuurlijk. Waarin groene 
en gezonde kinderopvang steeds meer 
vorm heeft gekregen.
Wij wensen iedereen het allerbeste voor 

2021, en we maken er weer wat moois van!

Voorschoolse opvang
Vanaf 4 januari biedt Kinderdagverblijf 
De Bereboot zelf weer VSO aan op onze 
locatie, en dus niet meer op Basisschool 
Dierdonk. Voor de kinderen die een 
BSO 52 weken pakket afnemen bij De 
Bereboot, waarvan de kinderen op 
Basisschool Dierdonk zitten, blijft de 
Voorschoolse Opvang, zoals voorheen 
gratis. Ook voor de andere pakketten 
geldt dat uw kind, tegen betaling kan 
aansluiten bij onze VSO. Natuurlijk zijn 
ook de kinderen die nog geen opvang 
afnemen bij De Bereboot van harte 
welkom bij de VSO en BSO.

De Voorschoolse Opvang is, zoals 
voorheen, geopend van Maandag tot 
en met Vrijdag vanaf 7.30 uur. Onze 
Voorschoolse Opvang is vertrouwd en 
gezellig. De kinderen die bij De Bereboot 
naar de Voorschoolse Opvang komen, 
kunnen gebruik maken van een lekker 
ontbijtje bij ons tussen 7.30 u en 7.50 
uur. Dit ontbijt wordt verzorgd door 
De Bereboot. U hoeft dus zelf niets 
mee te nemen. We nemen de tijd om 
gezellig aan tafel te zitten, een boter
ham te eten, wakker te worden en 
nog wat te spelen voor we naar school 
gaan. Het ontbijt is inclusief het tarief. 
Voorschoolse opvang biedt rust voor u 
en uw kinderen.

Noodopvang
Zelfs van de noodopvang, voor de kin
deren waarvan ouders in de cruciale 
beroepen werken, maken we iets leuks. 
We spelen, zingen, knutselen, ont
dekken met de 0 tot 4jarigen rondom 
het VVE Thema: “Dit ben ik!”. Bij de 
buitenschoolse opvang is het thema 
“Ik+Jij=Wij”. Natuurlijk zijn we zoals u 
ons kent, veel buiten te vinden, in de 
natuur.
We hopen op korte termijn alle kin
deren weer te verwelkomen. Met de 
hele groep vinden we natuurlijk het 
allerfijnste!

KDV De Bereboot (Dierdonk)
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De kookmuts
De tortilla de patatas of Spaanse tortilla 
is een gerecht uit de Spaanse keuken. Ze 
vindt haar oorsprong in het binnenland 
van Spanje, en is wellicht een van de 
meest beroemde Spaanse gerechtjes. De 
kookmuts maakt zo’n dikke omelet met 
paprika en erwtjes. Er gaan ook erwtjes 
bij, en eigenlijk kan je je fantasie de vrije 

loop laten om een “tortilla-maison” te bedenken. Let er alleen 
op dat je dit gerecht zacht laat garen. Serveer de tortilla warm 
of koud, als maaltijd of als hapje.

Mijn weerspreuk voor deze maand is; 
“Als vroeg krokussen bloeien, dan zullen ze met de koude 
stoeien”. Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand februari
Aardappeltortilla met paprika en 
erwtjes               voor 4 personen

Ingrediënten voor 4 personen
5 stuks eieren
2 stuks grote aardappelen
1 stuks rode paprika
1 stuks grote ui
1 teentje knoflook
100 gram diepvrieserwtjes
verse oregano
paprikapoeder
olijfolie
peper
zout

Benodigdheden
Grote diepe koekenpan

Bereidingswijze
Schil de ui en snipper hem in fijne 
stukjes. Pel het knoflookteentje en plet 
het tot pulp.
Verhit de (diepe) pan en doe er een 
scheutje olijfolie in. Stoof de uien en de 
knoflook aan op een zacht vuur. Laat de 
stukjes ui glazig worden.

Schil intussen de aardappels en snijd ze 
in blokjes van ongeveer 1x1 cm. Laat de 
blokjes aardappel meestoven met de ui.

Schil de rode paprika met een 
dunschiller. Haal de zaadlijsten eruit en 
snij de paprika in fijne blokjes. Doe ze 
mee in de pan en laat de groente mee 
stoven.

Voeg er ten slotte ook de diepvries
erwtjes aan toe en roer alles regelmatig 
even om.

Snipper enkele takjes verse oregano fijn 
en strooi het kruid over de groenten. 
Voeg een snufje paprikapoeder toe, wat 
peper en wat zout. Roer om en laat alles 
enkele minuten verder stoven op een 
zacht vuur.

Breek de eieren in een kom, en klop ze 
los met de garde.

Giet het eiermengsel over de groenten 
en laat de tortilla nu zacht garen. Dat 
duurt ongeveer 10 minuten. (Let er 
goed op dat je op een zacht vuur gaart. 

Met te hoog vuur gaat de bodem van de 
tortilla aanbakken.

Neem een groot plat bord (minstens 
ter grootte van de braadpan) en leg 
dit boven op de pan. Stort de tortilla 
voorzichtig uit op het bord, en laat de 
dikke omelet weer in de pan glijden. Nu 
kan je de ommezijde nog kort garen.

Serveren
Herhaal het omkeren met het bord nog 
een keer, en je bent meteen klaar om 
te serveren. Je kan de tortilla ook laten 
afkoelen en later koud serveren als 
hapje of tussendoortje.

Tip(s):
Je kunt de schil van de paprika ook 
laten zitten, alleen is de paprika dan wat 
moeilijker verteerbaar.

Een frisse salade past er perfect bij.

bron: De kookmuts.
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Jeugdpuzzel. 
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing van 
de Kerstkruiswoordraadsel van vorige maand. De oplossing 
is: “Vrede op aarde”. Ondanks dat het geen prijspuzzel was, 
zijn er 6 kinderen die de oplossing hebben ingestuurd, en wel:  
Eline, Floor, Demi,Suze, Lindi, Nikki, en Bo.
Doe jij ook mee als het geen prijspuzzel is?
Deze maand hebben we een Ganzenbordwoordenzoeker. Het 
is deze maand Carnaval en op carnavalszondag ook  nog eens 
Valentijnsdag. Dit jaar is alles anders door de Corona(s) Wil je 
weten hoe het gevierd wordt? Begin dan aan dit Ganzenbord 
bij het vakje Start. Tel het aantal vakjes de richting uit van de 
pijl en noteer op de streepjes de letters die je onderweg tegen 
komt. Soms staat er geen pijl maar de tekst ga “naar vak...” 
Vandaar volg je weer de pijlen.

Als je het laatste vak zonder letter 
bereikt hebt weet je hoe we dit jaar deze 
festiviteiten  vieren.De gevonden letters 
kun je invullen op de stippellijntjes in 
het midden van de puzzel.

Veel puzzel- en speurplezier. Deelname 
is weer mogelijk vanaf 7 jaar. 

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 6 inzendingen maar  alleen bij 
voldoende inzendingen (min. 20) zullen 
wij de prijspuzzel herinvoeren. Dus spoor je vriendjes en 
vriendinnetjes aan om ook mee te doen. 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: Woensdag 16 Februari

 

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Het Ganzenbord

A

V

E
N

I
O

E W N J A
I

R

V

R

NG
E

S

F

LESNPNAAT

E

D A
V

N A T

D
7-

->
   

7-->   

L

4-->   2-->   5-->   

C

ED
4-

->
   

<--3   
A

<--5   

<-
-3

  

7-->   

<-
-6

. 

7-->   

<--4   
<--2   9-->   

<--2   

6-->   

<--4   <--3   1-->   5-->   
6-

->
   

<--4   5-->   
<--8   

5-
->

   

<--10   

<--2   
<-

-3

7-->   

2-->   
<--4   

3-->
<--5   

5-
->

   7-->   

3-->   

_ _    _ _ _ _ _ _ _ _    _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _

_ _    _ _   _ _ _ _ _ _ _ 

       

7-->

2-
->

Leven verknoeien
Een knul gaat op een dag naar de vader 
van zijn lie�e om hem de hand van zijn 
dochter te vragen. "Oh, vergeet het 
maar!" krijgt hij te horen. "Ik wil niet dat 
mijn dochter haarleven verknoeit bij een 
domme knaap!" De knaap kijkt de man 
recht in de ogen en zegt: "Ik ook 
niet,meneer, daarom kom ik nu juist haar 
hand vragen!" 

Geen dorst
Jantje hield in 2020 zijn kinderfeestje. 
Zijn moederzet allemaal flessen cola 
in de koelkast en dan zet Jantje een 
lege fles in dekoelkast. Zegt zijn 
moeder:"Waarom zet je een lege fles 
in de koelkast?" Zegt Jantje: "Voor de 
kinderen die geen dorst hebben!"

Geef mij een pintje
Er komt een gespierde man in een café 
binnen, en zegt:"Cafébaas, een pintje, of 
anders... .Dus de cafébaas gee� een pintje. 
Weer komt er een struise man binnen en 
zegt:"man geef mij een pintje, of anders... 
.Weer gee� de cafébaas een pintje. Dan 
komt er een oude man binnen en zegt: 
cafébaas geef mij een pintje, of anders...De 
cafébaas wordt het beu en zegt:"of anders 
wat?" Of anders een chocomelk meneer.
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VERBERKT

Voor advies, verkoop en reparatie 
witgoed, tv/audio, keukenapparatuur 

Electro World Verberkt
Helmondsestraat 21,  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

Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

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!

•  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

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

            



Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost zondag 8:30, 9:30 en 11:00 u 

H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum) 
 zondag 10:00 en 11.00 u
Andere dagen: Jozefkerk maandag t/m donderdag 9:00u
 vrijdag  19:00u
 zaterdag : geen viering  

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
www.facebook.com/ParochieHeiligeLambertus 

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 (woensdag en donderdag 9.30-12.0P0)

Pastorie:
 Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 - 477255 

Veranderingen in de dienstverlening van het 
parochiekantoor

De coronacrisis heeft voor ons parochiekantoor grote 
gevolgen. Niet alleen zijn wij vanwege de lockdown nu 
noodgedwongen gesloten voor bezoek aan het loket, maar 
veel erger is dat onze vaste gastheer Cor van Duijnhoven 
vanwege corona is overleden.

Wij hebben met het secretariaat van het parochiebestuur 
besloten om de dienstverlening flink aan te passen. Niet alleen 
aan de (trieste) omstandigheden, maar ook aan de veranderde 
tijdgeest vanwege Covid19 die in de hele samenleving leidt tot 
meer online-werken en -leven. Ook de mensen van kantoor 
gaan meer van thuis uit werken en de kantoorfunctie wordt 
ingekrompen. Dat mag niemand verbazen in deze tijd.

• Het kantoor zal na de lockdown nog slechts geopend zijn 
op woensdag en donderdag, van 9:30 -12:00. Minder vaak 
en korter dus. Tijdens de lockdown is het kantoor op die 
tijden wel telefonisch te bereiken. Op alle overige tijden 
staat er een antwoordapparaat aan.

• De parochie gaat meer inzetten op online-communicatie. 
Dat wil zeggen dat een heel aantal zaken waarvoor 
parochianen gewoonlijk aan het loket kwamen, of belden, 
voortaan via formulieren op onze website worden 
geregeld. Daarbij moeten we denken aan:

1. Aanmeldingen voor het doopsel en het huwelijk
2. Aanvragen van misintenties en doopbewijzen
3. Inschrijven in de parochie.

Wij begrijpen dat het voor u, parochianen, wennen zal zijn. 
Het is ook voor de vrijwilligers wennen. Covid19 heeft de 
samenleving veranderd en ook ons kantoor hard geraakt. Wij 
hopen dat u zich kunt aanpassen aan deze veranderingen. 
Helaas zullen ook op andere terreinen dan de parochie 
steeds meer mensen die nu niet graag via internet werken, 
mee moeten met de digitale trein om in de samenleving 
aansluiting te vinden. In die zin denken we niet dat u verrast 
kunt zijn over deze aanpassingen.

Wij hopen u op deze vernieuwde manier net zo goed of nog 
efficiënter van dienst te kunnen zijn.
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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

Helmond en Asten-Someren
Op 31 december hebben de Protes
tant se Gemeente Helmond en 
AstenSomeren de overeenkomst tot 
samengaan getekend!. Vanaf 1 januari 
2021 zijn wij één gemeente: de Protes
tantse Gemeente Helmond Asten 
Someren (HAS).

SchuldHulpMaatje 
In de bijzondere tijd waarin we nu 
met Corona leven is het omgaan met 
armoede en schulden een nog groter 
en onzichtbaarder probleem. Maar 
liefst een op de vijf huishoudens heeft 
financiële problemen. Dat is veel. 
Veel mensen schamen zich zo erg 
voor hun schulden, dat ze geen hulp 
durven te zoeken. Naar die mensen is 
SchuldHulpMaatje Helmond op zoek. 

Als je in de schulden zit, heb je iemand 
nodig die in je gelooft en je helpt. 
Iemand die niet oordeelt, maar gewoon 
met je aan de slag gaat om je geldzaken 
weer onder controle te krijgen. De vrij
wil ligers van SchuldHulpMaatje doen 
dat. Samen lukt ‘t. 
Hoe eerder mensen aan de bel trekken, 
hoe beter. Geldzorgen veroorzaken 
voor veel stress. Het komt vaak voor 
dat mensen daardoor niet meer helder 
kunnen nadenken en de problemen 
alleen maar erger worden. Een Maatje is 
er dan om te luisteren, te helpen over
zicht te krijgen en samen een aflossings
plan te maken. De Maatjes zijn daar 
speciaal voor opgeleid. En die hulp kost 
niets. 

SchuldHulpMaatje is opgericht door 
de kerken maar sluit niemand uit van 
hulp. Elk jaar krijgen veel inwoners van 

de gemeente Helmond hulp bij hun 
financiële problemen door 10 ge certifi
ceerde Maatjes. Daarbij maakt het 
niet uit wat het geloof, de huidskleur, 
de geaardheid of de afkomst is van 
de mensen die hulp vragen. Iedereen 
met financiële problemen mag contact 
opnemen, wat de oorzaak van de schul
den ook is. 

Aanmelden voor hulp bij financiële 
pro blemen is heel eenvoudig: vul het 
formulier in op www.schuldhulpmaatje.
nl of bel +31633 857 194. 
Onze coördinator Wilma of Paul neemt 
dan contact met je op om een afspraak 
te maken voor een intakegesprek. 

Kerkdiensten en lezingen 
Kerkdiensten zijn te volgen via kerk
dienst gemist
De lezingen en gespreksgroepen zijn 
steeds opgeschoven of vervallen.
Ook hier is het afwachten hoe het in 
februari gaat worden. We kunnen ook 
hiervoor niets voorspellen en moeten 
daarom voor informatie naar de website 
verwijzen.
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Vuurtje stoken hoort bij scouting, daar 
zijn we het waarschijnlijk wel over eens. 
En dat vuurtje stoken doen we graag 
bij onze eigen blokhut. Maar helaas 
heeft Corona hier ook een stokje voor 
gestoken. En zeker nu we in de lockdown 
zitten, zijn life opkomsten niet mogelijk. 
Maar dat houdt een aantal mensen bij 
onze scouting niet tegen om juist deze 
kampvuurplek eens flink onder handen 
te nemen. Hierdoor kunnen we zodra 
het weer kan een mooi vuur stoken in 
onze vernieuwde kampvuurplek.

En tussendoor hebben we ook nog 
een overspanning gemaakt boven ons 
balkon voor de lange zomeravonden.

Vuurtje stoken hoort bij Scouting

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