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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

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

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

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
Kindcentrum Dierdonk (Korein)
peuterwerk (06 15 45 16 01
vso/bso (06 15 39 17 85 
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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De geschiedenis herhaald zich
Deze maand is het Pasen en niet alleen 
het feest van de wederopstanding maar 
ook het feest van vrede met de vredes
duiven.

Helaas is het niet overal zo in de wereld 
en sinds een maand erg dicht bij huis. 
In 1940 dachten we allemaal rustig te 
kunnen slapen tot ineens ook Nederland 
werd binnen getrokken. Bommen op 
Rotterdam en wij ons verdedigen met 
wat er nog was. Wij hebben toen 10 
dagen stand gehouden, ondanks dat 
we het land waren van de gebroken 
ge weertjes. Jarenlang is bezuinigd op 
defensie en ineens kan er weer geld bij. 
Door de jaren heen is defensie aardig 
uitgekleed zelfs alle tanks verkocht 
en we huren er een handjevol van de 
Duitsers. Het zelfde zien we nu ook weer 
in de Oekraïne gebeuren ook daar dacht 
men nog wel rustig te kunnen slapen tot 
… maar ze houden al langer stand dan 
10 dagen.

Ook lazen we in de vorige Gazet dat er 
weer aandacht was voor 30 kilometer 
zone of zones in Dierdonk. Dit is een 
item dat in 2003 en 2011 ook al ter 
sprake is gekomen. En is beide keren 
door deskundigen afgeschoten. Of je 
maakt heel Dierdonk 30 km en ga hier 
ook op handhaven. Anders worden het 
alleen de hoofdwegen 50 km en de rest 
30 km waardoor je een enorme ont
siering van Dierdonk krijgt door héél 
véél verkeersborden. De vraag is of we 
dat willen.

Ook iets wat zich jaarlijks herhaald 
is Koningsdag. Onze Koning Willem
Alexander is op 27 april weer jarig en 
de dag ervoor heeft hij weer vele vrij
wil li gers in het zonnetje gezet in de 
jaar lijk se lint jes regen – uiteraard door 
tussenkomst van de Burgemeester. 
Indien het ook Dierdonkers betreft zul
len wij hier pas in Juni van kunnen be
rich ten om dat de Gazet van mei dan al 
bij de drukker ligt. Wij zijn benieuwd of 
er Dierdonkers bij zijn. Natuurlijk han
gen we met zijn allen op 27 april weer 
de vlag buiten samen met de oranje 
Wimpel

Hoewel we nu de Gazet van de maand 
April voor ons hebben liggen, wil ik toch 
vast 4 en 5 mei belichten, dit in het 
kader van de situatie in de Oekraïne.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 
mei herdenken wij allen  burgers en 
mili tairen  die in het Konink rijk der 
Neder landen of waar ook ter wereld zijn 
omge komen of vermoord sinds het uit
breken van de Tweede Wereld oorlog, in 
oorlogssituaties en bij vredes operaties. 
Ook in Helmond is een herdenking in 
het Hortensiapark. Ik kan iedereen 
aan raden om dat eens bij te wonen. 
Uiter aard is een van de teksten die we 
dan vaak horen “vrijheid is niet van 
zelfsprekend” Op deze dag mag de vlag 
halfstok zonder oranje Wimpel

4 Mei is de opmaat naar 5 Mei. Dan 
gaan we van herdenken naar vieren. 
Het Thema voor dit jaar is “Vrijheid in 
verbondenheid” Wilt u meer weten 
over 4 en 5 mei bezoek dan de website 
https://www.4en5mei.nl en op deze dag 
mag de Vlag weer in top maar zonder 
oranje wimpel.

Dan nog even terugkomen op het 
voorwoord van de vorige maand waar 
ik het had “over welke kleur wordt 
het”… ik heb daar geschreven “Onze 
ouderenclub MoetNiks heeft tijdens de 
winterwandeling de groene Erwtensoep 
moeten missen maar misschien kunnen 
ze dat inhalen tijdens de wandeling 
op 23 maart. Wel aan het verslag kunt 
u zien dat ze mijn advies opgevolgd 
hebben!

Verder valt er nog te melden dat de 
Jeugddisco na vele oproepen toch enke
le ouders enthousiast zijn ge worden 
zo dat op 8 april de jeugd naar de neon 
party kan in Parkzicht

Verder hadden de Ramptampers in hun 
blad een kleurwedstrijd staan. Ik heb 
begrepen dat binnenkort de prijs/prijzen 
uitgereikt worden en dit volgende 
maand terug te vinden is in de Gazet

Verder nog dank aan aan Marit Persoon 
die de prachtige foto van Dierdonk bij 
duisternis heeft aangeleverd. Zie pag 39.

Veel leesplezier toegewenst met deze 
Gazet en wat de jeugd betreft een hele 
gezellig disco. Laat de enthousiaste 
ouders niet in de kou staan

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

Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

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

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

Asperges
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

           



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:
 13 april.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 29 april.
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MONTEREN ZONDER BOREN

Op zoek naar een 

oplossin
g voor 

binnenzonwering? 

Maar boort u
 liever niet in 

uw kunstst
of of aluminium 

kozijn
en? Kies dan voor onze 

oplossin
g met magneten. 

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

Optiek 
mode
op z’n
best

Oogmeting
+

Reparaties

GRATIS

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

           



Het volk heeft gekozen, ondanks de 
meerderheid die niet stemde!
De kiezer heeft gesproken, de stem
men zijn geteld, de zetels verdeeld; het 
formeren is begonnen. De gesprekken 
over de vorming van een nieuw 
college lopen. De verkiezingsborden 

verdwijnen uit het straatbeeld.

De voorbije maanden zijn alle politieke partijen in Helmond 
druk geweest met hun eigen campagne. Zo ook mijn eigen 
PvdA. Nadenken over hoe we zo goed mogelijk met persoon-
lijke advertenties zichtbaar konden zijn in dag-, week- en wijk-
bladen. Invulling geven aan goede informatie via de sociale 
media. En last but not least de straat op om onze kiezers te 
bereiken met persoonlijke briefkaarten en een opvallend rode 
koffiekar.

Het meest treurige nieuws is dat we in Helmond een 
opkomstpercentage van 39,3% hebben geteld; een van de 
laagste in het land. Ik heb te veel van mensen gesproken, 
ook in Dierdonk, die zeiden het vertrouwen in de politiek te 
hebben verloren, of geen interesse te hebben. Al met al een 
slechte zaak als dik 60% niet meer gaat stemmen. Dit tast 
onze demo cratie aan.

Het politieke palet ziet er nu flink anders uit. Twee Dierdonkse 
lijsttrekkers hebben een schitterende verkiezingswinst 
geboekt: Theo Manders met de VVD behaalde 6 zetels en 
Louis van de Werff met Helder Helmond verraste iedereen 

met 5 zetels. Erg knap! Groen Links is de grote winnaar van de 
verkiezingen met 7 zetels. Die drie grote winnaars wil ik vanaf 
deze plaats van harte feliciteren met hun uitslag. Mijn eigen 
PvdA behoudt haar twee zetels. Andere partijen verloren 
zetels, CDA, D’66 en SP. Dat Plan haar ene zetel verliest is 
heel spijtig, omdat Sascha van Lierop en wijkbewoonster 
Ine Warmerdam altijd een goede bijdrage leverden aan de 
politieke meningsvorming. We zullen ze missen.

Voor mij persoonlijk betekent deze verkiezingsuitslag dat 
ik een stapje terug ga doen. Kandidaten voor mij op de lijst 
zullen het burgercommissielidmaatschap van mij overnemen. 
Nu weer meer tijd om me richten op gezin, hobby en andere 
maatschappelijke activiteiten.

Ik ga er vanuit dat mijn bijdrage aan de columns in De Gazet, 
gekoppeld aan mijn burgercommissielidmaatschap, nu ook zal 
eindigen. Nieuwe volksvertegenwoordigers in onze wijk zullen 
het stokje hopelijk gaan overnemen. Alhoewel het schrijven 
van een column geen sinecure is, heb ik het wel interessant 
en uitdagend gevonden een platform te hebben waarop je je 
politieke en maatschappelijke gedachten vrijelijk kunt delen 
met zoveel wijkbewoners.

Dierdonkers, het ga jullie goed! Hawdoe en bedankt!

Bert Valentijn
Burgercommissielid PvdA-Helmond

Helaas geen partij plan!
Als deze Gazet bij u op de deurmat valt, 
liggen de gemeenteraadverkiezingen al 
weer enkele weken achter ons; wellicht 
is er al een nieuw college geïnstalleerd. 

Helaas heeft onze partij plan! onvol-
doende stemmen gekregen om kiezers 
in de gemeenteraad te blijven ver tegen-

woordigen. En dat is jammer omdat wij, door degenen die zich 
verdiept hebben, geprezen worden om ons goed doordachte 
programma voor Helmond: geen symptoom bestrijdingen, 
maar oorzaken van uitdagingen aanpakken. 

Maar de kiezer heeft beslist en daar leggen wij ons bij neer. 
Toch vind ik het een zorgelijke ontwikkeling dat zoveel 
stemmen zijn gegaan naar partijen die niet eens een lokaal 
partijprogramma konden overleggen of die zich louter 
manifesteren door populisme. In die zin ben ik blij dat de 
coalitie, die zich in de afgelopen vier jaar vol ingezet heeft voor 
onze stad, hiervoor ook beloond is in de verkiezingsuitslag. 

Een domper is ook nu weer het lage opkomstpercentage 
in Helmond, nog geen 40% van alle kiesgerechtigden. 
Het ontbreken van vertrouwen in de landelijke politiek 
speelt zeker een rol die afstraalt op de lokale politiek. De 
geloofwaardigheid van onze overheid is op onderdelen zeker 
in het geding; denk bijvoorbeeld maar eens aan het zwarte 

pieten rond de toeslagenaffaire. In 
dat opzicht wil ik u graag het boek “zo 
hadden we het niet bedoeld” van Jesse 
Frederik (Correspondent) aanraden; hierin kunt u lezen dat de 
politici die het hardste schande schreeuwen over de falende 
belastingdienst, zelf de echte oorzaak zijn van deze impasse. 

Maar wat betreft de Helmondse politiek is mijn vertrouwen in 
het stadsbestuur, in de ruim twee jaar dat ik als commissielid 
heel actief heb meegedraaid, alleen maar gegroeid; ik heb 
gezien hoe het college zich enorm ingespannen heeft voor 
onze mooie stad, in een prettige samenwerking en zonder 
achterkamertjes gedoe. Minpuntjes zijn er natuurlijk altijd: 
er was een coalitieakkoord met mooie doelstellingen; die 
doelstellingen vroegen uiteraard om investeringen. Helaas 
werd er niet tot veel te weinig geëvalueerd of hetgeen beoogd 
was met die investeringen, ook voldoende bereikt was. In die 
zin was ik vaak een luis in de pels door continue te vragen 
naar resultaten én te adviseren over prestatie-indicatoren. 

Op dat gebied mag het gemeentebestuur zich wat mij betreft 
nog echt ontwikkelen. Maar mijn politieke avontuur is voor 
nu voorbij; heel veel dank aan degenen die op mij gestemd 
hebben! En wie weet duik ik toch nog ergens weer op.

Ine Warmerdam
Burgercommissielid plan!
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Computer-inloop in April: 

Wachtwoorden en digitale nalatenschap
Veilig omgaan met wachtwoorden is 
en blijft een belangrijk thema voor 
computergebruikers. Dat bleek ook 
toen wij een workshop organiseerden 
rond dit thema. Een aantal cursisten is 
sindsdien stap voor stap begeleid om 
hun wachtwoorden op orde te krijgen in 
een veilige digitale wachtwoordenkluis. 

Digitale nalatenschap
Iedereen is tegenwoordig steeds meer 
online actief.

Instanties en overheden regelen hun 
zaken steeds vaker digitaal. Door een 
goede digitale wachtwoordentoepassing 
te gebruiken wordt je digitale leven 
veiliger en makkelijker.
Bij het gebruik van een digitale wacht
woordenkluis op je telefoon, iPad, Mac 
en of Windows PC hoef je slechts één 
hoofdwachtwoord te onthouden. Alle 
onlineaccounts met wachtwoorden 
staan dan veilig bij elkaar op één plek. 

Bovendien is een wachtwoordenkluis 
de ideale plek om al je pincodes, 
rekening nummers, paspoortnummers, 
burger servicenummers, DigiD, thuis
netwerk, router, computertoegang, 
ver zekerings polis etc. te bewaren.

Dit is niet alleen zeer gemakkelijk en 
veilig in gebruik. Je digitale nalatenschap 
is ook meteen goed geregeld. 

Door het hoofdwachtwoord aan een 
vertrouwd persoon (bijvoorbeeld doch
ter, zoon of notaris) te geven, hebben de 
erfgenamen een volledig overzicht van 
al je accounts, verzekeringen, pincodes, 
computertoegang en kunnen ze overal 
eenvoudig bij.

Zonder een wachtwoordenkluis zijn alle 
beveiligde accounts van de overledene 
meestal moeilijk te vinden en voor 
erfgenamen mogelijk niet toegankelijk.

Geïnteresseerd? Iedere donderdag
ochtend van 10.00  12.00 uur zijn we 
aanwezig in Parkzicht en kunnen we 
een advies op maat geven. Een lidmaat
schap van SeniorWeb is niet vereist.

Uiteraard bent u ook welkom met al uw 
andere vragen en problemen op digitaal 
gebied. Meer informatie? Mail naar
computerinloopdierdonk@hotmail.com

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

Iedere woensdag Koersbal
Jeu de boules

Parkzicht 1012 uur
Promenade Parkzicht 1012 uur Indien het weer het toelaat

Iedere donderdag Wekelijks vrije computerinloop Parkzicht 1012 uur computerinloopdierdonk@hotmail.com
Dinsdag 19 april Kleine fietstocht Vertrek 10 uur vanaf Parkzicht
Dinsdag 10 mei Kleine fietstocht Vertrek 10 uur vanaf Parkzicht
Dinsdag 14 juni Bezoek Doornenburg, 

Doesburg, Plasmolen
De bus vertrekt 8.40 uur vanaf 
Parkzicht

Aanmelden uiterlijk 25 mei Overige 
informatie kun je lezen in deze Gazet

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 0620621367

Een in het water gevallen winterwandeling
Maandag 21 Februari, een wandeling stond op de planning, 
maar regen en wind maakte dat de wandeling niet door kon 
gaan.
Ons creatieve bestuur van MoetNiks had een geweldig plan B.
Parkzicht was omgetoverd in een knusse ruimte met leuk 
gedekte tafels wat voor een gezellige sfeer zorgde. We werden 
ontvangen met heerlijke glühwein. Een quiz waaraan iedereen 
kon deelnemen zorgde voor de nodige hersengymnastiek, 
ondertussen werd er heerlijke erwtensoep met stokbrood 
geserveerd, daarna volgden de overheerlijke pannenkoeken 
die door Aart Jan gebakken waren.

Kortom het was een hele leuke en gezellige middag. Met dank 
aan Ans, Wim en Hans.

Thea Berkers.
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Busreis MoetNiks: Ontdek de charme van Gelderland

Doornenburg & Hanzestad Doesburg
Dinsdag 14 juni 2022

Deze busreis neemt je mee naar historische plekjes in 
Gelderland. Een prachtige reis langs kasteel Doornenburg 
naar historische Hanzestad Doesburg. Inclusief lunch, 
paardentramrit, tijd voor een terrasje of museum en een 
gezellig afsluitend diner.

Het historische stadje Doesburg is gelegen aan de IJssel. 
Een knusse Hanzenstad vol oude straatjes, monumenten en 
bezienswaardigheden die herinneren aan de tijd van toen. 
Voordat we Doesburg aan doen, drinken we koffie in het 
koetshuis van kasteel Doornenburg. Een schitterend kasteel in 
het oosten van de Betuwe dat dateert uit de 14e eeuw.

In Doesburg staat de paardentram voor ons klaar voor de 
mooie tocht door de historische binnenstad. Ervaren VVV-
gidsen laten de mooiste plekjes zien. We gaan lunchen in 
de oudste horecagelegenheid van Nederland. Daarna is er 
voldoende tijd om op eigen houtje Doesburg te verkennen, 
een terrasje te pakken of een bezoek te brengen aan het 
Mosterd-, Zilver- of Laliquemuseum.

De dag wordt afgesloten met een heerlijk driegangen diner in 
het dorpje Plasmolen, op de grens van drie provincies, nabij de 
Maas en de Mookerplas. Het charmante Plasmolen is geliefd 
bij kunstenaars, natuurliefhebbers en culinaire genieters!

Deze Hanzenstadreis is inclusief
 □ Vervoer per luxe touringcar
 □ 1x koffie of thee met appelgebak
 □ Rit met de paardentram o.l.v. ervaren VVV gidsen
 □ Lunch inclusief 1x koffie of thee
 □ Diner met voor-, hoofd-, en nagerecht

Prijs Leden wijkvereniging €55,00 p.p.
 Niet leden € 60,00 p.p.

Is je interesse gewekt? Geef je op en ga mee!
Deze reis is niet alleen voor MoetNiks-leden, maar ook voor 
andere senioren in Dierdonk. Heb je zin in een gezellig en 
verzorgd dagje uit, je bent welkom om mee te gaan!

Aanmelden kan vanaf vandaag per mail bij 
Ans Postma annigje1945@gmail.com   06 20397918 
Wim Claassen  06-13430846 of Hans Wilms  06-20621367.

Praktische informatie 
 □ Je kunt de betaling voldoen op de bankrekening van: 
MoetNiks t.a.v. W.A. Claassen NL64 ABNA 0462 3533 03 ovv 
Busreis 2022 en je naam. 

 □ Je kunt je ook persoonlijk opgeven op de woensdagochtend 
tijdens koersbal en het geld ter plaatse contant voldoen in 
een enveloppe met naam, telefoonnummer en e-mailadres. 

 □ Je inschrijving is pas definitief als de betaling is voldaan. 
 □ Betalingen dienen uiterlijk 25 mei binnen te zijn! 
 □ Bij opgave vermelden: hoofdgerecht: vlees óf vis en evt. 
dieet of vegetarisch 

 □ De bus vertrekt 8.40 uur vanaf AH Dierdonk 
 □ Gebruik je een rollator? Laat dit ook even weten bij 
aanmelding

 □ Je gaat mee op eigen risico.

NB. Laat het snel weten, want vol is vol.
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Vrijwilliger(s) Gevraagd!!!
Het bestuur van wijkvereniging Dierdonk is op zoek naar 
een paar enthousiaste vrijwilligers. Zeer binnenkort komt de 
functie van penningmeester vacant.

De functie van penningmeester houdt in het boeken van 
betalingen en inkomsten. Verder één keer per 3 maanden 
BTW aangifte 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.
De tijd die hieraan besteed dient te worden is gemiddeld één 
uurtje per week.

Het verzorgen van de ledenadministratie houdt in dat je 
éénmaal per jaar in juni alle leden een brief of mail stuurt 
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.
Nieuwe leden inschrijven of leden die opzeggen uitschrijven 
is heel eenvoudig omdat hiervoor een systeem is 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.

Ben je geïnteresseerd in één of beide 
bovengenoemde taken dan kun je dit 
laten weten via
Email: wvdierdonk.leden@outlook.com 
dan nemen we contact met je op om een afspraak te maken 
voor de uitleg van e.e.a. en wordt je voorgesteld aan de leden 
van het bestuur.

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,
Wijkvereniging Dierdonk

penningmeester/ ledenadministratie

☎  06 20972471
✉  wvdierdonk.leden@outlook.com
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Binnen TV Dierdonk was er een sterke 
behoefte aan zowel continuïteit als aan 
één vaste clubtrainer.
Welnu: Met trots kunnen wij deze 
clubtrainer presenteren:

Sommigen kennen Stan Deeks al van de 
woensdag trainingen.
Stan is 24 jaar en lid van TC Rohde (waar 
hij ook les geeft)

• Vanaf 2022 verzorgt Stan de tennis
lessen op maandag en woensdag 
(startdatum 28 maart)

• Maandag starten de trainingen 
voortaan eerder (eind van de mid
dag) zodat we meer groepen kun
nen plaatsen.

• Regelmatig zal Stan de jeugd compe
ti tie teams begeleiden.

• Hij zal samen met TV Dierdonk de 
zomerchallenge verzorgen (laag
drem pe lig lid worden)

• Opzetten van een of meerdere ten
nis clinics.

• Opzetten van extra clubactiviteiten

Competities
Leden van TV Dierdonk kunnen zich in 
vele competities sportief meten!

Naast de voorjaarscompetitie (april/
mei) waar in totaal 15 teams voor zijn 
ingeschreven, van heel jong tot oud 
en van donderdag t/m zondag, kan er 
ook worden ingeschreven voor de laag
drempelige Zomeravond com pe titie 
(voor volwassenen), die op woens dag
avond plaatsvindt in de maanden mei 
en juni.

Verder wordt er voor de 50plussers 
in Helmond de Stadsinstuif weer ge
organiseerd! Deze Stadsinstuif vindt 
plaats op dinsdagmiddagen bij steeds 
een andere tennisvereniging van april 
t/m september en is gebaseerd op 
vrije inloop! Gezelligheid staat daarbij 
voorop en er wordt altijd gestart met 
een gratis kopje thee of koffie! Het 
gastheer / gastvrouw schap rouleert 
tussen de verschillende deelnemende 
Helmondse tennisverenigingen. Bij TV 
Dierdonk organiseert Ria Klaassen deze 
leuke activiteit.

Elke 1ste maandag van de maand 
kennis makingsavond
Dit is steeds van 20.0021.00 uur.
Opgeven voor deze avond kan door een 
mail te sturen aan: leden@tvdierdonk.nl
Spontaan even binnenlopen mag 
natuurlijk ook!
Kijk verder op: www.tvdierdonk.nl

Carine van Vuure

TV Dierdonk: We hebben nu een echte 
clubtrainer
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Dierdonkdagen 2022    9-10-11 september
Jawel, ook wij van de Dierdonkdagen zijn blij dat alle seinen 
op groen staan om in september weer als vanouds een 
prachtig weekend te organiseren voor de wijk.

Het programma staat vol met leuke en gezellige activiteiten 
voor iedereen. 

Op vrijdagavond beginnen we met een knallende jeugddisco, 
aansluitend de eerste editie van de DD Pubkwis in het DD-
cafe.

Zaterdagmiddag is voor de kids met Knutselen voor de 
peuters/kleuters en voor de basisschool kids is er de DD 
Spel-carrousel met allerlei uitdagende klim, klauter en 
behendigheidspellen.

Zaterdagavond kan eindelijk weer het dak eraf tijdens het 
spetterende wijkfeest in de DD-feesttent.

En op zondag mag uiteraard de zinderende Zeskamp niet 
ontbreken.  Vol met nieuwe daverende spellen. 

Dus beste Dierdonkers en Dierdonkerinnekes zet 9-10-11 
september alvast in jullie agenda !!

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, kijk dan op 
onze website Dierdonkdagen.nl of zoek ons op op Facebook.

De Dierdonkdagen. 

P.s. Wij zijn op zoek naar enthousiaste wijkbewoners die 
ons zouden willen helpen.Graag een mail naar: bestuur@
dierdonkdagen.nl

Lieve dames let op, creatieve middag
Lieve Dames,

Ik zou het heel leuk vinden om U te verwelkomen in mijn huis 
Ockenburghpark 58 voor het bijwonen van een middagje 
KAARTEN-maken onder het genot van een kop koffie of thee.

Start: woensdag 6 april. Tijd: 13.45 uur – 16.15 uur. Erzijn 
vier plaatsjes beschikbaar. Kosten €10,- inclusief materialen.
Opgeven bij Marèse Oomen, 68 jaar, mobiel 06-55513106.
Creatieve groet en wellicht tot ziens voor een ontspannen en 
gezellige middag!

Wat gaan we dan maken? zie hier voorbeelden.

De Caratconcerten beginnen weer op 1 mei!

Na 2 jaar stilte op het Caratpodium in de Warande zullen er 
vanaf 1 mei weer muzikale klanken te horen zijn!

Henriëtte Verouden, voorzitter: ”we zijn zó blij! Zowel in 2020 
als in 2021 hadden we het programma klaar, maar telkens 

moesten we het weer annuleren, dat was een triest gebeuren, 
maar nu mogen we weer! We voelen ons een beetje als de 
koeien die nu ook weer de wei in mogen.

Ook alle muziekgezelschappen trappelen om weer op het 
podium te mogen staan. Zij hebben het publiek en elkaar ook 
gemist, maar vanaf 1 mei zijn we er weer.”

Hopelijk heeft u er net zo veel zin in als wij en mogen wij u op 
een van de zondagen ontmoeten.Zoals altijd beginnen we om 
12.00 uur en gaan we door tot 15.00 uur.

De organisatie heeft zijn best gedaan om ook voor het seizoen 
2022 een mooi programma in elkaar te zetten. We beginnen 
met een Helmonds feest, met optredens van KSH Phileutonia, 
Harmonie Amicitia en HMC. Daar tussendoor trakteren wij u 
op optredens van Tadaa en de Keiegalmers.

Deze dag loopt het programma tot ongeveer half 5 door.
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LUNCH - BORREL - DINER - TERRAS 

ADRES: GROTEL 5, BAKEL 
TELEFOONNR: 0492-463888 

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

braakmanadvocaten.nl

Specialisten in: 
 

  Arbeidsrecht 
  Letselschade 
  Familierecht 
  Mediation 
  Omgevingsrecht 
  Sociaal zekerheidsrecht

Voor particulieren en ondernemers

Mierloseweg 5 
5707 AA  Helmond 
 
T 0492 544415

BRAAKMAN 
A D V O C A T E N

Mr. G.C.G. Raymakers 

Mr. L.C.J. Sars

Een natuurgraf is groen, duurzaam 
en voor altijd
De eeuwige grafrust staat garant voor eeuwige natuur. Bovendien
vraagt een graf in de natuur geen onderhoud en zijn de kosten 
eenmalig. Zo laten we geen extra  zorgen na, maar wel een fijne plek 
voor gedenken en herinneren. Informatiecentrum ‘t Veldhuys is 
dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Maak een afspraak voor 
een rondleiding met de electrocar of een oriënterend gesprek. 

Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gem. Deurne] | 0493 745474 | www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl   
   facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth          instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruthf

Voor altijd in prachtige natuur
tegen het dal van de Aa

           



Het is vandaag Koningsdag

Jasper en Sanne gaan naar de 
Slingermarkt in de stad met hun 
moeders. Ze zitten te wachten op de 
bank. Ze hebben een kroon op hun 
hoofd. Die hebben ze gemaakt in de 
kleuterklas. Hij is van papier met oranje 
glitters erop geplakt.‘Ik ben een koning 
en jij bent een prinses’, zegt Jasper.‘Nee, 
ik ben een koningin. Kijk maar ik heb 
een kroon’, zegt Sanne. Jasper pakt de 
kroon van Sannes hoofd. ‘Nu niet meer’, 
zegt Jasper. Sanne wordt boos en wil de 
kroon terug. Maar Jasper springt van de 
bank. Hij rent door de kamer en roept: 
‘Je bent een prinses’. Sanne springt ook 
van de bank en rent Jasper achterna. 

Jasper let niet goed op en gooit een 
vaas met bloemen van de tafel. Een 
grote plas water ligt op de grond. De 
moeders van Jasper en Sanne horen het 
lawaai in de keuken. Jaspers moeder 
komt de kamer binnen en vraagt: ‘Wat 
is hier aan de hand?’  ‘Jasper heeft mijn 
kroon afgepakt en ik ben geen prinses’, 
zegt Sanne. Jaspers moeder ziet de vaas 
met de bloemen op de grond. ‘Nou, het 
is wat moois. Het is dat de koning jarig 
is en ik niet boos kan worden. Jasper 
geef Sanne haar kroon terug’. Jasper is 
geschrokken en doet wat zijn moeder 
zegt. ‘Gaan we nu naar de stad? Ik wil 
geschminkt worden’, zegt Sanne.  ‘Ik 
niet, ik wil op het springkussen’, zegt 
Jasper.  ‘We ruimen eerst de vaas op en 
dan gaan we’, zegt Jaspers moeder.

In het stad is het gezellig. Er staan 
allemaal kraampjes in het centrum 
van Helmond. Je kunt er van alles 

kopen: poppen, snoepgoed, sokken 
en breiwol. En er zijn ook kinderen 
die een kleedje op de grond gelegd 
hebben. Op dat kleedje liggen: oud 
speelgoed, serviesgoed, stripboeken, 
een blikken speelgoedtrommel. Allerlei 
tweedehandsspullen die de kinderen 
thuis van zolder hebben gehaald. Jasper 
ziet een rode brandweerauto liggen en 
pakt hem op. ‘Voor vijftig eurocent mag 
je hem hebben’, zegt een meisje. ‘Mam, 
mag ik hem hebben?’ vraagt Jasper. 
Jaspers moeder vindt het goed en geeft 
het meisje het geld. Maar nu wil Sanne 
ook wat hebben. Ze ziet een pop en 
wijst ernaar. Het meisje zegt: ‘Die is 
een euro’. Sannes moeder geeft een 
euro. Blij lopen Jasper en Sanne weer 
verder. Ze blijven met z’n allen staan 
bij een jongen die op een dwarsfluit 
‘Lang zal ze leven’ speelt. ‘Dat doet hij 
heel goed’, zegt Sannes moeder en 
gooit vijftig eurocent in een mandje 
op de grond. Jasper steekt zijn tong uit 
naar de jongen en zegt: ‘Ik vind er niks 
aan’. Maar de jongen speelt al weer een 
ander liedje.

Ze zijn op een pleinbij Boscotondo 
aangekomen. Daar staat een groot 
springkussen. En er is een kraampje 
waar je je kunt laten schminken. Jasper 
geeft zijn rode brandweerwagen aan 
zijn moeder. ‘Ik wil op de springkussen’, 
zegt hij. ‘Ik ook’, zegt Sanne en geeft de 
pop aan haar moeder. ‘Jij wilde niet op 
de springkussen’, zegt Jasper. ‘Maar nu 
wel’, zegt Sanne.

‘Ik heb een veel beter idee. Op de 
springkussen kunnen jullie niet met 
die kroon op je hoofd. Jullie moeten je 
eerst laten schminken. Dan staat dat 
extra feestelijk als jullie voor de koning 
gaan springen’, zegt Sannes moeder. Dat 
vinden ze allemaal een goed idee. Jasper 
en Sanne rennen naar het kraampje toe. 
Twee meisjes schilderen bij een paar 
kinderen een paar vlaggetjes op hun 
wangen. ‘Dat willen wij ook’, roepen 
Jasper en Sanne. ‘Straks mogen jullie’, 
zegt Sannes moeder. Eindelijk zijn Jasper 
en Sanne aan de beurt. ‘De vlaggen 
op jullie wangen staan leuk bij jullie 
kroon’, zegt een van de meisjes. ‘Die 
gaat straks af. We gaan heel, heel hoog 
springen voor de koning’, zegt Jasper. 
Het meisje lacht en zegt: ‘Dan ziet hij 
jullie misschien wel’. ‘Ja, wij springen 

helemaal tot boven zijn paleis’, zegt 
Jasper. ‘Toe maar. Dat is nog eens een 
verjaardagscadeau’, zegt het meisje. 
Als Jasper en Sanne geschminkt zijn, 
betalen de beide moeders de meisjes.

Jasper en Sanne rennen naar het 
springkussen. Ze kijken naar de kinderen 
die de lucht in springen. Er valt er een 
op z’n billen. Een ander laat zich op z’n 
buik vallen. Jasper en Sanne geven hun 
kronen aan hun moeders. ‘We lijken 
wel hun lakeien vandaag. We dragen 
van alles voor ze en we moeten ook nog 
betalen’, zegt Sannes moeder. ‘Ja, het 
zijn vandaag koninklijke kinderen met 
die kronen en vlaggen op hun wangen’, 
zegt Jaspers moeder. Jasper en Sanne 
springen zo hoog als ze kunnen. Na 
een poosje zijn ze erg moe van al dat 
springen. Ze gaan van het springkussen 
af en lopen naar hun moeders toe.

‘Zo, uitgesprongen. Dan gaan we een 
lekkere suikerspin halen’, zegt Jaspers 
moeder. ‘Jaaa’ roepen ze alletwee 
tegelijk. Ze lopen weer terug naar de 
braderie. Bij een kraampje kopen ze vier 
suikerspinnen. Ze vinden een bankje en 
gaan gezellig zitten snoepen. Jaspers en 
Sannes haar zitten na een tijdje onder 
de suikerspin. ‘Jasper en Sanne met 
hun roze pruiken van suikerspin’, zegt 
Sannes moeder.

‘Ja, als de koning jullie zo ziet kan hij 
jullie wel opeten’, zegt Jaspers moeder.
‘Neee, wij zijn geen suikerspinnen. Wij 
zijn koning en koningin’, roept Sanne. ‘Ik 
ben koning suikerspin’ zegt Jasper. ‘Kom 
koning suikerspin. We gaan weer eens’, 
zegt Jaspers moeder. Met z’n vieren gaat 
het feestelijke gezelschap naar huis. 
Ze zwaaien nog naar de jongen met de 
dwarsfluit. Die bergt zijn dwarsfluit op 
voor de volgende Koningsdag.
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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 • EINDHOVEN@HEUVEL.NL
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VERHUISPLANNEN? 
JE BENT BIJNA THUIS.

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

*onze makelaar licht dit graag bij je thuis toe.

LAAT JE DOOR ONS 

ADVISEREN!

JOUW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS 

WONEN TEAM. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de  

BESTE kopers en verkopers voor je  

in het vizier!  

Overweeg je je woning te verkopen? 

Neem eens contact met ons op voor 

een vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*

           



Dierdonk’s Got Talent
In juni staat gelukkig weer een editie van DIERDONK’S GOT 
TALENT op de agenda. Dit willen wij groots aanpakken mede 
omdat Kindcentrum Dierdonk dit jaar hun 25 jarig jubileum 
viert. Verdere informatie hierover volgt in de komende 
uitgaven van de Gazet en via de nieuwsbrief van Kindcentrum 
Dierdonk.

Paasbrunch
Beste Wijkbewoners,
Eindelijk! Na 2 lange jaren van niets kunnen en mogen 
organiseren hebben wij van Dierdonk Events onze eerste 
activiteiten weer op stapel staan.

Als eerste komen onze senioren, de zogenaamde 50 plussers, 
aan de beurt. Aangezien zij al 2 jaar hun kerstviering hebben 
moeten missen willen wij voor deze groep mensen een 
paasbrunch organiseren in Parkzicht. Deze brunch zal plaats 
vinden op donderdag 14 april a.s. en begint om 11.00 uur. 

Rond de klok van 14.00 uur zal deze gezellige bijeenkomst 
weer ten einde zijn. Naast de ontvangst met koffie/thee met 
wat lekkers erbij zullen wij later een smakelijke lunch bereiden 
en zullen kinderen van Kindcentrum Dierdonk een optreden 
verzorgen. De kosten voor dit alles bedragen slechts € 3,00 per 
persoon. Dit bedrag graag vooraf te voldoen. U kunt zich voor 
deze paasbrunch aanmelden via dierdonkevents@gmail.com 
of via de intekenlijst die op de woensdagen in Parkzicht achter 
de bar ligt. Wacht niet te lang met inschrijven want Vol is Vol.

Zaterdag 16 April Paasknutselen
Op zaterdagmiddag 16 april a.s. zijn de kinderen van 4 tot 10 
jaar aan de beurt. Zij kunnen dan weer in de grote zaal van 
Parkzicht naar hartenlust knutselen en mooie paasdecoraties 
maken. Met een beetje geluk komt de paashaas ons ook 
nog met een bezoekje vereren en natuurlijk zijn er voor 
de aanwezige kinderen de nodige versnaperingen. Deze 
knutselmiddag duurt van 14.00 tot 16.00 uur en wordt gratis 
aangeboden door stichting Dierdonk Events.

Wil je hieraan deelnemen, meldt je dan aan via 
dierdonkevents@gmail.com onder vermelding van je naam, 
je leeftijd en een telefoonnummer.
Ook hiervoor geld Vol is Vol.
Papa’s mama’s opa’s en oma’s mogen natuurlijk meekomen.
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In september 1996 is VitaForum fysio
therapie, met Jan Jansen en Rik van 
der Wallen, een dependance in de wijk 
Dierdonk begonnen. Samen met de 
huis artsen op de eerste etage van de 
basisschool, vervolgens de gele keet 
en vanaf 2001 in het Medisch Centrum 
Dierdonk.

Tijdens de corona pandemie zijn er bij 
VitaForum fysiotherapie een aantal 
wijzi gingen opgetreden.

Maatschapsleden Jan Jansen, Jos van 
Erp en Roseriet Louwers zijn terug
getreden en hebben hun actieve carrière 
beëindigd of gaan deze beëindigen eind 
dit jaar. 

Sandrijn Jansen en Wout van Paassen 
zijn tot de maatschap toegetreden en 
vormen samen met Rik van der Wallen 
de nieuwe maatschap VitaForum fysio
therapie.

Tijdens de corona periode was het 
helaas niet mogelijk hier enige aandacht 
aan te geven. Nu het weer mogelijk is 
willen wij hier, in de vorm van een open 
dag, u de gelegenheid geven afscheid 
te nemen van de oude maatschap 
en kennis te maken met de nieuwe 
maatschap. Tevens kunt u kennis nemen 
van wat deze praktijk u allemaal te 
bieden heeft.

Wij willen iedereen, met interesse in 
onze praktijk en medewerkers, hierbij 
uitnodigen en graag welkom heten op 
deze open dag.

Dit alles zal plaatsvinden op zaterdag 
23 april op onze locatie in Bakel. St. 
Wilbertsplein 8A van 11.00 tot 15.00 
uur.

Team VitaForum fysiotherapie

Afscheid oude maatschap VitaForum 
Fysiotherapie
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Mededelingen Wijkraad
Ontmoetingsactiviteiten Dierdonk
Corona is voor een groot gedeelte achter de rug. We mogen 
elkaar weer ontmoeten. De wijkraad heeft de mogelijkheid 
om ontmoetingsactiviteiten financieel te ondersteunen.

Een mooi en makkelijk te organiseren voorbeeld is het 
eetpunt. Het zou fijn zijn als enkele mensen zich hiervoor 
willen inzetten om deze laagdrempelige ontmoetingsactiviteit 
te organiseren. Herman van Hassel wil je graag op gang 
helpen.
Het prachtige Parkzicht wil u graag ontvangen

Hebt u andere ideeën voor onze mooie wijk, aarzel niet, neem 
contact met ons op.

Dierdonk schoon, zwerfafval
Enkele bewoners zijn bezig met het organiseren van het 
opruimen van zwerfafval. Geïnteresseerden kunnen zich 
melden bij secretariaatwijkraad@dierdonk.nl.

Bijgaand impressie foto’s van de opschoondag in maart 2021

Communicatie wijkraad
Heeft u een idee, klacht of op en aanmerking over 
onze mooie wijk, u kunt dit persoonlijk toelichten op 
een van onze vergaderingen of stuur een bericht naar 
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl

Leefbaarheid Dierdonk
Wat zou er volgens u in onze wijk moeten veranderen of 
verbeteren.
De wijkraad daagt u uit, laat het horen

Opmerkingen naar secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
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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

visithelmond.nl

Ontdek
Helmond

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

           



Excursie groepen 5: Jan Visser museum

We gingen met de auto naar het museum. We waren bij 
het museum aangekomen daar ging de meneer eerst iets 
uitleggen over het museum. Toen gingen we aan de slag. We 
gingen eerst luiers wassen en toen gingen we sjoelen en toen 
met een griffel schrijven en toen gingen we naar boven en 
gingen we sokken naaien en koffie malen en ook nog wegen.
Door Elize uit groep 5A

We zijn naar het Jan Vissermuseum geweest. We leerden 
over Jan en Jet. We gingen daar van alles doen. Sokken 
stoppen, luiers wassen, sjoelen, koffiebonen malen, wegen 
met gewichten en met een griffel schrijven op een leistenen 
bordje. Een meneer heeft nog allerlei leuke dingen verteld 
over vroeger.
Door Tessa en Eleana groep 5B

Carnaval
Vrijdag 25 februari was het eindelijk zo ver! Carnaval op 
school. Hossen, dansen, polonaise en schminken! Carnaval is 
echt een groot feest!
Nu na de vakantie is er niets meer te zien van het feestgedruis, 
maar met enkele foto`s blikken we toch nog even terug op een 
geweldig feest! Voor de laatste keer....ALAAF!
De carnavalsvieringen waren weer een daverend succes voor 
jong en oud! De jongste kinderen hadden veel plezier met de 
goochelaar Rinaldo en een feestelijk programma in en om de 
klas.
De kinderen uit de groepen 5-6-7-8 hadden een carrousel met 
diverse activiteiten. In de aula zorgde carnavals-DJ meester 
Pieter voor een geweldige sfeer!
Daarnaast hadden we ook dit jaar weer onze eigen Jeugdraad 
met natuurlijk ook een echte Dierdonk Prins Pim en Prinses Bo! 
De jeugdraad heeft alle kinderen het ‘Dierdonk carnavalslied’ 
aangeleerd.
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De kookmuts
Een garnalencocktail roept vaak hele mooie 
herinneringen op.
Soms halen we onze neus op voor deze 
oubollige gerechtjes, maar vergeet niet dat 
sommigen van die gerechtjes verschrikkelijk 
lekker zijn. Een ouderwetse garnalencocktail 
is daar een perfect voorbeeld van en zal niet 

misstaan bij de paasbrunch.
Mijn moeder maakte deze cocktail vroeger ook al zo.

Mijn weerspreuk voor deze maand is:
“Verschaft april vele schone dagen, dan pleegt mei de last te 
dragen.” Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand april
Garnalencocktail    voor 4 personen
Ingrediënten

500 gram Hollandse garnalen
2 eieren
2 tomaten
1 kropsla
1 citroen
4 eetlepels mayonaise
1 eetlepel ketchup
1 dl room
1 eetlepel whisky
Tabasco

Benodigdheden:
Glazen of kristallen coupes
Kookpan

Bereidingswijze
Garnalen
Haal de garnalen uit de verpakking en dep 
ze droog als ze te nat zijn.

Kook de eieren net-niet-hard (7 à 8 
minuten kooktijd) en koel ze af onder koud 
stromend water. De dooier hoort smeuïg te 
zijn.

Spoel de kropsla en gebruik voornamelijk 
het groene blad. Dat is het smakelijkste 
stukje groen.
Breek de hardere steeltjes van de slabla-
deren af. Laat het groen goed uitlekken en 
zet de sla opzij.

De cocktailsaus
Schenk de room in een mengkom en 
klop deze half op met een garde. (tot 
yoghurtdikte)
Meng de luchtige room met de mayonaise. 
Voeg ketchup, een scheutje whisky en 
enkele druppels tabasco toe.

De tomaten
Breng een pan water aan de kook.
Snij een kruisje in de top van elke tomaat. 
Dompel ze 10 tot 15 tellen onder in het 
kokende water.

Spoel de tomaten onmiddellijk met koud 
water af en trek de schil eraf met een 
mesje.
Snij elk tomaat in parten en verwijder de 
zaadlijsten.

Afwerking
Verwijder de schaal van de eieren en snij 
ze in vieren. Snijd de blaadjes sla in stukken 
zodat het in het glas past. Verdeel een 
citroen in gelijke partjes en maak enkele 
insnijdingen in het vruchtvlees. Strooi ook 
een beetje grof zeezout over de eitjes.

Gebruik ouderwetse glazen of kristallen 
coupes om de garnalencocktail in te 
serveren.

Serveren:
Schik in elk glas een bodem van de stukjes 
kropsla en verdeel de partjes tomaten 
daarover.

Strooi hierover een royale portie Hollandse 
garnalen, lepel er wat cocktailsaus over en 
werk elke coupe af met 2 partjes ei en een 
partje citroen.

Serveer meteen.

Smakelijk eten.

bron: De kookmuts.
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Jubileum Dartteam Dierdonk
Het dartteam van Dierdonk is in juni 2007 opgericht. Dat 
betekent dat Parkzicht ’07 in juni 15 jaar actief is. Een 
jubileum dat gevierd mag worden.

Op zaterdag 25 juni zal een dartfeest plaatsvinden in Parkzicht. 
Een feest met muziek, drank, hapjes en de mogelijkheid om 
op elk niveau een paar dartwedstrijden te gooien. Er zullen 
leuke prijsjes te winnen zijn tijdens deze gezellige avond.

Kortom, heb je zin om met ons te feesten en/of kennis te 
maken met de dartsport, noteer dan alvast 25 juni in je 
agenda.

Dartgroeten van Jan, Judith, Arthur, Luc, Maikel en Gerard

Wijkinfoborden
De 3 wijkinfoborden (aan het begin van de Coendersberglaan, 
Dierdonklaan en Waterleliesingel) geven actuele informatie 
over op handen zijnde activiteiten in Dierdonk. Na een 
periode met weinig tot geen activiteiten vanwege de corona-
pandemie, is er weer steeds meer te doen in onze mooie wijk.
Om te zorgen dat de borden belangrijke en actuele informatie 
blijven bevatten, is vorig jaar een centraal verzamelpunt in 

het leven geroepen. Iedereen die een activiteit op de borden 
wil aankondigen kan dat laten weten. Denk bijvoorbeeld 
aan paasknutselen of tennistoernooi of zomerwandeling of 
energie-informatie-avond. 

Stuur een mail naar wijkinfoborden@dierdonk.nl en er wordt 
gekeken wanneer en hoelang de info op de borden kan.
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 Eindelijk weer kinderdisco: 8 april
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Jeugdpuzzel.
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing 
van het letterrad van de vorige keer. Als je goed had geteld 
dan kwam als oplossing uit de puzzel “Verkiezingen na de 
carnaval” De oplossing is slechts 7 keer ingestuurd en wel 
door Sanne, Evi, Demi, Suze, Floor, Ralph, en Lynn, waarvoor 
onze dank.  Ralph had hem zelfs 2 x ingestuurd, zowel op 8 als 
19 maart. Helaas telt dit maar 1 x mee voor bepaling van het 
aantal deelnemers.

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 een letterpaasei. De paashazen zijn 
druk geweest met het verven van eieren en hadden een mooie 
spreuk bedacht. Alleen de eieren zijn uit het mandje gevallen en 
liggen nu rondom het mooist geschilderde ei. gelukkig hebben de 
haasjes naast een letter ook een getal op de eieren geschilderd. 
Als je nu begint bij de blauwe pijl en dan telkens de aantal eieren 
doortelt wat op het eitje staat en de bijbehordende letter 
noteert, dan zie je welke spreuk de paashazen hadden bedacht. 
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar. Veel puzzelzoek plezier.   
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 17 april 2022

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Op paaszondag schui� de hele
familie Jansen aan voor het
paasontbijt.
Natuurlijk ontbreken hierbij de
geschilderde paaseieren niet.

Kleine Jaap neemt een ei en
slikt met een vies gezicht zijn
eerste hap weg. 
‘Mam, mijn ei smaakt zo vreemd.’
Moeder kijkt geirriteerd op. “Niet
zeuren bij het paasontbijt, Japie.’
Japie eet verder, maar echt met 
tegenzin.
Hij houdt het niet langer vol. en
zegt: Mam, moet ik dan
echt ook het snaveltje opeten?’

Raar smaakje

De Paasei puzzel

- - - - - - - - - - -      
- - - - -    - - -    - - - -

Oplossing paaspuzzel

Verstopte neus

Koning Willem-Alexander is
vlak voor zijn verjaardag wat
verkouden en laat zijn dokter
komen.

Als de dokter vraagt wat dan
zijn klacht is zegt hij tegen de
dokter: “mijn neus is verstopt!' 

De dokter zegt dan:
'Dan ga je hem toch zoeken!' 
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VAN TIEL
BAKEL

EXTRA SLEUTEL
ook autosleutels met
startonderbreker

KLAAR TERWIJL U WACHT

Dorpsstraat 29   5761BL Bakel

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

Repaircafe Rijpelberg is weer open!

Openingstijden April

Zaterdag      2 april      11 tot 14 uur
Woensdag  13 april    13 tot 16 uur
Woensdag  20 april    13 tot 16 uur
Zaterdag     30 april    11 tot 14 uur

Voor info: elke werkdag 06-19342212

Openingstijden winkel:
Ma - vrij   8.00u - 19.00u
Za en zo 8.00u - 18.00u

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

Verse asperges
ook vers geschild
Eigen gemaakte aspergesoep

Bakelseweg 25
5735 SC  Aarle-Rixtel

NIEUW:
Caravanstalling

           



Stichting Draaiorgels Helmond
Zondag 17 april: Eerste Paasdag, op deze dag zijn we 
gesloten. Op 18 april, 2e Paasdag  zijn we geopend zoals op 
zondag en kunt u van 14.00 tot 16.00 uur genieten van het 
concert van de Helmondse Mondharmonicavereniging. 
Na 2 coronajaren zijn ze blij dat zij voor 4 keer een prachtig 
Paas- voorjaarsconcert kunnen verzorgen te midden van de 
draaiorgels. De mondharmonica maakt evenals een orgel 
gebruik van lucht. Er wordt onder leiding van dirigente 
Viola Barends in orkestverband (meerstemmig) gespeeld 
op de chromatische mondharmonica, aangevuld met bas-
mondharmonica en akkoordmondharmonica. Een orkest 
wat volledig uit mondharmonica-spelers bestaat, dat komt 
maar zelden voor, en dat maakt HMV ook zo bijzonder! Het 
repertoire bestaat onder andere uit meezingers, filmmuziek, 
jaren 60-70 hits en maar ook Jazz. LET OP NIEUWE LOCATIE!

Op Zaterdag 26 maart werd de Stichting blij verrast met 2 
Nieuwe orgelboeken
De gulle schenker was Jack Bijsterveld. De beide boeken 
werden door hem aan vrijwilligers van de Stichting 
Draaiorgels Helmond overhandigd en ze zijn ook gelijk 
eigendom geworden van de Stichting. Het is al een oude, maar 
bekende melodie, die in de boeken gekapt is. Vijf en veertig 
jaar geleden, heeft  Loek van Poppel, op die melodie een 
Helmondse tekst geschreven, die wereld beroemd geworden 
is in Helmond. Iedereen die het lied hoort zingt in ieder geval 
het refrein mee van Umdekker zo van Haaw . Toen de muziek 
op de orgels begon te spelen werd de melodie gezongen door  
Loek van Poppel  en Cor Verbakel. Tijdens de overhandiging 
was het koor Lambardi te gast en  natuurlijk werd het refrein 
door alle meegezongen. Het is weer een stuk verrijking van 
onze Helmonds Cultuur.

‘Een dag op stap met een persoonlijk 
begeleider voor mensen met dementie’. 
Omdat wij geloven dat persoonsgerichte zorg het meeste 
oplevert voor mensen met dementie, zijn we vanuit de 
organisatie ‘Samen Verder’ met het initiatief ‘Vergeet mij 
Niet’ gestart. Een unieke dienstverlening voor thuiswonende 
ouderen met dementie.

Bij deze zorg krijgen de ouderen met dementie één op één 
begeleiding in hun vertrouwde thuisomgeving. Hiervoor 
zijn inmiddels zes medewerkers opgeleid tot persoonlijk 
begeleider dementie om deze ondersteuning aan te bieden in 
de omgeving van Helmond. We vertellen u als lezer van dit 
artikel graag wat hun ervaringen tot dusver zijn:

‘De begeleiding kan heel divers zijn, ik maak bijvoorbeeld een 
praatje met mijn cliënt, bereid samen het eten voor of gaan 
een wandeling maken. Soms gaan we samen zingen of praten 
we over ‘vrüger’ Aldus Begeleider Vergeet Mij Niet

‘Wij merken dat door deze begeleiding onze cliënten zich 
minder eenzaam voelen en dat wij betekenisvol zijn om hen 
zo lang mogelijk in de eigen ‘vertrouwde’ omgeving te laten 
wonen. Dit is toch vaak een belangrijke wens’ zegt één van de 
persoonlijke begeleiders van Samen Verder. 

‘Door praktische handvatten te bieden kunnen wij de 
cliënt én de mantelzorger ondersteunen bij vragen en 
onduidelijkheden’, zegt één van de persoonlijke begeleiders 
van Samen Verder. Mantelzorger zijn voor iemand met 

dementie is een zware taak. We kunnen een deel van die 
zware taak overnemen’. 

Iemand met dementie is uniek, daarom wordt er bij 
‘Vergeet Mij Niet’ gekeken naar het individu. De begeleiders 
kijken samen met de cliënt wat deze nodig heeft om een 
zo waardevol mogelijk leven te leiden. Zij bouwen een 
vertrouwensrelatie op. Zij kennen de cliënt én zijn omgeving. 
Door deze vertrouwensvolle relatie voelt de cliënt zich veilig 
en is deze meer gemotiveerd om mee te werken.

Samen Verder is een zorgaanbieder voor wijkverpleging, 
zorg en begeleiding in de regio Eindhoven en Helmond. Bel 
ons gerust als u vragen heeft, wij helpen u graag verder. 
Telefoonnummer 0492-476 001.

Advertorial
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Goede GGD-controle:
Onze jaarlijkse onaangekondigde GGD-
inspectie heeft weer plaatsgevonden. 
De inspectrice was zeer te spreken over 
de manier hoe wij met de kinderen 
omgaan! Van groepsgewijs activiteiten 
aanbieden tot individueel de peuters 
begeleiden in hetgeen ze nodig hebben. 
Ook ontvingen we complimenten over 
de manier van communiceren met de 
kinderen. Voor ons zo gewoon, maar 
natuurlijk heel belangrijk!

Ze sprak over een prettige sfeer, mooie 
ruimtes met volop spelmateriaal enz. 
Kortom we zijn trots op het goede 
rapport!

Start thema LENTE:
We zijn gestart met ons thema Lente en 
dan leggen we vooral de nadruk op de 
jonge dieren. “Vannacht op de boerderij 
is een lammetje geboren” dat is een 
liedje wat je de kinderen bijvoorbeeld 
hoort zingen. We zingen liedjes en lezen 
boekjes over jonge dieren die in de 
lente worden geboren. Ook leren we 
de namen en welke geluiden de dieren 
maken. Spelen met de dierenknuffels, 
de boerderij en alle dieren is fijn, evenals 
het creatief bezig zijn met dit thema.

Natuurlijk BUITENSPELEN:
We gaan elke dag met de peuters buiten 
spelen in onze natuurlijke tuin. Fietsen, 
steppen, glijden, rennen, springen, met 
een bal spelen enz.
Volop mogelijkheden om zowel je 
motoriek te oefenen, te ontspannen 
en plezier te hebben met elkaar. Nu het 
lente is genieten de peuters er ook van 
dat de zandbak open is.

Rondleiding:
Als u interesse heeft in een rondleiding 
dan kunt u deze online aanvragen via 
www.spring-kinderopvang.nl. Ook kunt 
u bellen naar 088-2088726. We maken 
graag een afspraak met u om onze 
peutergroep van binnen te zien.

Peuteraanbod Hummeldonk
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Zoals u wellicht wel vernomen heeft 
is Dierdonk sinds 1 maart een luier
container rijker.
Deze is te vinden op de parkeerplaats 
bij Kinderdagverblijf De Bereboot. Hier 
mag u, als wijkbewoner ook gebruik van 
maken. Wij merken dat steeds meer 
mensen de luiercontainer weten te 
vinden.
De luiers kunt u in de luiercontainer 
doen van maandag t/m vrijdag tussen 
7.30 en 18.30 uur.
Ook de zakken om de luiers in te doen 
zijn te verkrijgen bij De Bereboot. U 
bent hiervoor altijd welkom bij ons. 
Meer informatie hierover vindt u op: 
www.helmond.nl/luiers

Verder willen wij u graag laten weten 
dat wij het heel fijn vinden dat het 
moestuin-seizoen weer is begonnen!
We nemen al weer een tijdje, met veel 
enthousiasme, deel aan het Smakelijke 
Moestuin (Peuter-Proef) project wat 
in de Gemeente Helmond loopt. De 
smakelijke moestuin draagt bij aan het 
werken aan Gezonde Kinderopvang (wat 
bij De Bereboot hoog in het vaandel 
staat). De Smakelijke Moestuin heeft 

als doel kinderen, ouders, Pedagogisch 
Medewerkers, kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen bewust te maken van 
de waarde van groenten en het belang 
van een gezond voedingspatroon bij 
kinderen jonger dan 4 jaar.

Dus … de zaadjes worden door de 
peuters weer goed geïnspecteerd. 
Er wordt gekeken welk zaadje waar 
gezaaid moet worden. De gaatjes wor-
den gemaakt en de zaadjes worden erin 
gestopt.
Nu is het wachten, veel geduld hebben 
en groeien, groeien en nog meer 
groeien!
Onlangs zijn de radijszaadjes, de snoep-
tomaatjes en de goudsbloemzaadjes 
gezaaid.
We zijn benieuwd wat de moestuin ons 
dit jaar weer gaat brengen …

Kinderdagverblijf De Bereboot
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VAN TIEL
BAKEL

EXTRA SLEUTEL
ook autosleutels met
startonderbreker

KLAAR TERWIJL U WACHT

Dorpsstraat 29   5761BL Bakel

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

Repaircafe Rijpelberg is weer open!

Openingstijden April

Zaterdag      2 april      11 tot 14 uur
Woensdag  13 april    13 tot 16 uur
Woensdag  20 april    13 tot 16 uur
Zaterdag     30 april    11 tot 14 uur

Voor info: elke werkdag 06-19342212

Openingstijden winkel:
Ma - vrij   8.00u - 19.00u
Za en zo 8.00u - 18.00u

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

Verse asperges
ook vers geschild
Eigen gemaakte aspergesoep

Bakelseweg 25
5735 SC  Aarle-Rixtel

NIEUW:
Caravanstalling

           



‘t Akkoordje is op zoek naar JOU ! 

Heb je zin en tijd om op woensdagavond 
van 19.45 tot 22.00 uur met ons mee te 
zingen tijdens onze gezellige repetities 
in SCC Parkzicht te Helmond?

Dan ben jij degene die we zoeken.

Ons repertoire bestaat uit gezellige 
meezingers, mooie luisterliedjes en 
evergreens die goed in het gehoor 
liggen bij onze doelgroep.

Contributie bedraagt 5,- euro per 
maand maar wij geven je de eerste drie 
maanden gratis zodat je ruimschoots de 
tijd hebt om te kijken en voelen hoe het 
bevalt bij Liedertafel ‘t Akkoordje.

Zie je het zingen niet zitten, wij zijn 
ook op zoek naar helpende handen 
voor bv. onze Technische Dienst en 

een secretaris als aanvulling van ons 
bestuur.

Voel je je aangesproken? 
Dan kijk voor meer informatie op onze 
website www.akkoordje.nl of bel 06 
41721916 !

Speeltuin de Rijpelroets zoekt vrijwilligers

Baliemedewerker / toezichthouder Zaterdagmiddag
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die op zaterdagmiddag 
kassadienst willen draaien en/of buiten toezicht willen 
houden.

Dit mag iedere zaterdag zijn, maar het is ook mogelijk om 
bijvoorbeeld 1x in de 2 weken of 1x in de 3 weken dienst te 
draaien.
We zijn op zaterdag geopend van 13.00 – 17.00 uur.

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 vrijwilligersvergoeding in het 
vooruitzicht.
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 rijpelroets.pr@gmail.com
of loop vanaf zaterdag 2 april even binnen bij onze speeltuin.

Team De Rijpelroets
Stichting Speeltuin Rijpelberg, de Rijpelroets
Theo Driessenhof 75
5709 BB Helmond
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Helmond kalender April 2022 EnergieHuis 
Slim Wonen Helmond

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

Themabijeenkomsten/workshops in Helmond,
aanmelden via website ‘Agenda’ of email
• 4 april 19.30: Zonnepanelen iets voor u? EnergieHuis 

(Torenstaat 3)
• 18 april 19.30: Workshop eigen woning QuickScan (via zoom 

op eigen Pc/laptop)

Bezoek een lokaal Inloopspreekuren met deskundige 
Energiecoaches
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-

13.00 in het EnergieHuis (Torenstraat 3).

Afspraak maken met een Energiecoach via websitemenu 
‘Afspraak’
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13- 17.00 en zat 10-13.00 in het 

EnergieHuis Helmond (Torenstraat 3/zoom).

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

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

info@energiehuisslimwonen.nl

Bespaar/Energiecoach worden in jouw gemeente?
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger andere bewoners en 
huiseigenaren te helpen met deskundige voorlichting over 
het besparen van energie en geld? Meld je via de website aan 
voor de gratis opleiding!

Top 5 meest gekozen gratis diensten via 
www.energiehuis slimwonen.nl
• Slim starten met je eigen woning QuickScan of workshop
• Lokale inloopspreekuren en acties in Jouw Gemeente
• Voor uitgebreide vragen Afspraak maken met Energiecoach
• Thema-avonden Slim isoleren, Warmtepomp of Zonne-

panelen
• Subsidies en leningen of bedrijf zoeken in de buurt

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email 
info@energiehuisslimwonen.nl
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KASH jongeren naar Kenia

Na ruim 1,5 jaar voorbereiding gaat het dan in augustus 
gebeuren. We gaan naar Kenia. Wie zijn we, wat hebben we 
gedaan en wat gaan we doen. Wij zijn een groep enthousiaste 
jongeren uit Helmond en omstreken. 13 deelnemers en 3 
leiding. Bijeen gebracht via de kerken van Asten Someren en 
Helmond. ( Kerken Asten Someren Helmond) Iedereen was en 
is welkom bij deze groep. In augustus gaan we naar Mombasa 
om daar in een kinderrevalidatiekliniek te helpen met de 
aanleg van een therapeutisch zwembad en het plaatsten van 
zonnecollectoren. In de kliniek verblijven kinderen die door 
de afstand of door geldgebrek de reis niet een aantal keren 
per week kunnen maken voor hun therapie of het verwisselen 
van het gips. De aandoeningen die verholpen worden in de 
kliniek zitten hoofdzakelijk aan de benen en voeten en dan 
moet u denken aan ernstige O-benen, klompvoetjes maar ook 
het ontbreken van delen van het been.

Aan de kliniek is dan ook een instrumentenmakerij verbonden 
voor het maken van protheses en een orthopedische 
schoenmakerij. Een van de leiders is al 2x in deze kliniek 
geweest en bij de laatste keer in 2019 gaven ze aan dat het 

heel fijn zou zijn als het zwembad weer in gebruik genomen 
kon worden. Dit was dichtgegooid omdat er scheuren in de 
vloer zaten en een leeg zwembad gevaarlijk was voor de 
kinderen. Hoe begin je aan zo een groot project en waar haal 
je een dergelijk groot bedrag vandaan?
En toen kwam daar een gesprek met een van de andere 
leiders van een voorgaand project om de hoek en voor we 
het wisten was KASHjongerenprojecten een feit. Het op te 
halen bedrag staat op €55.000. Inmiddels hebben we daar al 
€38.000 van bij elkaar gespaard door middel van allerlei leuke 
acties. Zo hebben we al een carwash gehad, een kerstmarkt, 
een gezellige muziekmiddag met dans, muziek en gedichten 
en ook een loterij met mooie prijzen. En bij het verschijnen 
van deze Gazet is ook de Bingo al weer geweest. 

Wat we nog wel gaan doen is een gezellige paaslunch 
verzorgen, de 24-uur voor Kenia en de SOKO4Kenia. 
Voor de paaslunch (€15 pp) kunt u zich nog opgeven via 
kash2022project@gmail.com. De 24 uur voor Kenia gaat 
plaatsvinden in Dierdonk. We gaan op 21-22 mei 24 uur lopen 
voor Kenia, een rondje in en om Dierdonk. Elk uur starten 
er mensen die een ronde of meerdere lopen. Iedereen mag 
meelopen en het zou fijn zijn als u zich dan laat sponsoren 
voor ons mooie doel. Vertrek- en eindpunt liggen in Dierdonk. 
Hebt u een uurtje over? Opgeven kan via het bovenstaande 
mailadres. 

Als laatste hebben we nog de SOKO4 Kenia op ons lijstje 
staan. SOKO betekent markt in het Swahili. Deze vindt plaats 
in Someren op het erf van boer Wim van Helvoort. Alle 
deelnemers zetten zich daar in om er iets moois van te maken. 
U kunt er ter plekke iets drinken of eten, van een kopje 
Keniaanse thee of gewoon hollandse met iets lekkers erbij. 
Verder kunt u heerlijk vers brood kopen om mee te nemen 
naar huis of een broodje gezond om lekker mee te lunchen. 
Zoet aardappel frietjes, iets lekkers met aardbeien, jams en 
nog veel meer. Kom en laat u verrassen. 11 juni van 10-17 uur 
in Someren, Vaarselstraat 2.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: 
kashjongerenprojecten.jouwweb.nl . Onze facebookpagina: 
KASHjongerenprojecten of stuur een mail naar 
kash2022project@gmail.com. U kunt ook doneren op onze 
crowdfundingpagina: ikdoemee.lst.nl/Kenia
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Uit de oude doos maart 2011
Dierdonk is verkeersveilig!

Even terug in de tijd. Tien jaar geleden, in juli 2001, maakte 
de Gemeente Helmond bekend dat zij voornemens was 
de Waterleliesingel, Dierdonklaan en Coendersberglaan 

in te richten als voorrangsweg en de tussenliggende gebieden 
als 30 km zone. Een grote groep bewoners was fel gekant tegen 
dit besluit. Zij verenigden zich in de Werkgroep 30 km Zone 
Dierdonk, onder de vlag van de Wijkraad. Zij stelden dat óf 
heel Dierdonk 30 km zone zou moeten worden (dus ook de 
genoemde wegen) óf dat de situatie ongewijzigd zou moeten 
blijven. Een lange strijd met de Gemeente volgde die in 2003 
gewonnen werd:  de Gemeenteraad veegde het plan voor het 
inrichten van voorrangswegen van de tafel en maande het 
College de mogelijkheid van inrichting van Dierdonk als een 
aaneengesloten 30 km zone te onderzoeken.

De Werkgroep 30 km Zone Dierdonk was niet alleen op haar 
eigen onderbuikgevoel afgegaan en had gedegen advies in
gewonnen bij een vooraanstaand verkeersadviesbureau. Dit 
adviesbureau steunde de werkgroep volledig in de stelling dat 
de inrichting van voorrangswegen in de wijk nadelig zou zijn 
voor de verkeersveiligheid. De voorrangswegen zouden leiden 
tot hogere snelheden, hoger dan het overzicht op veel kruispun
ten toelaat. Als er dan iets mis zou gaan, zouden de gevolgen 
ook direct ernstig zijn. De adviseurs waren slechts gematigd 
enthousiast over de inrichting van de gehele wijk als 30 km 
zone. Eigenlijk concludeerden zij dat Dierdonk al een optimale 
inrichting heeft. De combinatie van bochten, asverspringingen 
én de gelijkwaardige kruisingen leiden tot een verkeersveilige 
situatie. De weggebruikers, die meestal met de wijk bekend 

zijn, zijn gedwongen snelheid te matigen en af te wachten of 
zij op de gelijkwaardige kruisingen voorrang krijgen. Wel werd 
aanbevolen om extra aandacht te schenken aan een aantal 
plaatsen waar met name kinderen intensief gebruik van maken.

Deze conclusie kon onderbouwd worden met de ongevallen
statistieken van de wijk. Dierdonk kenmerkt zich door relatief 
weinig ongevallen. Sommige van die ongevallen zijn wel in 
verband te brengen met voorrangsfouten ,maar omdat de 
snelheid meestal laag is, is er zelden sprake van ernstig letsel. 
Dierdonk steekt daardoor positief af als een vergelijking wordt 
gemaakt bij andere wijken.

In de periode rond 2005 werd landelijk ook duidelijk dat 
het beleid om zo veel mogelijk 30 km zones in te richten 
niet de verwachte doorbraak bracht in verbetering van de 
verkeersveiligheid. Er waren zelfs aanwijzingen voor een 
ongunstig effect. Veel gemeenten hadden 30 km zones ingericht 
door alleen borden te plaatsen, terwijl in een 30 km zone 
de lagere snelheid steeds afgedwongen moet worden door 
snelheidsremmende maatregelen zoals drempels. Om die reden 
is het sowieso onwenselijk om wegen als de Waterleliesingel, 
Dierdonklaan en Coendersberglaan in te richten als 30 km 
wegen omdat daardoor brandweer , ambulance,busdiensten 
en politie gehinderd worden. De optie van een 30 km zone in 
de gehele wijk valt daarmee in het geheel af als niet realistisch. 
Ook de Gemeente zag in het nieuwe Verkeersveiligheidsplan  af 
van de 30km zone in geheel Dierdonk.

De Werkgroep 30 km Zone Dierdonk en de Wijkraad waren 
uiteindelijk blij dat de situatie bleef zoals die was: geen 
voorrangswegen.  Een bijkomend voordeel is dat de wijk 
niet ontsierd hoeft te worden met vele tientallen nieuwe 
verkeersborden en haaientanden en dat geen nodeloze kosten 
gemaakt worden. Er zijn sinds het ontstaan van Dierdonk in 
1995 geen argumenten om de inrichting te herzien op wellicht 
enkele knelpunten na. Uit het feit dat dit onderwerp weer op 
de agenda staat kun je afleiden hoe belangrijk de wijkbewoners 
en de wijkraad de verkeersveiligheid vinden. De Werkgroep zal 
met de Wijkraad om de tafel gaan om de gang van zaken nog 
eens door te nemen en te kijken hoe we wellicht een nog veiliger 
verkeerssysteem in Dierdonk kunnen krijgen.

9 februari 2011
Werkgroep 30 km Zone Dierdonk
Bernd Niesen en Henk van den Elsen
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April 2022 in het Annatheater
Zaterdag 9 april:
Zaterdag 9 april: Ronald Smink met “Bei sein ist 
mitmachen” (try-out)
Ronald Smink is een vlees geboren stripfiguur, met zijn 
absurde humor en zijn surrealistische kijk op de wereld is dit 
een voorstelling die geen moment verveelt.
Ronald heeft het Groninger Studenten Cabaret Festival 
gewonnen op Lowlands gespeeld en stond met zijn 
programma Out of the Box op Videoland. Sinds 2018 is Ronald 
een van de vaste comedians van het Utrechts Comedy-
collectief het Comedyhuis. Verder is Ronald oprichter van de 
Comedytunes Comedynights.
Leeuwarder Courant: ‘Naarmate Smink zich in zijn verhalen 
laat gaan ontstaan er absurdistische juweeltjes, als een bever 
roosterende indiaan op de ringweg van Antwerpen.’
Regie: Silvester Zwaneveld
datum: zaterdag 9 april
aanvang: 20.30 uur
entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-2810433320:15 uur

Zaterdag 23 april:
Klaas Prins met “Exodus”
Klaas schaamt zich overal voor. Hij is bijvoorbeeld bang dat 
iemand erachter komt dat hij stiekem een nerd is. Of dat je 
aan de streepjes op zijn shirt kan zien dat hij zijn streefgewicht 
nog steeds niet gehaald heeft. Of dat zijn oma er achter komt 
dat hij niet meer in God gelooft.
Maar aan de andere kant ziet hij dat mensen heel veel dingen 
doen waar hij zich dan weer voor zou schamen. Pratende 
mensen in de stilte coupé bijvoorbeeld, of mensen die alles 
geloven wat ze op Facebook zien.

In zijn tweede voorstelling Exodus gaat cabaretier en muzikant 
Klaas Prins op zoek naar het nut van schaamte. Waarom 
schaam je je, en belangrijker nog: hoe kom je er van af?
Regie: Pieter Bouwman

datum: zaterdag 23 april
aanvang: 20.30 uur
entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-2810433320:15 uur

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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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
We mogen weer zoals voor de Corona 
weer ‘gewoon’ naar de kerk komen. 
Geen mondkapjes of beperkt aantal 
mensen in de kerk. Na de kerkdienst 
kunnen we met elkaar koffie, en thee 
drinken in onze ontmoetingsruimte. 
Iedereen is welkom!
Mocht U liever toch 
thuis blijven kunt 
u nog steeds onze 
kerkdiensten live 
volgen of op een later 
tijdstip dat u beter 
uitkomt.
Dit kan via https://kerkdienstgemist.nl/

Vernieuwde kerkzaal
In de maand maart is de kerkzaal 
gerenoveerd: een moderne, lichte 
kerkzaal die warm aandoet en intiem 
aanvoelt. Het voelt als een nieuwe jas!
In deze vernieuwde kerkzaal vinden 
naast de kerkdiensten op zondagmorgen 
(10.00u) ook andere activiteiten plaats. 
Hieronder vindt u er een aantal:

104 Palmzondag: kruiswoorden in 
woord en muziek – 1e Lustrum !
Een muziekuitvoering gebaseerd op de 
zeven kruiswoorden afgewisseld met 
per soonlijke verhalen van sprekers bin
nen en buiten onze kerk. Een project 
voor muziek en verhalenliefhebbers, 
om dat er een verbinding gemaakt wordt 
tussen (bestaande) muziek van toen 
en levens  ervaring van nu. De muziek 
van Joseph Haydn ‘Die sieben letzten 
Worte’ zal worden uitgevoerd door Ka
mer koor o.l.v. PeterPaul van Beekum 
met mede werking van het strijkkwartet 
Pythagoras.
Entree is gratis – een vrijwillige bijdrage 

is van harte welkom!
Datum : 10 april 2022
Tijd : 15.3017.00u
Plaats : Bethlehemkerk
Info : corine@beeuwkes.com

Kerkdiensten in de Stille Week
14-4 Witte Donderdag om 19.00u:
een dienst waarin de Maaltijd van de 
Heer gevierd wordt.
15-4 Goede Vrijdag om 19.00u: 
we lezen met elkaar het lijdensverhaal – 
afgewisseld met muziek en zang.
16-4 Stille Zaterdag om 22.00u:
de nieuwe Paaskaars wordt binnen
gedragen: het Licht dat terugkomt wordt 
gevierd.
17-4 Paasmorgen : vieren we de terug
keer van het nieuwe leven. Neem bloe
men mee! De bloemen worden in een 
kruis ge stoken en later naar de Protes
tantse begraafplaats aan de Molen
straat gebracht.

Maand van de filosofie: Afrika
Dit jaar twee avonden over Afrikaanse 
Filosofie aan de hand van het boek: 
Socrates en Òrúnmìlà (Ten Have; 2017) 
van Professor Sophie Olúwolé.
Data : 19 april en 3 mei 2022
Tijd       : 20.0021.30u
Plaats   : Bethlehemkerk
Info       : Wilfred Achthoven

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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Paaseitjes verkoopactie! 

Van 28 maart t/m zaterdag 16 april 
2022 houden we weer onze jaarlijkse 
chocolade paaseitjes verkoopactie.

Bevers, welpen, scouts, explorers 
krijgen een lijst mee naar huis met de 
bedoeling om zoveel mogelijk zakjes 
chocolade paaseitjes per intekening te 
verkopen. Zij gaan dan bij familie, buren 
en andere bekenden vragen of zij ook 
een zakje willen kopen om zo Scouting 
Paulus Helmond-oost / dierdonk finan-
cieel te ondersteunen. Al een week 
later krijgen deze leden de zakjes paas
eitjes weer mee naar huis om ze bij 
de kopers af te gaan geven. Dus ruim 
voor Pasen kunt u al genieten van onze 
overheerlijke chocolade paaseitjes.

Voor een zakje van 200 gram echte 
chocolade Scouting Paulus eitjes be-
taalt u slechts € 2,50. Naast deze over
heerlijke lekkernij houdt u er in elk geval 
een goed gevoel aan over.

Wilt ons ook steunen en ook zo’n zakje 
paaseitjes kopen vraag het dan aan een

lid of leiding van onze scoutingroep 
of stuur een mailtje naar onderstaand 
mailadres.

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