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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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Nog even geduld …
In de Gazet van maart 2018 heette het 
voorwoord “De Siberische beer”. Er 
werd toen een winterhel voorspeld die 
niet uitkwam. We hebben hiervoor even 
geduld moeten hebben, eerlijk gezegd, 
bijna 3 jaren. Het was deze maand 
even erg wit zodat er sneeuwpoppen 
gemaakt konden worden en men met 
de slee over straat kon. Even later was 
het zo koud dat de schaatsen onder 
gebonden konden worden. Jammer 
genoeg voor de liefhebbers heeft het 
(te) kort geduurd.

Nog even geduld hebben we dus niet 
nodig om weer liggend in die lekkere 
strandstoel, weliswaar met 1,5 meter 
tussenruimte, ons witte kleurtje weer 
een beetje tot brons om te laten vormen. 
Terwijl ik dit voorwoord schrijf hebben 
we een prachtig voorjaarszonnetje met 
temperaturen van 18 tot 20 graden. Wie 
had dat kunnen denken?

Even geduld dus nog om weer lekker 
dicht bij elkaar te komen en bij elkaar 
op bezoek te gaan, maar er zijn voor
uit zichten. Als deze Gazet wordt be
zorgd worden de eerste mensen in 
Huisartsenpunt Dierdonk voorzien van 
de eerste prik tegen het asociale virus.

Even geduld nog tot iedereen beschermd 
is, of de regels versoepeld worden, of de 
vi(e)russen de strijd opgeven. Dat we 
weer winkelen en op vakantie kunnen 
met een open horeca en elkaar vooral 
weer kunnen ontmoeten in Parkzicht.

Nog even geduld en dan mag elke 
stemgerechtigde Dierdonker op 15, 
16 of 17 maart toch even Parkzicht 
in om zijn stem uit te brengen voor 
de 2e Kamerverkiezingen, of u moet 
de pech hebben dat u wegens de 
corona veiligheid deze keer naar het 
stembureau moet in de gymzaal. Dan 
heeft u immers even langer geduld 
nodig.

Even geduld hebben tegenwoordig 
ook onze politieke columnisten nodig. 
deze zijn dit jaar uitgebreid van 4 naar 
6 personen. De 2 nieuwelingen hebben 
zich vorige maand aan u voor gesteld. 
6 wijkgenoten nu dus, die nu echter 
om de 3 edities een bijdrage mogen 
schrijven in plaats van om de 2.

Even geduld hebben wij als redactie deze 
maand ook gehad, dachten we in eerste 
instantie slechts kopij binnen te krijgen 
voor een Gazet van 24 pagina’s, hebben 
we deze keer nog stukken geaccepteerd 
na de deadline en is het weer een Gazet 
geworden van 32 pagina’s. Ook hebben 
we van wijkbewoners spontaan foto’s 
of een artikel toegezonden gekregen. 
U vindt deze terug in deze Gazet. Ook 
leest hierin dat de wijkraad op zoek is 
naar bestuursleden, tourclub 81 25 jaar 
bestaat, de tennisclub ook creatief met 
de avondklok omgaat, en ook waarom 
soms mensen geen mondkapje dragen. 
Verder onze kinderpagina’s en hoe 
carnaval ”digitaal” gevierd werd. Heeft u 
ook uw as(kruisje) gehaald?

Nog even geduld voor dat u weer 
wat leest van de vaste inzendingen 
“MoetNiks”en de katholieken. Evenals 
onze seizoenaanbieders zoals o.a. de 
Dierdonkdagen, Dierdonk Events, Kunst 
in Dierdonk, Parkzicht is er even nog 
geen zicht op wanneer deze activiteiten 
weer kunnen worden ontplooid. 

Nog even geduld moeten ook de meeste 
adverteerders hebben, ze zijn dicht of 
doen aan click en collect. Wij zijn blij 
dat ze nog steeds adverteren, denk 
dan ook aan hen als u iets nodig heeft. 
Houd u er wel rekening mee dat wegens 
de lockdown de dienstverlening of 
openingstijden kunnen afwijken. Mijn 
advies is neem vooraf even telefonisch 
contact met hen op.

Waar u slechts nog even geduld voor 
moet hebben is de zomertijd. Vergeet 
niet op 28 maart de klok een uur vooruit 
te zetten.

Dan zal ik uw geduld niet langer op de 
proef stellen maar geniet van deze 
uitgave van de Gazet, blijf gezond en dat 
we elkaar weer snel mogen ontmoeten. 

Frank S
mits

Nog even geduld....Ingestuurd door:
Henk van Horik  MoetNiks
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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: 17 maart.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 2 april.
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Peeleik 5, 5704 AP Helmond, 
www.lotushelmond.nl

maand menu MAART
€ 20,00 voor 2 personen

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 zwarte bonensaus                                                                                     

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

Verse SUSHI graag een dag vooraf bestellen, op is op! 

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

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 !

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%

             

            



Regionale Energie Strategie
De Regionale Energie Strategie is een 
landelijk programma voor alle regio’s in 
Nederland. 
Wij hier zijn de regio Eindhoven / Helmond. 
De bedoeling van deze strategie is dat 
we voor 2050 allemaal van het gas af zijn 
en dat we CO2 neutraal zijn. 
De redenen hiervoor zijn natuurlijk bij 
iedereen bekend en logisch. We moeten 
onze planeet koesteren en behouden. De 

RES wordt door het college idealistisch afgeschilderd en gaat 
aan de realiteit voorbij. Ook het Energiehuis doet zijn uiterste 
best en dat mag lovenswaardig worden genoemd. Wat is er 
dan aan de hand?
Nou, er zijn nogal wat zaken die de RES tegenwerken, helaas.
* Grote buitenlandse commerciële bedrijven die overal 

plotseling zonnevelden willen leggen. Dit doen ze zonder 
eerst te overleggen met omwonenden. Ze hebben al 350 
miljoen subsidie van de overheid ontvangen.

* Grote energieleveranciers die onlangs vertelden dat de 
stations voor levering van stroom bijna vol zitten. Onlangs 
zijn 2 grote velden in Mierlo zijn stopgezet. (of dat is nu weer 
teruggedraaid)

* Gas is hoog-energetische opslaanbare energie,en daar kan 
bijna geen andere energie tegenop.

* In onze omgeving 4 vliegvelden zijn: Volkel, De Peel, Budel en 
Eindhoven. Dus windmolens mogen niet worden geplaatst 
op de meeste gebieden in de regio.

* Iedereen praat over windmolens en zonnepanelen. Deze 
2 wekken elektriciteit op, maar hoe bewaar je die? In de 
winter hebben we de meeste energie nodig en dan schijnt 
de zon niet en er is weinig wind.

* Op de tv was een interview met een kweker die heel veel 
kassen had. Hij was van het gas af, maar moest daardoor 
zoveel belasting betalen dat ie weer aan het gas moest om 
uit de kosten te komen.

* NIMBY: not in my backyard. Veel inwoners willen wel 
molens, maar niet in de achtertuin.

* Warmtepompen maken herrie en zijn veel te duur.
* Warmtecentrales, zoals die in Helmond, hebben een 

monopoliepositie en door nieuwe wetgeving gaan ze die de 
komende 30 jaar behouden en ze vragen hoge bedragen.

* Hoogovens TATA steel in IJmuiden wekken zoveel CO2 op, 
dat als ze stoppen we aan de milieu-eisen voldoen. Dit komt 
door de stook van cokes door het Indiaas bedrijf.

* Veel mensen zijn tegen kernenergie, maar het is een erg 
goed alternatief.

Ondanks al deze punten (en nog veel meer) is Helder Helmond 
wel voor de RES, maar niet voor een ondoordachte, gehaaste 
invoering. Zolang de grote winstmakende bedrijven er zich 
mee bemoeien blijft dit fout gaan. Er zijn veel aasgieren!
Wij, als Helder Helmond, denken dat de burger/inwoner moet 
opstaan, zich moet inlezen en zich ermee moet bemoeien, 
anders komt het niet goed. Er staat veel 
te gebeuren de komende jaren.

Louis van de Werff,
Burgercommissielid Helder Helmond

50PLUS, verkiezingen en MIRT
De verkiezingen voor de Tweede Kamer 
staan voor de deur. Op 15, 16 en 17 
maart mogen we het rode potlood 
weer hanteren of jouw stem per brief 
uitbrengen.
Vanzelfsprekend doet de politieke partij 
50PLUS ook mee aan deze verkiezingen. 
Ik zal niet onder stoelen of banken 
steken dat in mijn partij in de afgelopen 
maanden beroering is geweest. Nieuwe 

lijsttrekker, nieuwe kandidaten en een koersverbreding. En 
niet bij iedereen viel dat even goed met als resultaat onrust.

Nu de campagne vorige week is gelanceerd zijn de kaderleden 
eendrachtig op pad om posters te plakken en te flyeren. En 
50PLUS is nodig in de hedendaagse politiek.
In een klein voorbeeldje laat ik jullie zien dat de strijd van 
50PLUS voor de positie van de ouderen nog steeds hard nodig 
is:

50PLUS vecht voor levensloopbestendige woningen en voor 
voldoende opvang in verpleegtehuizen. Maar ook voor een 
verbeterde AOW en andere inkomensvoorzieningen. En 
natuurlijk de kwestie van de pensioenen!!
Ga stemmen en denk daarbij aan 50PLUS op lijst 10!!! Succes

Het twee onderwerp wat ik kort wil aansnijden is het 
onderwerp Verstedelijking en mobiliteit Helmond 2040:het 
meest actuele onderwerp in de politiek op dit moment. En 
dat is niet voor niks, het gaat tenslotte om de inrichting van de 
toekomst van Helmond.
In de discussie heeft 50PLUS stelling genomen tegen de 
zuidelijke varianten (Vossenbeemd en Rochadeweg) als 
vervanging van de Traverse. De ondertunneling van de 
Traverse wordt onbetaalbaar en daarom kiezen we 50Plus 
Helmond voor de RUIT om Eindhoven en Helmond. In de 
plannen is nieuwbouw voorzien in het centrum; daar zal de 
50PLUS fractie mee instemmen.

In de komende maanden zal duidelijk worden waar we in 
Helmond op uit komen.

Jan van Aert,
Raadslid 50Plus
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Weer naar school

Na een lange periode thuisonderwijs 
mochten we eindelijk weer naar school! 
Wat was het fijn om iedereen weer te 
zien.
Alle kinderen, leerkrachten en ouders 
hebben extra hard gewerkt de afgelopen 
weken. Wij willen iedereen via deze weg 
nog een keer ontzettend bedanken voor 
de hulp en inzet. We starten vol goede 
moed weer met het fysieke onderwijs 
en zijn heel blij dat iedereen er weer is.

#Daslief
Een aantal kinderen van Kindcentrum 
Dierdonk hebben een #DASLIEF actie 
uitgevoerd. Want in deze gekke tijd 
is het wel zo leuk als je lief voor jezelf 
en elkaar bent. Denk maar eens aan 
het helpen van papa en mama: met 
stofzuigen, koken of de was. Er zijn zelfs 
kinderen die de wijk zijn gaan opruimen!  
Toen we dit te horen kregen dachten we 
echt #DASLIEF.  
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Wijkraad zoekt nieuwe bestuursleden
Op 14 oktober 1998 heeft Mr. Udo Arnoud Oidtmann, notaris 
te Helmond de statuten ondertekend voor de oprichting 
Stichting Wijkraad Dierdonk. Vanaf die tijd hebben diverse 
wisselingen van het bestuur plaats gevonden, waarbij vooral 
de functie van voorzitter verschillende keren werd gewijzigd.

Vorig jaar was de wijkraad op zoek naar een nieuwe voorzitter 
en penningmeester, wat in januari lukte en de wijkraad weer 
voltallig was. Er lagen goede uitgangspunten op tafel, die het 
bestuur goedkeurde, en met vertrouwen aan de slag ging.

Een goed actiepunt was, dat de samenwerking met de 
Wijkvereniging op de agenda werd gezet en daarmee het 
begin werd gemaakt om gezamenlijk regelmatig voor de wijk 
met goede ideeën te komen.

Helaas bleek dat door verschil van inzichten tussen bestuurs
leden het niet mogelijk was om juiste beslissingen te nemen.

Naast de voorzitter, haakte ook de penningmeester en 
de secretaris af, waardoor de Wijkraad op dat moment 
nog uit slechts twee personen bestond. In overleg met de 
Wijkadviseur is tijdens een gesprek besloten dat de voorzitter, 
secretaris en de twee nog actieve bestuursleden, als ‘slapend’ 
bestuur voorlopig zullen fungeren en dat de Wijkadviseur en 
Opbouwwerker van de Lev Groep gaan zoeken na nieuwe 
leden voor de Wijkraad.

Intussen zijn de financiën overgedragen via de gemeente 
naar de Levgroep. Het Wijk Actieplan (WAP) 20202021 blijft 
intact. Wanneer het corona virus wordt overwonnen en alle 
activiteiten weer van start gaan, kunnen de deelnemers over 
het budget beschikken via contact met de wijkadviseur Stefan 
Schuller.

Wanneer u zich geroepen voelt om het bestuur van de 
Wijkraad Dierdonk te versterken, kunt u zich melden bij:
Wijkadviseur Stefan Schuller s.schuller@helmond.nl of
Op bouw werker Levgroep Frans Sleegers 
Frans.sleegers@levgroep.nl

Ook in coronatijd kan het Energiehuis Helmond bewoners helpen!

Ook het Energiehuis is in verband met corona (tijdelijk) 
gesloten voor een fysiek bezoek. Dat wil niet zeggen 
dat wij bewoners en huiseigenaren niet kunnen helpen 
met onafhankelijke informatie en voorlichting over het 
verduurzamen van de (eigen)woning.

Energiecoach op afspraak (online)
Het blijft mogelijk om een afspraak te maken om uw 
vragen te beantwoorden of informatie in te winnen over 
de mogelijkheden die er zijn om uw (eigen)woning te 
verduurzamen. 
Dit doen we nu tijdelijk via digitaal beeldbellen op dinsdag- 
woensdag- en donderdagmiddag.

Afspraak maken met een Energiecoach
kan via www.energiehuishelmond.nl.
Naast een bevestiging krijgt u een dag van te voren via de mail 
een inlogcode om direct en eenvoudig te beeldbellen met 
onze Energiecoach. Dit gaat via een Zoom of Teams online 
meeting. U hoeft hiervoor geen apart programma of app te 
installeren. U heeft hiervoor alleen een laptop/PC/mobiel met 
microfoon en camera nodig.

Telefonisch Serviceloket
Voor korte vragen over het verduurzamen van uw woning 
is het Energiehuis Serviceloket telefonisch bereikbaar op 
dinsdag en donderdagmiddag van 13.0017.00 uur via 
085 0410041.

3 Thema avonden online in Maart
Omdat we op korte termijn nog geen bewoners bijeenkomsten 
in het Energiehuis kunnen houden, hebben we besloten 3 
online thema avonden te organiseren. Deelnemers ontvangen 
een dag voor aanvang per mail een link/inlogcode om online 
deel te nemen.

8 maart 19:30 uur  thema: zonnepanelen
15 maart 19:30 uur  thema: warmtepompen
22 maart 19:30 uur  thema: isoleren en besparen

Aanmelden online thema avonden via: 
www.energiehuishelmond.nl/agenda

Over Energiehuis Helmond
Alle informatie, voorlichting en activiteiten van het Energiehuis 
Helmond is onafhankelijk, objectief en ondersteund door 
kundige vrijwilligers en energiecoaches. 
Bovendien is alle informatie en dienstverlening gratis, 
mogelijk gemaakt door de Gemeente Helmond.
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NIEUWE SHOWROOM GEREED

Het einde van de lockdown? 

Wij zi
jn er klaar vo

or!

We hebben de kans aangegrepen om 

onze showroom te vernieuwen. Als h
et 

weer kan, bent u van harte welkom!

Maar to
t die tijd

 blijve
n wij te

lefonisch
 

goed bereikbaar en kunt u nog ste
eds 

bij ons te
recht 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

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

            



Op naar Carnaval 2022 ‘Máárrr wa Fijn’.!

Beste mensen,
Carnaval 2021 was speciaal, fysiek bijna 
onmogelijk, daarom veel digitaal. Om 
de leden een hart onder de riem te 
steken zijn we ze allemaal van jong tot 
oud , een week voor carnaval, afgegaan 
en hebben we een alternatieve 
onderscheiding uitgereikt op 1,5 meter 
afstand, dit bepaalt door de rode loper. 
Gezien het weer was het alternatief 
meer dan welkom met het op handen 
zijnde weer, namelijk een das in de 
samenwerkingskleuren. Verder hebben 

we in Dierdonk op carnavalszaterdag 
door sneeuw en ijs ons boekje rond 
gebracht. Nadat op verschillende tijden 
daarmee was gestart zijn we nadat de 
bezorging gedaan was, op verschillende 
momenten bij Prins Ton d’n Urste langs 
geweest voor “Koek en Sopie” (erwten- 
of tomatensoep en (alcoholvrij) bier. In 
verschillende wijken wapperde onze 
vlag tot in Beek en Donk en Someren 
toe. Verder was het een carnaval van 
thuisblijven en voor de buis genieten, 
met “de Slimste Prins” waarbij Prins 
Briek XLVII met een biertje net iets 
slimmer was dan Prins Ton d’n Urste. 
En ineens stond hij er dan , de Kei deze 
keer zonder veel aandacht maar kan 

ook nu niet ontbreken. En zoals hij 
gekomen is is hij op dinsdag ook weer 
verdwenen allen met de grootvorst en 
een trompetist.

Verder heeft iedereen op zijn manier 
genoten van dit feest alleen samen of 
samen in de digitale polonaise. Alleen 
dit jaar viel er niet veel op te ruimen 
maar is er toch ook weer haring gehapt. 

Het was dit jaar een carnaval met thema 
‘Máárrr wan zeunt’.!  Laten we hopen 
dat we in 2022 inderdaad weer kunnen 
zeggen ‘Máárrr.. wa fijn.! In deze zinnen 
blijf vooral gezond, en carnaval 2022 
gaan we er weer tegenaan.!
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Vaccineren in de regio, een toelichting
GGD Brabant-Zuidoost voert de lande-
lijke vaccinatiestrategie van het mini
sterie van Volksgezondheid Welzijn 
en Sport (VWS) uit. Het ministerie 

van VWS bepaalt wie wanneer aan de beurt is, en wie welk 
vaccin krijgt. Het RIVM nodigt vervolgens de mensen uit die 
aan de beurt zijn. De GGD’en organiseren de locaties en het 
personeel om vaccinaties te zetten.
GGD Brabant-Zuidoost zet in de regio meerdere vaccinatie-
locaties op. Op een aantal locaties, in Helmond, Eindhoven en 
Best, wordt al gevaccineerd. Daarnaast worden nieuwe locaties 
opgebouwd maar nog niet in gebruik genomen, bijvoorbeeld 
in Valkenswaard en Bladel. Dit komt omdat er onvoldoende 
vaccins beschikbaar zijn. GGD Brabant-Zuidoost bouwt de 
komende tijd wel door, want we willen klaarstaan en direct 
kunnen starten zodra er wél meer vaccins beschikbaar zijn.

De juiste doelgroep naar de juiste locatie, voor juiste vaccin
Inwoners met een uitnodiging van het RIVM maken een 
afspraak via het landelijk callcenter van de GGD. Dit nummer 
staat vermeld in de uitnodigingsbrief. De afspraak is dat het 
landelijk callcenter probeert de afspraak zo dicht mogelijk bij 
de woonlocatie in te plannen. Hierbij wordt ook 
gekeken naar welk vaccin er op welke locatie 
aanwezig is. Het is belangrijk dat het juiste vaccin 
bij de juiste doelgroep terecht komt. Hierdoor 
kan het voorkomen dat mensen niet bij de 
dichtstbijzijnde vaccinatielocatie, maar bij een 

andere locatie binnen de regio gevaccineerd 
worden.
In Helmond en Eindhoven wordt bijvoorbeeld 
momenteel alleen het BioNTech/Pfizer vaccin gegeven en in 
Best alleen het AstraZenaca vaccin. Dit kan in de loop van de 
tijd ook weer veranderen, vandaar dat het landelijk callcenter 
er voor zorgt dat de juiste mensen naar de juiste locatie, voor 
het juiste vaccin gaan.

Soms vaccinatie buiten de regio
Soms is het plannen van een afspraak niet altijd op korte termijn 
mogelijk binnen de eigen regio, omdat de beschikbare vaccins 
gereserveerd zijn. Als mensen (mét uitnodiging) toch snel ge-
prikt willen worden, dan kunnen ze worden ingepland bij een 
vaccinatielocatie verder van huis en/of in een andere regio.

De vaccinatiecapaciteit wordt wekelijks groter.
Momenteel worden door het landelijk callcenter per week 
zo’n 200.000 afspraken ingepland. In de regel gaat dit goed, 
maar helaas niet altijd. Er is voortdurend nauw contact tussen 
het landelijk callcenter en de GGD’en om er voor te zorgen dat 

het maken van afspraken soepel gaat verlopen.

Vragen of meer informatie?
Algemene vragen over de coronavaccinatie: 
www.coronavaccinatie.nl of bel 0800-1351
Vragen over de vaccins: www.rivm.nl/covid19
Vragen over vaccinatielocaties: www.ggdbzo.nl

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

We zoeken vrijwilligers voor:
- Vrijdagmiddag van 13.00 - 17.00 u
- Zaterdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur
- Afhuur op zondagmiddag  

(over het algemeen van 12.00 - 18.00 u)
- Scholen op doordeweekse ochtenden

Taken tijdens openingsuren betreft:
• het meehelpen bij de verkoop van versnaperingen
• het inschrijven van abonnementen
• het toezicht houden op de (kleine) bezoekers.

Taken met betrekking tot afhuur en scholen betreft 
hoofdzakelijk toezicht houden.

Wij stellen een kleine vrijwilligersvergoeding in het 
vooruitzicht. Tevens krijgen eigen kinderen gratis toegang tot 
de speeltuin.

Wil je ook graag deel uit maken van onze Roets Familie, stuur 
dan een mailtje met daarin je naam, telefoonnummer en 
motivatie naar ohroets@gmail.com

Team De Rijpelroets

Stichting Speeltuin Rijpelberg, de Rijpelroets
Theo Driessenhof 75, 5709 BB Helmond
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Een vijftal winterse taferelen 
door leden van Fotodier

Ik kwam tijdens mijn wandeling dit tafereel tegen! Dierdonk 
dat goed bewaakt wordt door deze prachtige zwanen. 
Zo’n mooi tafereel. 

ingestuurd door wijkbewoonster Leonie Verspaget.
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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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prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN
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SPECIALE
JUBILEUM
PRIJZEN

            



De malle sneeuwpop
Hebben jullie hem ook gezien in 
Dierdonk, de malle sneeuwpop?  

“Dennis wakker worden”, roept Rob 
het broertje van Dennis. “Wakker 
worden!” “Wa.. wat is er”, zegt 
Dennis slaperig en wrijft zijn ogen uit. 
“Sneeuw, sneeuw”, zegt Rob. Dennis 
springt uit zijn bed, loopt naar het 
raam en doet de gordijnen open. “Och 
het heeft gesneeuwd! Kom Rob dan 
gaat we ons snel aankleden. Ik help je 
wel”.

Dat kan Dennis wel, want hij is al zes 
jaar en Rob nog niet zo goed, want die 
is drie. Vlug neemt Dennis Rob bij de 
hand en ze gaan naar beneden om zich 
aan te kleden. Maar ze moeten het wel 
zachtjes doen, anders worden papa 
en mama wakker, want het is nog heel 
vroeg.

Als ze aangekleed zijn gaan ze naar 
buiten. Ze hollen door de verse sneeuw, 
de sneeuw kraakt onder hun laarzen en 
ze maken allemaal sporen. Ze maken 
sneeuwballen en gooien die hoog in 
de lucht. Dennis zegt ineens: “Kom 
laten we een hele grote sneeuwpop 
maken”. “Ikke hoofdje maken”, zegt 
Rob. “Oké dan maak ik een hele grote, 
dikke buik”.  En ze beginnen allebei 
met een sneeuwbal en rollen hem door 
de sneeuw, hij wordt groter en groter. 
Dan zijn de ballen haast nog groter dan 
Rob. Zelfs samen kunnen ze de ballen 
niet meer verder rollen.  “Tjonge wat 
zijn ze groot geworden”, puft Dennis. 
“Ikke niet meer verder kunnen”, zegt 
Rob. Dennis kijkt om zich heen. “Ik 
weet wat, papa zal al wel op zijn, dan 
kan hij ons helpen de ballen op elkaar 
te zetten”.
“Ja, naar papa toe”, roept Rob.

Dan stappen ze allebei door de sneeuw 
naar huis. Ze hebben geluk, papa is al 
wakker. Dennis rent naar zijn vader. 
“Papa, kom je ons helpen?” “Papa 
komen”, zegt Rob. “Ook goedemorgen 
jongens, rustig wat is er aan de hand, 
waarom hebben jullie je jassen aan?” 
vraagt papa.

Dennis verteld zijn vader wat er is. 
“We willen een hele grote sneeuwpop 
maken en we hebben al grote ballen 

gemaakt. Nu krijgen we ze niet op 
elkaar, wil jij ons daarmee helpen?” 
En de twee jongens pakken hun vader 
bij de hand en kijken hem vragend 
aan. “Rustig nou ik moet mijn jas en 
laarzen nog aandoen”. Als hun vader 
dat gedaan heeft, gaat hij met de 
jongens naar buiten. Samen helpen ze 
elkaar de sneeuwpop te maken. “Eén, 
twee, hup, één, twee, hup. Ja he he de 
kop zit erop. Ziezo”, zegt vader, “dat is 
voor mekaar. Maar hij is nog wel een 
beetje kaal”. “Ja, dat vind ik ook”, zegt 
Dennis en hij rent naar binnen. “Mama, 
mama”. “Ja, Dennis goedemorgen 
wat is er aan de hand?” zegt moeder. 
“Mam, heb je nog wat spullen voor mij 
voor de sneeuwpop”. “O, zijn jullie een 
sneeuwpop aan het maken, wat leuk! 
Ja kom maar mee”. En samen met zijn 
moeder zoekt Dennis spullen bij elkaar 
die ze voor de sneeuwpop kunnen 
gebruiken. “Mam, kom je zo kijken als 
de sneeuwpop af is?” “Ja, reken maar 
dat wil ik zien, ik kom er zo aan”.

Dennis gaat alvast naar buiten en legt 
de spullen op de grond. Rob pakt de 
hoe. “Ikke die doen”, zegt hij, Papa 
tilt hem in de lucht zodat hij er goed 
bij kan. Dennis maakt het gezicht van 
knopen voor de ogen en mond en voor 
de neus gebruikt hij natuurlijk een 
wortel. Papa doet de das om. Mama 
is ook al naar buitengekomen met 

een bezem in haar hand. “Deze is ook 
nog voor de sneeuwpop. Zo nu is hij 
helemaal af! Hij is prachtig geworden!”
“Kom mannen, nu maar mee naar huis, 
jullie hebben vast reuze trek gekregen 
en bovendien moet Dennis zo naar 
school en papa naar zijn werk”.

Als ze allemaal klaar zijn, gaan ze naar 
school. Mama brengt ze vandaag met 
de slee, dat vinden ze geweldig! Het 
is alleen zo raar dat wanneer ze langs 
mensen komen die allemaal beginnen 
te lachen. “Mam, waarom lachen de 
mensen allemaal?” “Dat weet ik ook 
niet hoor”. “Ik heb toch geen rare slee, 
mama?” “Welnee, jongen tuurlijk niet, 
misschien is iedereen vandaag zo blij 
met de sneeuw”. En zijn moeder loopt 
gewoon door.

“Mam, mam”, roept Dennis, “mijn 
sneeuwpop, kijk dan”. “Ach Dennis, 
doe niet zo mal. Je kunt je sneeuwpop 
allang niet meer zien”. “Wel mam 
kijk dan. Hij loopt ons achterna!” De 
moeder van Dennis en Rob kijkt snel 
om. “Wel alle appelflappen, heb je ooit 
een wandelende sneeuwpop gezien?” 
Ze geloven hun ogen niet en wrijven 
hun ogen uit. De sneeuwpop begint 
te lachen. “Ha, ha, ha, heb ik jullie 
laten schrikken? Ik ben alleen maar 
nieuwsgierig en wil weten wat ze op 
school doen”. “Ja, maar, ja maar”, zegt 
moeder verbaasd. “Dat kan toch niet 
een sneeuwpop in de klas. Dan zou je 
gaan smelten”. “Maar waarom dan?” 
vraagt de sneeuwpop sip. “Omdat 
het in de klas veel te warm is. Jullie 
kunnen alleen blijven als het buiten 
koud is”, zegt moeder. Ze vind het wel 
zielig voor de sneeuwpop. “Ik weet 
wat, kom maar mee”. En zo lopen ze 
het laatste stukje met z’n vieren naar 
school. Als mama Dennis naar de klas 
heeft gebracht komt ze naar buiten 
naar Rob en de sneeuwpop. “Jij”, zegt 
ze tegen de sneeuwpop, “gaat hier 
voor het raam staan en dan kan je alles 
goed zien. Dan komen Rob en ik, jou en 
Dennis straks weer ophalen”.

Nou dat wil de sneeuwpop wel, want zo 
kan hij heel goed zien wat zijn vriendje 
Dennis allemaal doet op school. En 
gaat hij straks ook weer fijn mee naar 
huis. 
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 27.
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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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Vraagprijs € 779.000,- k.k. Vraagprijs € 400.000,- k.k.

Pinksterbloembeek 2 Leeuwenborchweide 11

Schovenhorstweide 30 

 

 

 *onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS 
TE KOOP?

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WOONSPECIALISTEN. 

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

DIRECT VERKOCHT

NIEUW
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Team woonspecialistenB

            



Medi-Zijn:
Een bloemlezing uit een spreekuur van huisartspraktijk Boszicht
Hemelsblauwe jurken en gele nagellak.
Inmiddels zijn we na mijn vorige column, al weer een heleboel 
ophef rondom de avondklok verder. Gewapend met een 
stapel ontheffingen stapte ik een paar weken geleden om 
22.30h mijn auto in op weg naar mijn nachtdienst op de 
huisartsenpost in het Elkerliek ziekenhuis. Er was bijna 
niemand op de weg, behalve een handje vol mensen in een 
auto die ergens de avonddienst uitkwamen of een nachtdienst 
nog voor de boeg hadden. Ik voelde me bevoorrecht. Terwijl 
onze regering iedereen had opgehokt, mocht ik het thuisfront 
in de nacht verlaten om in de donkerte te gaan werken. De 
eerst spoedvisite kondigde zich aan. Het was een schouw van 
een overleden Corona patiënt.

Mijn chauffeur voor deze nacht en ik waren aan het brainstor-
men. Dat er nu familieleden werden gealarmeerd die hals 
over kop in hun auto zouden vertrekken naar hun overleden 
familie, dwars door de avondklok heen natuurlijk.Familie 
die vervolgens in paniek de weg op moesten en die dan 
aangehouden zouden worden en vals beschuldigd van een 
slechte smoes dat oma zojuist overleden was? En de politie die 
op zijn horloge zou tikken: “Avondklokje!!! Uitstappen maar!“. 
Het zal toch niet....Eenmaal aangekomen bij de familie, hesen 
we ons in de steriele blauw wikkeljurken, een grote plexiglas 
‘duikbril’ er bij op, mondmaskers voor, handschoenen 
aan en naar binnen. Het ene mondkapje begroette het 
andere. Het was erg onpersoonlijk. Betraande ogen kon je 
gelukkig nog snel herkennen en deze persoon condoleren, 
zonder een hand te geven natuurlijk. Ook wakende familie 
krijgt bij een Covidziekbed in een verpleeghuis-setting alle 
noodzakelijke en beschermende kleding aan. Het was nu erg 
moeilijk te zien wie de zorg was en wie de familie. Allemaal 
in hetzelfde beschermende uniform. Het leek heel even op 
de operatiekamer van de serie “ Gray’s Anatomy”: iedereen 
volledig in het hemels blauw gekleed, spatschermen, mond--
kapjes en een sfeer van verslagenheid, zoals op de TV wanneer 
een heldhaftige operatie niet was geslaagd. De chirurg had de 
patiënt moeten afgeven en treurige blikken werden over en 
weer tussen de aanwezigen uitgewisseld. Dit voelde ongeveer 
hetzelfde. Zo’n moment waarop je met de juiste woorden het 
verschil kunt maken, zonder hand, zonder knuffel, maar wel 
met respect.

Dat de huisarts in de dienst voor de hele regio rondom 
Helmond de betreffende patiënten niet kent, maakt het er 
niet makkelijker op. Een troostend kopje koffie meedrinken 
midden in het holst van de nacht met de familie is tegen-
woordig al een hachelijke onderneming, want dan moet dat 
mondkapje bij elke slok toch weer af. Maar juist onder de 
huidige extreme omstandigheden probeer ik alles uit de kast 
te trekken om bij deze beladen nachtelijke schouw-visites een 
extra stukje menselijkheid te brengen in het gesprek met de 
rouwende familie. Want ik weet wat hen nog te wachten staat 
in de komende week. Beperkt bezoek, weinig genodigden en 
een online uitvaart voor de gedwongen thuisblijvers. Ik moest 
denken aan een familie uit de praktijk waar oma overleed 
na een kort en heftig ziekbed. Ze had met de kleindochters 

afgesproken in haar laatste uren dat die haar mochten ver-
zorgen en opmaken. De meiden hadden een opleiding als kap-
ster en schoonheidsspecialiste gevolgd. De nagellak hadden 
ze al samen uitgezocht in de kleur van Oma’s nieuwe trui, 
Ze kregen al snel te horen dat het samen verzorgen van hun 
overleden grootmoeder er niet in zat, slechts een persoon 
mocht er bij zijn. Zelden zag ik zulke bedroefde meisjes. Ze 
lieten me de nagellak nog zien, fel okergeel. Ik vond hun oma 
altijd al zo’n hip type voor deze kleur, gewaagd! Een dame die 
zich niets aantrok van wat anderen vonden. “Zouden jullie 
dan geen enkel momentje nog met oma persoonlijk kunnen 
hebben in het rouwcentrum?“, vroeg ik met een knipoog. Ik 
vertelde dat ik voor mijn nichtje bij mijn overleden tante toen 
stiekem een nieuwe kleur lippenstift had opgebracht, omdat 
ze me huilend vertelde dat de verkeerde kleur er op was 
gedaan en ze er daardoor zo doods uitzag. En niemand durfde 
er aan te komen...

De meisjes keken van heel bedroefd en verslagen ineens 
wat feller en pittiger uit de ogen, de sfeer sloeg om maar in 
de gunstigste zin. Er gebeurde iets magisch. “Nou, dan gaan 
we dus doen, wat oma gewild zou hebben!!!” Ik vroeg niet 
verder. Zij ook niet. Ik wilde de laatste zijn om aan te sporen 
tot ongehoorzaamheid. “Wilt u nog een kopje koffie, dokter? 
Ons mam heeft nog een plakje cake erbij voor u, ja dat is echt 
toevallig hoor!“ Koffie met een plak cake. De echtgenoot 
moest er bij glimlachen: “Het lijkt wel een voorproefje van 
de koffietafel”. Ik bedacht me weer hoe vaak er naast het 
intense verdriet en tranen ook gelachen kan worden onder 
uitzonderlijke omstandigheden. Haar kleindochters hebben 
uiteindelijk gehandeld in haar geest. Een paar weekjes later 
na de uitvaart sprak ik de familie weer eens. Bij het aanbellen 
deden de meisjes al voor me open. “Was het nog gelukt met 
die nagellak?”, vroeg ik belangstellend en met een knipoog. 
“Jazeker!”, de meisjes glunderden. Tijdens het bezoek op 
de rouwkamer hadden ze aan de uitvaartondernemer even 
een momentje voor henzelf gevraagd vanwege de heftig 
opkomende emoties. Ze hadden staan beven van de spanning 
en toen oma’s nagels gauw okergeel gelakt. In plaats van 
freesia-, lelie- en rozengeur, hing er wel een uur een vreemde 
sterke acetonlucht, die niemand had kunnen thuisbrengen. 
We moesten samen weer gniffelen om deze geweldige actie! 
“Wat zou jullie oma supertrots zijn geweest op haar dappere 
meiden!!!“ En zo ging hun verdriet over het verlies van oma 
gepaard met dapperheid en trots. En ik...ik kan het ook niet 
helpen dat ik voortaan bij gelakte nagels van patiënten aan dit 
leuke markante verhaal kan denken.

Margot Gast
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Een persoonlijke verhaal van Mary over 
het mondkapje
Beste Gazet-lezers,

Mijn naam is Mary Tjong A Tjoe, ik woon en werk in Dierdonk 
en ik wil graag mijn verhaal met jullie delen.

Ik ben zelf een moeder die jaren geleden haar tweeling is 
verloren. Er zijn veel fouten gemaakt in het ziekenhuis. Ik had 
een blaasontsteking maar doordat ik tijdens het weekend ben 
opgenomen ging er van alles mis met de overdracht. Men is 
mij vergeten. Geen rondes geen medicijnen. De ontsteking is 
toen op mijn vliezen geslagen en de desbetreffende arts, die 
ook niet goed op de hoogte was, heeft de hele middag eerst 
zijn spreekuur afgemaakt terwijl de verpleging meerdere 
malen gebeld heeft om te komen. Op een gegeven moment 
braken mijn vliezen en konden ze de kindjes niet meer redden. 
Het was maandag en ik had eigenlijk al vrijdag antibiotica 
moeten krijgen. Ik moest dus gaan bevallen. 2x! Wetende dat 
mijn kindjes het niet zouden redden omdat hun longen niet 
rijp genoeg waren nog. Dat was de hel op aarde. Eerst mijn 
dochter die weggedragen werd en blijkbaar in de armen van 
een onbekende verpleegkundige is overleden. Niks gezegd 
tegen mijn fam. Die op de gang zat. Niemand was daar dus 
bij en ik moest nog een keer de hel in. Mijn zoontje kwam 
ter wereld en maakte geluidjes en ik heb toen mijn handen 
voor mijn oren gedaan en ben heel hard in mezelf gaan gillen 
omdat ik dat niet wilde horen. Na een tijdje werd hij bij ons 
gelegd en ik heb hem samen met mijn man zien sterven omdat 
hij geen lucht meer kreeg. Wat is erger je kind wel zien stikken 
of niet? Ik weet het niet. Maar dat beeld staat eeuwig op mijn 
netvlies. Daarna ging het nog steeds mis. Geen voetafdrukjes. 
Geen foto’s, geen protocol wat er dan moet gebeuren. Daar 
hebben wij daarna wel voor gevochten. Ik heb er jaren over 
gedaan om dit trauma een plekje te geven en ben therapeut 
geworden. Ik help anderen op een manier die ik zelf gemist 
heb. Met warmte en liefde en aandacht. Ik geef ze een stem 
en neem het voor mensen op.

Maar het is tijd dat ik mezelf een stem ga geven. Na het verlies 
van de tweeling kreeg ik paniekaanvallen. Niet iedereen 
weet dit want ik word altijd gezien als die sterke vrouw waar 
anderen naar toe gaan. Ik kreeg chronische hyperventilatie en 
liep met een valium, rustgevende druppels en een tuitje tegen 
verkeerd ademen in mijn tas. Jarenlang gedaan en nog steeds 
heb ik de druppels bij me. In stress situaties kan ik niet goed 
ademen. Wat heeft dit met mondkapjes te maken? Welnu, 
het alleen al zien van mensen die iets voor hun mond hebben 
triggert mij in het gevoel dat ze niet vrij en goed ademen. Laat 
staan als ik deze zelf opzet. Het brengt me regelrecht terug in 
mijn trauma. Ik heb de afgelopen tijd dan ook veel gehuild en 
ik ervaar veel stress hierdoor. Ik raak dus in paniek.

Het verplichten van mondkapjes was voor mij dan ook best 
ingrijpend. Ik ben uiteraard naar de huisarts gegaan en die 
heeft een deel van mijn medisch dossier ondertekend. Ook 
ben ik naar de Manager van de AH geweest en die heeft mij 
een stempel gegeven met een vrijstelling voor de winkel in 

Dierdonk omdat men goed begreep dat ik dit verhaal niet elke 
keer wilde zeggen tegen het personeel. Ik probeer vooral te 
winkelen op tijden dat het minder druk is maar soms lukt dit 
niet.
Zo ook afgelopen zaterdag. Ik stond in de hoek bij de kaarten 
toen er een mevrouw mij op een niet zo vriendelijke manier 
riep dat het verplicht was om een mondkapje te dragen. Ik 
heb haar gezegd dat ik een reden had en gevraagd om door 
te lopen maar deze mevrouw was allerminst vriendelijk. Ik 
zei haar dat zij niks te maken had met de reden waarom ik 
deze niet draag en zij zei mij; nou dat dacht ik wel, ik dacht wel 
dat het mij aangaat. Ik ben toen erg boos geworden want ik 
stond in de hoek bij de kaarten en ik voelde me op z’n zachts 
gezegd niet prettig met het hele voorval. Mensen gelijk gaan 
beschuldigen en veroordelen vind ik geen goede zaak. Ik 
wil me graag veilig voelen in de winkel en als je wilt weten 
waarom ik geen mondkapje draag dan vraag het. Sommige 
mensen hebben een goede reden.
De keer daarna liep ik in de AH en toen zei iemand mij; 
mevrouw u bent u mondkapje vergeten. Deze meneer liet 
mij weten dat hij dit ook wel eens was vergeten. Ik zei hem 
“ik ben deze niet vergeten ik heb een reden.” Waarop deze 
meneer zei; “ah ok” en doorliep … Zo kan het dus ook.

In de samenleving is het dus blijkbaar nu geoorloofd dat we 
mensen mogen aanspreken. Maar wat men niet snapt is dat 
als je dit doet, je ook in iemands trauma kan roeren terwijl 
iemand gewoon even een pakje boter wilde kopen en daar 
dus niet altijd op zit te wachten. Ik stap ook niet op te dikke 
mannen van ca. 65 af, die nu 72% van de IC bezetten, en zeg; 
bent u vergeten te lijnen? Er zijn grenzen. En die blijken weg te 
vallen als het zichtbaar wordt dat je iets niet draagt. Dan mag 
men blijkbaar de ander op een niet zo vriendelijke manier 
benaderen en rondweg onbeschoft doen. Het niet medisch 
mondkapje geeft daar blijkbaar het recht toe.
Ik woon 8 jaar in deze wijk en ik werk heel graag met mensen 
in mijn praktijk dus als je angst teveel de overhand krijgt dat 
je mensen niet meer normaal kunt benaderen, wellicht is het 
tijd om daar over te gaan praten. Je bent welkom. Want het 
kan toch niet de bedoeling zijn dat we elkaar alleen nog maar 
zien als mondkapje en niet meer zien als mens.
Met vriendelijke groeten,

Mary Tjong A Tjoe – van der Veen - 0646352246

Heeft u ook en persoonlijk verhaal dat u wilt delen? stuurt u 
het dan naar redactie@dierdonkgazet.nl 
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Allereerst natuurlijk het goede 
nieuws … het kinderdagverblijf en de 
peuterspeelzaal, kortom de kinderen 
van 0 tot 4 jaar mogen vanaf 8 februari 
weer naar De Bereboot komen, iets 
waar wij natuurlijk ontzettend blij mee 
zijn. Wat was het fijn om al die snoetjes 
weer te zien! Helaas, de kinderen van de 
buitenschoolse opvang moeten we nog 
even missen. We hopen ze echt 1 maart 
allemaal weer te verwelkomen. Tot die 
tijd blijven we een aantal kinderen van 
de BSO zien bij de noodopvang.
Waar het de weken ervoor flink ge
regend heeft, en we van jong tot ou d 
heerlijk in de plassen gespeeld hebben 
… Was er op 7 februari in (bijna) heel 
Nederland een flink pak sneeuw. Echte 
sneeuwpret, voor sommige kinderen 
van De Bereboot de eerste keer dat ze 
sneeuw zagen en konden ontdekken.
Er werden sneeuwpoppen gebouwd, 
sleetje gereden, ijshangers gemaakt, 
sneeuwengeltjes gemaakt en sneeuw
ballen gegooid. Bij de jongste kinderen 
werd er sneeuw binnen gehaald om 
te ont dekken. Kortom, heerlijke da
gen! De kinderen en de Pedagogisch 
Medewerkers genoten volop.

Omdat De Bereboot een Groene Kinder
opvang is, werd er natuurlijk ook gedacht 
aan de vogeltjes met deze extreme kou. 
De Bootsmannen (peutergoep) maakte 
heuse vogeltosti’s. Deze werden in de 
vogelhuisjes neergelegd zodat de vogels 
er lekker van konden smullen. De moes
tuin ligt met deze kou even stil, en de 
dieren uit onze dierenweide blijven veel 
op stal.
En toen … was het ineens carnaval. 
Een carnaval anders dan andere jaren. 
De kinderen mochten verkleed naar 
De Bereboot komen, er werd gedanst 
en gezongen en door de kinderen zelfs 
een polonaise gelopen. Van koningen, 
tot beren, tot clowntjes, tot prinsessen 

en piraten, ze waren allemaal op De 
Bereboot. Zo werd carnaval ondanks 
alles toch gevierd.
Zoals eerder gezegd … we hopen dat De 
Bereboot vanaf 1 maart weer als van
ouds weer volledig mag, zodat we alle 
kinderen weer kunnen zien.
Dus … .tot snel allemaal!

Mocht u meer informatie willen over 
wat De Bereboot allemaal te bieden 
heeft, dan kunt u contact opnemen via 
telefoonnummer 0492475009. Wij 
geven u graag een rondleiding!

Een winterse Bereboot
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De kookmuts
Blinde vink is een Nederlands en Belgisch 
gerecht, gemaakt van gekruid gehakt 
omwikkeld met een dun lapje vlees. Een 
bijzondere vorm van de blinde vink is 
de slavink waarbij het gehakt met spek 
wordt omwikkeld.
In Frankrijk is dit gerecht over het alge-
meen bekend onder de naam Paupiette.
Blinde vink of vogel zonder kop is een 
klassiek stukje vlees dat we maar al te 

vaak kant-en-klaar kopen. De kookmuts zet zelf een blinde 
vink in elkaar. Het zal nog veel beter smaken, zeker als je de 
vinken smoort in wat bier en runderfond. Zo heb je meteen 
ook een heerlijke vleessaus bij de hand. Nu nog wat verse 
sperzieboontjes en een gekookte aardappel erbij, en je zet 
alweer een (h)eerlijke klassieker op tafel.

Mijn weerspreuk voor deze maand is; “Komt men in maart 
onweer tegen, dan krijgt men in juli regen”.
Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand maart
Blinde vink met boontjes             
                                  voor 4 personen

Ingrediënten
400 gram gemengd gehakt
400 gram sperzieboontjes
500 gram kruimige aardappelen
4 schijfjes rosbief 
(2 à 3 mm dik)
2 dl runderfond
½ flesje blond of bruin bier
1 stuks sjalot
1 stuks ui
½ bosje peterselie
verse tijm
verse laurier
2 klontjes boter
Peper en zout
1 snuifje nootmuskaat

Benodigdheden
Kleine koekenpan
Mengschaal
Braadpan
Kookpan
Wok

Bereidingswijze
Pel de sjalot en snipper het fijn. Smelt 
een klontje boter in een koekenpan 
en stoof daarin de stukjes sjalot tot ze 
glazig zijn en laat ze afkoelen.

Neem een mengschaal en doe er het 
gehakt in.
Snij de verse peterselie zeer fijn. Voeg 
de peterseliesnippers en de gestoofde 
sjalot toe aan het gehakt. Meng alles 
goed, proef en kruid het gehakt met 
peper van de molen en wat zout.

Leg de lapjes rosbief op je werkvlak en 
schep op elk plakje vlees een portie 
van het gehakt. Vouw de linker- en 
rechterkant van het vlees over de 
vulling en rol het pakketje op. Als je 
wilt vermijden dat het omhulsel tijdens 
het bakken loskomt, dan kun je de 
blinde vink vastprikken met een houten 
cocktailprikker. Verwijder de prikker dan 
wel voor het serveren!

Zet een braadpan op een matig vuur. 
Smelt er een klont boter in. Leg de 

blinde vinken in de pan met de naad 
naar onder. Kleur ze goudbruin aan 
beide kanten.

Schenk het bier in de braadpan, gevolgd 
door het runderfond.

Voeg enkele takjes verse tijm en enkele 
blaadjes laurier toe, zet het deksel op 
de braadpan en laat de blinde vinken 
ongeveer 20 minuten smoren in de saus, 
op een zacht vuur.

Was intussen de sperzieboontjes en 
knijp de topjes eraf.

Breng een kookpan met water aan 
de kook en voeg er wat zout aan toe. 
Kook de boontjes beetgaar (ong. 5 tot 7 
minuten) en giet het kookvocht af. Spoel 
de boontjes direct af met koud water of 
doe ze in ijswater om de mooie groene 
heldere kleur te bewaren.

Zet een koekenpan of wok op een matig 
vuur en smelt er een klontje boter in. 
Snipper de ui fijn en stoof de stukjes ui 
glazig.

Doe de gekookte boontjes in de 
koekenpan of wok en roer ze door de 
hete boter. Kruid de groenten met verse 
nootmuskaat, peper van de molen en 
een snuifje zout.

Schil gelijk met de sperziebonen ook 
de aardappelen en kook ze beetgaar in 
water met een beetje zout.

Serveren
Serveer de blinde vink met een schep 
sperziebonen met ui en enkele gekookte 
aardappeltjes. Lepel er naar believen 
wat saus met bier en runderfond over.

Smakelijk eten.

bron: De kookmuts.
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2021 een bijzondere start voor TV Dierdonk

2021 een bijzondere start van een 
bijzonder jaar voor TV Dierdonk
Het nieuwe jaar is wel weer heel bij
zonder begonnen. De avondklok zorgt 
ervoor dat we al om 20.45 het park 
moeten sluiten. Gelukkig heeft de 
tennis leraar al zijn creativiteit gebruikt 
en worden er nu ook op zaterdag
ochtend tennislessen verzorgd.

Totdat de sneeuw naar beneden viel. 
Ook dat was heel uniek en hebben we 
in jaren niet zo gezien. Het leverde wel 
mooie foto’s op van onze besneeuwde 
tennisbanen.

Ook de gemeente had hele goede voor
nemens voor 2021 en plaatste eindelijk 
de gevraagde bewegwijzering naar ons 
park. Dat is vooral handig als we open 
toernooien organiseren, want onze 
eigen Dierdonkers weten ons natuurlijk 
wel te vinden.

Wat wel heel hilarisch was, was dat 
het bordje aan de lantaarnpaal op 
de kruising van de Waterleliesingel 
(zuidelijke deel) met opnieuw de 
Waterleliesingel (noordelijke deel) 
bij de grote waterplas ter hoogte van 
de Smuller en het Medisch Centrum 
Dierdonk, met een pijl zuidwaarts wees 
naar de Dierdonkplas. Watertennis 
dachten ze kennelijk bij de gemeente .
Een handig lid van ons bestuur, heeft 
daarop het bordje aan de andere kant 
van de paal bevestigd, zodat de pijl nu 
toch naar het noorden wijst. Het hangt 
nu weliswaar officieel aan de verkeerde 
kant van de paal, maar de pijl wijst nu in 
elk geval wel de goede kant op! 

Ook de ALV dit jaar was anders dan 
anders. Als gevolg van een combinatie 
van Coronamaatregelen, zoals de 
sluiting van ons clubhuis en de 
avondklok, hebben we een digitale 
jaar vergadering georganiseerd via 
TEAMS. Allemaal bewegende gezichten 
op een computerscherm, weer eens 
wat anders. Met de deelname van 
24 seniorleden van de in totaal 159 
seniorleden op 31122020 hadden 
we voldoende stemgerechtigde leden 
online om geldige besluiten te kunnen 
nemen.
De vergadering verliep bovendien uiter
mate efficiënt, waardoor een aantal 
bestuursleden verzuchtte dat we dit 
best vaker zo zouden kunnen doen. Aan 
de andere kant misten we natuurlijk 
zeker de gezelligheid die er anders is 
om elkaar in het nieuwe jaar weer een 
keer te zien en met elkaar een toast te 
kunnen uitbrengen op het komende 
verenigingsjaar! Hopelijk in 2022 weer 
een gewone fysieke ALV!

2021 Is voor TV Dierdonk ook een 
bijzonder jaar, omdat de club is 
opgericht op 2 juli 1996, wat nu dus 
25 jaar geleden is! We willen dit zeker 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
In verband met Corona denken we de 
feestelijkheden in september te kunnen 
laten plaatsvinden. Wordt vervolgd.

Voor meer informatie over onze club, 
kijk even op de website:
https://www.tvdierdonk.nl/
Foto’s: gemaakt door onze eigen leden, 
veel dank daarvoor!

Carine van Vuure

Boven het foute bordje, onder het juiste bordje 
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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

            



Tourclub’81
Tourclub’81 is jarig op 22 februari en wordt 40 jaar!
Hier zijn wij best trots op.

Al 40 jaar actief in de tour wielersport.

Al 40 jaar zijn enkele leden nog steeds lid van onze club: 
Tourclub’81 Helmond.

Al 40 jaar organiseren wij in de maanden van maart tot 
oktober iedere zondag een toertocht.

Al 25 jaar organiseren wij in oktober een mountainbike tocht, 
de Helmtocht, met ruim 600 deelnemers per keer.

Daarnaast zijn we ook actief voor de gemeenschap in 
Helmond, wij zijn de organisatoren van de ATB-route het 
Bakelsbos te Helmond en het Jeugd ATB baantje in Dierdonk.

Niet alleen organisatoren, wij zorgen ook voor het onderhoud 
van deze route inclusief de bewegwijzering naar de routes in 
de omgeving van Helmond.

Vele Helmonders doen wij een plezier met al onze activiteiten 
en dit alles zonder 1 Euro ondersteuning van de gemeente.

Wel bedanken wij onze sponsoren. Voor een klein bedrag kun 
je al web sponsor worden van onze club.

Dit is een felicitatie waard, vindt u ook niet?

Met vriendelijke groet
Arie Manders

Voorzitter Tourclub’81 Helmond
0653310131

Ariemanders14@gmail.com

Hulp op afstand en themamaand maart: 
Online veiligheid en privacy
In de afgelopen coronamaanden hebben we u kunnen 
helpen via ons ‘Hulp op afstand’ programma. Dit programma 
waarbij u een korte probleembeschrijving stuurt naar 
computerinloopdierdonk@hotmail.com continueren we in 
de komende maanden. Wanneer de computerinloop- bijeen-
komsten weer kunnen starten is nu nog onduidelijk. 
Mogelijk kunnen we hierover berichten in de Gazet van april.

In de afgelopen maand kregen we een aantal hulpvragen over 
agressieve criminele dreigmails. Helaas verdienen criminelen 
in coronatijd zeer veel geld door deze vorm van afpersing. 
We hebben gelukkig de ontstane ongerustheid bij de 
vraagstellers kunnen wegnemen.

In maart organiseert SeniorWeb de themamaand “Online 
veiligheid en privacy”. Uiteraard sluiten wij ons hier weer bij 
aan. 
Helaas kunnen we door Corona geen workshops organiseren 
rondom het thema. Vragen met betrekking tot “online 
veiligheid en privacy” blijven zeer welkom op ons emailadres. 
Na ontvangst van uw vraag/probleem nemen wij zo snel 
mogelijk contact met u op. 
We geven u nu alvast een aantal tips hoe u veel digitale 
ellende kunt voorkomen. Een veilige pc begint bij een bewuste 
computergebruiker. Hoe goed het systeem ook is beveiligd, 
door eigen handelen kunt u toch in de problemen komen. 
Vragen? Mail ons! We zijn er om u te helpen!

1. Reageer niet op mails van onbekende afzenders. Klik 
niet zomaar op een link of een bijlage als u niet honderd 
procent zeker weet wat het is en van wie de mail komt.

2. Open nooit bijlagen van een bekende afzender wanneer 
u het niet echt vertrouwt. Het getoonde e-mailadres kan 
overgenomen zijn door criminelen.

3. Wees achterdochtig wanneer bedrijven of mensen vragen 
naar persoonlijke informatie en financiële gegevens.

4. Gebruik moeilijke en verschillende wachtwoorden. Een 
goede digitale wachtwoordenkluis kan u helpen veilige 
wachtwoorden te kiezen en deze eenvoudig toe te 
passen. Wij kunnen u helpen met de keuze van een goede 
wachtwoordenkluis.

5. Bekijk webwinkels met een kritische blik. Zijn de prijzen 
extreem laag? Ziet de website er amateuristisch uit? Is 
er geen bezoek- of postadres vermeld? Staat er een KvK-
nummer? Zoek naar reviews voor de site. Maak gebruik 
van de checklist veilig online winkelen van Consuwijzer.nl.

6. Websites die vertrouwelijke informatie van u verlangen, 
zoals uw bank hebben altijd een beveiligde webpagina. 
(Adres begint met ‘https://’ in plaats van ‘http://’.)

7. Klik nooit op rare meldingen. Boodschappen als ‘Spyware 
gevonden’, ‘uw computer dient nu te worden gescand’, 
dienen juist om u om de tuin te leiden. Klikt u op zo’n 
boodschap, dan kan de computer worden besmet!
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Maart 2021 in het Annatheater
Wat een onzekere tijd! Alle activiteiten vanaf eind december 
hebben we, vanwege de coronamaatregelen, moeten 
verzetten. Maar we gaan door met wat mogelijk is en willen 
graag met u delen waar we op dit moment mee bezig zijn.

Anna Producties repeteert voor “Assepoester”
Anna Producties, de productiekern van jongeren, repeteert 
op dit moment “online” de voorstelling “Assepoester” dat in 
oktober in het Annatheater in première zal gaan.

Audities voor “Assepoester”
Ben jij gek op theater en niet van het podium weg te slaan? 
Wil jij graag meedoen in een theatervoorstelling? In deze 
groep krijg je de mogelijkheid om je talent te laten zien en 
te ontwikkelen. Bovendien leer je een heleboel over het vak 
acteren! De audities worden individueel gehouden en op 
afspraak.
De repetities zijn elke donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en 
een aantal keren in het weekeinde.

Heb je interesse? Neem contact op met Lavínia Germano, 
laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.

Cursussen Jeugdtheaterschool beginnen in de week van 15 
maart
Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de 
baas van de wereld bent? Kom dan eens in het theater 
toneelspelen!
Vanaf 15 maart beginnen de cursussen op onze Jeugd-
theaterschool weer. Kom een gratis proefles volgen!
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de ent-
housiaste en deskundige begeleiding van theaterdocent 
Lavínia Germano professionele acteerlessen. De lessen wor-
den vanaf 15 maart op woensdagen en donderdagen gegeven.

“Op het toneel kan alles, hoe gek of ongelofelijk het ook is! Met 
de beste acteerprestatie, het mooiste decor en het prachtigste 
licht voel ik me een superster.” (Evi, 14 jaar)

Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 
06-44369288.. Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek 
Jeugdtheaterschool

“Om de hoek woont een struik”
Het prijswinnende duo “Sonja en Hendrik” maken op dit 
moment in het Annatheater de voorstelling “Om de hoek 
woont een struik”. Voor het concept van deze voorstelling 
(toen heette het project nog “Dorp”) wonnen ze in 2020 de 
prestigieuze BNG-theaterprijs. Sonja van Ojen en Hendrik 
Kegels maken in het Annatheater de miniaturen voor deze 
voorstelling en beeldend kunstenaar Vincent van Ojen de 
tafel waar al deze miniaturen tot leven worden gewekt!

In “Om de hoek woont een struik” willen Sonja en Hendrik 
mensen met andere ogen laten kijken naar dingen waar 
ze wellicht elke dag aan voorbij lopen. Het publiek wordt 

meegenomen in een wereld waar de mens even niet mee 
doet.

In maart zou deze voorstelling te zien zijn geweest op festival 
Cement. Jammer genoeg gaat dit theaterfestival vanwege de 
coronamaatregelen niet door. Op 16 april staan ze (hopelijk) 
in theater Bellevue in Amsterdam. 

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

Nieuwsblad voor Dierdonk26

          



Jeugdpuzzel. 
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing 
van de Ganzenbordwoordenzoeker van vorige maand. Deze 
had alles te maken met 2 actuele feestdagen. De oplossing 
is: “de carnaval en valentijnsdag vieren we op afstand”. 
Uiteraard hebben we momenteel geen prijspuzzel.Er is deze 
keer dan ook slechts één oplossing  ingestuurd, en wel door 
Fem. Is er niet gepuzzeld of was hij zo moeillijk of was men 
liever in de sneeuw en op het ijs?

Doe jij ook mee als het geen prijspuzzel is?
Wel dan kan deze maand met een sprookjespuzzel. De 
oplossing van deze puzzel, vul je in hiernaast in. De letters in 
de gele hokjes vormen de oplossing.

De omschrijvingen van deze puzzel:
1. Deze prinses sliep 100 jaar ( 11 letters)
2. De .... en de 7 geitjes ( 4 letters)
3. De prins vond dit meisje, omdat zij het glazen muiltje paste
    (11 letters)
4. Hij strooide broodkruimeltjes om de weg terug te vinden,
     Klein .......( 7 letters)
5. De gelaarsde ...( 3 letters)
6. Ali .... en de 40 rovers ( 4 letters)
7 . Niemand weet, niemand weet dat ik ............. heet 
    (13 letters)
8. Hans en .......( 7 letters)
9. .......... en de 7 dwergen( 10 letters)
Veel puzzel- en speurplezier. Inzenden mag  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 was er slechts 1 inzending. 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: Zondag 21 maarti 

De sprookjespuzzel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Zielig of dom
Er staat een nieuwe meester voor een 
klas. Hij zegt tegen de kinderen: 
“Wie dom is moet gaat staan.” 
Na een minuut staat Koen op. 
De leraar vraagt Koen: 
“Denk je echt dat je dom bent?” 
Waarop Koen zegt: 
“Nee, maar ik vind het zo zielig dat u 
de enige bent die staat!”

Rennen

Een politieagent loopt door de 
straat en ziet een meisje dat niet bij 
de bel kan. Hij helpt haar en drukt 
op de bel.

Zegt het meisje: “Bedankt! Nu 
moeten we heel hard wegrennen!”

Daar zit een worm in

Papa en Bas zitten in de trein. Ze eten 
een peer. Zegt Bas: “Papa, mag ik iets 
zeggen?” “Nee,” zegt papa: “straks, als 
ik mijn peer op heb.” Als papa de peer 
op heeft, vraagt hij:  “Wat wilde je 
zeggen Bas?” Bas: “Er zat een worm in 
je peer.”
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We zijn weer open!
Wat fijn dat Hummeldonk weer open 
mag en dat we bij Spring niet alleen 
meer noodopvang verzorgen, maar dat 
ge woon alle kinderen weer mogen ko
men spelen!
De peuters kwamen stuk voor stuk 
met een grote glimlach op hun gezicht 
binnen bij peuteraanbod Hummeldonk! 
Wat waren we allemaal blij om elkaar 
weer te zien na de lockdown. En wat 
hebben de kinderen de eerste week 
toch fijn gespeeld. Weer met ander 
speel goed dan thuis en met andere 
kinderen en vriendjes samen. Ook voor 
de ouders zal het ook vast even fijn 
zijn geweest. Het was gelukkig met de 
maatregelen ook goed om te doen en 
de ouders hielden voldoende afstand en 
bleven buiten. 

Sneeuwpret:
Wat hebben we genoten van de sneeuw. 
Alle kinderen kwamen dik ingepakt 
naar Hummeldonk. Dit was toepasselijk 
voor ons thema Kleding. We konden 
meteen aandacht schenken aan alle 
kledingstukken; mutsen, handschoenen, 
wanten, shawl, laarzen, sokken, broek 
enz.
Ook hebben we even een rondje op de 
slee gemaakt en daarna weer lekker 
warm naar binnen.
Op een andere dag was het echt te 
koud om naar buiten te gaan, maar 
toen hebben we de sneeuw in bakjes 
naar binnen gehaald en hebben we een 
verhaal over de sneeuw gelezen. Op 
deze manier kunnen de peuters toch de 
sneeuw ervaren en beleven. 

We hopen dat jullie ook allemaal van de 
sneeuw en het ijs hebben genoten. De 
wijk Dierdonk zag er prachtig uit.

Thema Kleding:
We hebben op onze peutergroep de 
komende weken het thema Kleding. Dit 
is zowel bij de winter als bij Carnaval 
geschikt. We hebben ook volop 
verkleed kleren om aan te doen en een 
kledingwinkel. De kassa is al favoriet!
Ook kan er in de huishoek de kleding 
worden gewassen in de wasmachine, op 
gehangen worden met wasknijpers aan 
een wasrek en worden gestreken met 
een strijkijzer. Dit allemaal natuurlijk 
in een kindervariant, maar door 
ouders na te bootsen leren kinderen 
spelenderwijs. 
Tijdens dit thema schenken we ook 

extra aandacht aan de zelfredzaamheid 
van de peuters. Door bijvoorbeeld zelf 
je kleding aan te doen nadat ze op het 
toilet zijn geweest.

Carnaval:
Ja ja we hebben in die eerste week ook 
al Carnaval gevierd. Wat was het leuk 
om al die mooie kinderen te zien. Weet 
je wie er oa allemaal bij ons kwamen 
spelen: politie, Elsa, Anna, een hertje, 
roodkapje, Minny Mouse enz enz. 
We hebben samen gedanst, een mode
show gelopen en zelfs een polonaise 
gedaan!
Hopelijk kunt u allen volgend jaar ook 
weer volop Carnaval vieren.

Peuterspeelzaal Hummeldonk
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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
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 06-22739389
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

Bedankt!
Met ingang van 1 januari 2021 zijn 
er helaas twee medewerkers uit het 
wijkteam gestopt. Hilgert Bos, lid van 
ons team sinds 2013. Na jaren vrij wil li
gers werk op allerlei gebied vindt Hilgert 
het tijd om het rustiger aan te gaan 
doen. Hij heeft trouw leden van onze 
Bethlehemkerk bezocht en ieder jaar 
een verjaardagskaart, kerst of paas
attentie afgegeven. Maar ook bij blijd
schap of verdriet heeft hij een bezoekje 
gebracht, of gewoon zo maar om te 
informeren hoe het gaat.
Ook Corrie Klop heeft met ingang van 
1 januari 2021 ons wijkteam verlaten, 
als diaken van de Bethlehemkerk en 
als lid van ons team sinds 2018. Ook zij 
heeft in een deel van de wijk Dierdonk 
onze kerkleden bezocht. En op dezelfde 
manier als Hilgert. Zij en haar man Arie 
gaan Helmond binnenkort verlaten en 
gaan terug naar hun roots, het westen 
van het land.

Veel dank Hilgert en Corrie voor jullie 
inzet, enthousiasme en trouw aan de 
leden van onze kerk in Dierdonk en jullie 
inbreng tijdens onze vergaderingen. Het 
ga jullie goed!

Voor de lezers van dit stukje, mocht u 
denken, dit werk spreekt me aan, ik wil 
graag iets voor anderen betekenen en 
voor de Bethlehemkerk. Wilt hier meer 
over weten, bel gerust met onderstaand 
nummer of met anderen, die ook ge
noemd staan op deze pagina’.

Fien van Duren, 
wijkdiaken, 06 43855421

Luisteren in coronatijd
Nu wij als voorgangers niet op bezoek 
kunnen komen, wil dat niet zeggen dat 
er geen contact mogelijk is. Integendeel. 
U kunt ons altijd bellen, mailen, appen, 
skypen. Ook is het mogelijk om een 
af spraak te maken en elkaar in de 
Bethlehemkerk te ontmoeten. Ook kunt 
u zelf een telefoonkring vormen met 
een aantal mensen — wat fijn is het om 
af en toe een stem te horen als je alleen 
bent, maar u kunt zelf ook die stem zijn. 
Laten we elkaar vasthouden in deze 
spannende en ongewone tijd.

Kerkdiensten en lezingen
Een aantal ouderen onder ons hebben 
de 1e vaccinatie inmiddels gekregen 
of krijgen die binnenkort. Helaas zijn 
daarmee de beperkende maatregelen 
nog niet van de baan.
Kerkdiensten zijn live of op een later 
tijdstip dat u beter uitkomt te volgen 
via https://kerkdienstgemist.nl/
of download de app kerkdienstgemist 
uit App Store of Google Play
De lezingen en gespreksgroepen zijn 
steeds uitgesteld, vervallen of worden 
digitaal gehouden. Voor deelname even 
bellen naar Ds. Corine Beeuwkes – van 
Ede
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Geen huis aan huis Jantje Beton collecte dit jaar

Ook dit jaar wordt de jaarlijkse collecte van Jantje beton gehouden van 8 t/m 13 
maart. Maar dit jaar gaan we dit i.v.m. corona niet huis-aan-huis doen. We vinden 
dat we de veiligheid en gezondheid van onze collectanten niet genoeg kunnen 
waarborgen als we aan de deur gaan collecteren. Daarbij weten we ook niet of in 
deze tijd iedereen wel zit te wachten op een collectant aan de deur.

Maar toch hebben we als scoutingvereniging het geld hard nodig om allerlei zaken 
bij de blokhut te kunnen realiseren. Het afgelopen jaar hebben we een mooie 
overkapping bij onze kampvuurplek kunnen maken en voor dit jaar staat een mooie 
grote vlaggenmast op het wensenlijst.
Wilt u ons helpen om dit te realiseren. Steun ons dan doormiddel van digicollect, 
de digitale collectebus. https://jantjebeton.digicollect.nl/scouting-paulus of door 
de IDEAL QR-code te scannen. De helft van de opbrengst komt bij Scouting Paulus 
terecht, met andere helft financiert Jantje Beton allerlei landelijke projecten.

Deze Jantje Beton digicollect wordt gehouden van 1 t/m 31 maart.

Wij zijn u in elk geval er dankbaar.

Geen huis aan huis Jantje Beton collecte 

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