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Al een jaar lang

GAZET
Editie april 2020
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Als ik dit voorwoord zit te schrijven
is het ondanks de avondklok bijna
zomertijd. Zoals altijd gebeurt dat in
het laatste weekend van maart. Een
oud spreekwoord zegt Maart roert zijn
staart, en zo was het inderdaad. Nu nog
hagelbuien en als we het weerbericht
volgen wordt het nog voordat de Gazet
bij u op de mat valt ruim 20 graden.
Maar April doet wat hij wil dus als u
deze Gazet leest zitten we waarschijnlijk
weer in de kou, en dat met al een jaar
lang geen activiteiten of evenementen
en sociale ontmoetingen in onze wijk.
Vorig jaar hadden we in plaats van
een luchtige paasvoorpagina een rood
gekleurde. Wij vroegen de aandacht
voor Corona in plaats van aandacht voor
Pasen, de paashaas en de paaseieren.
Nu zijn we een jaar verder en het zijn
helaas nog steeds andere tijden, maar
we hebben wel gemeend een luchtige
voorpagina te moeten presenteren, dit
op weg naar betere tijden.
Vorig jaar rond deze tijd dachten we als
redactie na over óf we nog een Gazet
konden en moesten brengen, maar
het blijkt mogenlijk te zijn, dit ondanks
een beperkter aanbod van kopij. En dat
het nog steeds mogelijk is komt voor
een groot deel door onze trouwe en
nieuwe adverteerders. Dus we blijven
doorgaan weliswaar al een jaar lang
met minder pagina’s dan we gewend
waren maar toch nog meestal 28 of 32
stuks. Wij hopen dat we voor of na de
zomervakantie weer kunnen berichten
over activiteiten die ontplooid kunnen
gaan worden of misschien zelfs al een
verslagje binnen krijgen van een ge
houden activiteit. De tijd zal het leren.
Om toch in beeld te blijven laat de jeugd
discoclub weten dat de kinderen gemist
worden en daarmee ook de Disco. Moet
Niks haalt deze maand herinneringen op
aan betere tijden en zijn we nog eens in
de oude doos gedoken en vonden een
pagina over vrijwilligerswerk die we nog
eens onder de aandacht willen brengen.
Fried van Rijt als vrijwillige groenonder
houder wordt genoemd in dit stukje van
2003 en hij is er een van “vrijwillig is niet
vrijblijvend” en volgens mij is hij nog
regelmatig in de tuin van Kindcentrum
Dierdonk te zien.
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Het is Pasen als u deze Gazet van uw
mat of uit uw brievenbus gehaald heeft.
De christelijke activiteiten voor wat
betreft de protestanten kunt u gewoon
lezen op hun pagina, voor wat betreft
de Katholieken mist u de Kerkpagina
van de Heilige Lambertus Parochie. In
verband om ook zo actueel mogelijk aan
de richtlijnen te kunnen voldoen kunt u
voor de actuele informatie terecht op
facebook https://www.facebook.com/
ParochieHeiligeLambertus of op de Blog
https://heiligelambertus.blogspot.com/
Dan komt ook koningsdag weer in zicht.
Wederom dit jaar geen koningsnacht,
slingermarkt etc. Vorig jaar waren er
spontaan straatactiviteiten ontstaan
op 1,5 meter in de wijk. Hang in elk
geval de vlag buiten en mochten er
weer spontaan straatactiviteiten plaats
vinden dan maak hiervan foto’s en stuur
deze samen met een klein begeleidend
tekstje naar redactie@dierdonkgazet.nl
zodat we hierover in de Gazet kunnen
berichten. Mocht u overigens wat anders meemaken in de wijk dan mag u
ook rustig foto’s en een berichtje sturen
om te delen met de medebewoners
In de Gazet van April 2020 stond de 98e
en toen voorlopig laatste prijspuzzel.
Op de kinderpagina’s is nog steeds een
puzzel te vinden en ook vragen wij om
de oplossingen in te sturen. Dit om te
zien of er (weer) voldoende animo is om
er weer prijsjes aan te verbinden. Helaas
hebben we de laatste maand helemaal
geen oplossingen meer ontvangen, of
beter gezegd toch nog een maar na de
sluitingsdatum. Ik wil de kinderen toch
aansporen om mee te doen. Mochten
er 20 inzendingen binnen komen op
een puzzel dan kunnen we spontaan
besluiten om uit de goede inzendingen
3 prijswinnaars te trekken. Een goede
reden om in te sturen toch.
Op naar betere tijden en blijf gezond

mi t s
S
k
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192

VVITGOED
HET IS WEER MOGELIJK OM ONZE WINKEL
OP AFSPRAAK TE BEZOEKEN!
Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast,
kookplaat of ander huishoudelijk apparaat en wilt u graag
persoonlijk en deskundig geadviseerd worden in onze winkel?
Maak dan telefonisch of per mail een afspraak:
0492-523051 of info@vanduppen.nl

Oostende 10, 5702 NP Helmond

Openingstijden winkel:
Ma - vrij 8.00u - 19.00u
Za en zo 8.00u - 18.00u
Bakelseweg 25
5735 SC Aarle-Rixtel

Verse asperges
ook vers geschild
Eigen gemaakte aspergesoep

(einde Scheepstal linksaf,
na 300 mtr aan rechtse kant)

info@vanheugtencv.nl
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Dierdonk schoon, doe je gewoon!

Samen met Marjolein Plessen en Rosi van Zoggel als
initiatiefneemsters hebben op Zaterdag 20 maart zo’n 25
Dierdonkers de wijk weer een beetje schoner gemaakt tijdens
de Nationale opschoondag 2021.

17 zakken vol afval met blikjes, snoepzakken, mondmaskers,
flesjes, etc hebben ze verzameld. Eigenlijk heel erg jammer
dat het nodig is!
Wij hopen dat we op deze dag mensen hebben kunnen
inspireren om ook af en toe zo’n clean up wandeling te doen.
Maar nog beter...Afval in de prullenbak. Doet u ook uw best
na het lezen van dit stukje?
Met dank aan de Gemeente Helmond voor het beschikbaar
stellen van de materialen, als knijpers en veiligheidshesjes.
Alle Dierdonkers bedankt voor jullie hulp. Nogmaals Dierdonk
schoon doe je gewoon!.
Met vriendelijke groet,
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Nieuw hoofdstuk in het dossier N279
Het is onverwacht onzeker geworden
of het plan om de provinciale weg
N279 deels te verbreden (bij Veghel)
en te verleggen doorgang kan vinden.
Bij Helmond moet de weg om de
wijk Dierdonk heen komen te liggen,
gedeeltelijk door het natuurgebied de
Bakelse Beemden. Om de doorstroming
van het verkeer te bevorderen, komen
er een aantal ongelijkvloerse kruisingen.
Verder wordt het mogelijk gemaakt om de huidige weg in de
toekomst volledig uit te bouwen van tweebaans tot vierbaans.
Tijdens de eerste zittingsdag bij de Raad van State was er
vanuit de bezwaarmakers van alle kanten al forse kritiek op de
verkeerstellingen die waren gebruikt om de verkeersintensiteit
op de aangepaste N279 te berekenen. Er wordt bijvoorbeeld
gewerkt met verkeerstellingen uit 2008 en 2009. Ook werden
er grote vraagtekens gezet bij de stelling van de provincie dat
de geluidsoverlast die weg na aanpassingen minder wordt,
terwijl uit de cijfers blijkt dat de verkeersintensiteit hierdoor
alleen maar toeneemt. De huidige coronacrisis laat zien
dat thuiswerken en flexibele werktijden bijdragen aan een
oplossing voor het fileprobleem (dus niet per se meer asfalt).
De Raad van State heeft besloten om eerst een oordeel over
de algemene bezwaren tegen dit veelbesproken plan te vellen
voordat de individuele bezwaren tegen deze wegverbreding

aan de orde kunnen komen. Het lijkt er daarmee op dat net
als de bezwaarmakers ook de staatsraden vinden dat de
onderbouwing van het plan niet deugt. Dat zou er zo maar toe
kunnen leiden dat er nieuwe verkeerscijfers moeten komen
om nut en noodzaak aan te tonen.
D66 Helmond heeft altijd gepleit dat er eerst voldoende
onderbouwing moet zijn om een weloverwogen keuze te
kunnen maken. Wat onze fractie betreft was het aanleggen
van ongelijkvloerse kruisingen met de destijds beschikbare
cijfers voldoende geweest, maar we hadden helaas te maken
met een andere politieke werkelijkheid. Wij blijven ons
inzetten voor de leefbaarheid en de natuur in Helmond en
eisen dan ook bovenwettelijke maatregelen bij realisatie van
de omleiding, zodat er zo min mogelijk (geluids)overlast is
voor onze inwoners. Er zal dan compensatie dienen te komen
voor de natuur die verloren gaat, het landschap dat wordt
aangetast en de (geluids)overlast van de omleiding voor
omwonenden.
De huidige onderzoeken lijken onvoldoende om een beslissing
te nemen en dat vraagt ook van de provinciale politiek om
bijsturing. We zijn benieuwd naar de uitspraak van de Raad
van State. D66 Helmond blijft dit dossier kritisch volgen.
Jochem van den Bogaard,
Raadslid D66

Verkiezingen
Als u dit leest zijn de verkiezingen voor
de Tweede Kamer achter de rug, ieder
een die op de VVD gestemd heeft wil ik
hierbij hartelijk danken.
Intussen zullen de onderhandelingen en
de formatie van een nieuw kabinet al be
gonnen zijn. En je kunt nu al voorspellen
dat politici het verwijt gaan krijgen dat
er verkiezingsbeloftes worden gebroken.
Mensen zijn dan boos en teleurgesteld. Dus eigenlijk zouden
politici in verkiezingstijd geen beloften moeten doen.
Als er verkiezingen aankomen, schrijft iedere partij een
verkiezingsprogramma. Daarin staan alle plannen die de
partij zou willen uitvoeren, als zij het in haar eentje voor
het zeggen zou hebben. Tijdens de campagne gaan politici
die plannen aanprijzen. Dat doen ze enthousiast, want ze
zijn ervan overtuigd dat zij de beste plannen hebben. Maar
na de verkiezingen moeten partijen die willen besturen
altijd samenwerken met andere partijen. Ze moeten onder
handelen, en dat is altijd geven en nemen. Daardoor kan geen
enkele partij haar volledige verkiezingsprogramma uitvoeren.
Die manier van werken heeft Nederland mede gemaakt
tot het mooie land dat het nu is. Het zorgt echter ook voor
verwarring! Want politici weten dat ze in de formatie com
promissen moeten sluiten om een coalitie te kunnen vormen
terwijl ze in de campagne ook hun plannen willen aanprijzen.
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Politici moeten dus op hun
woorden letten. Het uitspre
ken van een plan of een wens is
immers niet altijd een belofte.
Dat is goed om in je achter
hoofd te houden, zodat je als kiezer niet teleurgesteld raakt.
Een concreet voorbeeld uit onze eigen Helmondse politieke
VVD geschiedenis. In aanloop naar de gemeenteraadsverkie
zingen van 2018 zijn we de campagne “Helmond een stad
met ambitie’ ingegaan met een programma waarin onder
andere stond dat de onroerendezaakbelasting ten hoogste
mocht stijgen met de prijsinflatie en de parkeertarieven in het
centrum moesten worden verlaagd. In de onderhandelingen
met de latere coalitiepartijen hebben we destijds onze
wensen met betrekking tot de OZB wel kunnen binnenhalen
terwijl we bakzeil moesten halen bij onze ideeën over de
parkeertarieven.
Toch hopen we dat onze kiezers tevreden zijn. Juist als colle
gepartij hebben we ook veel andere ambities kunnen waar
maken. Zo zijn de gemeentefinanciën weer op orde, is steun
gekomen voor het Food Tech Park en de bedrijventerreinen
en werd de politie uitgerust met bodycams. In maart 2022
kunnen de Helmonders hun oordeel vellen, want dan mag
men weer naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad.
Theo Manders,
Raadslid VVD
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Kindcentrum Dierdonk
Virtual Reality

De afgelopen weken hadden we VRbrillen te leen op Kindcentrum Dier
donk. Met deze brillen konden we in
een 3D-wereld duiken en iets leren over
allerlei verschillende onderwerpen.
Groep 7B heeft al een voorproefje van
een les gehad over de Romeinse tijd.

Ik vond het super leuk met de VR-bril
en we waren met de hele klas in Rome
en ook in de oceaan. De juf vertelde
bij Rome allerlei verhalen erbij hoe ze
dingen maakten. Je vergat dat je in de
klas zit en dat vond ik best wel raar. In de
oceaan waren coole vissen en dat was
echt heel leuk.		
door Jade, 7B

De nationale voorleeswedstrijd

Hoi, ik ben Iris en ik heb meegedaan
met de voorleeswedstrijd. Eerst werd er
een winnaar uitgekozen van de school
en dat was ik. Toen mocht ik meedoen
aan de Helmondse voorleeswedstrijd.
Maar door corona moest ik een filmpje
opnemen en kon onze klas niet naar de
bioscoop. Daar baalde iedereen wel van
maar alsnog had iedereen er zin in.
Ik moest een filmpje opnemen voor de
voorleeswedstrijd. Daarvoor had je echt
veel geduld nodig. Maar uiteindelijk
is het gelukt. Eerst liet de meester het
filmpje aan de klas zien en liet de klas
het beoordelen. Gelukkig vond de klas
het een goed filmpje. Daarna heeft de
meester het filmpje opgestuurd.

Het was heel leuk want je was er
eigenlijk gewoon daar waar je in de
VR-bril was en je kunt er rondkijken. We
waren in Rome en we hadden gewoon
les in Rome, hoe cool is dat dan?! Dan
zag je van alles wat er toen was, maar
niet echt nu in deze tijd is. We konden
zien wat we wilden zien in de kamer
waar we waren en we waren in de Arena
en het Colosseum. Het was er erg leuk!
door Niels, 7B

Op woensdag 24 februari hadden we
de wedstrijd. Voor de wedstrijd hadden
ze een filmpje opgenomen. Eerst werd
je verdeeld in pools. Daarin lieten ze
alle filmpjes zien van iedere school
in die pool. Helaas zijn we niet door
de eerste pool heen gekomen. Toch
hebben we ook de finale gezien. Daar
zag je de filmpjes van de drie finalisten.
En uiteindelijk kwam daar weer een
winnaar uit.
De hele klas vond het jammer dat we
niet gewonnen hadden. Maar ik vond
het een hele leuke ervaring. En de klas
ook.
Iris van de Kerkhof, 8B
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Een jaar voorbij 2021
Helaas werden daarna de beperkingen
al maar strenger en zelfs het mondkapje
werd verplicht.
Als activiteitencommissie van MoetNiks
hadden we vele plannen voor diverse
activiteiten in 2020 en de komende
jaren.

Een verrassing als opkikker zo ook de
surprise attentie met gedichten van de
pakjes Piet, verstuurd aan alle leden van
MoetNiks is bijzonder gewaardeerd.

Toen kwam Corona met alle mogelijke
beperkingen, geen activiteiten meer in
Parkzicht, excursies, uitstapjes en de
jaarlijkse busreis.

Daarnaast proberen we maandelijks, via
de mail, contact te houden en de jarigen
te feliciteren.

Dierbaren gingen van ons heen, grote
zorgen voor onze gezondheid en dat
van onze naasten. We gingen een
onwerkelijke periode tegemoet.
Toch zijn er wel wat hoogte puntjes te
melden. Met veel plezier denken we
terug aan de nieuwjaarsborrel en de
winterwandeling met stamppot buffet
in februari. In de zomer kwam er even
weer wat ruimte om met een kleine
groep te koersballen en jeu de boules te
spelen.
In september hebben we nog een
excursie kunnen maken naar de
vergeten groentetuinen van boer Henk.
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Jammer genoeg zijn ook nu in 2021 de
mogelijkheden zeer beperkt.
Pasen is in zicht maar helaas is het
nog steeds niet mogelijk hier tijdens
het koersballen extra aandacht aan te
besteden.
Maar …. wie weet heeft de paashaas
voor de MoetNiks leden toch nog een
verrassing in petto.
Wij wensen jullie allen fijne paasdagen
in goede gezondheid en hopen elkaar
weer spoedig te ontmoeten.
Vriendelijke, warme groeten,
activiteitencommissie MoetNiks,
Ans, Wim, Henk
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• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

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

onze Facebook-pagina:

www.smitsensmits.nl

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Daarom Smits&Smits

Laat u verrassen op

facebook.com/smitsensmits

•
•
•
•

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Wij hopen u spoedig weer te mogen ontvangen zodat u
weer “Grotel’s” kunt genieten van onze heerlijke gerechten.
Tot die tijd kunt u 6 dagen per week terecht in onze kiosk
van 10.00 tot 17.00 uur (donderdag gesloten).
Grotel 5 - 5761 RA Bakel - tel: 0492 463 888 - info@grotelsgenieten.nl

BRAAKMAN

Mr. G.C.G. Raymakers

ADVOCATEN

Mr. L.C.J. Sars

Voor particulieren en ondernemers

Specialisten in:

Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415

braakmanadvocaten.nl

Arbeidsrecht
Letselschade
Familierecht
Mediation
Omgevingsrecht
Sociaal zekerheidsrecht

advertorial

Digitale Infoavond
over collectief bouwproject
“Buitengewoon” in Brandevoort
op 14 april 2021.

“Omzien naar elkaar” als
motto voor je nieuwe buurt?
Een energieneutraal woongebouw in
twee lagen met enkele gemeenschappelijke voorzieningen, in een groene
omgeving en dicht bij winkels en
openbaar vervoer, om samen ouder te
worden? Omzien naar elkaar als motto?

In Memoriam: Jan ten Have
Toen ik vanmorgen de rouwkaart van Jan ontving, gingen mijn
gedachten direct terug naar een morgen in 1998. Na afloop van
een les in ons leslokaal in Con Brio maakte ik kennis met Jan ten
Have.
Hij vertelde dat hij graag met de computer werkte en in het
bijzonder als het film en fotografie betrof. En dat hij het leuk
zou vinden om bij Seniorweb les aan ouderen te geven. Ik was
blij verrast, niet alleen omdat hij overkwam als een prettig
persoon. Oók omdat er toen heel veel vraag was van ouderen,
naar kennis en mogelijkheden van de personal computer. Daarom was ik heel erg
blij met zijn aanbod.
Samen met hem heb ik verschillende cursussen opgezet. Op het gebied van
fotograferen, videofilmen en digitaal geluid.
Speciale cursussen voor ouderen die aansloten op de eerder ontwikkelde
Windowscursussen. Deze cursussen werden gegeven in samenwerking met
de Stichting Welzijn Ouderen; de Volksuniversiteit Helmond en vanaf 2003
Wijkvereniging Dierdonk.
Veel oudere bewoners van onze wijk hebben dan ook les gevolgd bij Jan of een van
de vele workshops meegemaakt. Hij was ook actief bij onze computerinloop en
heeft daar ook veel mensen geholpen bij het oplossen van hun computerproblemen.
Veel Dierdonkers en ik zijn dankbaar voor al hetgeen Jan als vrijwilliger voor onze
wijk heeft gedaan.

Deze werkelijkheid komt dichterbij!
Het project aan de noordzijde van
de wijk Brandevoort is al geruime
tijd in ontwikkeling, maar begin
2022 kan de bouw beginnen van
“Buitengewoon”, in Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap. Het gaat om
14 levensloopbestendige woningen.
Er is een mooie eerste aanzet en er
zijn nog meerdere appartementen
beschikbaar. Op dit moment is er nog
ruimte voor individuele wensen in het
ontwerp. We laten ons ondersteunen
door de professionele adviesorganisatie
Kilimanjaro Wonen.

Ik wens zijn echtgenote Jos en zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe
bij het verwerken van dit grote verlies en ik hoop dat onze waardering voor Jan u
mede tot troost mag zijn.
Carel van der Zanden

Carat-concerten 2021
Caratconcerten mei en
juni geannuleerd
Helaas heeft het Coronavirus Nederland
nog steeds in zijn greep.

Als evenementen nog niet zijn
toegestaan, is de kans ook heel groot
dat repetities met grote gezelschappen
ook nog niet mogen. En dat betekent
dan weer dat zij zich niet goed kunnen
voorbereiden op een optreden op ons
podium.

Voor meer informatie over de door
deze organisatie geïnitieerde projecten:
www.kilimanjarowonen.nl.
Belangstelling? Meld u aan voor de
digitale
informatiebijeenkomst
op
woensdagavond 14 april. Aanmelden
kan via www.kilimanjarowonen.nl,
onder vermelding van “informatieavond
Buitengewoon”.

MEI EN JUNI 2021

AFGELAST !
Hadden we vorig seizoen nog de
hoop dat het allemaal achter de rug
zou zijn en we dit jaar weer een mooi
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(volledig) Caratseizoen zouden kunnen
presenteren, vandaag weten we dat dit
niet gaat lukken. Alle evenementen zijn
tot 5 mei a.s. niet toegestaan, dus onze
opening op 2 mei kan daardoor niet
doorgaan.

Als de huidige status blijft zoals nu
bepaald, zal het eerste concert dit
jaar plaatsvinden op zondag 4 juli
a.s. We hopen dan iedereen weer te
mogen verwelkomen bij ons mooie
Caratpaviljoen in de Warande.”
Henriëtte Verouden
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Opening speeltuinseizoen 2021
JIPPIE !!! De opening van het speeltuinseizoen van 2021.
Op zaterdag 03 april luiden we het nieuwe seizoen in.
De poorten zijn geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Of we die dag extra activiteiten organiseren ligt aan welke
Coronamaatregelen er op dat moment gelden. Dat is dus nog
even afwachten. Wel zijn we in ieder geval volop bezig om te
zorgen dat onze speeltuin weer helemaal spik en span is.
Entree is €1,50 per kind. Volwassen mogen gratis naar binnen.
Je kan deze dag ook meteen een abonnement afsluiten.
Een abonnement bedraagt €12.50 per kind
Voor diegenen die reeds online een abonnement hebben
afgesloten: de pasjes liggen vanaf deze dag klaar bij onze
balie. Vraag ernaar bij één van onze medewerkers.
Wij hebben er in ieder geval super veel zin in. Hopelijk tot
Zaterdag 03 april

Het reilen en zeilen bij De Rijpelroets
Ondanks de Corona kijken wij terug op
een redelijk succesvol speeltuinseizoen
2020. Ook al konden we pas 2 maanden
later starten, de overige maanden
hebben we met veel plezier onze
diensten kunnen draaien. 1 van de
dingen die het afgelopen seizoen zo
succesvol maakte is de aandacht die aan
ons werd besteed op de facebookpagina
van “Dit is onze Wijk” (tegenwoordig
heet dat “Dit is Helmond”). Telkens als
er een activiteit werd gehouden, kwam
Hans Choufoer (verslaggever/fotograaf
bij ‘Dit is Helmond’) er verslag van
maken. Dit maakte dat onze speeltuin
meer onder de aandacht kwam bij
buurtbewoners. Met als gevolg dat
meer buurtbewoners ons wisten te
vinden.
En dit jaar gaan wij natuurlijk voor een
nog succesvoller seizoen.
Om dat te kunnen volbrengen zijn we
hard aan het werk om de speeltuin weer
helemaal tiptop in orde te brengen.
Ons klusteam is dan ook drukdoende
geweest met het vernieuwen en aanpassen van diverse zaken. Zo zijn er
lantaarnpalen geplaatst (met dank aan
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de Firma Heijmans) zodat wij bij klussen of afhuur in de avonduren overal
licht hebben in de speeltuin. Ook zijn er
een nieuw keukenblok (met dank aan de
Familie Visser) en een nieuwe grotere
balie geplaatst (mogelijk gemaakt door
Buurtfonds Postcodeloterij). Ook is de
vloer in de blokhut voorzien van een
nieuwe toplaag (met dank aan JABERG
vloeren)

van reeds geplande activiteiten is al te
zien op www.speeltuinrijpelroets.nl/
evenementen
Natuurlijk is de speeltuin ook komende
seizoen weer beschikbaar voor feestjes
en partijtjes. Je kan je kinderfeestje
tijdens openingstijden komen vieren.
Maar je kan de speeltuin ook afhuren
voor een zondagmiddag, mocht je je
feestje liever in besloten kring vieren.
Mocht je meer willen weten m.b.t.
afhuur of kinderfeestje kijk dan op
www.speeltuinrijpelroets.nl/afhuurkinderfeest

Onze afdeling Activiteiten is volop bezig
met het bedenken en voorbereiden van
activiteiten voor het nieuwe jaar. En
dan ontstaan er soms spontaan ideeën,
zoals dat we eerder dit jaar een paar
dagen open zijn geweest toen er zoveel
sneeuw lag. De kinderen hebben heerlijk
kunnen glibberen en glijden en de
ouders konden zich opwarmen aan een
warme kop koffie of thee. Een overzicht

Nieuwsblad voor Dierdonk

OEC Korfbal: volop in beweging!
Het eerste kwartaal van 2021 zit er weer
op. Een bijzonder kwartaal waarin we
als vereniging te dealen hadden met veranderende maatregelen. Desondanks
zijn we trots op het sportaanbod wat
we blijven neerzetten voor onze jonge
én oudere leden, waaronder vele medeDierdonkers!

Trainingen

Op de maandagen en woensdagen wordt
er door zowel de jeugdteams als de
seniorenteams volle bak getraind.
De jeugdteams trainen op de woens
dagen samen. Op deze manier kan er
met een grotere groep samen wed
strijden en spelletjes gespeeld worden.
Samen met leeftijdsgenoten sporten
blijft het leukste wat er is!
Voor de seniorenteams is er de afgelo
pen maand veel veranderd. De senioren

onder de 27 jaar zijn blij weer onderlinge
wedstrijdjes te mogen spelen en doen
dit om de 2 weken op de maandag.
De senioren boven de 27 kijken soms
jaloers toe maar blijven hard werken (op
1,5m afstand) om het beste uit zichzelf
te halen, complimenten hiervoor!

Zaterdagactiviteiten

‘’Wanneer mogen we weer wedstrijdjes
doen?’’ is een veelgestelde vraag door
de jeugd.
De kinderen en senioren zouden maar
wat graag weer wedstrijden spelen
tegen andere teams. Helaas, zit dat er
nog niet in. Om toch wat extra’s aan te
bieden wordt elke zaterdag-ochtend
een interne competitie gespeeld. Teams
worden gemixt en er wordt een maand
klassement bijgehouden. Elke gewonnen wedstrijd levert een speler een punt

op. De speler met de meeste punten
binnen zijn/haar leeftijdscategorie gaat
ervandoor met de maandelijkse prijs.
Voor de senioren tot 27 jaar wordt er
elke zaterdagmiddag een onderlinge
wedstrijd georganiseerd. Bloedfanatiek
en vol enthousiasme gaan zij de strijd
met elkaar aan.

Kangoeroeklup

Voor de jongste jeugd (4 tot 6 jaar) willen wij ons ook blijven inzetten. Vanaf
deze maand herstarten wij de Kangoeroeklup.
Op zaterdagochtend van 10.30-11.30
uur leren kinderen de basistechnieken
van korfbal (gooien, vangen, schieten),
bewegen en spelen, middels leuke gevarieerde spelletjes van gediplomeerde
sportvrijwilligers van OEC Korfbal. Met
veel aandacht voor succesbeleving en
spelenderwijs sporten, ontwikkelen
kleuters hun motoriek en leren ze samen spelen en korfballen.

Interesse?

Wil je meer weten of een keer gratis
meetrainen? Neem dan contact op met
robraaijmakers@kvoec.nl
Namens OEC Korfbal
Rob Raaijmakers

Foto: onderlinge wedstrijdjes

Foto: Giga kangoeroedag 2019

Presentatie naar buiten toe is natuurlijk
ook belangrijk. We hadden inmiddels al
een nieuw logo. Echter nog geen nieuwe
bedrijfskleding. Vanaf het komende
seizoen zullen alle medewerkers van
de speeltuin te herkennen zijn aan deze
blauwe bovenkleding (shirt/trui/jas).

Speeltuin De Rijpelroets
zoekt Sponsoren

Mogelijk heb je inmiddels ook al onze
nieuwe flyer mogen ontvangen in de
brievenbus. Zo niet, is deze in ieder
geval vanaf 3 april tijdens openingstijden
verkrijgbaar in de speeltuin.
Tot zover het reilen en zeilen bij Speeltuin De Rijpelroets We houden jullie in
ieder geval op de hoogte via onze website www.speeltuinrijpelroets.nl
En via onze facebookpagina
nl-nl.facebook.com/Rijpelroets
Team De Rijpelroets

1 team 1 taak met hart voor de zaak

Wij zijn hard op zoek naar Sponsoren
voor onze Speeltuin. Een aantal jaar
geleden heeft Patrick Kweens het stokje
overgenomen van de vorige voorzitter.
Hij heeft de speeltuin min of meer
van de grond af aan weer op moeten
bouwen.
Daarbij zijn wij in die tijd ook nog
slachtoffer geweest van inbraak, schade
en vandalisme. Wat ons een hoop geld
heeft gekost. Afgelopen jaar zijn ook
wij als gevolg van Corona inkomsten
misgelopen. Inkomsten die wij hard
nodig hebben om de speeltuin goed
te kunnen onderhouden. Dat alles bij
elkaar maakt dat wij maar net ons hoofd
boven water kunnen houden.
Daarom proberen wij op allerlei moge
lijke manieren extra geld binnen
te halen. Zo hebben we inmiddels
meegedaan met de Rabo Club Support
actie (opbrengst ± €275). Heeft Jumbo
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Wederhof voor ons een emballage
actie ingezet (Opbrengst ± €110) en
heeft onze voorzitter een crowdfunding
opgezet (Opbrengst ± €500).
Toch kunnen wij een boost gebruiken.
En daar hebben wij uw hulp bij nodig.
Men kan ons op verschillende manieren
sponsoren:
• D.m.v. geld, voor ons rekeningnummer
zie www.speeltuinrijpelroets.nl/contact
• Met materialen of andere middelen
• “Vriend” worden van onze Speeltuin.
U betaalt dan jaarlijks een vast bedrag
aan de speeltuin. Mocht u “vriend”
worden, dan laten wij een bordje
maken met daarop uw (bedrijfs-)naam
/ logo. Dit bord zal vervolgens aan onze
vriendenwand komen te hangen. Voor
meer informatie mail naar ohroets@
gmail.com. Helpt u ons mee, het hoofd
boven water te kunnen houden en
wordt u “vriend” van De Rijpelroets?
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.
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Het geheim van de Paashaas

Toen de Paashaas nog gewoon een haas
was en Henk heette, ging hij op een
koude ochtend met zijn vriend Huub
een eindje hollen. Om warm te blijven,
voor de gezelligheid en ook omdat
hazen nu eenmaal razendsnel zijn en
dat door oefening zo willen houden.
Waarom? Omdat hazen heerlijk
smaken, tenminste, dat vinden de grote
roofvogels en de hazenjagers. Henk en
Huub hielden niet van geweergeknal
om hun kop en helemaal niet van zo’n
onverwachte, akelige wind van boven
en twee scherpe buizerdklauwen in je
rug. Dus oefenden ze met plotselinge
draaiinkjes, met in volle vaart stoppen
en dan linksaf, hup, weer rechtsaf,
schijnbewegingen,
opspringen
in
het hoge gras, wegduiken en weer
doorgaan. Heerlijk vonden ze dat.
Hijgend hingen ze dan tegen elkaar aan
bij het einde van hun weiland, onder
de bomen, veilig in het struikgewas
op die plaats. Dan stompten ze elkaar,
ginnegapten een beetje en dan gingen
ze even op hun zij liggen om rond te
kijken.
Hazen maken geen hol. Konijnen wel,
maar die zijn niet zo snel. Een hond
heeft geen kans tegen een haas, een
vos ook niet. Henk en Huub waren heel
tevreden over hun conditie, over hun
handigheid en over zichzelf. Totdat, ja,
totdat die ochtend in maart, nadat ze
met zeventig kilometer per uur drie
keer over hun weiland geracet hadden.
Op die morgen zei Henk ineens: “Ik
voel me heel raar, Huub. Niet normaal.
Ik voel me dik en vol.” Huub keek
bezorgd opzij naar zijn vriend. “Dat is
gek, Henk. Je moet je moe voelen, of
hijgerig, of gelukkig of zoiets. Maar niet
dik en vol.”
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Kijk, een haas heeft een langwerpig
lichaam, zeer lange oren en lange
poten. Ze kunnen allerlei kleuren hebben, grijzig, geelachtig of roestbruin,
allemaal kleuren die dienen als
camouflage om niet op te vallen.
Hazenogen staan aan de zijkant van
zijn kop, zodat hij helemaal om zich
heen kan kijken, 360 graden rond
noemen de mensen dat. Een haas kan
ook fantastisch goed luisteren met zijn
lepelvormige oren als hij ze rechtop
steekt en ze alle kanten draait. Eigenlijk
ruikt hij haast nog beter dan hij hoort.
Kraakt er een vijand in het bos of in het
gras, de haas hoort het. Laat iemand
een windje, de haas weet wie het deed.
“Ik ben een lekkertje!,” riep Henk ook
vaak tegen zijn vrienden, “maar ik laat
mij echt niet zo maar verschalken!
Op die ochtend, laat in maart zei
Henk tegen Huub: “Ik moet opeens zo
poepen.” Dat is niet gek voor een haas.
Ze poepen kleine keutels, die lichtbruin
of donkergroen zijn, soms zwartig,
een beetje afgeplat van vorm en soms
zit er een puntje aan. Henk kon vaak
heel blij worden van zo’n drukgevoel.
Dakkkedakkedankerrat, zo klonk het
dan en met een sneltreinvaart perste
hij er dan wel vijftien of zestien keutels
uit. Maar op die ochtend zat hij moeilijk
te persen.
“Wat heb je toch?” vroeg Huub
ongerust. Henk zei niks, maar zijn
hazengezicht stond strak. En na nog
een volle minuut persen hoorden ze
allebei ineens pfoppp. Zo’n geluid wat
je eigenlijk niet wilt horen als haas. Ze
roken bovendien een vreemd luchtje.
En toen Henk achterom keek, was
plotseling zijn hele leven veranderd.
Want? Hoezo? Waardoor? Dat wil je
natuurlijk weten, maar het is zo gek,
dat je het moeilijk zult vinden om het
te geloven.
Henk had een groot ei gelegd. Het
duurde minstens vijf minuten voordat
de vrienden van de schrik bekomen
waren. Daarna gingen ze schichtig om
zich heek kijken of er iemand in de
buurt was, die het gezien zou kunnen
hebben. Spreeuwen zijn het ergst qua
roddelen, maar ook eksters kunnen er
wat van. Doe één keer iets abnormaals

en je hoort het nog weken schetteren
in het bos.
“Praatjes vullen geen gaatjes,” zei
Henk dan meestal dapper, maar op
die ochtend in maart ging dat niet op.
Huub wist meteen wat hij moest doen:
“Als de wiedeweerga verstoppen,
Henk!” zei hij zenuwachtig. Dat deden
ze. Ze groeven een kuiltje, zwiepten
er wat grasjes overheen, en hupsakee,
“Weg is weg,” zeiden ze opgelucht
tegen elkaar.
Is dat nu het eind van het verhaal?
Helemaal niet. Henk legde die ochtend
nòg vijf eieren.
“Je lijkt wel een zwaan,” zei Huub maar
het was geen grapje en Henk kon er ook
niet om lachen. Als haas wil je een haas
zijn, geen zwaan. Maar ja, hoe gaan die
dingen dan? Die middag kwamen er
kinderen spelen in dat weiland. Vonden
die de hazeneieren? Natuurlijk. En
toen ze eenmaal merkten dat ze goed
verstopt waren, gingen ze nog beter
zoeken. En de volgende dag kwamen
ze terug. En de dag daarna weer, want
een week of twee lang vonden ze
overal stapels verstopte eieren. Grote,
lekkere eieren met grappige kleuren en
met een beetje zoete smaak.
Maar het gekke was, na Pasen was
het uit met het ge-ei. Niks meer te
vinden. En Henk, die liep nog een week
met een rooie kop. Hij schaamde zich
en hij was blij dat het over was. Zijn
vriend Huub vertelde gelukkig nooit
iemand wat. Dat was een echte vriend!
En ook het volgende jaar, toen Henk
weer twee weken lang een aanval van
eierleggen had, o jee, toen hielp Huub
Henk opnieuw supersnel om alles te
verstoppen. En het volgende jaar weer.
Het was gewoon hun geheim. En als
jij een Paasei vindt, ergens verstopt,
wil je dan niet keihard gaan lachen?
Of dingen gaan roepen zoals: “De
Paashaas is geweest!”
Jij en ik weten dat Henk in de buurt is.
Laten we dat stil houden. Na Pasen is
het over. En jij hebt geluk gehad dat je
zo’n mooi hazenei gevonden hebt.
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Kleurplaat
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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: Pandemonium

Een bloemlezing uit een spreekuur van huisartspraktijk Boszicht
Column door huisarts Margot Gast
Het woord “Pandemonium” denderde als een donderwolk
door mijn hoofd. Een collega noemde het woord eens toen
de Coronapandemie op zijn ergst was, nu zo’n jaar geleden.
Het voorjaar van 2020 was de Coronacrisis op zijn top. Een
tijd waar men voor elkaar in de weer was. Iedereen had in
die tijd oog voor een eenzame medemens in de straat, voor
een vriendelijk praatje of boodschapjes. Ook werden voor de
deuren van bejaarden boodschappen neergezet. Spontane
applausjes als waardering voor zorgmedewerkers. Iedereen
keek reikhalzend uit naar de dag van een eerste vaccinatie
tegen dit nare virus. De enige oplossing om ons te kunnen
verlossen van deze gezondheids gruwel.
Mijn collega noemde het woord pandemonium vanuit een
voorzienende blik om de toekomstige situatie na deze el
len
dige pandemie te omschrijven. Dat leek me toen wat
ver
gezocht. Het voorjaar van 2020 was toch vervuld van
behulpzaamheid, begrip en medemenselijkheid? Ik zag in mijn
praktijk ook patienten die door het virus, eindelijk konden
bijkomen, in een altijd maar doordravende maatschappij.
Ze konden door de gedwongen pas-op-de-plaats nu even
niet deelnemen en feesten op festivals, niet deelnemen
aan shopping-experiences in afgeladen winkelcentra, niet
onbeperkt kiezen uit producten die voor eeuwig leverbaar
leken. Ook fabrieks
arbeiders achter de lopende band die
nooit een moment rust kregen voor de ledematen, kwamen
eindelijk eens van hun RSI af, dat was nog eens positief
nieuws!

van de lijn te overtuigen. Ze hebben de beste bedoelingen
om onze maatschappelijke crisis het hoofd te bieden, maar
medewerking ontbreekt.
Wij huisartsen krijgen onze informatie overigens niet uit an
dere kanalen dan de GGD en RIVM. Wij moeten het ook doen
met dezelfde informatiebronnen.
Is er dan niets leuks meer te melden een jaar later? Jazeker
wel: hoe geweldig vond ik de binnenkomst van mijn patiente,
breed lachend en vol enthousiasme toen ze spreekkamer
binnen kwam. “Ik heb vrijkaartjes, ik heb vrijkaartjes !!! “
Ik dacht aan alle experimentele veldonderzoeken waarbij ge
zocht wordt naar de eigenschappen van rondvliegende aero
solen. In theaters, voetbalstadions en mini-festivals worden
ze de laatste tijd regelmatig uitgevoerd. Ze was de gelukkige
die een keertje iets meer mocht dan anders.

Pandemonium … ik vond het wel een bijzondere alliteratie
bij een pandemie. Vrij vertaald: “situatie met veel oproer en
verwarring waarin mensen angstig, boos en geirriteerd zijn”.
Hoe gaat het nu in de periode een jaar na de uitbraak? Vol
gens mijn patienten zijn de lontjes bij de verschillende afhaal
loketten van de winkels erg kort. Bij callcentra krijgt men bij
vragen geen passend antwoord meer. Op een vaccin zitten
de meeste mensen ook niet meer zo massaal te wachten!
Althans: nu er inmiddels 4 vaccins zijn ontwikkeld die de
Nederlandse markt op mogen, willen sommige mensen we
derom ook weer kunnen kiezen. Want zo zijn we dat al jaren
gewend natuurlijk. Zo wordt soms een vaccin-oproep be
langeloos weggegeven door patienten om éérst een beurt
over te slaan tot er misschien later een nóg veel beter vaccin
gaat komen. Ik weet dat er landen zijn waar helaas nog geen
enkel vaccin naar toe gaat. Daarentegen is het rijke buurland
door de politieke situatie op het wereldtoneel al bijna klaar
met vaccineren.

“Vertel, waar ga je naar toe?”, vroeg ik nieuwsgierig, haar blij
heid werkte erg aanstekelijk. “Dat gelóóf je niet, ik mag na dit
consult om 11.45h meteen dóór naar de Action, 20 minuten,
is het niet fantástisch? “Toen kwam er een heel verhaal hoe
erg ze het winkelen had gemist. De knutselspulletjes voor
Pasen kon ze nu weer aanvullen, om hiermee belangeloos
kleine paasstukjes voor de zieke mensen in het hospice te
maken. Online bestellen was er niet bij geweest, want ze had
geen computervaardigheden. Ook miste ze het praatje in
de wachtrij en het contact bij de kassa. Bij de Action was ze
een bekend gezicht. Voor deze eenzame dame was de winkel
altijd al het enige uitje geweest. Ze had nog nooit de Efteling
bezocht en zeker geen driedaags muziekfestival, vakan
tiebeurs of een concert van Andre Rieu op het Vrijthof in
Maastricht. Ze vertelde maar door, ze kon haar geluk niet op
vandaag. Ik besloot haar te onderbreken om te vragen waar
voor ze eigenlijk naar mij kwam. Niet persé omdat ik dreigde
uit te lopen, maar om haar te waarschuwen: u komt dadelijk
te laat voor uw winkelslottijd. Ik kreeg het woord voortaan
zonder haperen vlotjes uitgesproken.

Pandemonium … ik verneem in de praktijk dat goede buren
tegenwoordig volop ruzie hebben over het nut van wel en
niet vaccineren, maar niet meer over de overhangende tak
of doorgeschoten taxushaag. Beste vrienden wensen elkaar
niet meer te spreken omdat men het niet eens wordt over de
zin en onzin van preventieve Coronatesten. De GGD en RIVM
adviseren de mensen die ze aan de lijn hebben om contact op
te nemen met hun huisarts. Vaak zijn de GGD medewerkers
niet meer in staat om de personenen aan de andere kant

We hadden nét de week ervoor zelf de eerste Corona-vacci
natieronde succesvol afgerond. Ook wij hanteerden in de
praktijk slottijden. Nooit gedacht dat ik in mijn huisartspraktijk
zou gaan werken met strenge slottijden zoals in de luchtvaart.
Maar het werkt wel handig, het voorkomt “situaties met op
roer en verwarring waarin mensen angstig, boos en geirri
teerd zijn”. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is! Het werkt
perfect. Mooie woorden trouwens voor scrabble: slottijden
of pandemonium, en dan 3 keer woordwaarde.
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Kinderdagverblijf De Bereboot

Wat is het fijn dat alle kinderen van het
kinderdagverblijf en de Peuterspeelzaal
er weer zijn. Nu is het nog wachten op
de heropening van de Buitenschoolse
opvang, voor ons kan dit niet snel
genoeg zijn. We missen nog een be
hoorlijk aantal van die lieve en vrolijke
snoetjes op de BSO. Gelukkig is er in
de tussentijd elke woensdagmiddag
voor de BSO-kinderen een outdoor
avontuur. Hier mogen de kinderen
(van De Bereboot) gebruik van maken,
welke geen gebruik maken van de nood
opvang. We trekken er dan lekker op
uit en zijn de hele middag buiten. We
genieten dan van een beweegactiviteit
met onze Sportcoach Babette, of doen
een spel in het bos.
Sinds kort hebben we bij de BSO een
Picoo, nu nog even te leen, maar vanaf
april gaan wij zelf aan de slag met maar
liefst 2 sets, als eerste in Helmond,
Super tof!
Natuurlijk zijn computergames fun.
Maar buiten … daar beleef je pas écht
avonturen. Daarom combineert Picoo
het beste van twee werelden, in de
eerste outdoor gameconsole. Zo ervaar
je het interactieve van gamen, maar dan
met het avontuurlijke van buitenspelen.

Dit past natuurlijk prachtig in onze
groene visie. De eerste spellen zijn ge
speeld en de kinderen zijn ontzettend
enthousiast. Vooral Zombierun valt erg
in de smaak 😉.We  gaan  hier  nog  heel 
veel plezier aan beleven!
Elke groep van het kinderdagverblijf en
de peuterspeelzaal heeft sinds kort ook
een nieuw dierenvriendje. Deze gaat als
“mascotte” van de groep overal mee
naar toe. Van een toverboom, tot een
konijn, van een rat tot een egel tot zelf
een orang oetans. Kortom een echte
aanwinst.
Tevens is het moestuin seizoen weer van
start! Iets wat bij De Bereboot ook hoog
in het vaandel staat. We hebben een
Smakelijke Moestuin, vooral voor de 0-4
jarigen. En een moestuin voor de BSO.
De tuinaarde is alweer aangevuld. De
kinderen van de noodopvang van de BSO
en de kinderen van de Peuterspeelzaal
zijn alweer op “wormenjacht” geweest
en hebben voor elke bak zo’n 50
wormen gescoord. Zoals u wellicht niet
weet is wormenpoep de beste mest
voor de moestuin. Dus op dat onderdeel
zitten we alvast goed.
Het voorzaaien is weer van start gegaan.
En ons moestuin draaiboek draait volop.
Iedereen draagt zijn steentje bij om
er ook dit seizoen weer iets moois van
te maken en veel te kunnen oogsten.
De smakelijke moestuin heeft van een
van onze moestuin-experts zelfs een
prachtige muts gekregen. Een muts om
te beschermen tegen de kou, die er
soms nog wel is.
Heeft u groene vingers, en mocht u
het leuk vinden om een handje te
helpen, kunt u dit kenbaar maken via
lidian@bereboot.nl. Alle hulp is welkom!
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Tot slot, bent u benieuwd naar De
Bereboot? Naar wie we zijn, en wat we
allemaal doen, dan kunt u vrijblijvend
een rondleiding aanvragen via 0492475009 of mail@bereboot.nl
www.bereboot.nl
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De kookmuts
Heerlijk om bij uw paasbrunch of als
voorgerecht bij het diner tijdens de
paasdagen deze superlekkere carpaccio
van zalm te serveren.
Voorzien van een zelfgemaakte Citrus
vinaigrette ‘Ponzu’. Dit is een Japanse
saus op basis van Citrus en soja. Heerlijk

bij een stuk vis, zoals deze flinterdunne plakjes zalm die wordt
afgewerkt met een salade van zeekraal.
Mijn weerspreuk voor deze maand is: “Broedt de spreeuw
vroeg in april, er is een schone meimaand op til”.
Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand april
Carpaccio van zalm met eigengemaakte dressing  . voor 4 personen

Bereidingswijze
Schil de mandarijnen en de limoenen.

Ingrediënten
400 gram verse zalmfilet zonder huid
100 gram zeekraal
2 stuks mandarijnen
2 stuks limoen
1 stuks sjalot
1 teen knoflook
3 cm verse gember
6 eetlepel rijstazijn
2 eetlepels mirin
2 eetlepels sojasaus
2 eetlepels sesamolie
Scheutje olijfolie
½ theelepel kristalsuiker
wasabi

Snijd nu partjes puur vruchtvlees met
een scherp mes door telkens links en
rechts van de vliezen te snijden zodat
je zuiver vruchtvlees overhoudt zonder
velletjes. Houd de partjes mandarijn
en limoen apart in een schaal. Knijp de
restjes van de versneden citrusvruchten
uit en gebruik het sap straks voor de
bereiding van de vinaigrette.

Benodigdheden
Zeef
Steelpan
Rasp
Scherp keukenmes

Verhit een scheutje olijfolie in een steelpan.
Pel de sjalot en snipper ze heel fijn. Te
grote brokjes smaken niet lekker in de
vinaigrette.
Kneus en pel de knoflook. Snipper de
teen fijn en plet nog extra met een mes.
Doe de sjalot en de knoflookpulp in de
pan en stoof op laag vuur aan.
Schil en rasp de verse gember en voeg
dit toe bij de sjalot en knoflook.
Giet er het sap van de mandarijnen en
de limoenen bij in de steelpan. Maak de
vinaigrette zoetzuur door er de rijstazijn,
mirin, sojasaus, sesamolie en een klein
beetje kristalsuiker aan toe te voegen.

Breng de vinaigrette verder op smaak
met een toefje wasabi. Laat even
zachtjes stoven op een zacht vuur.
Laat de vinaigrette afkoelen.
Breng water aan de kook voor de
zeekraal. Spoel intussen de takjes
zilte zeekraal schoon. Controleer of er
houterige stukjes aan zitten. Mocht dat
het geval zijn, breek ze dan weg.
Leg de zeekraal 1 minuut in het kokende
water en giet ze vervolgens af in een
vergiet of zeef. Spoel de kort gegaarde
zeekraal direct met koud water af, zo
blijft de zeekraal mooi heldergroen.
Snijd met een zeer scherp keukenmes
(of fileermes) flinterdunne plakjes van
de zalm.
Serveren
Neem 4 grote platte borden en schik de
schijfjes zalm naast elkaar op de borden.
Druppel de Citrus vinaigrette over de
borden met zalm. De zuren in het sap
zullen de vis zachtjes garen.
Strooi wat zeekraal over de zalm. Werk
af met enkele partjes mandarijn en
limoen.
Smakelijk eten.
Tip(s):
Mirin is een Japanse rijstwijn met
een alcoholpercentage van rond de
10%. Deze zijn te koop bij alle grote
supermarkten.
bron: De kookmuts.
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TVD: De bewegwijzeringssoap gaat verder

Hoe bestaat het?!
De bewegwijzeringssoap gaat verder. De gemeente Helmond
had eindelijk de door ons gevraagde bewegwijzering ge
plaatst, alleen hij verwees onze bezoekers naar de grote
Dierdonkvijver. Zoiets als zo’n stem van zo’n navigatiesysteem
die plotseling, zonder dat er daadwerkelijk een afslag te zien
is dwingend roept: “EN NU AFSLAAN!!”. Maar wij waren niet
te flauw en hadden zelf het bordje omgedraaid. Nu komt de
mop. Vandaag – op de verkiezingsdag notabene – bleek de
gemeente het bordje opnieuw te hebben laten omdraaien.
Het bordje wijst weer vrolijk naar de vijver … Ze vinden bij de
gemeente toch echt dat TVDierdonk een visclub is of zo …??
Zie de foto van vandaag ter illustratie …

tennisles te volgen op de maandag van 17 tot 22 uur en op de
woensdag van 15 tot 22 uur.
De zomerlessen worden gegeven door Mohannad en Mike van
tennisschool Sport Events. Ze staan met veel enthousiasme
klaar om ons te trainen/coachen. Op onze website vind
je onder lessen meer informatie over tennislessen en de
contactgegevens van de trainers. Mohannad is eerste
aanspreekpunt voor de trainingen.
Voorjaarscompetitie voorlopig uitgesteld naar begin mei
2021
Corona houdt ons natuurlijk ook nog steeds bezig, behalve de
avondklok die nog steeds geldt heeft de KNLTB ook besloten
de voorjaarscompetitie uit te stellen.
De intentie is nu om te starten in mei, zodat er nog een
volledige competitie gespeeld kan worden. De voorlopige
speeldata voor de Voorjaarscompetitie, Tenniskids competitie
zijn vastgesteld.
Uiterlijk 1 maand voor de start van de competitie neemt
de KNLTB een besluit over de daadwerkelijke start van de
competitie begin mei.
Lidmaatschap 2021 met 50% korting!
Inmiddels hebben we verschillende nieuwe leden mogen
verwelkomen. Misschien leuk om als lid samen te tennissen
met je partner, je kinderen, je buurman/buurvrouw, vriend(in)
of collega en dat heerlijk in de buitenlucht op ons mooie
tennispark. Misschien leuk als 2e sport? Lidmaatschap nu
vanaf: € 24,50
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

Dubbelen met 4 personen mag weer!
Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder
buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen
sporten. Tennis met 4 personen op één baan is dus weer
toegestaan. Dubbel plezier!
Voorwaarde is wel dat spelers van 27 jaar en ouder 1.5 meter
afstand van elkaar houden. Voor jeugd en jongvolwassenen
tot en met 26 jaar was dubbelspel al toegestaan, zonder
maximale groepsgrootte en zonder 1.5 meter afstand te
houden tot elkaar.
Zomertraining
Vanaf 7 april 2021 starten de eerste trainingen.
Uiteraard wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met
de voorkeur qua groepsindeling, dag én tijdstip. Tennisschool
Sport Events biedt op dit moment de mogelijkheid om
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65 + KLUSSER / STYLIST
voor uw

VERBERKT

HUIS - TUIN - INTERIEURPLAN

Wij zijn weer open!

oa timmerwerk / houtenvloer

Bel voor een afspraak: 0492 34 12 80

schilderwerk / behangen

Wij ontvangen u weer graag voor advies, verkoop en
reparatie van uw witgoed, tv/audio, keukenapparatuur

metselwerk / tegelwerk
tevens, tuin en straatwerk

Electro World Verberkt
Helmondsestraat 21, Bakel
T. 0492 – 34 12 80 of buiten
winkeltijden: 06 155 90 345
verberkt@electroworld.nl

voor WOON en BEDRIJFSRUIMTES
Bel Kees 0611441257 45 jaar ervaring

Omdat iedereen anders is...
0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.

U I T VA A RT S P I E R I N G S

Ook voor particulieren!

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
Y

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

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

EXTRA SLEUTEL

Johan Slegers

Ondernemer van Bakel!
Hier had uw advertentie
kunnen staan.

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Informatie:
advertenties@dierdonkgazet.nl
telefoon 06- 40980106

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT
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April 2021 in het Annatheater
Zaterdag 10 april:
Huibert-Jan van Roest met “Nergens recht op”

Gelijk krijgen vindt Huibert-Jan het mooiste dat er is. Hij vindt
dat zelfs zo mooi, dat het hem eigenlijk niks meer uitmaakt
of het wel zijn eigen gelijk is. In zijn voorstelling “Nergens
recht op”, staat Huibert-Jan stil hoe hij – misschien wel tegen
wil en dank – belandde in een advocatentoga. Was het zijn
voorliefde voor het debat? Of toch gewoon zijn kakkernaam.
In zijn voorstelling gaat Huibert-Jan in debat met zichzelf, en
fileert hij genadeloos zijn eigen meningen totdat er niets meer
van overblijft. Heeft hij of het publiek dan nog ergens recht
op? In ieder geval op een avondje hard lachen.
Biografie:
Met een naam als Huibert-Jan kun je niet anders dan een
onvervalste kakker worden. Huibert-Jan schopte het al op
jonge leeftijd tot advocaat-partner, en was vanaf dat moment
gedoemd om zijn dagen te slijten tussen de crème de la crème
van succesvol Nederland. Gelukkig voor het Nederlandse
theaterpubliek is Huibert-Jan inmiddels definitief uit zijn
ivoren toren gesprongen, om zijn gedachten met het plebs
te delen. Die lijken voor de gewone man soms wat bot en
ongenuanceerd, maar Huib blijft altijd binnen de lijntjes van
hoe het eigenlijk heurt. Althans, dat vindt hij zelf.
In 2019 won Huibert-Jan het Leeuwarder Cabaret Festival.Zijn
juryrapport:
“Verhalend erg sterk. Huibert-Jan zette een mooi rond
verhaal in zijn optreden neer. Hij heeft een goede uitstraling
op het podium, was erg grappig, en de jury vond het fijn en
verfrissend een inhoudelijk sterk programma te zien. De jury
zou dit programma graag zien als volwaardig avondvullend
programma met misschien her en der iets meer uitstapjes
naar de actualiteit”.
datum: zaterdag 10 april
tijd: 20.30 uur
kaarten: € 15,00 www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-28104333

De audities worden afgenomen door Lavínia Germano, Anton
van Stekelenborg en Karin de Laat. U wordt ontvangen door
Elly van Dongen Manders en Wilbert Poirters zorgt voor de
foto en video opnamen. De TV serie wordt opgenomen vanaf
Maandag 8 November en wordt in 2022 uitgezonden in 7
delen van 35 minuten.
datum: woensdag 14, vrijdag 16 en zondag 18 april
tijd: 19.00 en 22.20 uur
informatie en aanmelding: vserie@ditishelmond.nl

Woensdag 14, vrijdag 16 en zondag 18 april 2021:
Audities tv serie Bloedwijn

In 2022 verschijnt op DitisHelmond TV de eerste eigen
Helmondse TV serie Bloedwijn van schrijfster Karin de Laat,
producent Anton van Stekelenborg die tevens de regie op zich
zal nemen.
Maar liefst 200 auditanten hebben zich aangemeld voor de
serie en na een voorselectie zijn er 65 potentiële kandidaten
geselecteerd. Woensdag 14, vrijdag 16 en zondag 18 April
2021 worden de audities ’s avonds afgenomen in het
Annatheater. De hoofdrolspelers auditeren met een stuk
tekst uit de serie en spelen meteen met hun tegenspeler.
Mocht je auditie willen doen voor de serie, geef je dan op via
tvserie@ditishelmond.nl. Let op, er is nog maar een beperkte
mogelijkheid op 18 April.
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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 Dierdonk

Jeugdpuzzel.
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing
van de Sprookjespuzzel van vorige maand. Deze had alles
te maken de sprookjes. De oplossing is: “Roodkapje”.
Helaas hebben we momenteel geen prijspuzzel daar de
deelname erg teruggelopen was. Er is deze keer géén
oplossing ingestuurd, en dat is jammer want:
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”. Alleen bij
voldoende inzendingen (min. 20) zullen wij de prijspuzzel
herinvoeren. Dus mochten er deze maand 20
oplossingen binnen komen dan gaan we ook
3 prijzen uitreiken. Dus spoor je vriendjes en
vriendinnetjes aan om ook mee te doen.
Want doe jij ook mee als het geen prijspuzzel
is?
Deze maand hebben we een paasdoolhof.
Wel wat moet je doen? De paashaas stapt
links het doolhof in en dan zorg je dat hij
er aan de rechterkant weer uitkomt. Dat is
niet zo moeilijk zul je zeggen, maar dan heb ik nog geen
oplossing.
Wel terwijl je op de juiste weg door het doolhof gaat
kom je het woord PASEN tegen. Wel wat wij willen weten
is hoe vaak je van de ingang tot de uitgang
het woord Pasen bent tegengekomen.
Veel puzzel- en speurplezier.
Waar mag de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je per
mail met als onderwerp “kinderpuzzel”
opsturen naar: puzzel@dierdonkgazet.nl
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 18 april
Zicht
De Paashaas vraagt aan Broer Konijn:
"Waar ga je dit jaar naar toe met
Pasen?"
Broer Konijn antwoord:"Naar Zicht."
De Paashaas vraagt:
"Naar Zicht? Waar ligt dat?"
Broer Konijn antwoord:
"Dat weet ik ook niet, maar in de krant
stond: Mooi paasweer in Zicht."
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Het Paasdoolhof

?

Hou je snavel(mond)
Zondagmorgen aan de Paasontbijt.
"Mammie, mijn ei smaakt zo akelig."
"Houd je mond en eet het op. Over het
eten mag niet worden gezeurd."
Na een paar minuten eten...
"Mammie, moet ik het snaveltje ook
opeten."
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LOTUS

CHINEES en AZIATISCH RESTAURANT

Heerlijke asperges
Aardappelen
Scharreleieren
Diverse groenten
Fruit
Winkel : dinsdag t/m zaterdag
9.00 -17.00 uur
Versautomaat :dagelijks
7.00-22.00 uur
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 06-38637358

RESTAURANT TIJDELIJK GESLOTEN

maand menu APRIL

€ 20,00 voor 2 personen
* 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
Verse SUSHI graag een dag vooraf bestellen, op is op!

Heeft u allergie? AUB doorgeven!!!
Tel. 0492 516 109
Alleen afhalen
Openingstijden: Di. t/m Vr. van 16.00 tot 22.00 uur
Za. en Zo. van 14.00 tot 22.00 uur.
Ma. gesloten (behalve op feestdagen)

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

bad & sanitair
HTN voor de complete realisatie van uw badkamer

SHOWROOM
update
2021
nieuwe
TEGELVLOEREN

Realisatie badkamer

wachttijd

slechts
2 mnd

!

U kunt ons op
afspraak
bezoeken
Engelseweg 200 a
5705 AJ Helmond
T. 0492 792499
E. info@htnvloeren.nl

Tevens nieuwe
visgraat pvc
2021

Peuterspeelzaal Hummeldonk
Rondleiding:
Als u interesse heeft in een rondleiding
dan kunt u deze online aanvragen via
www.spring-kinderopvang.nl Ook kunt
u bellen naar 088-2088726.

Goede GGD-controle:
Onze jaarlijkse GGD-controle heeft ook
weer plaatsgevonden en de uitkomst
was zeer positief! We voldoen aan alle
eisen (zoals juiste opleiding, veilige en
gezonde omgeving, goed pedagogisch
werkplan, werken met een kindvolgsysteem, werken met thema’s enz). We
kregen te horen dat we zeer enthousiast
over ons werk vertellen. En dat is ook
zo. We gaan elke dag met plezier naar
ons werk!
Dagritme:
Wij werken elke dag met een vast en
herkenbaar dagritme voor de peuters.
Dat geeft hen een veilig en vertrouwd
gevoel. De overgangsmomenten gaan
gepaard met een herkenbaar liedje,
zodat het voor iedereen duidelijk is wat
we gaan doen.
Het eerste kwartier komen de kinderen
binnen gedruppeld en mogen ze vrij
spelen, daarna gaan we samen in de
(welkom)kring. Dan zingen we een
“goedemorgen liedje” en begroeten we
elkaar.
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Daarna mag het hulpje van de dag het
dagritme benoemen aan de hand van de
dagritmekaarten:
• In de kring
• Spelen
• Fruit eten
• Spelen (vaak vindt er nu ook een
thema-activiteit plaats. Van creatief
tot sociaal emotioneel)
• Opruimen
• Een kleine kring. (Meestal is dit een
taalkring, dan lezen we een boek
of doen we een spelletje. Omdat
we dit in een kleine groep doen
kan er gedifferentieerd worden op
ontwikkelingsniveau.)
• Buiten spelen
• Brood eten
• Dan komen de papa’s en mama’s
weer. Of opa, oma of de oppas.
Dit benoemen we ook naar de kinderen,
dan weten ze waar ze aan toe zijn.

We maken graag een afspraak met u
en u kunt onze peuterspeelzaal (met
in acht neming van de huidige regels)
komen bekijken nadat de peuters weer
naar huis toe 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
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.bethlehemkerk-helmond.nl
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Luisteren in coronatijd
Natuurlijk is het jammer dat de kerk
diensten slechts beperkt kunnen
worden bezocht. Ook voor de voor
gangers is het niet plezierig een dienst in
een vrijwel lege kerk te moeten leiden.
Maar het online kijken heeft ook zijn
voordelen. Je kunt de dienst volgen op
een tijdstip dat je beter uitkomt. Ook
inspireert het de voorgangers ook tot
bijzondere diensten. Het gebruik van
videopresentaties is mogelijk.
Zo worden er vlogs getoont die iets van
het dagelijkse leven laten zien.
In de dienst van 14 maart jl ging het
over de voedselbank. In de vlog komen
verschillende vragen aan de orde zoals
o.a.:
•
Hoe werkt de voedselbank.
•
Voor wie is het bedoeld
•
Is de voedselbank wel nodig
•
Hoe wordt bevoorraad
•
Kan ik zelf ook spullen geven.
De dienst van 14 maart is op kerkdienst
gemist nog te zien.
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

Nieuwsblad voor Dierdonk

Scouting: Eindelijk weer live draaien

Ook scouting heeft te maken met alle
corona regels die momenteel gelden.
Hierdoor zijn we al sinds december
weer online gaan draaien. Maar sinds
februari hebben we gelukkig weer de
mogelijkheid om ook live te gaan draaien
binnen de regels die scouting nederland
aangeeft in een factsheet die elke keer
geüpdatet wordt na verandering van
landelijke coronaregels. Deze factsheet
wordt samengesteld in overleg met
de overheid en is terug te vinden op;
https://www.scouting.nl/nieuws/
vragen-en-antwoorden-over-scoutingen-het-coronavirus-covid-19 of scan de
qr code.

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