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(0900-8844
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monique.aelmans-frissen@politie.nl
Kindcentrum Dierdonk
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(522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
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Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Afspraken: 9:00-14:00
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www.verloskundigendeuiver.nl

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

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

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

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

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

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
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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
Gastouderopvang Marlene
Molecatendreef 3
(06 41228886
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32 pagina’s
De Gazet van januari gaf al een beetje
de richting aan die het opging, omdat
ons land weer op slot ging. Zo ging o.a.
de Kerstnachtmis niet door. De hoop
van allen was er op gevestigd dat we
wel weer carnaval konden vieren. Maar
helaas, de binnen activiteiten zoals
kletsavonden zijn ten prooi gevallen aan
corona. De Lock down heeft ook weer
zijn neerslag op de artikelen in deze
Gazet. Zo treft u voor de 2e maand op
rij geen column aan van de Dokter en is
ook de pagina katholieken wegens geen
nieuws niet aanwezig. Zelfs de scouting,
toch een van onze trouwste leveranciers
heeft deze keer aangegeven geen copy
te hebben. Dit wil dus zeggen weer een
dunne Gazet, slechts 32 pagina’s.
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Deze voorpagina had het ook kunnen zijn!
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32 pagina’s maar toch wel interessant
om te lezen. Zo stellen onze wijkboa’s
zich aan u voor. Dit was pas laat binnen
en nog zonder foto maar die krijgen
we nog en plaatsen we in de volgende
Gazet zodat u naast de tekst ook het
beeld erbij heeft.
32 pagina’s waarvan weer een uit
de oude doos. Op deze pagina is te
lezen dat de eerste jeugddisco een
feit is. Ook leest u over een bloeiende
knutselclub. Helaas is de knutselclub
al een aantal jaren geleden verdwenen
om dat er geen vrijwilligers meer waren
om de jeugd te begeleiden. Na 4 of 5
oproepen in de Gazet voor opvolging
van de vrijwilligers voor de Kinderdisco
valt daar nu ook het doek tenzij … (zie
pag 24) Jammer voor de jeugd van nu,
terwijl we qua aantal jeugdigen op een
zelfde aantal zitten als in 2001 toen de
wijk begon te leven. Overigens zijn er
al veel meer dingen verdwene of gaan
verdwijnen wegens gebrek aan actieve
vrijwilligers, zoals o.a. het eetpunt, de
bloembakken etc. etc.
32 pagina’s en op een van de eerste
pagina’s word ook weer naar vrij
willigers gevraagd, nu voor de functie
van penningmeester en voor de leden
administratie van de wijkvereniging.
Even verder geeft ook de wijkraad
aan nog 2 leden te zoeken. Zoals
we allemaal weten is vrijwillig niet
vrijblijvend en ik kan dat weten. Als ik
met vakantie wil gaan moet ik dit altijd
laveren tussen 2 Gazets in, niet zozeer
omdat anders geen Gazet gemaakt zou

kunnen worden maar wel dat er dan
geen advertenties geplaatst worden. En
geen advertenties is geen inkomsten.
Ook wij als redactie hebben al meerdere
keren gevraagd voor assistentie. Wilt
u meedoen met de Gazet of zelf een
stukje schrijven dan vindt u in de zijlijn
de deadlines voor dit jaar. Contact met
de redactie en het insturen van kopij
kan via redactie@dierdonkgazet.nl
32 pagina’s en de blikvanger is natuurlijk
altijd de voorpagina. We hebben er over
lopen dubben, het is winter dus er moet
iets van winter op de voorpagina maar
wordt het nu sneeuw, of ijs, of sneeuw
en ijs, of maar een beetje ijs omdat het
niet een zo koude winter zal worden. In
elk geval als het een koude winter wordt
dan weet ik bijna zeker dat we een
hete maart gaan krijgen en de eerste
voortekenen hiervan vindt u al in deze
Gazet. De gemeenteraadsverkiezingen
werpen al wat schaduw vooruit.
32 pagina’s en 4 ervan zijn voor de
jeugd. Februari is een wintermaand
maar ook is het Valentijnsdag. Deze
2 thema’s zijn ook voor de jeugd op
deze pagina’s belicht. Zo gaan er deze
keer 2 verhaaltjes over de winter en
is de puzzelpagina vol met of over
Valentijnsdag.
32 pagina’s en deze keer 8 pagina’s
met advertenties. Denk zeker aan onze
adverteerders als u iets nodig heeft,
zij zorgen ervoor dat u 10 x per jaar
dit mooie blad gratis in uw brievenbus
krijgt of u nu wel of geen lid bent van de
wijkvereniging, en dat is toch mooi.
32 pagina’s en een daarvan is dit
voorwoord, 9 keer per jaar weer een
uitdaging om het interessant te houden
en niet in herhalingen te vallen. Ik hoop
dat dit ook nu weer gelukt is en wens u
veel leesplezier met deze Gazet.
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KIE S VO O R IE TS M O O IS

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192
Brandhout 1

Het wordt winter en een man
moet brandhout hakken, alleen
weet hij niet hoeveel hij moet
hakken. Aﬁjn, hij hakt 2 bomen
om en opeens komt er een indiaan langs. De man denkt:
"Hey, indianen weten al�jd dit
soort dingen meestal wel." Dus
hij vraagt:"Weet jij of het een
strenge winter wordt?"Indiaan:
"Het wordt een ma�ge winter."
"Mooi," denkt de man en hij
hakt nog wat bomen om.
vervolg pag 14
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

Laat u verrassen op
onze Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

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

info@vanheugtencv.nl
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Ben jij benieuwd waar het bestuur van
‘Wijkvereniging Dierdonk’ voor staat……..?
Nou, ik weet dat wel want ik heb ruim zes jaar met heel veel
plezier zitting gehad binnen het bestuur. Graag wil ik wat
vertellen over mijn eigen taken binnen het bestuur omdat
deze binnenkort, vanwege mijn verhuizing buiten de wijk
Dierdonk, zullen moeten worden overgenomen.
De functie van penningmeester wordt door mij vervuld en dit
houdt in dat ik ongeveer één uur per week gemiddeld besteed
aan het boeken van betalingen en inkomsten. Verder één
keer per 3 maanden BTW aangifte doe en één keer per jaar
de financiële jaarafsluiting. Al deze handelingen gebeuren in
een zeer eenvoudig te leren programma dat met een beetje
inwerkbegeleiding erg snel geleerd kan worden.

Ben je geïnteresseerd in één of beide bovengenoemde
taken dan kun je mij dat laten weten via Email:
wvdierdonk.leden@outlook.com dan stel ik je graag voor aan
het bestuur en wil je heel graag helpen bij het inwerken.
Ben je nieuwsgierig geworden naar alle activiteiten binnen
het bestuur en heb je interesse om lid te worden van het
bestuur dan ben je altijd welkom om eens een vergadering bij
te wonen.
Mail dan naar: secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Hopelijk hoor ik snel van je,

Verder doe ik de ledenadministratie wat inhoudt dat je
éénmaal per jaar in juni alle leden een brief of mail stuurt

Wijkvereniging Dierdonk
penningmeester/ ledenadministratie

waarin gevraagd wordt de contributie over te maken voor
het nieuwe verenigingsjaar. In december wordt dan nog een
brief of mail gestuurd als herinnering aan de leden die nog
vergeten zijn de contributie te betalen.

☎ 06 20972471
✉ wvdierdonk.leden@outlook.com

Nieuwe leden inschrijven of leden die opzeggen uitschrijven
is heel eenvoudig omdat ik hiervoor een systeem heb opgezet
wat erg makkelijk bij te houden is.
Voor al deze correspondentie zijn standaard brieven
opgesteld.
Het bestuur vergadert ongeveer zeven maal per jaar en in
oktober is er de Algemene Ledenvergadering in Parkzicht.

Beste “carnaval minnende” bewoners van
Dierdonk.
Helaas hebben wij, als Stg Dierdonk Events, ook dit jaar het
besluit moeten nemen om wederom de carnavalsactiviteiten
te annuleren. De uitkomst van de laatste persconferentie
bood te weinig vertrouwen om de reeds in gang gezette
voorbereidingen voor carnaval 2022 te voltooien zodat wij
met pijn in ons hart deze beslissing om alles te annuleren
hebben genomen. Wij blijven echter positief en hopen in
de toekomst toch weer diverse evenementen voor jullie te
mogen organiseren. Wij richten onze blikken nu op Pasen
en hopen dat er dan wel weer mogelijkheden zijn om iets
gezamenlijk te ondernemen.
Met vriendelijke groeten,
Stg. Dierdonk Events
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Van lijstduwer naar lijsttrekker
Het is weer 4 jaar geleden dat ik
als lijstduwer terecht kwam op de
lijst van Helder Helmond. Tot mijn
verrassing kreeg ik zoveel stemmen dat
ik burgercommissielid moest worden
van mezelf. Ik was erg verrast door het
systeem “politiek”.
In mijn arbeidzame leven heb ik lang
in de medezeggenschapsraad gezeten.
Het begrip consensus en het begrip discussie was rode
draad in de MR. Eenmaal gewend aan de politiek, dat duurt
zeker een jaar, merkte ik dat consensus en discussie geen
rol speelden. Een dichtzittende coalitie met dichtgetimmerd
coalitie-akkoord, een ontbrekend goed debat, mensen die
vertrokken en hun zetel meenamen, mensen die er zitten
voor het geld of aanzien enz. Het leek wel een afspiegeling
van de maatschappij, wat dat betreft niks te klagen. Toch
neem ik voor het overgrote deel mijn petje af voor de mensen
die het echt doen. Het is veel werk en vereist veel toewijding
en volharding. Ondertussen zitten de hele pers, weblog en
sociale media in je nek te hijgen. Ga er maar aan staan. Wat
mij betreft is opgeven geen optie en afmaken waar je aan
begint is belangrijk.

Dat is een verantwoordelijkheid die ik aan wil gaan, ondanks
dat ik baal van de verdeeldheid in de politiek, de onbetrouw
baarheid van de landelijke politiek, de blunders zoals toe
slagenaffaire, klimaattransitie etc. Daarom wil ik met de partij
LOKAAL een rol gaan spelen samen met jullie. We zijn geen
populistische partij, geen linkse partij of rechtse partij. We
willen luisteren naar jullie, inwoners van Dierdonk, en jullie
problemen of vragen aan de kaak stellen in de raad. Denk
maar aan het groen in de wijk, diftar, vuurwerk, veiligheid etc.
Onze kandidatenlijst is fantastisch! De helft in de top is nieuw
en jong, komt uit verschillende wijken en is gespecialiseerd op
verschillende terreinen. Kijk op onze site en je kunt het lezen.
Dus mensen stem op landelijke partijen voor de landelijke zaken, maar stem lokaal voor de gemeente. Wij zijn er voor U en
niet voor onszelf!
Louis van de Werff,
Lijsttrekker Helder Helmond

Voor mij is er veel verandert sinds oktober: ik ben gekozen tot
lijsttrekker van Helder Helmond.

Framen
Framen, een modern woord dat
tegenwoordig veel wordt gebruikt om
een eenzijdig beeld van een situatie te
scheppen. Je kunt positief maar ook
negatief framen. Dat negatieve aspect
is vooral aan de orde van de dag.
Zo ook over de positie van senioren als
het gaat om de wooncrisis waarin onze
samenleving verzeild is geraakt. Maar
ook in relatie tot AOW en pensioenen.“De wooncrisis wordt
veroorzaakt door de honkvaste ouderen” is de stelling, onder
meer als resultaat van een andere frame, namelijk “jong tegen
oud”. Het beeld dat opgeroepen wordt, is dat de ouderen het
goed hebben en de jongeren niet.
De indexaties die de ouderen vragen hebben te maken met
dat al tientallen jaren pensioenen niet verhoogd zijn. De
koopkracht van de senioren loopt verschrikkelijk achter. Veel
senioren hebben het probleem van de eindjes aan elkaar
knopen. Daarnaast worden de senioren op verschillende
niveaus niet betrokken in het maatschappelijk debat.
Zelfs politieke partijen beschouwen hun oudere leden als
gemakkelijke, aan hen gebonden, stemmers.Vragen om die
indexaties wordt betiteld als potverteren, uitdelen van geld
waar geen rendement op is behaald. Aldus een uitspraak van
een staatssecretaris.

Ten onrechte krijgen de senioren de schuld. Senioren zijn geen
verhuisweigeraars: zij zijn niet de oorzaak vaan de wooncrisis,
maar kunnen wel bijdragen aan oplossingen daarvoor.
Al sinds het bestaan van de partij 50PLUS zijn pensioenen
en behoud van de AOW de belangrijkste speerpunten. Dat
zullen ze ook blijven. Gelukkig begint de ouderenachterban
van enkele coalitiepartijen zich te roeren nu de ontkoppeling
van de AOW op de rol staat. Ook in Helmond is 50PLUS actief
voor de positie van ouderen. In het programma voor de
verkiezingen van de gemeenteraad op 14, 15 en 16 maart 2022
pleiten we voor meer samenhang in seniorenbeleid. Naast
vanzelfsprekend andere voor onze stad belangwekkende
thema’s: zonder te framen en met open vizier.
Mijn oproep is dat we in maart allemaal gebruikmaken van
ons recht om te stemmen.
Stemmen op 50PLUS kan ik zeker aanbevelen.
Jan van Aert.

Senioren zijn van toegevoegde waarde in deze maatschappij.
Kijk eens naar de mantelzorg en/of het vrijwilligerswerk.
Gazet februari 2022
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Computerinloop: Hulp op afstand

Computerinloop Dierdonk heeft een aantal buurtbewoners
succesvol begeleid bij het oplossen van problemen met
de laptop, tablet, netwerk, smartphone of printers. Helaas
moest Parkzicht in december de deuren weer sluiten en zijn
wij overgeschakeld op ons ‘Hulp op afstand’ programma. Ten
tijde van dit schrijven weten we nog niet wanneer Parkzicht
weer open mag. We starten onze inloop-ochtenden weer
zodra het kabinet hiervoor groen licht geeft.

Hoe werkt ‘Hulp op afstand’ in de praktijk?

U start met het sturen van een mailtje naar:
computerinloopdierdonk@hotmail.com
In dit mailtje stelt u een vraag of geeft u een korte probleem
beschrijving. Het is makkelijk als u ook uw telefoonnummer
vermeldt.
Na ontvangst van uw mailtje neemt een van onze vrijwilligers
telefonisch contact met u op. U kunt de vraag of het
probleem dan verder toelichten. Vaak kunnen wij u al via
de telefoon verder helpen. In een aantal gevallen is het
nodig dat wij op afstand op uw laptop meekijken of deze
tijdelijk overnemen. Hiervoor gebruiken wij het programma
TeamViewer. TeamViewer is een softwareprogramma dat het
mogelijk maakt om je Windows of Apple computer te laten
overnemen. Dit kan erg handig zijn als u bijvoorbeeld een
computerprobleem heeft dat u niet zelf kan oplossen.

Is het programma Teamviewer wel veilig en te vertrouwen?

Teamviewer is een veilig programma dankzij de wederzijdse
toestemming die nodig is bij het overnemen van het scherm.
Hiervoor wordt een unieke beveiligingscode gebruikt die
wisselt per Teamviewer-sessie. Deze beveiligingscode kan
alleen door u mondeling aan ons worden doorgegeven en is
niet meer geldig zodra de sessie stopt.
Uiteraard blijft het altijd belangrijk om de computer alleen
te laten overnemen door iemand die je vertrouwt, zoals
bijvoorbeeld onze vrijwilligers en niet door vreemden!

Kan ik zien wat er op mijn computer wordt aangepast?

U kunt tijdens de Teamviewer-sessie alle handelingen die wij
uitvoeren op uw computer volgen. Bovendien vertellen we u
via de telefoon wat we doen. Zodra het probleem is opgelost
wordt TeamViewer gesloten en kunt u weer probleemloos
werken met uw computer zonder dat u bang hoeft te zijn dat
iemand meekijkt of op afstand uw computer overneemt.
TeamViewer moet wel vooraf op uw computer worden
geïnstalleerd. De installatie is erg eenvoudig en wordt door
ons telefonisch begeleid.
Nog vragen? Wij helpen u graag! Stuur een mailtje naar:
computerinloopdierdonk@hotmail.com. Onze hulp is gratis
en ook een lidmaatschap van SeniorWeb is niet vereist.

Activiteitenoverzicht februari
Datum of periode Activiteit
Koersbal
Iedere woensdag
Jeu de boules

Plaats
Parkzicht 10-12 uur
Promenade Parkzicht 10-12 uur

Iedere donderdag Wekelijks vrije computerinloop Parkzicht 10-12 uur
21 februari

Contactpersonen:
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Winter pannenkoekwandeling

Vertrek 14.00 uur vanuit Parkzicht

Toelichting
Indien het weer het toelaat
computerinloopdierdonk@
hotmail.com
Bij terugkomst glühwein met
pannenkoek.
Opgave bij de commissie

Ans Postma tel: 06 20 39 79 18 / Wim Claassen tel: 06 13 43 08 46 / Hans Wilms 06-20621367
Nieuwsblad voor Dierdonk

Winterwandeling met
pannenkoek
2e winterse wandeling MoetNiks, 21 februari 2022

Winterwandeling

Op maandag 21 februari organiseert MoetNiks een nieuwe
winterwandeling. Wie weet, misschien wel in een witte
wereld? We starten vanaf Parkzicht voor een leuke tocht
van ongeveer een anderhalf uur. Na afloop gaan we in
Parkzicht opwarmen met glühwein en een heerlijke Hollandse
pannenkoek.

Programma

Datum : ma 21 februari 2022
Wandeling: 14.00-15.30 uur
Start- en eindpunt: Parkzicht
Pannenkoek eten: vanaf 15.30 uur
Wat heb je nodig: stevige wandelschoenen
Niet wandelen, wel gezellig een pannenkoek mee eten? Dan
ben je om 15.30 uur welkom om aan te schuiven. Laat bij het
aanmelden wel even weten dat je niet meewandelt.
Deelnamekosten: géén, dus helemaal gratis!

Aanmelden

Wandel en/of eet je mee? Meld je aan bij Ans, tel. 0620397918, Wim, tel. 06-13430846 of Hans, tel. 06-20621367.
Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 17 februari a.s.

Gazet februari 2022
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ARATUUR NODIG?
NIEUWE KEUKENELAPP
EN LAAT U UITGEBREID ADVISEREN!
KOM LANGS IN ONZE WINK

2+3
jaar garantie

WASMACHINE

NÙ € 729.-

jaar garantie

20 jaar gelukkig
2 mannen zi�en samen in de
kroeg, zegt de 1:
"20 jaar zijn mijn vrouw en ik
gelukkig geweest"
Zegt de ander: "o ja?
en wat gebeurde er toen?"
De eerste man zucht diep en
zegt:
"toen hebben we elkaar op
valen�jnsdag ontmoet"

ng
orraad beha
Korting op vo

Konings

voor Verf en Behang

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

van 1249.-

NÙ € 899.INDUCTIEKOOKPLAAT
• 4 flexzones: 2
kookzones kunnen
gekoppeld worden
• energiezuinig A+
• 10 standen met boost
• 4 timers
• warmhoudstand
• slidebediening
• IDK862ONY

• energieklasse A++
• inhoud 8 kg.
• LED display met resttijd
en startuitstel
• RVS trommel
• trommelverlichting
• condenswaterafvoersysteem
• WT45HV90NL

NÙ € 799.-

25%

5 jaar garantie*

WARMTEPOMPDROGER

van 839.-

Altijd

• hetelucht, grill,
magnetron, boven-/
onderwarmte
• inhoud 51 liter
• vlekvrij RVS
• emaille binnenwanden
• stoomschoonprogramma
voor eenvoudig reinigen
• MAC524RVS

• inhoud 8 kg.
• 1400 toeren
• iDos wasmiddeldoseersysteem
• varioSpeed: tijd verkorten
• outdoor- en
impregneerprogramma
• aquastop
• WM14US90NL
van 799.-

2+3

INBOUWCOMBI

5 jaar garantie*

van 1099.-

NÙ € 899.-

Van de Wijkraad

Beste Dierdonk bewoners
Allereerst namens de Wijkraad Dierdonk het allerbeste voor
2022
Hartelijk dank voor uw opmerkingen naar ons over de
verbeteringen voor de leefbaarheid, maar wij verwachten nog
meer suggesties van u.
Wij hopen dit jaar dat u invulling gaat geven aan het compleet
maken van ons bestuur, we zoeken een penningmeester en
een bestuurslid. Er komen en er zijn diverse interessante
uitdagingen zoals hernieuwde discussie N279 en energie
transitie.

Trimrondje Dierdonk
Rondom Dierdonk ligt een prachtig trimrondje van 8km.
Onderweg komt u 6 toestellen tegen om uw training te
intensiveren.
Deze route sluit aan op het trimrondje Rijpelberg, zodat u
ook een route van 13 km kunt lopen, ook daar staan diverse
toestellen.
Bewegen is leuk en gezond, maar helaas wordt er weinig van
de toestellen gebruikt gemaakt.

Glascontainer

Regelmatig wordt er ’s avonds en ’s nachts glas in de container
gedeponeerd. Dit is niet fijn voor de omwonende. Respecteer
de tijd, tussen 8.00 en 22.00, deze tijd staat op de containers.

Eetpunt Dierdonk verdwijnt

Helaas heeft er zich niemand gemeld die dit mooie initiatief
van Herman van Hassel wil overnemen.
Dit betekent dat deze activiteit in onze mooie wijk gaat
verdwijnen.

N279

De Raad van State heeft het plan afgekeurd en de provincie
kan opnieuw beginnen, ook de discussie over de omleiding
Dierdonk. Voor uw herinnering, de Wijkraad heeft destijds
voor de omleiding gestemd met de voorwaarde dat de
gemeente Helmond het natuurverlies voor de bewoners van
Dierdonk compenseert.

Veiligheid Dierdonk
In de vorige Gazet hebben de nieuwe wijkagenten zich
voorgesteld en de 2 nieuwe Boa’s gaan dit ook doen. Ook
heeft u in de vorige Gazet een prachtige uiteenzetting gelezen
over onze goed functionerende Whatsapp-preventiegroepen.

Wat zou er volgens u veranderd moeten worden?

Sinds kort heeft de gemeente een nieuw meldings
systeem voor onze inwoners. Men kan melding
maken van misstanden in de openbare ruimte via
https://mijn-melding.nl/helmond/viewer.php of bellen met
140492. Hier kun je zien of iemand anders al een melding
heeft gedaan.
De Wijkraad

Uw opmerkingen graag naar secretariaatwijkraad@dierdonk.nl

Gazet februari 2022
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Peuteraanbod Hummeldonk

Om te beginnen allemaal veel geluk,
gezelligheid en natuurlijk veel gezond
heid voor 2022!!!
Nieuw logo:
Wellicht heeft u het al gezien toen u een
wandeling door Dierdonk ging maken,
onze peuterspeelzaal heeft een nieuw
logo. Onze peuterspeelzaal bestaat al
bijna 24 jaar en juf Linda en juf Marleen
werken al ruim 8 jaar samen als een vast
team, maar ons logo is vernieuwd en
verfrist.

kunnen lezen en op toerbeurt krijgen de
kinderen een boekje mee naar huis om
samen in het gezin te lezen.
Dit thema sluit aan bij de dagelijkse
werkelijkheid. Sommige kinderen ver
tellen over ouders die een (corona)
prikje kregen of kinderen die een (zelf)
test moesten doen. Ook een mondkapje
ontbreekt niet in de ziekenhoek.
Natuurlijk komen ook het niezen en
hoesten in de elleboog aan bod en het
handen wassen. Dit alles spelenderwijs
en op een kind-niveau, maar het is wel
de werkelijkheid waarin onze peuters nu
opgroeien.
Veel gezondheid allemaal

Thema: ziek zijn & beter worden
Helaas zijn alle kinderen wel een keer
ziek, dus dit thema sluit erg aan bij de
belevingswereld van de peuters. Hoe
voel je je als je ziek bent? Wat kun je
doen om beter te worden? En als je je
pijn hebt gedaan, hoe kun je dit dan
oplossen? We gaan spelenderwijs aan
de gang met dit onderwerp. We spelen
doktertje, we gaan de zieke poppen
beter maken, pleisters plakken, we
spelen apotheek enz.
Wat spelen de kinderen toch fijn dit
thema, sommige verkleed in een
doktersjas. Wat zorgen ze lief voor elkaar
en de poppen! We hebben ook heel
veel boekjes die we over dit onderwerp

12
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De wijkboa’s voor Dierdonk (en Rijpelberg)
stellen zich voor
Hallo wijkbewoners,
Als wijkboa’s / handhavers voor de
wijken Dierdonk en Rijpelberg willen
wij graag van deze mogelijkheid gebruik
maken om ons aan U voor te stellen.
Wij zijn Inge van de Hoven en Petri
Heijndijk, werkzaam voor het team
Toezicht en Handhaving van de
gemeente Helmond. Als wijkboa’s voor
de wijken Dierdonk en Rijpelberg zijn
wij het aanspreekpunt met betrekking
tot zaken als overlast, leefbaarheid
en toezicht voor de bewoners van
deze wijken. U kunt dan denken aan
bijvoorbeeld vervuiling door honden,
afvaldumpingen,
parkeerproblemen,
jeugdoverlast en allerlei andere overlast
gevende zaken.
Naast deze wijken zijn wij voor de
gemeente Helmond ook inzetbaar voor
de andere wijken, evenementen, het
uitgaansgebied en natuurlijk gaat op

dit moment onze aandacht ook naar
het naleven van de coronaregels en de
controle hierop.
Wij zijn natuurlijk niet 7 X 24 uur in
dienst, maar zullen zoveel mogelijk ons
gezicht laten zien in de wijk.
Heeft U klachten meld deze dan via de
website van de gemeente Helmond of
de BuitenBeter app. Deze meldingen
worden dan naar ons doorgezet zodat
wij hiermee aan de slag kunnen. Mocht
u uw identiteitsgegevens achterlaten
bij de melding, dan krijgt u bericht
op het moment dat wij de melding
hebben afgehandeld en wat wij hebben
ondernomen om de klacht te verhelpen.
Hopelijk zien we u snel een keertje in de
wijk!
P* noot redactie: foto van Inge en Petri

volgt in de Gazet van maart

Advertorial

16 maart gemeenteraadsverkiezingen

Bewaar je stemkaart en laat je stem niet verloren gaan
Ik ben Mirjam van der Pijl, ik woon nu 13 jaar in Dierdonk. Ik voel me zeer bevoorrecht
met de mooie woonstek! Vrijwel meteen na mijn komst naar Dierdonk ben ik lid geworden
van de Helmondse gemeenteraad en daar heb ik met veel plezier en passie 8 jaar mij voor
Helmonders mogen inzetten.
Als trouwe Gazet-lezer kent u mij misschien nog van de politieke columns die ik in die tijd
schreef. Of van de interviews die ik voor de Gazet mocht houden met de adverteerders.
Sinds 2018 ben ik bestuurslid bij de Helmondse PvdA-afdeling. Ik ben aan de gemeente
verbonden als trouwambtenaar en dat is fantastisch mooi werk! Daarnaast werk ik sinds
juli 2020 twee dagen in de week voor onze Helmondse Europarlementariër Mohammed
Chahim. Mijn hele leven heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan, ik steek graag de handen uit
de mouwen als ik ergens helpen kan. Nu doe ik dat bij Stichting Speel je mee, die speelgoed
voor minimagezinnen verzorgt.
Namens de PvdA maak ik me met betrekking tot Dierdonk druk om de volgende zaken:
•

Vuurwerkoverlast moet gestopt worden

•

Beschermen van de waardevolle natuur in Dierdonk

•

Tijdig onderhoud van de fiets- en voetpaden

De PvdA laat niemand links liggen. Doe je mee!
Mirjam van der Pijl
Email: mirjamvanderpijl@gmail.com

Gazet februari 2022

twitter: @MirjamvdPijl
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LUNCH - BORREL - DINER - TERRAS

ADRES: GROTEL 5, BAKEL
TELEFOONNR: 0492-463888

EMAIL: INFO@GROTELSGENIETEN.NL
WWW.GROTELSGENIETEN.NL

Brandhout 2

Komt er een andere indiaan
langs en de man vraagt weer:
"Weet jij of het een strenge
winter wordt?" Indiaan: "Het
wordt een pi�ge winter." De
man denkt:"Toch nog maar wat
meer brandhout hakken."
Zo gezegd, zo gedaan. Nog 6
bomen erbij en er komt nog
een indiaan langs en hij vraagt
weer:"Weet jij of het een strenge winter wordt?" Indiaan:"Het
wordt een strenge winter."
"Nog maar wat hakken dan."
vervolg pag 24

65 + KLUSSER / STYLIST
voor uw

Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

HUIS - TUIN - INTERIEURPLAN
oa timmerwerk / houtenvloer
schilderwerk / behangen
metselwerk / tegelwerk

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.

tevens, tuin en straatwerk
voor WOON en BEDRIJFSRUIMTES
Bel Kees 0611441257 45 jaar ervaring

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

De kleine bosmuis en de winterslaap
Het had twee nachten en één dag
gesneeuwd. Het was de eerste sneeuw
dit jaar. Plotseling was hij daar. Geen
van de bosdieren had dit verwacht,
omdat het daarvoor warm en vriendelijk
was geweest en helemaal niet koud.
Maar nu had de sneeuw de kou met zich
meegebracht. Het kwam zo krachtig
aan de macht dat je de adem plotseling
kon zien als kleine stoomwolken in de
winterlucht. Het is de hoogste tijd voor
de bosdieren om uit te rusten in hun
beschermde en warme slaapgrotten.
“Ik weet zeker dat het hele bos nu
slaapt, het is zo koud”, zei de kleine
bosmuis toen ze nog een keer naar
buiten keek. Maar ze beefde zo door
deze vreemde winterkou dat ze snel het
huis van de muis in stormde. “Hier is
absoluut niets aan de hand,” mompelde
ze, bijna een beetje tevreden. “Dus ik
mis niets en kan rustig slapen.”
De kleine bosmuis was eigenlijk een
nieuwsgierige kleine muis. Niets dat in
het bos aan de gebeurde wist aan haar
aandacht te ontsnappen. Alles wilde
zij zien en horen en ruiken en leren
kennen. Liggen voor de winterslaap
en kalm blijven, kon ze zich daarom
helemaal niet voorstellen.

De bosdieren hadden erover gesproken,
maar eerlijk: maandenlang in een huis
liggen en slapen? Nee, de kleine bosmuis
dacht er niet eens aan. Hoe saai zou het
zijn! En ze had haar muispoten zo stevig
ingepakt dat deze zelfs in de winter
warm zou zijn in het bos.
“We moeten allemaal één keer slapen,”
troostte opa Muis. “Je zult zien, slaap zal
je goed doen. Je zult kracht verzamelen
voor de tijd daarna. De ernst van het
leven begint in het voorjaar en er zal
weinig tijd zijn om uit te rusten. ”
Ernst van het leven? Dat klonk serieus.
En als opa Muis het zei, moest het
kloppen.
Omdat de kleine bosmuis zich
nauwelijks de “ernst van het leven” kon
voorstellen, krulde zij zich nu toch maar
in haar nest van droog gras, twijgen en
verwarmende dennennaalden om een
dutje te doen.

Ze sliep vele weken en haar slaap was zo
diep dat ze niet kon horen hoe de vorst
de takken van de bomen brak en hoe
bergen sneeuw door de winterstormen
van de takken van sparren en dennen
donderden..
Ze hoorde het geblaf van de hongerige
herten en vossen en het kwaken van de
raven net zo weinig als de stemmen van
de mensen die nu veel plezier hadden in
het bos op ski’s en sleeën.
De kleine bosmuis hoorde dit allemaal
niet en dat was goed. Anders zou
ze door haar nieuwsgierigheid het
winterbos in zijn gegaan om alles en ook
de ernst des levens te leren kennen, en
zou ze zeker zijn verdwaald tussen hoge
sneeuwheuvels.

Ik zal maar kort slapen, besloot ze.
Omdat ik eigenlijk helemaal niet moe
ben. En misschien gaat de ijskoude
koude snel voorbij. Dus de kleine muis
dacht na en viel in slaap.

Waarom de sneeuw het sneeuwklokje geen
kwaad doet
Alles had een kleur, behalve de sneeuw.
De aarde was bruin, het gras groen, de
rozen rood, de hemel blauw en de zon
was van goud. Alleen voor de sneeuw
bleef er geen kleur over. De arme
sneeuw besloot om aan één van de
anderen een beetje kleur te vragen.
Eerst ging hij naar de aarde: “Aarde, mag
ik een beetje van jouw bruine kleur?”
Maar de aarde sliep en antwoordde
niet.
Daarna ging de sneeuw naar het gras
en vroeg: “Gras, mag ik een beetje van
jouw groene kleur?” Maar het gras was
gierig en deed alsof het niets gehoord
had.
Toen ging de sneeuw naar de roos en
smeekte: “Roosje, alsjeblieft, geef mij
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een beetje van jouw rode kleur.” Maar
de roos was erg verwaand en draaide
zijn hoofd af.
De sneeuw probeerde het bij de hemel
en riep: “Hemel, mag ik een beetje van
jouw blauwe kleur?” Maar de hemel
was veel te ver weg en hoorde de
sneeuw niet.

zoveel als je wilt!” Zo nam de sneeuw
een beetje van de witte kleur van de
bloem en vanaf dat ogenblik was de
sneeuw wit.
Daarom werd het tere bloempje aan
de rand van het bos sneeuwklokje
genoemd en het is het enige bloempje,
dat van de sneeuw geen last heeft.

En zo moest de sneeuw weer verder en
vroeg aan de zon: “Zonnetje, mag ik een
beetje van jouw gouden kleur?” Maar
de zon had het veel te druk met schijnen
en had geen tijd om te antwoorden.
En tenslotte vroeg hij aan een klein wit
bloempje aan de rand van het bos: “Wit
bloempje, mag ik een beetje van jouw
mooie kleur?” En het lieve bloempje
antwoordde: “Natuurlijk sneeuw, neem

15

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

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • EINDHOVEN@HEUVEL.NL
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Corona, geen carnavalsactiviteiten met de Rampetampers in de Fonkel, hoe nu met carnaval?
Als deze Gazet bij u in de bus valt is er
weer een persconferentie geweest,
deze keer niet meer van Mark en Hugo
maar van Mark en Ernst. Wij hopen met
de uitkomst hiervan toch nog een stuk
fysieke carnaval, maar dan wel buiten te
kunnen vieren in de stad, dit samen met
onze zusterverenigingen.

Daar sta ik dan Prinses Suus d’n Urste.
Kort na mijn aantreden werden alle
overige Prinsbekendmakingen en carnavalsactiviteiten in de aanloop naar
carnaval van het programma geschrapt.
In overleg met onze partners zijn
naast de vorige maand genoemde
oitprobeermiddagen nu ook de kletsavonden en de kindermiddagen in de
Fonkel ten prooi gevallen aan corona.
Dit voor uw en onze veiligheid.

Ook de stadsvereniging worstelt met
dit gegeven. Vorige week had Prins
Briek XLIX bekend gemaakt moeten
worden, maar helaas. Er wordt
gewerkt aan een aangepast draaiboek
voor de carnavalsdagen waar de
prinsbekendmaking van Prins Briek XLIX
onderdeel van is. Er wordt vol ingezet
op het vieren van carnaval op een
manier die wel kan. Uiteraard sluiten
wij ons hierbij aan, en zullen via onze

website www.rampetampers.nl en onze
facebookpagina https://www.facebook.
com/rampetampers u op de hoogte
houden van de eventuele evenementen
die nog mogelijk zijn. Wij zijn er in elk
geval klaar voor, onze dansgarde heeft
getraind en kan haar beste beentje
voortzetten en een activiteit waar nog
hard aan gewerkt wordt is het boekje.
Dit fraaie glossy-achtige overdwarse
carnavalsblad zal rond carnaval als
verenigingsactiviteit rondgebracht worden en bij u op de mat vallen
Kortom, hopen wij dus nog een vleugje
carnaval te kunnen vieren en ook dat
Prinses Suus d’n Urste nog enkele keren
kan voorgaan in de polonaise
zodat ze niet met lege handen
staat, en we dit jaar toch nog
kunnen zeggen
“Máárrr wa fijn”
en niet zoals in
2021 “Máárrr..
wan zeunt.!”
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Bewaar je stemkaart en laat je stem niet verloren gaan
Ik ben Bert Valentijn, geboren en getogen Helmonder en woon al zo’n 15 jaar in ons mooie
Dierdonk. Ik woon hier prettig in een schitterende wijk met goed bereikbare voorzieningen
en veel groen. Inmiddels gepensioneerd, maar nog steeds actief in de ledenraad van
Zorgboogextra en de stichting Vrienden van de Zorgboog.
In onze wijk ben ik betrokken bij Kunst in Dierdonk. Misschien ben ik bij u aan de deur
geweest voor collectes van Amnesty International en het Leger des Heils. Ook ben ik
burgercommissielid voor de PvdA in Helmond. In die hoedanigheid schrijf ik ook een
column in ons wijkblad De Gazet.
Veel mensen gaat het goed in onze wijk, maar er zijn er ook die onze zorg en ondersteuning
nodig hebben.
Als kandidaat voor de PvdA ga ik me met betrekking tot Dierdonk voor de volgende zaken
inzetten:
•
•
•
•

Oudere mensen moeten langer gezond en actief in
Dierdonk kunnen wonen
Geen intensieve veehouderij aan de randen van
Dierdonk
Zo min mogelijk overlast van N-279
Behoud en versterking van de groene uitstraling
van de wijk

De PvdA laat niemand links liggen. Doe je mee!
U kunt met mij in contact komen via lamvalentijn@gmail.com
Wijkcontactpersoon PvdA inzake leefbaarheid in onze wijk, Bert Valentijn.
Gazet februari 2022

PvdA Helmond
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ELECTRO WORLD: MOOI VOOR ELKAAR
De elektronicaspeciaalzaak bij u in de buurt voor advies, installatie
en reparatie. Wij hebben de kennis in huis en enthousiasme voor
ons vak. Dat merkt ú als klant van Electro World Verberkt.

VAKKUNDIG EN PERSOONLIJK
Breed assortiment

Inbouwen en installeren

Persoonlijk advies

Reparatieservice

Helmondsestraat 21, Bakel - 0492 - 34 12 80
verberkt@electroworld.nl - electroworld.nl

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

Aardappelen
Scharreleieren
Zuivelproducten
Diverse groenten
Fruit

25 jaar samen

Winkel :
maandag en dinsdag 13.00 - 17.00 uur
woensdag t/m zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Saar en Moos wonen al 25 jaar
samen.

Versautomaat :dagelijks
7.00-22.00 uur

'Zouden we nou toch niet eens
gaan trouwen?' vraagt Saar.
'Ach meid,' zegt Moos, 'wie wil
ons nou nog hebben?'

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

BRAAKMAN

Mr. G.C.G. Raymakers

A DVO CAT E N

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

TV Dierdonk: ‘n nieuw jaar, ‘n nieuw begin
Meer gedetailleerde informatie is te
vinden op de website van onze club:
www.tvdierdonk.nl
Ook hebben we sinds kort een nieuwe

We starten met € 50 en eindigen daar
waar de gulle gever dat wil. Er zal dan
een bord op de club komen waar de
naam van de gever (niet het bedrag) op
vermeld wordt.

We groeiden de afgelopen 4 jaar!
ALV
Het nieuwe jaar wordt elk jaar gestart
met de Algemene Ledenvergadering in
januari. We zijn immers een vereniging
die draait op vrijwilligers en één keer
per jaar moet je als bestuur terugkijken
op het afgesloten verenigingsjaar en
verantwoording afleggen aan de leden.
Helaas zal de ALV ook dit jaar digitaal
moeten plaatsvinden. Wie had dat vorig
jaar nou gedacht….
Ondanks alle coronaregels mochten we
gelukkig steeds blijven tennissen, soms
met 4, dan weer met 2, soms de hele
dag, soms alleen tot 17.00 uur. Het was
dus een afwisseling van regels en de
bar was in 2021 helaas ook grotendeels
dicht.
Dat we steeds door mochten sporten
helpt natuurlijk wel mee aan de popu
lariteit van de tennissport. Daar
profiteren we als TV Dierdonk ook van!
We zien al vier jaar op rij een gestage
groei van het aantal leden. Ter illustratie
een grafiekje.
Onze leden zijn bovendien heel sportief;
voor 2022 hebben zich weer meer
competitieteams aangemeld: 5 op don
derdag, 5 op vrijdag, 1 op zaterdag en 4
op zondag (op zondag allemaal jeugd).

1 dec
1 dec
1 dec

1 dec

2020
2018

2021

2019

sportsponsor! Vanaf 2022 worden we
gesponsord door Intersport Gunne
man. Daarnaast hebben we nog vele
enthousiaste sponsoren, die een wind
doek of een reclamebord hebben
gesponsord. Op onze website worden
de sponsoren ook getoond! Neem daar
eens een kijkje!
Onlangs hebben we een nieuwe
laagdrempelige vorm van sponsoring
geïntroduceerd. We noemen dat de
“Vrienden van TV Dierdonk”. Dit houdt
in dat een lid persoonlijk onze club
kan sponsoren voor een klein bedrag.

Op dit moment is er nog geen bord,
dit zal worden geplaatst na 10 aan
meldingen. Mocht je dit een leuk idee
vinden en de club een warm hart toe
dragen dan graag melden bij Anouk van
Meelis via PR@tvdierdonk.nl.
Tenslotte
Ben je nog geen lid en wil je kennis
maken met tennis? Stuur een mail naar
leden@tvdierdonk.nl dan nemen we
snel contact met je op!
Carine van Vuure

Plannen voor 2022
Dit jaar gaan we eindelijk vieren dat
we 25 jaar geleden zijn opgericht! Dat
moet in 2022 toch een keer lukken!
We denken aan de maand juni. Meer
informatie volgt in de loop van dit jaar.
In 2022 gaat ook een langgekoesterde
wens in vervulling: TV Dierdonk krijgt
een echte clubtrainer. Dit gaan we
realiseren samen met BMT Tennis,
een regionale tennisschool, waarbij
de persoonlijke aanpak voorop staat.
https://www.bmttennis.nl/
De nieuwe clubtrainer zal naast zijn
tennistraining ook regelmatig de
competitiewedstrijden van zijn pupillen
bezoeken en allerlei leuke activiteiten
organiseren. Denk aan een tenniskamp,
clinics, schaatsen met de jeugd, enz.

Gazet februari 2022
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Ook zo geschrokken van de nieuwe
energietarieven?
Pas als je de isolatie van jouw huis op orde hebt, kun je het
huis verder verduurzamen door bv het aanschaffen van een
(hybride)warmtepomp, eventueel gecombineerd met de
bestaande gasketel voor geval jouw (oudere) huis niet echt
goed is te isoleren. De extra elektriciteit die je nodig hebt wek
je natuurlijk op met zonnepanelen op het eigen dak, of door
deelname aan een zonnepark.
De energietarieven voor elektriciteit en gas zijn de laatste
tijd enorm gestegen. Vooral mensen die een variabel tarief
hebben krijgen daardoor te maken met een flink hogere
energierekening. Met een vast tarief voor meerdere jaren
merk je er nog niet veel van, maar na afloop van de vaste
periode natuurlijk wel. De overheid probeert de energielasten
voor de gebruikers een beetje in de hand te houden door
een verhoging van de teruggave energiebelasting, maar
aan het eind van de streep blijft nog altijd een fors hogere
energierekening over.
5-15% Energie besparen met eenvoudige maatregelen
De beste manier om de energierekening omlaag te brengen
is nog altijd energie besparen. Immers, wat je niet gebruikt
hoef je ook niet in te kopen, dus ook niet te betalen. Energie
besparen kun je op verschillende manieren aanpakken, maar
altijd is het startpunt isoleren: zorg dat er geen warmte weg
lekt uit je woning naar buiten.
Door heel eenvoudige maatregelen zoals tochtstrips,
kierdichting, deurborstels, radiatorfolie enz. bespaar je
al gauw 10-15%, zonder veel kosten. Ook gedrag, zoals
bijvoorbeeld korter douchen en geen ruimten verwarmen
waar je niet verblijft, draagt bij. En, als je nog ouderwetse
gloeilampen hebt, vervang deze dan onmiddellijk door
ledlampen en bespaar 70% elektra voor verlichting. Op onze
website kun je bij Slim starten lezen hoe je heel gemakkelijk
de maximum temperatuur van het ketelwater terug kunt
brengen naar 60 oC en daardoor 5-10% gasverbruik per jaar
kunt besparen.
Een woning isoleren met extra maatregelen
De volgende stap is isoleren van muren, vloer, dak en ramen.
Dit zijn maatregelen die natuurlijk veel meer kosten, maar die
je, zeker bij de hogere energieprijzen, ook weer vrij snel terug
verdient.
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Deskundige voorlichting en/of een afspraak met een
Energiecoach
Over deze en andere onderwerpen kun je (gratis) voorlichting
krijgen bij het EnergieHuis Slim Wonen. Deze voorlichting is
onafhankelijk en objectief. Maak daarvoor een afspraak met
een van onze Energiecoaches via de website.
Ook kun je onze thema-avonden bezoeken, bv. over
isolatie, warmtepompen, zonnepanelen, of subsidies en
financieringen. Ook hiervoor inschrijven via de website. Soms
is het ook handig een Energiecoach aan huis te laten komen
voor een Warmtescan bij huizen ouder dan 1990. Daarvoor
moet je wel een kleine onkostenvergoeding betalen. Of doe
eerst een van de handige zelftests via Slim starten waaronder
de eigen woning QuickScan.
Programma en spreekuren voor januari en februari:
• elke di- wo- do- vrijdag van 13:00 tot 17:00 en za van 10:00
tot 13:00 uur: bezoek op afspraak.
• elke di- wo- do- vr- za op dezelfde tijden: vrije inloop
spreekuren voor korte vragen.
• op di- do op dezelfde tijden: telefonische vragen via 085 0410041
• ma 17 januari: 19:30 uur thema-avond over “Warmte
pompen”.
• ma 31 januari: 19:30 uur thema-avond “Slim Isoleren”.
• ma 14 februari: 19:30 uur thema-avond “Zonnepanelen”
• ma 28 februari: 19:30 “QuickScan van eigen woning” (Zoom
workshop).
Inschrijven thema-avonden
www.energiehuisslimwonen.nl/agenda
Afspraak maken: www.energiehuisslimwonen.nl/afspraak
Bezoekadres: Torenstraat 3 Helmond
Meer informatie: zie Contact pagina op de website
Let op: door actuele corona maat
regelen kan het zijn dat we de thema
bijeenkomsten (tijdelijk) digitaal (met
Zoom) moeten aanbieden! Je hebt
daarvoor geen extra programma
nodig. Afspraken kunnen i.v.m.
corona ook digitaal plaatsvinden.
Je ontvangt hierover automatisch
per email bericht op de betreffende
datum!

Nieuwsblad voor Dierdonk

Kindcentrum Dierdonk

Rots en water cursus
Elk schooljaar volgen de kinderen van de
groepen 6 de ‘Rots en water’ cursus.
De Rots en Watertraining is een actieve
training. Met spel en simpele zelfverde
digingsoefeningen werken de kinderen
aan het verbeteren van hun sociale
vaardigheden. Er wordt veel aandacht
besteed aan je lichaams
houding: Hoe
kijken anderen tegen jou aan? Ben je
een ‘gemakkelijke prooi’ of sta je juist
sterk in je schoenen? Rots en water
helpt kinderen om hun eigen grenzen te
kunnen stellen en bewaken. Sommige
kinderen leren hun zelfvertrouwen te
vergroten, hoe ze op een goede manier
‘nee’ kunnen zeggen en/of hoe ze hun
eigen weg mogen en kunnen kiezen.
Andere kinderen leren weer hoe ze
minder snel boos kunnen worden, hoe
ze rekening kunnen houden met een
ander en/of hoe je goede keuzes kan
maken.
Alle kinderen van groep 6A en 6B zijn
geslaagd!

Gazet februari 2022

Thematisch werken in de onderbouw
In de onderbouw werken wij thematisch.
Dit betekent dat al het aanbod in de
klas wordt aangepast aan het thema
van dat moment. De kinderen hebben
de afgelopen tijd gewerkt rondom het
prentenboek van ‘De Gruffalo’. Deze
klassieker onder de prentenboeken
biedt heel veel mogelijkheden. Van het
naspelen van het verhaal tot kwart
maten spelen met ritmestokjes op de
stappen van de Gruffalo.
De kinderen genieten volop van de
activiteiten. Er is een hele grote betrok
kenheid in de klassen. Het is namelijk
een thema van en voor de kinderen.
Tijdens dit thema werken de kinderen
ook veel samen. Ze maken samen plan
nen, verdelen taken en maken duidelijke
afspraken. Iedereen heeft zijn eigen rol
en verantwoordelijkheden. Zo hebben
ze al verschillende mooie groepswerken
gemaakt.
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Omdat iedereen anders is...

Brandhout 3
Nog 5 bomen erbij en er komt
weer een indiaan langs en de
man vraagt weer: "Weet jij of
het een strenge winter wordt?"
Indiaan:
"Het wordt een hele strenge
winter."
En de man vraagt:
"Hoe weten jullie dat eigenlijk?
Zegt jullie opperhoofd dat of
zo?"
Indiaan:
"Dat zien wij aan jouw grote
stapel brandhout."

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
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

0492 - 51 78 61

Wie redt de kinderdisco??

De eerste kinderdisco is succesvol gestart in
december 2000 met onder andere een playbackshow,
zie pagina 29.
Na 4 of 5 oproepen in de Gazet hee� er niemand gereageerd
om dit stukje vermaak voor onze Dierdonkse jeugd over te
nemen. 1 x per maand even een vrijwillige bijdrage van
organiseren en toezicht houden is tegenwoordig in het druk,
druk, druk zijn schijnbaar te veel gevraagd.
Dus ook de kinderdisco ster� na de knutselclub een s�lle dood.
Of..., er moeten nu ouders opstaan die graag 1 x per maand
blijde kindergezichten willen zien en zich hierover on�ermen.
Bent u de REDDER in nood neem dan contact op met
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl

•
•
•
•
•

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

De Bereboot- En dan is het alweer 2022

Ook in 2022 gaan we weer volop avon
turen beleven bij De Bereboot.
Op dit moment genieten en ontdekken
wij van alles wat de natuur in de winter
te bieden heeft!
Van groot tot klein (0-13 jaar) … iedere
dag gaan we op avontuur in de natuur.
Uiteraard maken we bijna dagelijks
gebruik van het natuurgebied “De
Bakelse Beemden” in onze achtertuin.
Hier bouwen we hutten, klimmen en
klauteren we, verstoppen we, zoeken
we kriebelbeestjes, oefenen we met het
bewaren van hun evenwicht en orga
niseren we regelmatig speurtochten. De
mogelijkheden zijn eindeloos.
We leren kinderen genieten van het
buiten zijn. Spelenderwijs ontwikkelen
kinderen ook hun motorische vaardig
heden, en in de natuur zijn meer moge
lijkheden om dit te doen.
Buiten biedt zoveel meer!

hier op termijn ook mee te maken
krijgen. Wat we ze dus moeten leren is
dat ze zich van tijd tot tijd moeten ont
spannen. Uit vele onderzoeken is ge
bleken dat de natuur of een groene om
geving hiervoor bij uitstek geschikt is.
Benieuwd geworden naar de moge
lijkheden van De Bereboot?
Neem vrijblijvend contact op voor meer
informatie of een rondleiding op onze
locatie.

In een steeds digitalere wereld ont
komen we er niet aan dat onze kinderen

Gazet februari 2022
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De kookmuts
In de Hollandse keuken is een stevige
winterse erwtensoep een traditie, mijn
moeder was een kei in het bereiden van zo’n
ketel krachtsoep, dus hier een recept volgens
grootmoeders recept. De basis ingrediënten
voor deze ‘snert’ van de kookmuts zijn de
zogenaamde ‘spliterwten’. Dat zijn gedopte
gedroogde erwten.

In deze stevige soep kun je je lepel rechtop inzetten. Voor deze soep
hoeft u niet vooraf een bouillon te maken. Voor het vlees in de
soep gebruik ik het mals gekookte vlees van een varkensschenkel,
gerookt spek en een rookworst.
Mijn weerspreuk voor deze maand is:
“Groeit in februari al het gras, dan lopen we met Pasen in een dikke
jas” Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand februari
Lekkere dikke erwtensoep  .  .  .  .  .
. . . . . . . . . . . voor 8 personen
Ingrediënten
3 liter water
500 gram spliterwten
1 grote varkensschenkel (of varkensribben)
200 gram gerookt spek
1 stuks rookworst
3 stuks uien
3 stelen bleekselderij
2 stelen prei
3 stuks aardappelen
6 stuks laurierblaadjes
2 takjes tijm
Klont boter
Zout
peper
Benodigdheden:
Staafmixer
Grote soeppan
Snijplank

Bereidingswijze

Weeg de juiste hoeveelheid spliterwten af
en doe ze in een vergiet. Spoel de erwten
goed af onder stromend water.
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Pel de uien en snijd ze in grove stukken.
Zet een grote soeppan op een matig vuur
en smelt er een flinke klont boter in.
Stoof de stukken ui in de boter en maak intussen de prei en de bleekselderij schoon.
Verwijder het wortelstuk en het bovenblad
van de prei en de selderij. Snijd de prei in
de lengterichting door midden en snijd
deze samen met de selderij in stukken.
Spoel alles grondig af onder water zodat
geen zand achter blijft.
Doe de prei en de bleekselderij bij de ui en
stoof de groenten mee. Giet de spliterwten
af en voeg bij de groente in de soeppan.
Schil de aardappelen en snij ze in blokjes
van ongeveer 1 cm. Doe ze in de pan erbij.
Leg vervolgens de varkensschenkel en
het gerookt spek in de soeppan. Voeg de
laurierblaadjes en takjes tijm toe, én een
snuifje zout.
Schenk het water in de soeppan erbij zodat
alle ingrediënten ruimschoots kopje onder
staan. Plaats het deksel op de pan en laat
de erwtensoep minstens 2 uur zachtjes
pruttelen op een matig vuur.

Schep de malse gare schenkel uit de soep
en pluk het vlees van het bot. Vis er ook de
sneetjes spek uit en snijd ze in fijne stukjes
of reepjes. Houd de stukjes vlees opzij.
Verwijder de blaadjes laurier en de takjes
tijm. Mix de erwtensoep glad met de
staafmixer.
Snijd de rookworst in fijne plakjes en doe
ze samen met de stukjes schenkelvlees en
het versneden spek in de soep.

Afwerking

Roer, proef en kruid de soep naar smaak
met peper van de molen en zout.

Serveren:

Serveer iedereen een dampend hete kom
of bord verse soep. Bewaar de rest van de
soep koel of vries ze in. Geef ze niet de kans
om te verzuren.
Lekker met roggebrood en katenspek.
Smakelijk eten.

bron: De kookmuts.
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Jeugdpuzzel.
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing
van het de Kerstwoordzoeker van de vorige keer. Als je alles
goed had weggestreept dan kwam er uit “Fijne feestdagen”.
Deze oplossing is zes (6) keer ingestuurd door Rik, Otis, Keira,
Sami, Floor, en Ralph waarvoor onze dank. Hiervan waren er 4
die voor het eerst ingestuurd hebben. Als nu iedereen die af
en toe eens inzend deze maand inzend komen we misschien
aan 20 inzendingen. Als dat zo is gaan we 3 prijzen uitreiken.
Dus doe je best.

De oplossing
E

Rebus

Welke Valentijnsspreuk staat hieronder?

Doe jij ook mee en stuur je hem in als het geen prijspuzzel
is? Bij 20 inzendingen kan het wel een prijspuzzel worden.
Naast het thema winter wat terugkomt in de verhalen, de
kleurplaat en de spelletjespagina is het deze maand ook
valentijnsdag, dit thema hebben we verwerkt in deze puzzel
pagina.
Daarom hebben we deze maand niet één maar twéé puzzels. Dit
wil zeggen dat je met één mail 2 oplossingen in moet sturen. De
eerste puzzel is weer een woordzoeker. Alle woorden zitten weer
horizontaal, verticaal of diagonaal verstopt in de puzzel. Streep
ze door en maak van de 12 overgebleven letters het 13 letterige
puzzelwoord. De ontbrekende letter is al ingevuld. De tweede
puzzel is een rebus, hiervan is de uitkomst een valentijns spreuk
Bij 20 inzendingen gaan we over tot een prijsuitreiking van 3
boekenbonnen ter waarde van € 10,00.
Veel puzzel- en speurplezier.
De puzzel
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Waar moet 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 13 februari 2022

Blauwe ogen
Een meisje zegt tegen een jongen:
‘Wat heb jij mooie blauwe ogen!’
Zegt de jongen tegen het meisje:
‘Ja, maar ik heb er wel voor moeten knokken!’
Oplossing doodles spelletjespagina 17

De woorden
AMBSTKETEN
BLOEMEN
BRUIDSPAAR
CHIPS
FEESTZAAL
HART

KATRIEN
KOFFER
KUS
LIEF
LIMONADE
PRIESTER
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ROOS
TROUWEN
VALENTIJN
VERLOVING
VLIEGTUIG
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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.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

EXTRA SLEUTEL
ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL

Optiek
mode
op z’n
best

KLAAR TERWIJL U WACHT

Dorpsstraat 29 5761BL Bakel

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN
TEGELVLOEREN

Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

Uit de oude doos

†

13-12-2021
zie in memoriam pag 30.
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Protestantse Gemeente HAS
Helmond Asten Someren

Gelukkig kunt u kunt
nog steeds thuis de
kerkdiensten live-of op een
later tijdstip dat u beter
uitkomt-volgen. Dit kan via
https://kerkdienstgemist.nl/
In Memoriam: Carel Cornelis van
der Vange (1938-2021)

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ’t Trefpunt, Ontmoetingsruimte
en de Kaulenzaal. Ook het kerkelijke
bureau is hier gevestigd. Het telefoon
nummer is 539470. Elke zondag om
10.00 uur heeft u gelegenheid om in
de kerk andere gemeenteleden te ont
moeten.
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
Margee Teunissen, diaken
Waterleliesingel 11
( 06-17622702
Diewerke Spoelstra
Kariboelaan 31
( 06-47846441
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 06-22739389
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag)
( 040-2842052
Voor actuele info of wijzigingen in
programma: Kijk voor meer informatie
op de site van de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
Kerkdiensten

Mocht u naar de kerk willen komen
kijk dan op de website van de kerk wat
mag in Corona tijd, want het verandert
sneller dan dat Gazet verschijnt.
www.bethlehemkerk-helmond.nl.

Na een kort ziekbed is Carel van der
Vange onverwachts overleden op 13
december vorig jaar. Hij zat nog vol plan
nen zoals b.v. het verduurzamen van zijn
huis. Hoewel Carel met geloof en kerk
was opgevoed, moest hij al jong niets
hebben van dit alles en vooral niet van
het instituut ‘kerk’ met haar dogma’s.
Het stond hem gruwelijk in weg: het had
volgens hem niets met geloof te maken,
maar met menselijk gedoe. Zo kan het
instituut en de geloofsleer het geloof in
God in de weg staan.
Terwijl zijn vrouw Joke een trouw kerklid
was, kende menigeen haar man Carel
niet. Tot dat Joke overleed – 4 jaar
geleden – en Carel op zoek ging naar de
plekken waar Joke altijd gelukkig en blij
was geweest.
De zin boven de rouwkaart spreekt
boek
delen: Zonder liefde ben ik
nergens. Zonder jullie liefde stel ik niets
voor…Hij zocht haar liefde en vond haar
in de liefde van zijn gezin, van mensen
om hem heen en in de Bethlehemkerk.
Hij ontdekte de warme gemeenschap
waar Joke zo van gehouden had.
Hij deed met van alles mee. De fijne
gesprekken, interessante avonden, de
ademtochten, Taize-reisje, de nabe
staandengroep, de koffieochtenden,
samen eten, samen delen, alle acti
vi
teiten volgde Carel. Vaak nam hij
zelfgebakken cake mee voor bij de koffie.
Carel heeft jarenlang in het bestuur
ge
zeten van de wijkvereniging van
Dierdonk (waarvan hij inmiddels al weer
16 jaar geleden afscheid nam) – tot
voor kort heeft hij vele jaren voor de
Bethlehemkerk deze pagina in de Gazet
verzorgd.
Nadat er weken geleden non-Hodskin
werd geconstateerd en hij vol goede
moed de chemokuren onderging,
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kwamen er complicaties bij en na een
kort ziekbed is hij in het ziekenhuis over
leden. Carel zou zeggen: Het is zoals het
is…
Met de wijsheid van Prediker om on
danks alles oog te blijven houden voor
en te genieten van het leven, hebben
we afscheid genomen van Carel. Hij is bij
zijn vrouw begraven op de begraafplaats
De Hoberg in Bakel.
Koffie-inloop-ochtend

Elke dinsdagmorgen
houden we koffieinloop-ochtend in de
Ontmoetingsr uimte
van de Bethlehem
kerk van 10.00-12.00u. Een ieder die
het gezellig vindt om een kopje koffie te
drinken samen met anderen, elkaar te
ontmoeten op een doordeweekse dag,
Ademtocht

Vrijdag 4 februari
gaan we weer wan
delen! We starten
om 13.30u en wan
de
len ca. 5 km. Het
startpunt wordt elke
keer door één van de
wandelaars bepaald.
Voor info: corine@beeuwkes.com
Kinderen van Abraham

Na de imam en de
theoloog is de laatste
spreker rabbijn Corrie
Zeidler - Moll. Welke
teksten bieden troost
en veerkracht in de
Tenach of andere
bronnen?
Plaats: Kaulenzaal (ingang Valkstraat)
Datum: dinsdag 1 februari 2022

Nieuwsblad voor Dierdonk

Vervolg Protestantse Gemeente HAS
Kaulen-lezing:

‘Veerkracht in de 2e
helft van je leven’door
Frits de Lange
Frits is auteur van
het boek ‘Eindelijk
volwassen
–
de
wijsheid van de 2e helft’. In de 2e helft
van ons leven leren we onszelf beter
kennen en relativeren. Dat helpt je om
met meer compassie naar de wereld te
kijken. Je in te spannen voor toekomstige
generaties en minder bang te zijn om te
sterven… De lezing wordt afgewisseld

met zang door Eessa Frieman met gitaarbegeleiding van de spreker.
Na de lezing is er gelegenheid voor
vragen en discussie.
Datum: zondagmiddag 6 februari 2022
Tijd : 15.00 – 16.30u
Plaats: Kaulenzaal (ingang Valkstraat
Stiltemeditatie

In 2022 hebben we weer data gepland
voor de stiltemeditatie.
Bijeenkomsten waarin we de hectiek
van de dag even achter ons laten en ons
een moment van stilte gunnen. Stilte

waarin we onszelf kunnen zijn. Stilte
waarin we een moment hebben om
naar binnen te keren. Stilte waarin we
mogen laten zijn wat is.
Om 19u komen we bij elkaar in de
kerkzaal en is er gelegenheid tot
napraten onder het genot van een kop
koffie of thee na afloop. Een ieder is van
harte welkom.
De data voor dit jaar zijn: 16-1, 13-2, 203, 22-5, 19-6, 17-7, 18-9, 16-10, 20-11.
Tot dan. Bart en Erna.

Februari 2022 in het Annatheater
Beste Annafans,
Wat een jaar! Ondanks alle afgelaste activiteiten hebben
we toch veel kunnen doen in 2021. Anna Presenteert, de
voorstellingen van onze Jeugdtheaterschool hebben we
uiteindelijk in juli toch kunnen laten doorgaan. We hebben
online en buiten (brrrr) les gegeven en gerepeteerd.
Assepoester, de theatervoorstelling van “Anna Producties”,
de productiegroep van onze Jeugdtheaterschool die haar
15-jarig bestaan vierde, is een groot succes geweest. Lees hier
de recensie van het Eindhovens Dagblad.
Het prijswinnende duo Sonja en Hendrik hebben de
voorstelling “Om de hoek woont een struik” bij ons gemaakt.
Het NRC kopte: “Hoogtepunt van de openingsweek van
Tweetakt is het beeldende ‘Om de hoek woont een struik’:
een poëtische en feestelijke objecttheatervoorstelling voor
alle leeftijden.”
Met steun van het rijk en van de gemeente Helmond
hebben we financieel kunnen overleven. Van de provincie
Noord-Brabant heeft onze Jeugdtheaterschool voor 2 jaar
impulsgelden gekregen. Een teken dat de kwaliteit ervan
gezien en gewaardeerd worden. We kunnen terugkijken op
een bijzonder en toch vruchtbaar jaar.
Het Annatheater is niet kapot te krijgen!
We willen alle Annafans die op ons gestemd hebben bij de
ClubSupport Campagne van de Rabobank bedanken.

Zaterdag 4 en zondag 5 maart 2022:
Talenten gezocht voor “Op de planken met Anna” in
de Carnavalsvakantie!

In verband met de coronamaatregelen hebben we dit
theaterfeest voor kinderen en jongeren, dat in december
plaats zou vinden, verplaatst naar de carnavalsvakantie.
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart organiseert het Annatheater
twee dagen vol theaterplezier.
Op vrijdag gaan we met het verhaal aan de slag. Zaterdag
spelen we de hele dag toneel en ’s avonds hebben we een
voorstelling, in een echt theater met alles er op en er aan.
Kom in het Annatheater in de spotlights staan!
Wanneer: vrijdag 4 maart van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag
5 maart van 10.00 tot 21.30 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren
Wat kost het: € 20,00
Voorstellingen: zaterdag 5 maart om 20.00 uur
GEÏNTERESSEERD? Kijk op onze site: www.annatheater.nl of
neem contact op met Lavínia Germano: telefoon: 06-44369288
of e-mail: laviniagermano@annatheater.nl
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

Gazet februari 2022
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Woonplezier
begint
begint bij Broeckx makelaars
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Tamariskbeek 5

Tamariskbeek 11

Parnassiasingel 14

5709 PH He mond
koopsom € 424 000 k k

5709 PH He mond
koopsom € 475 000 k k

5709 PT He mond
koopsom € 499 000 k k
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Schovenhorstweide 5

Singravendreef 17

Twickeldreef 13

5709 SG He mond
vraagpr js € 425 000 k k

5709 RH He mond
koopsom € 499 000 k k

5709 RD He mond
vraagpr js € 499 000 k k

De woningen in Dierdonk blijven populair!
D t aar hebben w wederom vee verhu sbeweg ngen gez en b nnen de w k a smede doorstromers vanu t
andere w ken et pr sn veau s mede door de grote vraag naar won ngen nteressant voor won ngbez tters
Naast het zoeken van potent ë e kopers voor won ngen wordt steeds vaker onze hu p ngeschake d om
verkopers te bege e den n deze soms chaot sche per ode
Wanneer u het moe k v ndt om een passende won ng te v nden en of n et weet hoe u d t tra ect
kunt aanv egen be gerust k kom graag een keer angs om d t met u te bespreken
Uw w kspec a st
Erik v.d. Berkmortel
06 22 78 76 68

erik@woonplezier.nl
www.woonplezier.nl
Tel.: 0492 549 055

V nd ons ook op

