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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent (0900-8844
 mail: dafna.brouwers-heinis@politie.nl
 monique.aelmans-frissen@politie.nl
Kindcentrum Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (Meldingen) (140492
Kruiswerk Peelland (0900 8998636
Parochie H.Lambertus (522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
 mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek (595555

Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16 (522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed) (0900 - 8861

Huisartsenpunt Dierdonk
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
Spreekuur op afspraak (558732
www.huisartsenpunt.nl

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

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

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

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Afspraken: 9:00-14:00 (518551
www.verloskundigendeuiver.nl

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

Peuterspeelzaal Hummeldonk 
 (088-2088726
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088 2088200
Sportieve BSO Sportstuif,
Braakse Bosdijk 1A, (088 633 20 20
Gastouderopvang Marlene
Molecatendreef 3 (06 41228886

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:

www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78

5709ML Helmond
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat:

secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw) ( 556266
Secretariaat: Hans v. Rijt

 Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder ( 06 30735792

www.parkzichtdierdonk.nl
Papier, gft, pmd en restafval:
Wilt u weten wanneer het 
afval bij u wordt opgehaald, 
kijk dan in de afvalkalender 

op de website www.deafvalapp.nl.

MoetNiks
  ( 06 20397918

  annigje1945@gmail.com
De fotoclub  
van Dierdonk

www.fotodier.nl (06 21606934
stevenlangewouters@hotmail.com

DierdonkEvents
dierdonkevents@gmail.com

Computerinloop Dierdonk
computerinloopdierdonk@
hotmail.com
Dierdonkdagen
bestuur@dierdonkdagen.nl
activiteiten@dierdonkdagen.nl
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat: Horstlandenpark 6,
5709MB Helmond
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
  info@osdierdonk.nl

Secretariaat:   Jorg van den Broek
Belmontepark 3 ( 06 81015207

 
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, ( 517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut:  Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders, ( 542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij  “One Down”
In Parkzicht op maandagavonden.
A v d Vleuten ( 06 83565373,
onedownhelmond@gmail.com
Liedertafel ’t Akkoordje
contact:  ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Biljartvereniging Rozenhof
Willie Leijten ( 06 25166362
Beursplein@hotmail.com 

Locatie:  Rozenhof 43, Helmond Oost
Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk

Mevr. A van Lieshout
Zwanebloemsingel 42
owhdhelmond@gmail.com
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Welke kleur wordt het?
Wat in de vorige Gazet nog bijna 
onmogelijk leek heeft een positieve 
wending gekregen. Het einde van bijna 
alle coronamaatregelen, weg met 
de mondkapjes, 1,5 meter enz. Het 
andere masker mag op, ondanks dat het 
land nog rood kleurt op de Europese 
coronakaart gaan we carnaval 2022 toch 
fysiek vieren. Wel nog even met een 
grens aan het aantal maximale personen 
maar dat zal ook wel veranderen.

Dit wil zeggen dat Dierdonk ook weer kan 
gaan bruisen van activiteiten. De diverse 
verenigingen en clubjes in Dierdonk 
kunnen weer hun aankondigingen gaan 
in sturen. Misschien is het leuk om met 
zijn allen naar buiten te treden op de 
Oranjedag in April te weten Koningsdag.

De wijkvereniging doet een poging om 
van het Kerst bloemschikken nu een 
Paasbloem schikken te maken. Onze 
ouderen-club MoetNiks heeft tijdens de 
winterwandeling de groene Erwtensoep 
moeten missen maar misschien kunnen 
ze dat inhalen tijdens de wandeling op 
23 maart.

Een organisatie die zich in de kijker 
gespeelt, met zijn Geel/Groene kleuren 
is ons eigen Kindcentrum Dierdonk. 
Zij hebben het predicaat excellent 
gekregen, u leest het verder op in 
de Gazet. Van ons uit natuurlijk de 
felicitaties.

Alhoewel we het beleid hebben van 
maxi maal 30% advertentiepagina’s is 
deze norm deze keer wat overschreden. 
Maar een keer in de vier jaar moet dat 
kunnen. Met de verkiezingen voor de 
deur heeft deze Gazet een hoog politiek 
gehalte, zeker in de advertenties. Adver-
tenties die broodnodig zijn om 10 keer 
per jaar bij u een Gratis Gazet af te 
laten leveren en daardoor niet in de 
Rode cijfers te komen. De kracht van 
adverteren is de (herkenbare) herhaling. 
Dus ondernemers van Dierdonk die hier 
nog geen gebruik van maken, laat je 
horen. Het is goed voor de ondernemer 
en ook voor de wijk en misschien 
goedkoper dan een flyer.

Ja! Op naar carnaval waar men in de 
stad de Keijebijterkleuren ruim tegen zal 
komen. Op Aswoensdag dan het zwarte 
askruisje halen. Daarna gaan we op naar 
de gemeenteraadsverkiezingen.

Deze keer doen er in Helmond 14 
partijen met bijna 200 kandidaten – 
waar van ook een aantal wijkgenoten 
– een gooi naar het pluche. Je kan dus 
zeggen in Helmond valt wat te kiezen. 
Het zal vast voor veel mensen moeilijk 
zijn om het rode potlood op de juiste 
wijze te hanteren en het juiste vakje met 
het rode potlood ook rood in te kleuren.

Om een juist afweging te maken kunt u 
de Helmondse Stemwijzer raadplegen. 
Maar of het nu een rode, een groene, 
een gele, een blauwe of oranje partij 
gaat worden waar u het rode potlood 
voor hanteert zolang u maar met ver
stand kiest. Niet dat u zich na het zetten 
van het kruisje groen en geel ergert en 
denkt … ik heb toch het verkeerde vakje 
rood gekleurd.

Verder hebben we afgelopen weekeinde 
een zeer zware storm gehad, misschien 
typerend voor het verkiezingsjaar, ook 
vier jaar geleden was er een zware 
storm met een spoor van vernieling 
in Dierdonk. Ik hoop dat uw zwarte 
dakpannen nog op uw dak liggen.

Na de verkiezingen van (14, 15 en) 16 
maart worden er politiek misschien de 
bakens verzet maar ook zal in de nacht 
van 26 op 27 maart de klok weer een 
uurtje vooruit worden gezet. Wij hopen 
dan ‘s morgens wakker te worden met 
een goudgele zon want de zomertijd 
2022 is dan een feit.

Rest mij u veel leesplezier toe te 
wensen, denk aan het rode potlood en 
laat uw stem niet verloren gaan.

Frank S
mits
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info@vanheugtencv.nl

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

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

Geef mij een pintje

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

 Cultuur bereikbaar voor alle Helmonders

 Koesteren van vrijwilligerswerk

 Een betrouwbare lokale overheid

 Onze stad bereikbaar houden

 Goed wonen en goed werk

 Geen uitbreiding aantal coffeeshops

 Kijken naar behoe�es van onze in-

 woners i.p.v. naar regels

 Versterken van de wijken t.b.v. de 

  bewoners

Stem voor:

Kijk voor voor meer onderwerpen naar ons 
verkiezingsprogramma: www.cdahelmond.nl

‘Samen moet het lukken, samen voor de stad!’

Lijst 2
HELMOND

           



De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge
plaatst. De redactie is niet verantwoor
delijk voor eventuele tekst en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voor
keur in platte tekst!! en Afbeeldingen, 
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo 
hoog mogelijke kwaliteit!!
Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl 
Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:
 16 Maart.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 1 april.
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In juni van het afgelopen jaar hebben dhr. Michael Rieter, dhr. René v.d. Westerlo 
en ik, de nieuwe politieke partij Mi Hellemonders opgericht. Een politieke partij 
voor alle Helmonders! Sinds juli 2021 ben ik ook namens Mi Hellemonders burger-
commissielid in de raad.

Wat maakt Mi Hellemonders zo uniek? Mi Hellemonders is cultuur, is inclusie en is 
communicatie. Deze drie draadjes ZIJN samen de rode draad door ons hele verk-
iezingsprogramma heen. Cultuur is al zo oud als de mensheid. Maar onze wereld 
is ook van ons allemaal. Dat betekent dat we ook moeten zorgen dat we er ook 
allemaal bij kunnen horen. Het belangrijkste is luisteren naar onze inwoners. En 
met onze inwoners zorgen dat Helmond nog leefbaarder wordt. Dus goede com-
municatie met de stad voorop stellen.

Het belangrijkste thema waar Mi Hellmonders de verkiezingen mee ingaat is: wo-
ningen, woningen en nog eens woningen. En wel voor en met de eigen inwoners. 
Mi Hellemonders is dan ook heel blij dat het kabinet nu eindelijk ook stelt dat onze 
eigen inwoners bij nieuwbouw op de eerste plaats mogen komen.

Als allerlaatste deze oproep: laat uw stem op 14 of 15 of 16 maart niet verloren 
gaan!  

Mijn naam is Martien van den Hoven. Ik ben sinds augustus  2015 woonachtig in de wijk 
Dierdonk. En….. ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Het is een prachtige wijk, 
ruim opgezet en met veel groen. Natuurlijk willen we samen onze mooie wijk behouden.

Mag ik me even voorstellen?

GA STEMMEN!!! Lijst 14 nr. 5

Na een loopbaan in het onderwijs van bijna 42 jaar, waar-
van ongeveer de helft op Helmondse scholen, ga ik vanaf 
april genieten van mijn pensioen.

NEDERLANDSE SFEREN

Op zoek naar 

houten jaloezieën? 

Bij ons vin
dt u Nederlandse 

merken, Nederlandse kwaliteit 

en oer-Hollandse servic
e. 

Laat u inspireren in onze 

showroom!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nlwww.smitsensmits.nl

Laat u verrassen op 

onze Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

Daarom Smits&Smits

• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

           



Maakt Dierdonk van de VVD de grootste partij?
Soms mag je dromen. De droom van 
VVD Helmond is om bij de gemeente-
raadsverkiezingen van volgende maand 
als grootste partij uit de bus te komen.

Dat lukte in het verleden CDA, PvdA, 
SP en GroenLinks. Dat zou dit jaar 
zomaar de VVD kunnen worden. Om 
zo’n historisch resultaat neer te zetten, 
hebben we de hulp van Dierdonk nodig. 

Ons doel is om de komende 4 jaar als VVD-fractie binnen een 
nieuwe coalitie ‘sterker verder’ te werken aan onze stad. 

Met oog voor elkaar, met aandacht voor onze ondernemers én 
onze leefomgeving hebben we samen met de coalitiepartijen 
in de periode 2018-2022 veel bereikt: 
• we werkten verder aan onder andere Sportcampus De 

Braak (inclusief het Dr. Knippenbergcollege) en de dooront-
wikkeling van de Automotive Campus 

• we zijn gestart met de bouw van meer dan 10.000 woningen 
• we gaven het Jan van Brabant College nieuw perspectief 
• we realiseerden een prachtig stadspark 
• we werkten hard aan meer veiligheid voor onze inwoners 

en ondernemers 
• we namen maatregelen om de grote verschillen tussen 

de Helmondse wijken op het vlak van gezondheid, sociale 
kansen en levensverwachting kleiner te maken 

• ondanks al deze gerealiseerde doelstellingen bleven de 
gemeentelijke financiën gezond en is de onroerendezaak-
belasting met niet meer gestegen dan de inflatie. 

Veel gaat dus goed. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Net 
als vier jaar geleden barsten we van de prachtige ambities. 
Zo willen we een nog efficiëntere en transparante gemeente 
met minder regels waardoor uw lasten zo laag mogelijk 
kunnen blijven. Een aantal lasten, zoals de hondenbelasting 
willen we zelfs helemaal afschaffen. Ook gaan we ons inzetten 
voor een KoopStart-regeling voor nieuwbouwwoningen, het 
ontzorgen van mantelzorgers, één loket en aanspreekpunt 
voor ondernemers bij de gemeente en meer cameratoezicht 
en blauw op straat. We kiezen niet voor grote zonnevelden in 
onze schaarse open ruimte maar zetten vol in op isoleren & 
zon-op-dak. In het onderwijs gaan we voor gelijke kansen voor 
iedereen. Maar er is nog veel meer, kijk daarom eens naar ons 
verkiezingsprogramma ‘Sterker verder’ op vvdhelmond.nl.

Dierdonk kan er op 14, 15 en 16 maart voor zorgen dat 
de VVD de grootste wordt. Bij de landelijke verkiezingen 
kreeg onze partij in Dierdonk 1149 stemmen; bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 slechts 469. Als onze 
aanhang van de landelijke verkiezingen opnieuw massaal naar 
de stembus gaat, zetten we een historisch resultaat neer. Met 
uw stem kunnen we zo verder bouwen aan een mooier, beter 
en sterker Helmond.  Mag ik op uw stem rekenen? 

Theo Manders  lijsttrekker VVD Helmond

MI HELLEMONDERS….. waar staan die voor???
De nieuwe, Helmondse politieke partij 
Mi HELLEMONDERS, heeft in haar 
korte bestaan al veel punten onder de 
aandacht gebracht van de Helmondse 
bevolking. 
Enkele punten zijn o.a. de kwestie 
omtrent zonnepanelenparken, de bouw 
van het nieuwe Huis van de Stad, sport- 
en beweegcampus De Braak. Maar onze 
partij heeft natuurlijk ook oog voor 

andere zaken in onze maatschappij. 

De belangrijkste standpunten van Mi HELLEMONDERS zijn:

1. Woningen voor Helmonders. De gemeente moet haar 
woonbeleid in eerste instantie afstemmen op de behoefte 
van Helmonders. Betaalbare woningen, een eerlijke ver-
deling van sociale huur en sociale koopwoningen en 
natuurlijk een zelfbewoningsplicht.

2. Verborgen armoede. Zorg ervoor dat minder draag-
krachtigen altijd terecht kunnen bij diverse instanties. Maar 
zorg er ook voor dat ondernemers, die zo hard getroffen 
zijn tijdens de pandemie waarin we nu leven, gericht hulp 
kunnen krijgen om  hun bedrijven niet te moeten opdoeken.

3. Onderwijs en ondersteuning: door de Corona zijn er veel 
achterstanden ontstaan bij leerlingen/studenten in het 
onderwijs. De regering heeft NPO gelden ter beschikking 

gesteld aan scholen. Daarmee kunnen ze achterstanden 
op diverse terreinen weg werken. Denk bijvoorbeeld aan 
bijlessen en voorbereiding op het eindexamen. En….. deze 
gelden moeten ook gaan naar cultuurvakken, muziek en 
kunstonderwijs. Want CULTUUR IS EEN LEVENSBEHOEFTE.

4. Meer aandacht naar zorg, jeugd sport & cultuur. Het sociale 
welzijn is heel belangrijk. Het is geen geheim dat er eerst 
op zorg, jeugd, sport en cultuur bezuinigd wordt. Cultuur 
is een heel belangrijk en onmisbaar onderdeel in het leven 
van de mens. Het heeft invloed op het emotionele, sociale, 
creatieve en intellectuele leven van de mens.

Maar….het belangrijkste punt bij deze verkiezingen is 
natuurlijk: LAAT U STEM NIET VERLOREN GAAN.

Martien van den Hoven,
Burgercommissielid Mi Hellemonders
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Computerinloop Dierdonk weer gestart
We zijn zeer blij te kunnen melden dat sinds februari onze 
kosteloze PC-inloopochtenden in wijkcentrum Parkzicht 
weer te bezoeken zijn.

Onze vrijwilligers begeleiden u dan als vanouds bij het 
oplossen van uw digitale problemen. Neem uw notebook, 
tablet of smartphone mee en we proberen samen met u het 
probleem op te lossen. Het maakt daarbij niet uit of u werkt 
met Windows of Apple, iPhone of Android, telefoon of tablet. 
We hebben voldoende kennis in huis om u te helpen.

In de Corona-maanden hebben we u ondersteund via ons 
‘Hulp op afstand’ programma. Dit programma, waarbij u een 
korte probleembeschrijving kon sturen naar ons mailadres, 
zullen we continueren voor diegenen die nog niet in staat zijn 
de PC-inloopochtenden te bezoeken.

Voor contact en info kunt mailen naar: 
computerinloopdierdonk@hotmail.com

Activiteitenoverzicht maart t/m juli 2022
Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting

Iedere woensdag Koersbal
Jeu de boules

Parkzicht 10-12 uur
Promenade Parkzicht 10-12 uur Indien het weer het toelaat

Iedere donderdag Wekelijks vrije computerinloop Parkzicht 10-12 uur computerinloopdierdonk@hotmail.
com

Donderdag 
24 maart

Bezoek natuur begraafplaats 
Schoorsveld

Somerenseweg 116, Heeze 
Aanvang 14.00 uur

Aanmelden uiterlijk 21 maart 
overige info in deze Gazet

Dinsdag 19 april Kleine fietstocht Vertrek 10.00 uur vanaf Parkzicht
Dinsdag 10 mei Kleine fietstocht Vertrek 10.00 uur vanaf Parkzicht
Half juni Staat de busreis gepland Nadere gegevens staan in de 

Gazet van april
Dinsdag 5 juli Fietstocht langs de Linge Nadere gegevens volgen Zet deze datum vast in je agenda
Contactpersonen: Ans Postma tel: 06 20 39 79 18 / Wim Claassen tel: 06 13 43 08 46 / Hans Wilms 06-20621367

Paasbloemschikken
Bloemschikken in december is niet gelukt. Daarom nu met 
Pasen een nieuwe poging. Maandag 11 april a.s. is het Paas-
bloemschikken. Ina Doornbos verzorgt de avond. Zij bedenkt 
een creatief ontwerp met leuke materialen en bloemen.

Het is in de hobbyruimte van Parkzicht. Omdat het met Kerst 
niet doorgegaan is zullen we het stuk extra bijzonder maken 
en zijn de kosten voor de eigen bijdrage slechts € 10,- (voor 
niet leden € 15,-) inclusief alle materialen en koffie/thee.

 □ Maximum aantal deelnemers 15.
 □ Deelnamekosten vooraf te voldoen. U krijgt ongeveer een 
week van tevoren een verzoek per mail om het bedrag over 
te maken. (In verband met inkoop van materialen kan bij 
verhindering geen restitutie plaatsvinden).

 □ Aanvang 19.30 u. in Parkzicht.
 □ Voor deelname of vragen graag mailen naar 
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl

 □ Aanmeldingen voor deelname in volgorde van binnenkomst 
en leden van de wijkvereniging gaan uiteraard voor.
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Geslaagde 1e winterwandeling MoetNiks
24 januari jl.

Door het Bakelse bos
Met stevige wandelschoenen aan, zijn we op maandagmiddag 
24 januari met 19 mensen sterk op stap gegaan. De wandeling 
voerde langs de mooie plekjes van het Bakelse bos. Zo 
kwamen we o.m. terecht bij een grotkapelletje. Een van de 
wandelaars, Hans van der Zanden, wist het een en ander te 
vertellen over de geschiedenis van dit religieuze monumentje.

Grotkapelletje
Op de Markt in Helmond stond tot eind jaren 60 een 
klooster, dat ook dienstdeed als onderwijsinstelling, wees- en 
bejaardenhuis. De congregatie bezat destijds een bosgebied 
ver verwijderd van de toenmalige stadsgrens van Helmond. In 
dit bos hadden de zusters twee zogenoemde Lourdesgrotjes 
gebouwd voor de aanbidding van o.a. Maria. Met verloop van 
tijd is het bos in bezit gekomen van de gemeente Helmond 
en werd het gebied vrij toegankelijk voor iedereen. De grotjes 
zijn daardoor in verval geraakt. Eentje verdween helemaal. 
Het andere kapelletje werd, na plotseling overlijden van Pater 
Daan Balk, hersteld en verbouwd ter nagedachtenis aan de 
pater. Met name door de (buitenlandse) mensen die hij een 
warm hart toedroeg. De brandende kaarsjes en bloemen 
laten zien dat het kappelletje nog steeds goed wordt bezocht.

Geen snert
Door de in januari geldende coronamaatregelen, kon het 
eten van erwtensoep na afloop van de wandeling helaas niet 
doorgaan. Ondanks dat was het een geslaagde activiteit en 
gingen de wandelaars verkwikt en tevreden weer huiswaarts.
Geschiedenis: Hans van der Zanden
Foto: Cor Klok

MoetNiks Wandeling Natuurbegraafplaats Heeze
Aantrekkelijk natuurgebied
De geschiedenis schilderde sporen in het landschap van 
Schoorsveld. Heidevelden met schapen en herders maakte 
plaats voor productiebos. Een, vroeger, moerassig gebied 
waar grote houten balken, schoren, dienden als hulp bij het 
oversteken van de greppels. De productiebossen hebben 
inmiddels weer plaatsgemaakt voor een natuurgebied dat zich 
ontpopt tot een plek met een eigen gezicht. Een gevarieerd 
bos met naald- en loofbomen, open stukken groen om 
bloemen de ruimte te geven en de vennen waar waterplanten 
en vogels hun thuis vinden.

Donderdag 24 maart 2022
Rust en ruimte
Heb jij er al eens over nagedacht? Je laatste rustplaats in de 
natuur, een plek die voor altijd van jou is. Wat houdt natuur 
begraven precies in? Hoe werkt het, hoe kies je en waar? Bij 
de boom die in de herfst zo prachtig kleurt of bij het ven waar 
de regen het water doet dansen. Of op die open plek in het 
bos waar de zon altijd schijnt. Heb je interesse in een geheel 
vrijblijvende kennismaking? Ga dan mee met de MoetNiks 
wandeling over het Schoorsveld en laat je inspireren.

Praktische informatie
* Datum: donderdag 24 maart 2022.
* Aanvang: 14.00 uur.
* Adres: Schoorsveld, Somerenseweg 116, Heeze
* Inhoud bezoek: We worden ontvangen door medewerkers 

van het Schoorsveld, maken een prachtige wandeling door 
de natuur en we maken kennis met de mogelijkheden die 
er zijn.

* Vervoer: je komt op eigen gelegenheid/met eigen vervoer
* Gratis: er zijn geen kosten verbonden aan het bezoek.

Aanmelden
Laat even weten of je mee gaat en of je eigen vervoer hebt 
of graag met iemand mee wilt rijden. Meld je aan bij Ans tel. 
06 20397918, Wim tel. 06 13430846 of Hans tel.06 206221367.
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INBOUWCOMBI

• compacte bakoven met 
 magnetron en   
   6 verwarmingssystemen
• zwart, inhoud 45 liter
• TFT kleur- en
 tekstdisplay
• AutoPilot
• emaille binnenwanden
• CMG633BB1

van 1699.-

NÙ €1049.-

NIEUWE KEUKENAPPARATUUR NODIG?
KOM LANGS IN ONZE WINKEL EN LAAT U UITGEBREID ADVISEREN!

INBOUWVAATWASSER

• volledig geïntegreerd
• 5 programma’s
• LED display met resttijd 
 en startuitstel
• TotalDry
• waterverbruik slechts 
 8,9 liter
• 44dB
• GVW260L

van 1039.-

NÙ €699.-5 jaar garantie*

INDUCTIEKOOKPLAAT
• 4 kookzones met boost 
 (2x2 kookzones kunnen 
 gekoppeld worden)
• ReStart functie
• 17 standen
• timer per kookzone
• PerfectFry 
 BraadSensor Plus
• aansluitwaarde 7,4 kW
• PVQ775FC5E

van 1399 -

NÙ €749.-

KOFFIEMACHINE
•  volautomatisch; 
• extra lobbig melkschuim!
• TFT kleurendisplay
• Barista in a Box
• Bluetooth
•  automatisch reinigings- 
 en ontkalkingsprogramma
• NICR 790

vanaf €799.-Voor de lekkerste koffie thuis!

10
lijst

Het is aan de wijkbewoners om met elkaar 
te bepalen waar het geld aan wordt besteed: 

‘maatwerk per wijk dóór de wijk’.

een ton 
voor elke wijk!

Om de leefbaarheid te bevorderen willen wij jaarlijks 
voor elke wijk een ton ofwel €100.000,- reserveren. 

           



Mededelingen Wijkraad
Vergadering Wijkraad
Op 16 maart hebben wij een bestuursvergadering
Indien u punten heeft waar wij aandacht aan moeten 
schenken, meldt ze bij ons secretariaat.
U mag een eventueel te bespraken item ook zelf komen 
toelichten, u bent van harte welkom, graag eerst even melden 
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl

Trimrondje Dierdonk
Hartelijk dank voor al uw op en aanmerkingen, de belangrijkste 
wens van u is dat wij de apparaten ergens bij elkaar gaan 
plaatsen. Over de juiste locatie wordt nog nagedacht, wij 
komen met enkele voorstellen en u mag mede bepalen waar 
het komt te staan. Ook zij wij met JIB in overleg om bepaalde 
uren in de week een begeleidende coach voor jullie te kunnen 
aanbieden.
Heeft u zelf een leuke locatie suggestie?

Veiligheid in Dierdonk
Het is u zeker niet ontgaan, de snelheidswaarschuwings 
bordjes, wij zijn met de gemeente in gesprek over een 30 km 
gebied. Laat uw stem horen.

Snoeien van hoog groen
Ook is de gemeente bezig met het snoeien van hoog groen om 
de gevaarlijke kruisingen, zodat het autoverkeer de fietsers op 
de onoverzichtelijke fietspaden beter kan zien. Woont u zelf 

op een dergelijke hoek, voorkom ongelukken en snoei uw 
groene bomen, struiken en hagen.

We gaan weer starten met een 
nieuwe cursus
Eerste Hulp Verlening
Weet u hoe te handelen wanneer u in een situatie komt 
waarbij directe hulp vereist is? Zoals bv iemand die onwel 
wordt door b.v. een hartstilstand, iemand zich verslikt en in 
ademnood komt of iemand is te water geraakt of hoe een 
wond te behandelen. Wilt u leren wat u in zo`n situatie het 
beste kunt doen? Eerste Hulp Vereniging Helmond start 
binnenkort weer met een nieuwe cursus Eerste Hulpverlening.
Dit houdt in:
Het kennismaken met zowel de theoretische als praktische 
basiskennis en handelingen.
Het vertrouwd worden om in groepsverband mensen te 

kunnen helpen die hulp nodig hebben.
Dit wordt aangeboden in een tweedaagse cursus.
Deze cursus wordt gehouden op 31 maart en 7 april 
aanstaande.
Locatie: SCCD Parkzicht Dierdonk Helmond.

Verdere info is verkrijgbaar per mail via het secretariaat Eerste 
Hulpvereniging.
secretariaat@ehv-helmond.nl

Een hoge haag voor na het snoeien
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Jantje Beton collecte 7 t/m 12 maart

Deze Jantje Beton digicollect wordt 
gehouden van 7 februari t/m 31 maart.

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

Van 7 t/m 12 maart 2022 wordt de 
jaarlijkse Jantje Beton collecte geor
ganiseerd: een collecte voor en door 
het jeugdwerk bij u in de buurt.

Scouting Paulus collecteert al jaren in 
haar eigen wijken, Helmond-oost en 
Dierdonk. De Jantje Beton Collecte is 
zo georganiseerd dat de helft van de 
collecteopbrengst is bestemd voor de 
collecterende vereniging en blijft dus 
dicht bij huis.

Elke avond tussen zes en acht uur gaan 
le iding en scoutingleden met de collecte-
bus op pad om deze klus te klaren. Zo kan 
Scouting Paulus Helmond-oost/Dierdonk 
mede dankzij de collecteopbrengst een 
zin volle vrije tijds besteding voor de jon-
geren en kin deren uit uw buurt organi
seren. En dingen in en om onze blok-
hut realiseren die zonder uw bijdrage 
niet zouden kunnen. Geef daarom aan 
de Jantje Beton Collectant en help de 
kinderen uit uw omgeving om lekker 
buiten te kunnen spelen.

Ook is het mogelijk om ons te steunen 
via digicollect, de digitale collectebus. 
https://jantjebeton.digicollect.nl/
scouting-paulus-helmond-oost-dierdonk 
of door de QR-code te scannen. 

De helft van de opbrengst komt bij 
Scouting Paulus terecht, met andere 
helft financiert Jantje Beton allerlei 
lande lijke projecten.

Speeltuin de Rijpelroets zoekt vrijwilligers

Extra handjes gezocht voor het vrij wil ligers team van 
Speeltuin De Rijpelroets

Begin April 2022 start voor ons weer het nieuwe speel
tuinseizoen. Wij zijn alvast op zoek naar extra vrijwilligers die 
zin & tijd hebben om enkele uurtjes van hun vrije tijd bij ons 
in de speeltuin door te brengen.

We zoeken vrijwilligers die in ons winkeltje kassadiensten 
willen draaien en/of buiten toezicht willen houden.

We kunnen nog extra handjes gebruiken op:
• Woensdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur
• Vrijdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur
• Zaterdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur

(meerdere middagen is mogelijk)

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

onze speeltuin.

Wij stellen een kleine vrijwilligers vergoeding in het voor-
uitzicht.
Tevens krijgen eigen kinderen gratis toegang tot de speeltuin.

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

Team De Rijpelroets
Stichting Speeltuin Rijpelberg, de Rijpelroets
Theo Driessenhof 75
5709 BB Helmond
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Prins Carnaval 2022, Máárrr Waa Fijn!!
De hele school gonst ervan! Nadat 
vorig jaar carnaval digitaal voor de pc 
of laptop gevierd moest worden, heeft 
meneer Pieter vandaag een belangrijke 
beslissing genomen. “Dit jaar vieren we 
weer allemaal samen carnaval,” kondigt 
hij aan. “Vrijdag mogen alle leerlingen 
verkleed naar school komen.” Máárrr 
Waa Fijn!! is dat.

“De juffen en de meesters ook? “ vraagt 
Lukas. “Ja,ja, iedereen,” antwoordt de 
directeur. ”En we kiezen een prins en 
een prinses carnaval!”

Op de speelplaats wordt er druk over 
gepraat. “ Ik wil Zorro zijn!” “ En ik 
piraat!” “Ik … een toverfee!” Lukas 
luistert naar de grote jongens en 
meisjes. Hij wil zich ook verkleden. 
Maar telkens als hij een idee heeft, pikt 
iemand anders het. Zegt Lukas dat hij als 
marsmannetje komt, dan wil Jelle van 
het zesde leerjaar dat ook. En als Lukas 
koning wil zijn, dan zegt Thomas van het 
vijfde: “Nee, dat doe ik!”

“Mama,” roept Lukas als hij thuiskomt. 
“Vrijdag heb ik een carnavalskostuum 
nodig om naar school te gaan!”“Tja,” 
zegt mama, terwijl ze het briefje 
van de directeur leest. “Hoe wil jij 
je dan verkleden?” “Dat weet ik 
niet,” antwoordt Lukas. Hij haalt zijn 
schouders op. “ De groteren hebben 
al mijn ideeën gepikt!” Hij neemt een 
potje aardbeienyoghurt uit de koelkast 
en lepelt het leeg. Het wordt laat. 
Mama en Lukas vinden niets. Onder 
het avondeten zijn ze nog altijd op 
zoek…” Als cowboy,” stelt papa voor. 
“Al gekozen,” zucht Lukas. “Als spook,” 
probeert mama. “ Ook al gekozen…”Dan 
komt het dessert. Ze hebben nog niets 
gevonden!

“Ik heb geen honger meer, “ zegt 
Lukas. “Ik voel me niet zo goed…” 
“’t Is waar. Kijk hoe rood hij ziet!” 
schrikt mama. “Hij is ziek”, besluit 
papa. “ Ik bel de dokter!” Lukas heeft 
de kleur van een brandweerwagen. 
“Het is niets,” zegt de dokter, en 
zeker geen Corona of Omnikron. 
“Gewoon een aanval van netelroos. 
Heb je iets speciaals gegeten? “ 
“Om vier uur aardbeienyoghurt,” begint 
Lukas. “Dat is dan waarschijnlijk de 

oorzaak van het probleempje. Voor 
aardbeien kan je allergisch zijn,” legt 
de dokter uit. “Ik mag vrijdag toch naar 
school?” vraagt Lukas ongerust. “Je 
gezicht zal misschien nog rood zien, 
maar je mag gaan. Het is niet erg en het 
is niet besmettelijk!”zegt de dokter.

Die vrijdag is de speelplaats één groot 
wonderland. Vampiers hollen achter 
prinsessen aan. Spoken spelen voetbal 
met musketiers. Heksen babbelen met 
piraten…

De directeur in clownspak laat de 
leerlingen stemmen. Ze moeten een 
prinses carnaval kiezen. Mevrouw 
Noordzij van het vierde leerjaar is aan 
de beurt. Luid applaus en gejoel! Ze ziet 

er beeldig uit als een reuzenkanarie! 
“De juf is prinses carnaval!” roepen alle 
kinderen verheugd.

De keuze van de prins is moeilijker. 
Niemand heeft zoveel succes als 
mevrouw Noordzij. De directeur vindt 
het erg vervelend. Plotseling piept de 
schoolpoort. Er komt een duiveltje 
binnen. Wie is dat? Iedereen kijkt 
naar hem. Hij is helemaal in het rood 
gekleed. Alles zit erop en eraan: een 
staart, horens, een sikje en een kleine 
drietand. Maar het eigenaardigste is zijn 
vuurrode gezicht.

Het applaus barst los. “Leve onze prins 
carnaval!” roept de directeur uit. Onder 
zijn duivelspak glimt Lukas van trots. 
Niemand heeft hem herkend. En als het 
kon, zou hij nu nog een beetje roder 
worden!

De hele ochtend vieren ze met elkaar 
lekker carnaval, om daarna aan 
de carnavalsvakantie te beginnen, 
Sommige kinderen gaan naar de 
wintersport en andere kinderen gaan 
in hun mooie carnavalskostuums lekker 
kindercarnaval vieren. Helaas kunnen 
de thuisblijvertjes ook dit jaar niet naar 
de optocht kijken. Maar dat er dit jaar 
wel carnaval gevierd word dat is toch 
“een fijn fisje nie”!!
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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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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Wildenborchlaan 52

Velhorstweide 5

Rhulenhofweide 5

DIRECT VERKOCHT DIRECT VERKOCHT

 

 

 *onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW WONING OOK 
VERKOPEN?

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WONINGMAKELAARS. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de BESTE

kopers voor u in het vizier! 

Overweegt u uw woning te 

verkopen? Neem eens contact 

met ons op voor een 

vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*

A B

DIRECT VERKOCHT

B C

DIRECT VERKOCHT DIRECT VERKOCHT
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“Máárrr wa fijn” toch nog carnaval 2022

Daar sta ik dan 
Prinses Suus d’n 
Urste.  Nu met 
een blij gevoel, 
zoals in het 
vorige bericht 
aangegeven kan 
ik nu voorgaan in 
de polonaise.

Afgelopen weekend hebben  jullie 
het fraaie glossy-achtige overdwarse 
carnavalsblad mogen ontvangen, dit 
nadat mij eerder in de week het eerste 
exemplaar was aangeboden door de 
werkgroep boekje.

Daarna heeft de technische commissie 
gezorgd dat mijn huis te vinden was 
door het te versieren.

Nadat de boekjes 
bezorgd waren kon 
de hele vereniging 
gezellig aanschui-
ven in mijn Drive 
Thru, wat met de 
versoepelingen een
Drive Inn (en blijf) 
geworden was. 

Onze jongste dansgarde heeft hier ook 
laten zien wat ze kunnen alleen omdat 
het op straat was in street-ware en niet 
in hun gardepakjes.

Zondag hebben ze deze wel weer 
aangehad om luister bij te zetten bij 
het danscarrousel georganiseerd door 
de CV de Olietrappers, waarbij de ver-
schillende verenigingen hun dansgarde 
in verschillende residenties kon laten op- 
treden waardoor zij dit jaar duidelijk niet 
voor niets het hele jaar getraind hebben. 

Uiteindelijk is ook bekend geworden dat 
er nog 2 dagen georganiseerd carnaval 
is in de stad. Op zaterdag beginnend 
met de bekendmaking van Prins 
Briek XLIX en Prins Briekske, 
sleuteloverdracht en kei opgraven. 
Zondag dan Hil Helmond Zingt, 
dit alles op het Mizunallen-plein. 
Uiteraard zijn wij erbij en kunnen 
we dit jaar toch nog kunnen 
zeggen  “Máárrr.. wa fijn.!”
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Aardappelen
Scharreleieren

Zuivelproducten
Diverse groenten

Fruit

Winkel :
maandag en dinsdag 13.00 - 17.00 uur
woensdag 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

12 maart 2022 
9.00 – 15.30 uur: Operatie Steenbreek in jouw wijk

Wil je graag jouw wijk opfleuren? Vervang dan tijdens ‘operatie Steenbreek’ je tuintegels voor gratis 

plantjes en maak je wijk een stukje groener. Lever zaterdag 12 maart tot 5 m2 stoeptegels uit je 

tuin in en krijg van ons daarvoor in de plaats vijf gratis plantjes en tuinaarde. 

Ook staan er hoveniers klaar voor gratis tuinadvies. De inleverdepots staan op de volgende plekken:

• Binnenstad: Heistraat (bij parkeerterrein Lidl)

• Helmond-Oost: Azalealaan (tegenover de Jumbo)

• Brandevoort: kruispunt Herenlaan en Lauwerstraat

Samen zorgen we voor een leefbare en gezonde wijk. 

Steeds vaker hebben we overlast door heftige regenbuien, extreme hitte en lange droogtes. 

Door het vergroenen van tuinen kan het regenwater beter in de bodem zakken, worden riolen 

minder belast en daalt de temperatuur in de stad. Mensen voelen zich prettiger en gezonder. 

Meedoen? Vraag je buren en meld je aan!

Nodig iedereen in je straat uit om mee te doen. Hoe meer tegels eruit en meer planten erin, 

hoe beter. Ook als enkel adres ben je van harte welkom!

Stuur vóór 5 maart een email naar steenbreek@helmond.nl en zet daarin:

• Straatnaam en de huisnummers die meedoen.

• Naam en telefoonnummer van de contactpersoon in je straat.

• Per adres: komen de planten vooral in de zon of vooral in de schaduw te staan?

Hopelijk zien we jou op zaterdag 12 maart!

Voor meer informatie kijk op de website www.allelichtenopgroen.nl

  
       
       
       
       

STEENBREEK HELMOND

Doe mee en 
vervang je tuintegels 
voor gratis plantjes! 

12 maart: 
‘Operatie Steenbreek’ 

  
       
       
       
       

 
 

Kandidaten in
Dierdonk

& BEKIJK ONS VOLLEDIGE
VERKIEZINGSPROGRAMMA

7
LIJST

     1. Louis van de Werff     27. Linda Verge- van Turnhout

           



We kunnen weer tossen!
Eindelijk kwam het verlossende woord. 
We mochten weer ’s avonds tennissen, 
we mochten weer dubbelen én ja, de 
bar mocht weer open.
Onze vaste TOSS - avond is dinsdagavond 
vanaf 19.30 uur. Deze avond wordt 
steeds georganiseerd door Anouk van 
Meelis.

Tossen is een leuke manier om heel 
vrijblijvend een avondje te tennissen en 
meteen ook onder het genot van een 
drankje elkaar beter te leren kennen.
Het is op en top recreatief tennis, 
met als enige doel het balletje aan de 
andere kant van het net te krijgen. De 
deelnemers worden steeds willekeurig 
door elkaar gehusseld. Op die manier 
kun je ook nieuwe tennismaatjes vinden, 
waar je op andere avonden en/of in het 
weekend op je eigen niveau mee verder 
kunt spelen!

De bar
De bar speelt natuurlijk een belangrijke 
rol voor de 3e ronde. Tijdens de toss 
wordt regelmatig een bitterballetje 
gebakken!

Deze bar wordt volledig gerund door 
onze eigen leden, waardoor er een hele 
ongedwongen huiselijke sfeer heerst. 
Zie ook de foto!

Kennismakingsavond: elke 1ste maan
dag van de maand
Voor wie net lid is geworden óf voor 
geïnteresseerde aspirant-leden. Kom 
gerust langs.

Een aantal enthousiaste bestuursleden 
staat in ons gezellige clubhuis klaar om 
jullie persoonlijk te woord te staan. Dit 
is steeds van 20.00-21.00 uur.
Opgeven voor deze avond kan door een 
mail te sturen aan: leden@tvdierdonk.nl
Spontaan even binnenlopen mag 
natuur lijk ook!

Meer gedetailleerde informatie over 
onze club is te vinden op de website van 
onze club: www.tvdierdonk.nl

Carine van Vuure

TV Dierdonk: eindelijk is de bar weer open

BC Bakel introduceert badminiton voor 
vier-, en vijfjarigen

Bent u op zoek naar een leuke en l
eerzame sportactiviteit voor uw kind?
Maak dan kennis met badminiton.
Een badmintonprogramma speciaal 
samengesteld voor vier-, en vijfjarigen.

Met de introductie van badminiton wil de Bakelse 
badmintonclub het voortouw nemen om kleuters kennis 
te laten maken met deze leuke sport. Momenteel heeft 
de club al 25 jeugdleden vanaf zes jaar afkomstig uit Bakel 
en omstreken. Ook veel kinderen uit Deurne en Helmond-
Dierdonk weten de weg te vinden naar onze sporthal.
Vanaf dit seizoen is er naast het huidige aanbod dus ook plaats 
voor vier-, en vijfjarige mini’s.

Wat houdt badminiton precies in?
Elke woensdagavond, van 18:30 tot 19:15 uur, komen er 
spelenderwijs verschillende activiteiten die te maken hebben 
met badminton aan bod. Hierbij kunt u denken aan shuttle-
tikkertje, slalommen met een racket en shuttle in de hand, 
badmintonnen met een ballon, shuttles in de hoepel gooien 

en nog veel meer. Zo kan op een speelse manier kennis 
worden gemaakt met badminton.

De kosten hiervoor bedragen €2,50 per maand.
Wilt u uw kind aanmelden of liever eerst een kijkje komen 
nemen? Neem dan contact op met Jolanda Verbakel 
via jeugd@bcbakel.nl of bel: 0492 343684 voor een 
kennismakingsmoment.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!
Bovenstaande informatie is ook te vinden op onze website: 
www.bcbakel.nl.

BC Bakel: badminton voor 4- en 5-jarigen
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Kindcentrum Dierdonk Excellent !

Maandagochtend 24 januari, op de 
Internationale Dag Van Het Onderwijs, 
werd landelijk bekend gemaakt dat 
Kindcentrum Dierdonk uit Helmond 
het predicaat Excellente School mag 
dragen. 
Dat het predicaat Excellente School 
behoorlijk exclusief is bleek wel uit 
het gegeven, dat dit jaar naast de 
herwaardering van Basisschool De Waai 
in Cuyk en Basisschool Herman Jozef in 
Middelrode KINDCENTRUM DIERDONK 
de enige Primair Onderwijs school in 
Zuid-Nederland is die dit predicaat 
ontvangt. Van de ruim zesduizend 
basisscholen ontvangen er landelijk 
een twintigtal scholen in het primair 
onderwijs dit predicaat.

Samen verantwoordelijk zijn voor een 
kindgerichte aanpak
Het Excellentieprofiel van Kindcentrum 
Dierdonk behelst het transitieproces 
van het leerstofjaarklassensysteem naar 
kind gerichter onderwijs. Dit proces om-
vat team ontwikkeling, de ontwik ke ling 
van onze Oase en bijvoorbeeld ook het 
kind-ontwikkelportfolio.

Een terugblik
Nadat we in 2019 de normering Goed 
van de Rijksinspectie van het Onder wijs 
mochten ontvangen, op de toe ge ken-
de zes waarderingskaders, te weten: 
zicht op ontwikkeling, onder steu ning, 
samenwerking, kwaliteitszorg, kwa li-
teits cultuur en schoolklimaat, gin gen 
we dit schooljaar op voor het pre dicaat 
Excellente School. Ons Kindcentrum 
staat midden in het traject om van een 
traditioneel leerstofjaarklassensysteem 
naar een Kindcentrum te gaan waar 
kindgericht onderwijs met het persona-
li seren van het leren centraal staan. 
Hierbij stellen we onszelf steeds de 
vraag: ‘Wat is het beste voor het kind?’. 
Hier zijn veel ontwikkelingen aan vooraf 
gegaan. Iedere woensdagmiddag vindt 
een teamontwikkelmoment plaats, 
waar bij we werken aan deze ontwikke-
lin gen. Denk hierbij aan het werken aan 
ondersteuningsbehoeftes in de Oase, 
groep-doorbrekend werken en het kind-
ontwikkelportfolio. Ontwikkelingen die 
op een cyclische wijze worden aange-
pakt.

Na het opstellen en opsturen van het 
Excel lentie profiel, kregen we op 5 
novem ber bezoek van twee juryleden. 
Zij gingen in gesprek met de directie, 
het managementteam, een afvaardiging 
van leerkrachten, ouders en leerlingen. 
Daarnaast liepen zij in de school rond, 
om verschillende klassen te bezoeken.

Samen leren, samen vieren, samen 
excel lent!
Op woensdag 2 februari vierden we dat 
Kindcentrum Dierdonk het predicaat 
Excellente School in ontvangst heeft 
mogen nemen. Burgemeester mevr. 
Elly Blanksma heeft samen met de 
(bijna) jarige Julia uit groep 7 het predi-
caat bordje Excellente School mogen 
onthullen.
Voorzitter Raad van Toezicht dhr. Martin 
Jacobs en voorzitter College van Bestuur 
mevr. Ingeborg Schrama hebben de 
vlag gehesen terwijl de kinderen het 
Dierdonklied zongen.

Daarna trakteerden de Dierdonk-clowns 
in de klassen limonade, tompoezen en 
popcorn en voor de volwassenen koffie 
met gebak.
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•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

 Levering van alle soorten zand, 
grond en grind. 
Alle grondwerken en transport 
voor bedrijf en particulier. 

Vestigingen in: 
Helmond – Someren – Aarle-Rixtel – Eindhoven 
Fax: 0492 – 51 65 95 
www.vanbreecontainers.nl

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

65 +   KLUSSER  /  STYLIST
 
HUIS -  TUIN  - INTERIEURPLAN

voor uw

oa timmerwerk / houtenvloer

         schilderwerk / behangen

         metselwerk  / tegelwerk

     tevens,   tuin  en   straatwerk

voor WOON en BEDRIJFSRUIMTES

Bel Kees 0611441257 45 jaar ervaring

           



Kan, moet en wil je tijd maken voor 
voorlezen?

Heeft u ooit gehoord van de kloof van 
30 miljoen? 
Voorlezen maakt een groot verschil. 
Van de kinderen die niet worden 
voorgelezen heeft maar 30% voldoende 
woordenschat voor een goede start 
op school. Een kind wat opgroeit in 
een taalarm gezin, hoort in de vier jaar 
voordat het naar school gaat 30 miljoen 
woorden minder dan in een taalrijk 
gezin. Van de peuters en kleuters die 
geregeld zijn voorgelezen heeft bijna 
70% voldoende woordenschat. Dus ook 
bij De Bereboot vinden we dat we tijd 
moeten maken voor voorlezen!

Ook dit jaar hebben we hier tijdens 
de Nationale Voorleesdagen extra 
aandacht aan besteed.

Bij de aftrap van de Voorleesdagen, het 
welbekende “Nationale Voorleesontbijt” 
op woensdag 26 januari hadden wij een 
bijzondere gast: Wethouder Cathalijne 

Dortmans  (Gemeente Helmond). Zij 
kwam voorlezen aan de kinderen van 
de dagopvang en de peuterspeelzaal (de 
kinderen van 0-4 jaar).
Zij las het boek “Vos gaat een stukje 
rijden” wat ontzettend goed in de smaak 
viel bij de kinderen.

Daarnaast kwam Mia de Monstervanger 
tijdens de Nationale Voorleesdagen 
voorlezen voor de jongste BSO-kinderen 
en werd er een uiteraard een monster 
gevangen.
Mia las het boek “Maar eerst ving ik een 
monster” voor.

Voor de oudste BSO-kinderen was er 
ook nog een leuke voorleesactiviteit. Zij 
mochten in groepjes voor gaan lezen bij 
de peuterspeelzaal en de dagopvang. 
Best een beetje spannend, maar wel erg 
leuk!

De voorleesdagen zijn inmiddels weer 
voorbij … … .maar wij blijven dagelijks 
voorlezen!

Voorlezen maakt een groot verschil
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De kookmuts
Het gerecht stamt oorspronkelijk uit het 
grensgebied tussen Mexico en de Verenigde 
Staten. Voor zover gedocumenteerd werd de 
chilischotel voor het eerst gegeten door het 
Amerikaanse leger, ergens in de 19e eeuw in 
Texas.
Onze kennis van de Mexicaanse keuken 
is wellicht niet bepaald groot, maar de 
beroemde stoofschotel ‘chili con carne’ 

veroverde wel de wereld. De bereiding is heel eenvoudig. Maar 
reken voldoende tijd om de stoofschotel te laten sudderen, het 
resultaat wordt er alleen maar beter op. Serveer de ‘chili con carne’ 
met rijst en een flinke lepel frisse zure room.

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

Gazetmenu voor de maand februari
Chili con carne       voor 4 personen
Ingrediënten

2 stuks uien
1 teentje knoflook
1 lepel olijfolie
3 stelen bleekselderij
1 winterwortel
1 rode paprika
1 rode chilipeper
Klont boter
500 gram rundergehakt
1 Kaneelstokje
½ theelepel komijnpoeder
½ theelepel paprikapoeder
2 laurierbladen
Enkele takjes tijm
25 cl rode wijn
400 gram rode bonen (in blik)
140 gram tomatenpuree
200 gram tomatenblokjes
3 dl groentebouillon
2  sjalotten
400 gram basmati rijst
8 dl kippenbouillon of water naar keuze
zure room
100 gram koriander
peper
zout

Benodigdheden:
Grote stoofpan, Kleine braadpan
Dunschiller, Kookpan

Bereidingswijze

De chili con carne
Snipper de uien fijn en hak de knoflook fijn.

Zet een ruime stoofpan op een matig vuur. 
Stoof de stukjes ui en de knoflookpulp in de 
olijfolie.

Zet na een paar minuten het vuur zachter 
en snij de overige groenten.

Spoel de bleekselderij en verwijder het 
loof. Schil ze met een dunschiller. Snij de 
stengels eerst in de lengte en vervolgens in 
kleine blokjes.

Schil de wortel en snij in blokjes. Doe 
ze samen met de stukjes selderij in de 
stoofpan en roer.

Was de rode paprika, snij de vrucht in 
kwarten en verwijder de zaadlijsten. Schil 
de stukken paprika zodat de moeilijk 
verteerbare schil niet in de bereiding 
terechtkomt. Snijd de paprika in blokjes.

Snijd de rode chilipeper in de lengte door 
in twee stukken. 
Verwijder de zaadjes als je niet gesteld 
bent op een te pikante smaak. Hak de chili 
in piepkleine stukjes. Doe ze bij groenten.

Stoof de kleurige mengeling zo’n 10 
minuten en roer regelmatig.

Verhit intussen een kleine braadpan 
en smelt er een klont boter in. Doe het 
rundergehakt in de pan en bak het op een 
stevig vuur rul. Schud het gehakt na een 
paar minuten even op.
Kruid het vlees met een kaneelstokje, het 
komijn-, en paprikapoeder. Doe er ook de 
blaadjes laurier bij en wat takjes verse tijm.
Schenk er de rode wijn bij en roer alles 
grondig om. Laat de alcohol verdampen.
Doe het gebakken gehakt in de stoofpan 
met groenten. Voeg ook de uitgelekte 
bonen, groentebouillon, tomatenpuree en 
de tomatenblokjes uit blik toe.

Laat de chili con carne minstens 45 tot 60 
minuten stoven op een zacht vuurtje.
Proef en kruid het gerecht indien nodig met 
een beetje peper van de molen en zout.

De rijst
Voor het garen van de rijst kan je ook 
kippenbouillon gebruiken in de plaats van 
water. Pel de sjalotten en snipper ze zeer 
fijn.

Verhit een scheutje olijfolie in een kookpan 
op een matig vuur. Stoof de snippers sjalot 
kort in de hete olie. Laat de stukjes niet 
kleuren. 
Doe de rijst in de pan bij de sjalotten en 
roer. Laat de rijst kort meebakken.
Schenk de kippenbouillon (of het water) 
bij de rijst. Doe dit volgens de verhouding 
1/3 rijst en 2/3 vocht. Zet het deksel op de 
pan en kook de rijst gaar in ongeveer 10 
minuten.
Breng de rijst eventueel op smaak met wat 
peper en zout.

Serveren
Neem een diep voorverwarmd bord en 
schep er een portie chili con carne op met 
warme rijst en een lepel frisse zure room.
Scheur of versnipper wat verse koriander 
over het gerecht.

Smakelijk eten.
bron: De kookmuts.
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Jeugdpuzzel.
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing 
van de puzzel en de rebus van de vorige keer.  Voor wat betreft 
de Rebus heeft Lynn volledig gelijk. Zij schreef bij de oplossing 
het volgende: “Er stonden wel veel foutjes in de tweede puzzel; 
geregeld was er een teken vergeten om aan te geven welke 
letter er weg gelaten moest worden of vervangen worden door 
een andere letter…Maar met een beetje hulp van mama is 
het toch gelukt.” Ik moet zeggen ze had volledig gelijk, onze 
excuses hiervoor. Op onverklaarbare wijze zijn er ergens wat 
plusjes en minnetjes weggevallen. Knap dat verschillende 
dan toch tot de juiste oplossing zijn gekomen. Enkele hebben 
denk ik ook de moed opgegeven en alleen de oplossing van de 
puzzel ingestuurd. 
Maar goed wat hadden de oplossingen dan wel moeten zijn:  
Als je alles goed had weggestreept dan kwam er uit de puzzel 
“Liefdescadeau” en mocht je de rebus opgelost hebben dan 
kwam er uit: “tot over je oren verliefd zijn”. Deze oplossing 
is elf (11) keer ingestuurd door Ryan, Bente, Teun, Keira*, Evi, 
Floor J., Tim* Thijs* Lynn, Floor vd L., en Suze waarvoor onze 
dank. 
De namen met * hadden slechts van een puzzel de oplossing 
doorgegeven.  Nog eens 9 extra inzenders en we kunnen weer 
overgaan op prijsuitreikingen 

Doe jij ook mee en stuur je hem in als het geen prijspuzzel 
is? Bij 20 inzendingen kan het wel een prijspuzzel worden.
Deze maand hebben we weer een carnavalsletterrad. Begin bij 
de rode pijl bij E8 en dan 8 letters door tellen, met de klok mee. 
Bij de volgende letter het cijfer wat daar bij staat zoveel letters 
weer door tellen. Als je uitkomt bij de letter zonder cijfer dan 
moet je de oplossing hebben.  Bij 20 inzendingen gaan we over 
tot een prijsuitreiking van 3 boekenbonnen ter 
waarde van € 10,00.
Veel puzzel- en speurplezier.

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 20 maart 2022 Oplossing doodles spelletjespagina 17

Het letterrad
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Geen dorst

Jantje gee� straks zijn
kinderfeestje. Zijn moeder
zet allemaal flessen cola in
de koelkast en dan zet 
Jantje een lege fles in de
koelkast. Zegt zijn moeder:
"Waarom zet je een lege 
fles in de koelkast?" Zegt
Jantje: "Voor de kinderen 
die geen dorst hebben!"

Boven de 18

Komt een jongen van 16 jaar
in een cafe en bestelt 19 glazen
limonade.

“Zoveel?”,vraagt de barkeeper 
verbaasd. 

“Ja,”antwoordt de jongen, 
“hieronder staat immers:onder 
de 18 wordt niet geschonken”
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad 
en diversen grondwerken. 

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 
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prachtige showroom
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KLAAR TERWIJL U WACHT

Dorpsstraat 29   5761BL Bakel

           



Vrijheidsvuur De Peel in beheer bij nieuwe 
stichting

Vierde editie in 2022 bij de kasteelruïne in Deurne
Peelland is een nieuwe stichting rijker: “de Stichting 
Vrijheidsvuur De Peel”. Zij houdt zich bezig met de organisatie 
van het Vrijheidsvuur dat jaarlijks op 19 september wordt 
ontstoken in een van de Peelgemeenten en dat als ‘een lopend 
vuurtje’ letterlijk de overige Peelgemeenten aandoet. Dit om 
de herinnering levend te houden aan de zwaarbevochten 
bevrijding van Peelland in het najaar 1944.

Website
Een en ander staat te lezen op de onlangs gelanceerde website 
van de nieuwe stichting. (www.vrijheidsvuurdepeel.nl). Deze 
website werd mogelijk gemaakt door Museum Klok en Peel 
door de website Death Valley De Peel ter beschikking te 
stellen en in te richten voor Vrijheidsvuur de Peel

Vrijheidsvuur
“Vrijheid is niet vanzelfsprekend”, ook in de huidige tijd niet. 
Daarom staat het vrijheidsvuur symbool voor bevrijding en 
vrijheid. De jaarlijkse viering is een bijdrage aan de waardering 
voor onze huidige – democratische – vrijheid.
Het evenement Vrijheidsvuur De Peel kent al drie geslaagde 
edities: Asten (2019), Mierlo (2020) en Meijel (2021). De 
vierde editie vindt komend najaar plaats in Deurne en wel bij 
de kasteelruïne aan het Haageind. Deze plek getuigt na bijna 
tachtig jaar nog steeds van het oorlogsgeweld dat daar heeft 
plaatsgevonden.

Death Valley De Peel
Het Vrijheidsvuur De Peel werd in 2019 (75e bevrijding 
van Zuid-Nederland) voor het eerst verspreid vanuit Asten 

(Markt). Het evenement kwam voort uit het project Death 
Valley De Peel. Daarmee leverde Museum Klok & Peel in 
2019/2020 een betekenisvolle bijdrage aan de provincie 
brede manifestatie Brabant Remembers.
Death Valley De Peel stond voor een breed scala activiteiten. 
Het vrijheidsvuur was er één van. Deze festiviteit sloot aan 
bij de al veel oudere traditie van de 18-Septemberfeesten 
in Eindhoven, waar jaarlijks het in Bayeux opgehaalde 
vrijheidsvuur centraal staat.

19 September
Het oorspronkelijke idee was om op 18 september het 
Vrijheidsvuur in Eindhoven op te halen en het op 19 
september te ontsteken, in een van de eerste Peelgemeente 
die in 1944 tijdens de operatie Market-Garden werd bevrijd. 
Om praktische redenen is het eerste Peellandse Vrijheidsvuur 
op de Markt in Asten ontstoken.
Dankzij de medewerking van Gildekring Peelland en de 
deelname van de burgemeesters van vijf Peelgemeenten 
werd de kleurrijke ceremonie meteen een succes. Andere 
partici panten waren lopers van Peellandse loop- en atletiek-
verenigingen, particuliere eigenaren van historische leger-
voertuigen, enkele muzikanten en de Firebrigate Pipes en 
Drums uit Gemert en speciale genodigden. Bij volgende 
edities groeide het aantal deelnemende gemeenten.

Regionaal, want de Peel kent geen grenzen
Stichtingsvoorzitter Jeanette Hartjes, “Bij de komende 
editie zijn elf deelnemende gemeenten betrokken. Daarmee 
bereiken we dan alle Peelgemeenten aan beide zijden van 
de provinciegrens Brabant-Limburg. Dat is mooi, want toen 
de geallieerden in het najaar 1944 hun bevrijdingscampagne 
begonnen, speelden provinciegrenzen immers ook geen rol.”
De samenstelling van het bestuur van de nieuwe stichting 
benadrukt haar regionale karakter. Behalve Jeanette Hartjes 
(Asten) zitten daarin Jo Manders (Meijel), Jan Dekkers 
(Laarbeek), Henk Schimmel (Helmond) en Wim de Ruiter 
(Helmond).

Negen (loco)burgemeesters uit Peelland hielpen in 2021 mee het Vrijheidsvuur de Peel te verspreiden (Foto: Jack Willekens).
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Maart 2022 in het Annatheater
Zaterdag 4 en zondag 5 maart 2022:
Talenten gezocht voor “Op de planken met Anna” in de 
Carnavalsvakantie!
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart organiseert het Annatheater 
twee dagen vol theaterplezier voor jongeren en kinderen!
Op vrijdag gaan we met het verhaal van Robin Hood 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. Vanuit dit spannende verhaal gaan we een 
flitsend toneelstuk maken. We gebruiken alle kleuren licht en 
projecties van kasteelzalen en griezelige bossen!
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: Anntheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren
Wat kost het: € 20,00
Voorstellingen: zaterdag 5 maart ‘s avonds

Geïnteresseerd? Kijk op onze site: www.annatheater.nl of 
neem contact op met Lavínia Germano: telefoon: 06-44369288 
of e-mail: laviniagermano@annatheater.nl

Dinsdag 8 maart:
Esther van der Voort met “Mama is boos” (try-out)
Op de internationale vrouwendag speelt Esther van der Voort 
deze hilarische voorstelling. Op een pijnlijk humoristische 
manier ontdekte deze comédienne (tevens single mom en 
ex-ambtenaar) wat nou echt belangrijk is in het leven. Maar 
maakte Esther zelf altijd de juiste keuzes, of reageerde ze puur 
uit emotie? Als alleenstaande moeder is het dagelijks leven 
een rollercoaster aan emoties. Met vier kinderen gaat het 
namelijk de hele dag door, die stortvloed aan vragen. Mama 
waar is mijn hockeystick?
Hoe laat is het? Wat eten we? Hoe is zij toch in vredesnaam 
in deze situatie terecht gekomen? Het leven lijkt soms wel 
een aaneenschakeling van niet gemaakte keuzes, maar mama 

heeft zelf ook allerlei vragen. Waarom is ze getrouwd? Hoe 
komt ze aan die hond? Wat moet ze nou met deze baan? 
Waarom zei ze ‘Oke, we doen nog een kind’, terwijl het 
uitkiezen van een bank soms twee jaar kan duren? Het wordt 
Esther af en toe teveel en berg je dan maar, want mama is 
boos.
Boos op d’r kinderen, boos op d’r ex, boos op het meisje 

achter de kassa, boos op d’r navigatiesysteem, boos op d’r 
baas, maar vooral boos op zichzelf.
aanvang: 20.30 uur
entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-28104333

Zaterdag 26 en zondag 27 maart:
Sonja van Ojen en Hendrik Kegels met de voorstelling: 
“Om de hoek woont een struik”
In om de hoek woont een struik brengen theatermakers 
Sonja van Ojen uit Helmond en Hendrik Kegels uit Antwerpen 
een zelfgebouwde miniatuurstad tot leven. Niet de mensen, 
maar de Esdoorn, de Lantaarnpalen, het Openbare Toilet, de 
Schoorsteen, de Kevers onder de tegels en de Kiosk op het 
plein spelen de hoofdrol.
De dag breekt aan, een vuilnisbak waait om, een plastic zakje 
verstrikt zich in de takken van een boom, een duif poept 
op het standbeeld, de krokussen gaan open. Deze heerlijk 
fantasievolle en woordeloze voorstelling wordt begeleid door 
een filmische soundtrack van Frederik de Clercq. (Studio Ree)
aanvang: zaterdag 20:00 uur en zondag 15:00 uur
entree: € 13,50 kaarten: www.annatheater.nl
duur: 45 minuten. informatie kaartverkoop: 06-28104333

Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg, 1 minuut lopen 
van het NS-station. Het adres is: Floreffestraat 21a, Helmond. 
Telefoon: 0492 475255, e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl
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Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Voor duurzame 
vooruitgang
D66 staat voor duurzame vooruitgang met investeringen voor de lange termijn, voor een 
duurzame groei van Helmond en het voorkomen van tweedeling in de stad. Een stem op D66-
kandidaat Jochem van den Bogaard is ook een stem voor de vooruitgang van Dierdonk!

D66 bouwt aan een Helmond
D66 wil dat je in alle wijken van de stad 
fijn kunt wonen in een veilige en groene 
omgeving met goede voorzieningen. 
Wij stimuleren doorstroming op de 
huizenmarkt door de bouw van zoveel 
mogelijk huizen, ook middenhuur en 
betaalbare koopwoningen. 
Openbaar vervoer is noodzaak voor 
Dierdonk. D66 wil een toekomst-
bestendige N279 met ongelijkvloerse 
kruisingen en verbreding van de A67.

waar iedereen vrij is
Voor duurzame vooruitgang zijn
alle talenten belangrijk. D66 wil op
scholen aandacht voor gezondheid,
duurzaamheid en goede ventilatie.
D66 vindt dat het budget voor cultuur
in Helmond moet groeien naar het
niveau van Eindhoven.
Bij evenementen moet de gemeente
niet alleen toetsen maar ook faciliteren.
Jongeren worden betrokken bij voor
hen bestemde activiteiten.

en we niemand laten vallen.
D66 vindt dat voorkomen beter is dan 
genezen en wil in de zorg meer nadruk 
op voor ichting en preventie. 
Maar D66 laat niemand vallen en pleit 
voor voldoende goede voorzieningen 
en zorg in Dierdonk. 
D66 strijdt tegen de komst van inten-
sieve veehouderijen in de omgeving 
van Dierdonk. 
D66 wil inspraak voor inwoners in alle 
wijken, ook digitaal.

           



Maart & April agenda EnergieHuis Slim 
Wonen Helmond

Themabijeenkomsten/workshops in Helmond,
aanmelden via website ‘Agenda’
• 8 maart 19.30 : Warmtepomp iets voor mij? (Torenstaat 3 

of zoom)
• 1 maart 19.30 : Slimme isolatie en 20-30% besparen 

(Torenstaat 3 of zoom)
• 4 april 19.30: Zonnepanelen iets voor u? (Torenstaat 3 of 

zoom))
• 18 april 19.30: Workshop eigen woning QuickScan (via zoom 

op eigen Pc/laptop\

Nieuw: Energie Inloopspreekuren met deskundige 
voorlichting
• Helmond: di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 

EnergieHuis (Torenstraat 3).

Energie bespaar Spreekuren
• O Telefonisch Energiespreekuur (085-0410041): dinsdag en 

donderdag 13.00-17.00
• O E-mail serviceloket: voor een korte vraag via 

info@energiehuisslimwonen.nl

Afspraak met Energiecoach in het Energiehuis Helmond 
aanmelden via websitemenu ‘Afspraak’

Stichting EnergieHuis Slim Wonen, slim besparen en gratis 
voorlichting
De stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking 
voor en door bewoners van 8 gemeenten in de regio. Bekijk 
alle lokale initiatieven en acties via onze website en kies ‘In 
Jouw gemeente’

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email 
info@energiehuisslimwonen.nl
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Protestantse Gemeente HAS
Helmond Asten Someren 

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 Dier donk 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.bethlehemkerkhelmond.nl

Kerkdiensten
De kerkdiensten mogen bezocht worden 
en er mag gezongen worden met de be
kende algemene corona regels waar we 
ons aan moeten houden. Dat betekent 
mondkapje op tijdens verplaatsingen en 
zitten en staan op 1,5 meter. Mocht U 
naar de kerk willen komen kijk dan voor 
de zekerheid eerst op onze website van 
de kerk.
www.bethlehemkerkhelmond.nl.

Gelukkig kunt u ook
thuis de kerkdiensten 
liveof op een later 
tijdstip dat u beter 
uitkomtvolgen.
Dit kan via https://kerkdienstgemist.nl/
of u downloadt de app kerkdienstgemist 
uit App Store of Google Play op uw 
laptop, smartmobiel, ipad of tablet. 
M.b.v. een Chromecast die u aan uw 
televisie maakt, kunt u dan zelfs op uw 
televisie onze kerkdiensten volgen. Of 
rechtstreeks met uw smart televisie.

Activiteiten weer van start
Fijn is het om weer met allerlei activi
teiten van start te gaan en elkaar weer 
te ontmoeten. De bijeen komsten zijn 
gratis en voor iedere geïnteresseerde!
Om u een indruk te geven wat we zoal 
doen:

Ademtocht
Elke 1e vrijdag in de maand, dus 4 maart 
a.s., is er een ademtocht.
We starten om 13.30u en wandelen 
ca. 5 km. Het startpunt wordt elke keer 
door één van de wandelaars bepaald. 
Voor info: corine@beeuwkes.com

Kaulenlezing door Enis Odeci over 
‘Veerkracht in de spiegelreis’
Enis Odaci is publicist, voorzitter van 
Humanislam en medeauteur van het 
boek ‘Spiegelreis’, waar hij samen met 
ds. Koetsveld op reis gaat door elkaars 
(Islamitisch en christelijk) geloof.
Datum : 8 maart
Tijd : 20.0021.30u
Plaats : Kaulenzaal,Bethlehemkerk
   (ingang Valkstraat)

Eindelijke volwassen – de wijsheid van 
de 2e helft
Geloof je in het ideaal van de leeftijdsloze 
oudere? Of zie je ouderdom vooral als 
verval? Frits de Lange biedt een derde 
scenario: de wijze oudere. In de 2e 
helft 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… 
Een boek dat vraagt om bespreking!
Data : dinsdag 1 en 29 mrt
Tijd : 20.00 – 21.30u
Plaats : Kaulenzaal
Leiding : Corine Beeuwkes
   van Ede

Koffieinloop op dinsdag morgen
Elke dinsdagmorgen van 10.0012.00u is 
er koffieinloop in de Ontmoetingszaal in 
de Bethlehemkerk.
Voor een praatje en gezelligheid.
Iedereen is van harte welkom.
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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.

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

Breed assortiment Inbouwen en installeren

ReparatieservicePersoonlijk advies 

VAKKUNDIG EN PERSOONLIJK

Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

Repaircafe Rijpelberg is weer open!

Openingstijden Maart

Zaterdag 5 maart        11 tot 14 uur
Woensdag 9 maart     13 tot 16 uur
Woensdag 16 maart   13 tot 16 uur
Zaterdag 26 maart      11 tot 14 uur

Voor info: elke werkdag 06-19342212

           



           


