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Zonnepanelen op uw dak?? 

Bij ons een volledig geïnstalleerd systeem met gerenommeerde merken waaronder AEG 
JA SOLAR, SUNTEC of  CANADIAN SOLAR.  

String omvormer of omvormer met optmizers. 

 

 AEG 300wp Full Black – Duits merk Omvormer 

Nu vanaf 12 panelen €4650,00 incl. BTW, volledig geïnstalleerd 
gratis B.T.W teruggave service 

 

Bent u al zo verstandig geweest en heeft u al zonnepanelen? Vergeet dan niet twee keer per jaar 
uw zonnepanelen schoon te maken. Vraag vrijblijvend offerte aan. 

Adres:  Wildenborchlaan 68 – 5709 RR Helmond 
IBAN:  NL86ABNA0600352382 
BTW-Nr:  NL141954012B03 
KvK:  56333641 
E-mailadres:  installatie@verigo.nl 
Telefoonnummer:  +31 (0) 492 836447 
Website:  www.verigo.nl 

            



Mei, bijna op de helft van het jaar en het 
eind van het schooljaar in zicht!

Terwijl de meeste genieten van de mei-
vakantie zijn wij druk in de weer met 
het maken van deze Gazet. Ook deze 
keer weer een gepuzzel met de kopij. 
Eigenlijk te veel voor 36 maar te weinig 
voor 40 pagina ś. En voor de niet kenners 
we kunnen alleen een gazet maken met 
een veelvoud van 4 pagina ś. Voor deze 
maand hebben we het bij 36 gelaten.

Voor de vulling van de pagina´s zorgen 
onze adverteerders, ook hiervoor wordt 
een paginaplanning gemaakt maar als 
er op deze pagina´s een plekje open is 
wordt deze gevuld met een mopje. Mis-
schien heeft u gemerkt dat er de laatste 
tijd weinig mopjes in staan wat betekent 
dat onze advertentiepagina ś goed gevuld 
zijn. Deze ondernemers zorgen er nog 
steeds voor dat we dit blad voor u kunnen 
maken en gratis binnen Dierdonk kunnen 
verspreiden. Het is nooit verkeerd om, als 
u bij een van onze adverteerders komt, 
te melden dat u ze in de Gazet heeft zien 
staan!

De maand mei is alweer het vijfde num-
mer van dit jaar en dat wil zeggen dat we 
alweer op de helft zijn. Vindt u het jaar 
ook zo snel gaan? Voor de eindexamen-
kandidaten is het bijna het einde van het 
schooljaar, zij starten vanaf 9 mei met de 
examens! Wij wensen hen veel succes 
toe.

Ook deze maand weer 4 mei, de doden 
herdenking en op 5 mei bevrijdingsdag. 
Dit jaar herdenken wij dat Nederland 
alweer 74 jaar in vrijheid leeft, voor Hel-
mond wordt dit in september zelfs 75 
jaar. Heeft u nog nooit geen herdenking 
bijgewoond, dan raad ik u aan deze toch 
indrukwekkende gebeurtenis in het Hor-
tensiapark deel te nemen.

Op 4 mei vlaggen we van 18.00 tot zons-
ondergang met  de Nederlandse driekleur 
half mast, (zonder wimpel) ook op 5 mei 
vlaggen we, dan natuurlijk de vlag wel in 
top maar ook zonder oranje wimpel.

In mei is het ook weer de verwendag voor 
alle moeders in Dierdonk en daarbuiten. 
Ook gaat onze ouderen club MoetNiks op 
stap, in september kunt u weer genieten 
van de Dierdonkdagen en in november 
van een uitvoering van Maskerade. Tus-
sen door zult u waarschijnlijk op vakan-
tie zijn geweest. Voor de uitvoering van 
Maskerade kunt u als u lid bent van de 
wijkvereniging in het bezit komen van 
gratis kaartjes.

Heeft u op de zondagen niets te doen 
dan kunt u weer gaan genieten van de 
caratconcerten in het stadswandelpark 
De Warande. Ook kunt u uzelf fit maken 
op het Fitcamp, en kunt u het onderzoek 
steunen van Geheim Agent naar de wild 
plassende hond die mogelijk een hekel 
heeft aan het Meisje met de vogel.

En dan nog een einde, voor zowel 
advertenties en kopij is bijna 2 jaar 
geleden het e-mailadres gewijzigd in 
advertenties@dierdonkggazet.nl en 
redactie@dierdonkgazet.nl. De oude mail-
adressen die eindigden op @dierdonk.org 
gaven nog een waarschuwing om deze 
niet meer te gebruiken. Vanaf 1 juli 
worden ze in het geheel buiten gebruik 
gesteld.

Voor nu wens ik u weer veel leesplezier.

Alleen nog maar: @dierdonkgazet.nl
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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent (0900-8844
 mail: monique.van.lierop@politie.nl
 henry.van.dongen@politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (Meldingen) (140492
Kruiswerk Peelland (0900 8998636
Parochie H.Lambertus (522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
 mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek (595555

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

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed) (0900 - 8861

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

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

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

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

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

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Spreekuur: Di ochtend, namiddag, avond
Do ochtend,andere dagen in overleg 
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
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088 2088200

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
DierdonkEvents
dierdonkevents@dierdonk.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.

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature

De fotoclub van 
Dierdonk

www.fotodier.nl (0621606934
stevenlangewouters@hotmail.com

Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. Tineke de Jong
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, (518956
owhdhelmond@gmail.com

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut:  Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders, (542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
contact: ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkdagen
bestuur@dierdonkdagen.nl
activiteiten@dierdonkdagen.nl
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl
informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Informatie:
tafe l tenn is .d ierdonk@yahoo. i t

GAZET

Ouderenwerk
Haverveld  Dierdonk

Helmond

   DIERDONK

Verenigingen

         



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:  12 mei.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 31 mei.

C O L O F O N G A Z E T
19e jaargang nr.5. 
Editie mei 2019
Verschijnt 10x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve
Maartje Warbroek - van Lith

Lay-out:
Jos v.d. Eijnden
Frank Smits
Sylvia Neve
Ray Nicholson

Foto’s: o.a.
Frank Smits, Jos v.d. Eijnden
en ingezonden foto’s

Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonkgazet.nl

Bezorging:
Jeroen Schoonen tel. (512886)

Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond, (517210)
E-mail: redactie@dierdonkgazet.nl

Druk: Vane Druk v.o.f.

De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78, 5709 ML Helmond.

Bestuur:
Voorzitter: Gerard Bosmans
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Friedy van den Reek
Bestuurslid:  Ivo Dolmans, Karin Bakker
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

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

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond 

0492-386100 

Uw installateur voor : 

Cv ketel 

Waterontharder 

Hybride warmtepomp 

Badkamers 

Onderhoud en storing 

Vloerverwarming 

Sanitair 

Tegels 

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

Al meer dan 90 jaar uw 
vertrouwde witgoedspecialist

VAN DUPPEN WITGOED    |    OOSTENDE 10    |    5702 NP HELMOND    |    TELEFOON (0492) 52 30 51    |     WWW.VANDUPPEN.NL

Wij hebben alles op het gebied van wassen & 
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een 
persoonlijk en deskundig advies geven bij de 
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij 
hebben een zeer groot assortiment van 
alle bekende merken. Dit alles tegen 
scherpe prijzen én direct uit voorraad 
leverbaar. Daarnaast hebben wij een 
eigen servicedienst.

Kijk op www.vanduppen.nl 
voor al onze aanbiedingen!

Kijk in onze webshop
 of in onze winkel

            



Druk en alert in Helmond
Kans op nieuwe geitenstallen Bakel 
alsnog reëel
In de afgelopen jaren heeft D66 
 Helmond, samen met andere fracties, 
verschillende malen aandacht ge-
vraagd voor de mogelijke vestiging en 
uitbreiding van een aantal geitenhou-
derijen nabij Helmond. Tevens is eind 
2016 een motie van D66 aangenomen 
die het college de opdracht geeft om 

zich in te spannen en er alles aan te doen om de komst van 
een geitenhouderij in de gemeente Gemert-Bakel tegen te 
houden. De afgelopen weken zijn er verschillende nieuwe 
ontwikkelingen geweest.

De Raad van State oordeelt dat de gemeente Gemert-Bakel 
een vergunningaanvraag van dhr. Knoops eind 2016 ten 
onrechte buiten behandeling heeft gelaten. Volgens de Raad 
van State is de vraag of een mer-rapportage gemaakt moet 
worden nog niet aan de orde bij een eerste fase-aanvraag. 
De vergunningaanvraag van dhr. Knoops gaat volgens de 
Raad van State alleen over bouwen en nog niet over milieu. 
De gemeente Gemert-Bakel wordt verder opgedragen om de 
door dhr. Knoops ingediende aanvraag alsnog af te handelen. 
Volgens berichtgeving in het ED is de kans aanwezig is dat de 
familie Knoops alsnog twee nieuwe geitenstallen kan bouwen 
aan het Muizenhol in Bakel. Die bouw lijkt nu juridisch 
mogelijk na deze uitspraak van de Raad van State.

Onze fractie is onaangenaam verrast door de uitspraak die de 
Raad van State heeft gedaan. Het is vanuit het oogpunt van 
volksgezondheid zeer onwenselijk om een geitenhouderij met 
27.000 melkgeiten zo dicht bij woonwijken te realiseren. De 
komst van een geitenhouderij zorgt namelijk voor enorme 
gezondheidsrisico’s (denk aan besmetting met de q-koorts 
en longziekten), zeker in combinatie met de plannen voor 
een omleiding van de N279 bij Dierdonk. De combinatie van 
uitlaatgassen en de ammoniak van dieren zorgt voor een 
gevaarlijke mix van fijnstof.

De gezondheid van onze inwoners dient altijd gewaarborgd 
te blijven. Daarom heb ik ook direct vragen gesteld aan het 
college van Helmond. Onze fractie wil dat het college van 
B&W er alles aan gaat doen om de nieuwe geitenhouderij in 
het buitengebied tussen Bakel en Dierdonk tegen te houden.

Gemert-Bakel is in eerste instantie aan zet en moet beslissen 
hoe zij omgaat met de vergunningaanvraag. Ook moeten we 
als gemeente voortdurend intensief contact houden met 
het gemeentebestuur van Gemert-Bakel om zo gezamenlijk 
op te trekken. En moeten alle bestuurlijke of juridische 
instrumenten inzetten om de geitenstallen dicht bij de 
gemeentegrens tegen te houden. D66 Helmond zal dit zeer 
scherp in de gaten houden.

Jochem van den Bogaard, Raadslid D66

Denken, durven, doorrekenen en doen!
In de Gazet van maart werd naar 
aanleiding van de besluitvorming in 
de raad over een nieuw stadhuis heel 
dramatisch geformuleerd ‘ons huis van 
de democratie staat op stelten’. Voor 
alle duidelijkheid wil ik de schrijver 
erop wijzen dat in een democratie 
de meerderheid beslist. Een ruime 
meerderheid van ‘links tot rechts’ 
(22 voor - 14 tegen) heeft te kennen 

gegeven de plannen te ondersteunen. Het college kan nu 
aan de slag en gaat een aantal scenario’s uitwerken. Wat 
ons enthousiast maakte was het feit dat het ‘Huis voor de 
Stad’ zonder extra kosten gerealiseerd kan gaan worden. De 
verklaring hiervoor is relatief simpel:
• de gemeentelijke diensten zijn op dit moment op 4 locaties 

gehuisvest, de financiële impact hiervan is groot vanwege 
de hoge exploitatielasten die 3,2 miljoen per jaar bedragen

• de bezettingsgraad van de huidige 4 gebouwen is veel te 
laag en de beschikbare ruimtes worden inefficiënt ingezet 
en in feite zouden alle werkzaamheden ook kunnen worden 
gebundeld in een gebouw

• in de komende jaren zouden er voor deze locaties 8 miljoen 
euro aan geplande onderhoudsinvesteringen noodzakelijk zijn

• er is vanwege de economische ontwikkelingen voor het 
eerst sinds lange tijd concreet interesse in het gemeentelijk 
vastgoed te weten Boscotondo en ’t Cour.

Berekeningen geven aan dat als we de inkomsten van de 
(gehele of gedeeltelijke) verkoop, de 8 miljoen die we besparen 
op het onderhoud en de 3,2 miljoen die de gemeente nu al 
jaarlijks kwijt is aan de exploitatie optellen we budgetneutraal 
een nieuw stadhuis kunnen bouwen en exploiteren.

De positieve effecten voor Helmond zijn overduidelijk:
• een toekomstbestendig toegankelijk en flexibele stads-

kantoor dat voldoet aan de duurzaamheids- en toegankelijk-
heidseisen van deze tijd

• een moderne werkomgeving voor onze hard werkende ambte-
naren en een eigentijdse ontmoetingsplek voor de bewoners

• een verantwoorde investering in een ambitieuze, econo-
misch vitale stad

• herontwikkeling van nieuwe woonruimten in het afgestoten 
vastgoed.

Als ondernemende partij denkt de VVD in kansen en willen 
we het ijzer smeden als dit heet is. Als de doorrekeningen 
inderdaad kloppen vinden we dat we deze kans moeten 
grijpen! Een stad zonder ambitie is als een hordeloper zonder 
schoenen. Het college heeft de schoenen aangetrokken maar 
wordt nu door oppositiepartijen verweten de horden veel 
te snel te willen nemen en te hard van stapel te lopen. Wij 
zullen de verschillende plannen wel kritisch blijven bekijken 
en alleen goedkeuren als ze inderdaad geen extra kosten voor 
de burgers met zich meebrengen.

Theo Manders, Raadslid VVD Helmond
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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

M i e r l o s e w e g  2 8 8   •   H e l m o n d   •   0 4 9 2  -  5 4 4  7 6 4   •   w w w . b b t e g e l s . n l

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

•  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

     A    0  

e  

 M     

R.J. van Hagen   TANDARTS   0492-556 156

Coendersberglaan 42

5709 MA  Helmond - Dierdonk

 p e n l  an e i  e  p tti  iVoor professionele tandheelkunde in een prettige omgeving.

ta da t a e . lwww.tandartsvanhagen.nl

            



Gratis kaarten voor Maskerade
Toneelgroep Maskerade speelt in november 8 x in ons eigen 
wijkcentrum Parkzicht. Van 1 tot en met 10 november (behalve 
de 4e en de 5e) kunt u genieten van de jubileumvoorstelling 
Augustus Oklahoma.
Het bestuur van wijkvereniging Dierdonk is verheugd hierover 
en verloot 36 kaarten onder haar leden. Stuur uiterlijk 15 mei 

een mail naar secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl waarin 
u aangeeft of u graag 1 of 2 kaartjes wilt. Bent u nog geen lid, 
kijk dan op de website www.dierdonk.nl en geef u op.
Wilt u meer weten over Maskerade? Bezoek dan hun website 
www.maskeradehelmond.nl.

Bestuur van wijkvereniging Dierdonk
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Busreis Moet Niks: Ontdek West-Brabant

Oudenbosch & historisch Willemstad
Dinsdag 28 mei 2019
De jaarlijkse busreis neemt je mee naar de mooiste plekjes 
in West-Brabant. Een prachtige reis met een bezoek aan de 
wonderschone basiliek van Oudenbosch en het pittoreske 
vestingstadje Willemstad aan het Haringvliet.

De Ontdek West-Brabant reis is inclusief:
* Vervoer per luxe touringcar
* 1 x koffie of thee met gesorteerd gebak
* Entree en rondleiding Basiliek Oudenbosch
* Lunch in Willemstad
* Stadswandeling Willemstad o.l.v. ervaren VVV-gidsen
* Diner met voor-, hoofd- en nagerecht en 1 drankje.
Prijs
Leden wijkvereniging: € 45,00 p.p.
Niet-leden: € 55,00 p.p.

Geef je op en ga mee!
Aanmelden kan bij Ans Postma, per mail: 
annigje1945@gmail.com of 06-20397918.
Je kunt de betaling voldoen op de bankrekening van MoetNiks 
t.a.v. W.A. Claassen NL64 ABNA 0462 3533 03 ovv Busreis 
2019 en je naam. Je kunt je ook persoonlijk opgeven op de 
woensdagochtend tijdens koersbal en het geld ter plaatse 
contant voldoen in een envelop met je naam, telefoonnummer 
en e-mailadres. Je inschrijving is pas definitief als de betaling 
is voldaan.
* Bij opgave a.u.b. voorkeur hoofdgerecht vlees of vis, dieet of 

vegetarisch vermelden.
* Laat het snel weten, want vol is vol.
* Je reist mee op eigen risico.

We vertrekken om 8.40 uur vanaf de parkeerplaats bij de AH 
Dierdonk en zijn om 21.00 uur weer terug bij AH Dierdonk.

Leden verving 
MoetNiks
Zoekt u een leuke activiteit en contact met anderen, kom dan 
op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur naar Parkzicht om 
te koersballen en jeu de boules, Niks Moet en veel mag bij 
MoetNiks.

Activiteitenoverzicht MoetNiks mei/dec.
Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting

Mei dinsdag 28e Dag Bustocht
Omgeving West Brabant

Oudenbosch
Willemstad

Vertrek bus om 8.40 uur bij AH
Aankomst om 21.00 uur bij AH
Zie informatie Gazet Mei

Juni dinsdag 25e Fietsdagtocht 45km-
50km

Vertrek 9.30 uur bij AH Terug 
rond 17.00uur.

We lunchen op eigen kosten 
in een Horecagelegenheid. 
Opgave voor 18-06 bij 
activiteitencommissie

Eind Juli Jeu de boules toernooi Parkzicht Informatie volgt

Half Augustus Korte fietstocht 25 km Vertrek om 10.00 uur vanaf 
parkeerterrein AH Van 10.00 uur tot 12.30 uur

September Culinair uitstapje Informatie volgt

Oktober Excursie Informatie volgt

November Curling Lierop Informatie volgt

December 4e

December
Sinterklaas koersbal
Kerstviering

Parkzicht
Parkzicht

Informatie volgt
Informatie volgt

Elke woensdag morgen
Elke woensdag morgen

Koersballen
Jeu de Boules

Parkzicht
Parkzicht

Van 10.00-12.00 uur
Bij goed weer

Contactpersonen: Ans Postma tel. 06-20397918 / Henk Arts tel. 537112 / Wim Claassen tel. 559737
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Op excursie naar het Heemhuis in Deurne
Op dinsdag 19 maart arriveerden we om 13.45u bij het 
Heemhuis. We werden daar ontvangen door enkele leden van 
de heemkundekring H.N. Ouwerling.
Onder het genot van een lekker bakje koffie (de peperkoek 
kregen we na de excursie) kregen we uitleg over de 
geschiedenis van het Heemhuis. Hierna werden we in twee 
groepen ingedeeld. Een groep ging naar de zolder, de andere 
groep naar de kelder.
Op de zolder is een tentoonstelling ingericht met oude 
gebruiksvoorwerpen zoals men die vroeger gebruikte in de 
keuken, op het erf en in de schuur. Voor velen een terugblik 
in het verleden.Voor mij was het een déjavu: Een paar jaar 
geleden hebben we een soortgelijke tentoonstelling gezien in 
Neerkant.

In de kelder (via een moeilijk trapje) is een tentoonstelling 
ingericht over de historie van de Peel met als blikvanger de 
Gouden Helm. Een replica uiteraard; het origineel is in Leiden.
We kregen uitleg over de vondsten uit de Peel en over 
de Peelrandbreuk die duidelijke gevolgen heeft voor de 
grondwaterstand in onze regio.
Na afloop verzamelden we ons in de huiskamer waar we uitleg 
kregen over de site Deurnewiki. Heb je interesse in Deurne en 
omgeving dan kun je op die site veel opzoeken.
De beugelbaan hebben we niet gebruikt: te nat en te koud.

Al bij al een leuke en leerzame middag met dank aan 
het organisatiecomité van MoetNiks en de leden van de 
heemkundekring Deurne.

Henk van der Zanden.
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Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)

Verse asperges,
ook geschild en verpakt

aardbeien en eieren
di-za winkel  9.00 uur tot 17.00 uur.

ma-zo versautomaat 8.00 uur tot 22.00 uur.

www.tuincentrumdebiezen.nl

7 minuten van Dierdonk!

De nieuwe tuinplanten zijn binnen

Wij helpen u graag!

Klantnr  
 

Fo maa : 
Datum: 

62 979
      

140 x  
09-12

                 

      
 

                  r ichti  n de kast

Bernhardstraat 15
Bakel

            



Lightpainting is een techniek waarbij 
je met een of meerdere lichtbronnen 
en een camera met lange sluitertijd je 
eigen schilderij in het donker creëert. 
Dit was het thema van ons laatste 
club uitje. Een van de weinige uitjes 
die zich logischerwijs in de avonduren 
afspelen. 

Hieronder wat tips.
• Zorg voor een degelijk statief; 

lightpainting is niet te doen vanuit 
de hand.

• Om voldoende tijd te hebben voor 
het maken van je lightpainting, kies 
je een lange sluitertijd. Reken op 
minimaal 30 seconden. De camera 
zet je op de Bulb-stand.

• Om trilling te vermijden, gebruik 
je de zelfontspanner om de tijds-
opname te starten of maak je 
gebruik van en afstandsbediening.

• Om overbelichting en ruis te 
voorkomen stel je bij voorkeur je iso 
zo laag mogelijk in.

• Autofocus kan niet scherpstellen in 
het donker en raakt in de war van de 
vaak snel bewegende lichtpunten. 
Zet tijdelijk een voorwerp op de 
plaats waar straks de actie komt en 
beschijn het met je zaklantaarn om 
manueel scherp te stellen.

De lichtbron kan van alles zijn. Kerst-
verlichting, een zaklamp, laser pointer of 
zelfs je smartphone. 

Hieronder een uitleg van de creatie van 
de vonkenregen.

• Knip een stukje van de bundel 
staalwol en pluis het een beetje uit.

• Stop de staalwol in een garde.
• Bevestig de garde aan een stuk 

touw.
• Steek de staalwol aan.
• Draai de garde in het rond; de 

vonken spatten alle kanten op.

Zorg wel voor oude kleding van niet 
brandbare materialen!

En wat een fotomodel he: de Renault :-)

Veel creativiteit en fotoplezier gewenst.

Jeroen van Odijk

Lightpainting : Schilderen met licht
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HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
   

       

       Ingrid van den Broek - Peters
       Email: yogametingrid@gmail.com
       Lokatie: Het Parochiehuis, Gemertseweg 2, te Bakel

Yoga met Ingrid
Yoga met Ingrid is mijn initiatief dat ontstaan is na 
meer dan 20 jaar werkzaam te zijn als oefentherapeut 
Mensendieck en na bijna 10 jaar onderzoeken leren 
en beoefenen van verschillende yogastijlen. Yoga is 
inmiddels verweven met mij, mijn dagelijks leven en 
mijn werkzaamheden als oefentherapeut.
 
Critical Alignment Yoga
Ik geloof in de kracht van de combinatie 
Oefentherapie en Yoga, van oosterse en westers 
oefenvormen en gezondheidsvisies. Deze kennis met 
mijn ervaring wil ik graag delen in de vorm van 
Critical Alignment Yoga: ‘Get yourself in line’.

Yoga met Ingrid
Critical Alignment Yoga 

               

 
Meld je aan voor een introductieles(sen):
 € 10,00 per les

 6 juni : 20:30 - 21:30           13 juni: 20:30 - 21:30           
                20 juni: 20:30 - 21:30

4  MEI
H E L M O N D

W E E K M A R K T  8 : 3 0 - 1 6 : 0 0

A R M B A N D J E S  &  S C H U I M K O E K E N
V O O R  H E T  G O E D E  D O E L :  

A l p e  d ' H u Z e s  2 0 1 9
 www.2climb2raise.nl

www.opgevenisgeenoptie.nl
www.kwf.nl

            



Al heel vroeg in de morgen zit Wouter 
bij Mieke op het bed. Ze oefenen 
samen het versje dat Mieke op school 
heeft geleerd. Het is een versje voor 
moederdag. Als mamma straks wakker 
wordt, gaan ze het opzeggen.

‘Een keer in het jaar mogen moeders 
niks doen, een keer in het jaar

zijn alle moeders blij. 
Een keer in het jaar

krijgen ze de allerdikste zoen, een keer 
in het jaar

zijn alle moeders vrij.’

Wouter vindt het wel moeilijk, maar hij 
doet heel erg zijn best. ‘Waarom zijn de 
moeders vrij?’ vraagt hij. ‘De moeders 
moeten altijd poetsen,’ antwoordt 
Mieke,‘en afwassen en stofzuigen en 
strijken. Maar vandaag niet. Vandaag 
doen de vaders en de kinderen alles. 
‘Maar pappa poets ook,’ zegt Wouter. 
‘En hij wast de borden en de ramen.’ 
Vooral de ramen vindt Wouter altijd heel 
leuk want dan mag hij meehelpen met 
de tuinslang.’Dat is waar,’ zegt Mieke, 
‘maar mamma doet het  allermeeste.  
En  strijken  kan  pappa niet. Hij strijkt 
alles scheef, zegt mamma.’ ‘Zullen wij 
ook poetsen?’ stelt Wouter voor. ‘Dat 
is een goed idee,’ zegt Mieke. ‘Dan  is  
het  echt  moederdag.  We  gaan eerst 
poetsen en daarna maken we ontbijt en 
dan roepen we mamma en pappa.’ Ze 
gaan heel zachtjes naar beneden, want 
pappa en mamma mogen niks merken.

In de keuken zetten ze eerst twee 
stoelen voor het aanrecht. Mieke klimt 
er boven- op. Ze wijst naar de hoek 
van de keuken en zegt: ‘Wouter, geef 
die grote emmer eens aan.’ Wouter 
sleept de emmer naar de stoelen. Mieke 
tilt hem in de gootsteen en draait de 
kraan open. Wouter klautert ook op de 
stoelen. Ze laten de emmer vol- lopen 
en doen er afwasmiddel in. Heel veel, 
zodat het lekker schuimt. ‘Wat gaan we 
eerst poetsen? vraagt Wouter. ‘De keu- 
ken,’ antwoordt Mieke en ze springt op 
de grond. Uit het gootsteenkastje pakt 
ze een grote borstel en een vaatdoek. 
Ze geeft de vaatdoek aan Wouter. Zelf 
maakt ze de borstel flink nat en wrijft 
ermee over de tafel. ‘Wat moet ik 
poetsen?’ vraagt Wouter. ‘Ik ga eerst 
borstelen,’ zegt Mieke, ‘en dan doe jij 

het met je doekje na.’ Wouter dompelt 
de vaatdoek in de emmer en springt 
ook van de stoelen. Er valt een grote 
plens water op de grond. ‘Ik ga eerst 
de vloer poetsen,’ zegt hij. Wouter 
gaat op zijn kniëen zitten en begint 
over de vloer te vegen. ‘Weet je wat,’ 
zegt Mieke, ‘we zetten de emmer op 
de grond. Dan kunnen we nog beter 
poetsen. Kom Wouter, je moet me 
helpen.’ Samen gaan ze weer op de 
stoelen staan en beginnen de emmer 
op te tillen. ‘Die is zwaar,’ zegt Wouter. 
Ze moeten flink tillen, maar het lukt. Zet 
zetten de emmer eerst voorzichtig op 
de rand van het aanrecht. ‘Nou moet 
de em- mer op de stoelen,’ zegt Mieke. 
Ze pakken de emmer weer vast, maar 
hij is veel te zwaar en gaat helemaal en 
gaat helemaal scheef. ‘Niet doen!’ roept 
Mieke. Wouter laat van schrik los. Mieke 
kan de emmer niet meer houden en met 
een enorme klap valt hij op de grond. Al 
het water stroomt door de keuken. De 
kinderen kijken met grote ogen naar 
de vloer die ineens onder het schuim 
zit. Dan horen ze iemand de trap af 
stampen.’Oei!’ fluistert Wouter.

Met een ruk trekt pappa de keukendeur 
open en blijft met open mond op de 
drem- pel staan. ‘Wat gebeurt hier?’ 
roept hij. We poetsen,’ zegt Wouter. 
‘Voor moederdag.’ ‘Zijn jullie nou 
helemaal gek geworden!’ Mieke begint 
te huilen en roept: ‘Alle moeders zijn 
vrij. Daarom poetsen wij.’ ‘O nee,’ 
kreunt pappa. ‘We ruimen alles op,’ 
snikt Mieke. ‘Vooruit, naar de kamer!’ 
schreeuwt pappa boos. De kinderen 
rennen door het schuim de keuken 
uit. ‘En maak je voeten droog,’ roept 
pappa, ‘anders kan ik zo nog een keer 
beginnen.’

In  de  kamer  gaan  Wouter  en  Mieke 
heel stil op de bank zitten. Na een tijdje 
komt pappa. ‘Ik heb de hele keuken wel 
drie keer moeten dweilen,’ moppert hij.
‘Waarom doen jullie zo raar?’ ‘Voor de 
moeders,’ zegt Wouter. Pappa snapt 
het, maar hij is nog steeds boos. ‘Ja 
ja,’ roept hij, ‘en daarom maken jullie 
er zo’n puin- hoop van. Dan kunnen 
de moeders het opruimen.’ ‘Maar de 
vader heeft het toch opgeruimd,’ zegt  
Wouter.  Pappa  zucht.

‘Dat is waar. Laten we nou maar een lek- 
ker ontbijt maken voor mamma.’
Even later gaan ze in optocht naar 
boeven. Pappa draagt een blad met 
thee en brood- jes. Mieke mag de 
suikerpot vasthouden en Wouter het ei. 
‘Dat is een verrassing!’ roept mamma. 
‘Maar wat was dat toch allemaal voor 
kabaal?’ Pappa kijkt even naar Wouter 
en Mieke. ‘We hebben de keuken een 
sopje gegeven,’ zegt hij. ‘Ja,’ roept 
Wouter stralend. ‘We hebben gepoetst.’ 
‘Omdat het moederdag is,’ roept Mieke 
en samen met Wouter zegt ze het versje 
op. Dan vertelt pappa wat de kinderen 
in de keuken hebben uitgespookt.

Mamma moet heel erg lachen en vraagt:
‘En wat doen jullie met vaderdag?’ ‘Heb 
je dat ook?’ vraagt Wouter. ‘Nou en of,’ 
zegt pappa. ‘Over een paar weken. Dan 
zijn alle vaders vrij en moet mamma de 
keuken dweilen. ‘O nee,’ zegt mamma,
‘want ik sluit jullie van tevoren op in je 
kamer.’ ‘Echt waar?’ vraagt Wouter met 
een benauwd gezicht. ‘Nou en of,’ zegt 
pappa. ‘We stoppen jullie in een grote 
kooi met een emmer met sop. Dan 
mag je je kooi schoonmaken.’ Wouters 
lip begint te trillen, maar Mieke begint 
te giechelen. ‘Ik wil niet een kooi met 
sop,’ zegt Wouter. ‘Gekkie,’ zegt Mieke, 
‘pappa maakt een grapje.’ ‘Zo is dat,’ 
zegt pappa, ‘maar ik wil wel net zo’n 
versje als jullie voor mamma hebben 
opgezegd.’ Wouter begint meteen.

‘Een keer in het jaar mogen vaders niks 
doen, een keer in het jaar

zijn alle vaders blij .’

Maar verder weet hij het niet meer. Hij 
rent gauw naar pappa, slaat twee armen 
om zijn nek en roept: ‘Een dikke zoen!’

Uit: 
Nog één 
nachtje 
slapen 

van 
Jacques

Vriens en 
Dagmar 

Stam

1 x in het jaar mogen moeders niks doen..
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 27.
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KDV DE BEREBOOT : Natuurlijk!  
Voor actieve en uitdagende belevenissen 
komen kinderen graag naar de Bereboot!

KDV De Bereboot in Dierdonk heeft zeeën aan buiten & 
binnenruimte om te spelen, een dierenweide een moestuin 
en is gelegen aan een prachtig natuurgebied, de Bakelse 
Beemden, met mooie wandelpaden en een bos. Dit vormt een 
unieke uitvalsbasis voor het samen ontdekken van de natuur!

Kleine stapjes maken een groot verschil
Bij KDV de Bereboot  laat je je kind met een gerust hart achter. 
Onze ervaren en getrainde medewerkers maken er met je 
kind elke dag een leuke dag van! Op onze groene opvang 
ontwikkelt je kind zich optimaal door in de buitenlucht te 
spelen, leren, ontdekken en samen te bewegen. Je kind krijgt 
de rust en ruimte om te leren over zichzelf en zijn of haar 
plaats in de wereld. 

Waarom vinden wij natuurbeleving zo 
belangrijk?
Kinderen worden er blijer, creatiever, socialer en fitter van. 
Een kind, dat plezier beleeft in de natuur, is vrij en gelukkig. 
Wist je dat je kind buiten in de natuur ontspant en tot rust 
komt? Buiten zijn en buiten spelen is gezond.
kinderopvang Bereboot laat kinderen plezier beleven door 
op een actieve en gezellige manier in beweging te zijn. 
Bij kinderen die veel buitenspelen en bewegen wordt de 
fantasie geprikkeld. Het is goed voor de sociale vaardigheden, 
gezondheid en motoriek en zij groeien evenwichtiger op. 

Dagopvang 0-4 jaar 
Wij zijn een VVE locatie (voor- en vroegschoolse educatie)

Onze Babygroep 

Vroeg beginnen met groen
Je baby slaapt, speelt en ontwikkelt zich in een rustige, knusse 
groep met andere leeftijdsgenootjes. Ook de allerkleinsten 
zijn  veel buiten; lekker wandelen in de mooie omgeving,  
lekker kruipen over het gras, blaadjes van de bomen voelen 
en luisteren naar vogeltjes! Alles is erop gericht om het 
voor je baby zo fijn mogelijk te maken. Onze pedagogisch 

medewerkers op de babygroep zijn speciaal opgeleid om 
jouw baby van de beste zorg te voorzien. Zij kan jouw kindje 
goed ‘lezen’ en begrijpt waaraan hij of zij behoefte heeft. 
Persoonlijke aandacht voor je kleintje staat bij ons voorop. 

Dreumes en een peutergroep bij de Dagopvang

Groene beleefwereld voor je peuter
Als kersverse wereldontdekker is er voor jouw dreumes/
peuter bij de Bereboot genoeg te beleven! Gezellig samen 
een prentenboek  lezen, puzzelen en spelen met kosteloos 
materiaal (een hut bouwen van dozen bijvoorbeeld) vinden 
alle kinderen leuk. Maar we spelen ook met tarwe of 
kastanjes of met houtschijven.  Heel het jaar door gaan we 
zo veel mogelijk naar buiten. In de herfst lekker stampen in 
grote regenplassen en in de zomer zandkastelen bouwen en 
rollen door het gras, ook de moestuin is favoriet! (Bijna) niks 
is te gek en vies worden mag! Kinderen leren spelenderwijs 
een heleboel.  

Peuterspeelzaal “Peuters in het Wild”

(2 - 4 jaar)  U  krijgt 1 uur gratis opvang per 
dagdeel  bij ons !
08:45 – 11:45 uur  ma t/m vrij (inloop vanaf 08:15 uur en 
uitloop tot 12:15 uur) en vrijdagmiddag 12:15 tot 15:15 uur 
(inloop vanaf 11:45 uur en uitloop tot 15:45 uur)

In onze peuterspeelzaal kunnen kinderen al vanaf twee jaar 
terecht. Een avontuurlijke, natuurlijke opvang voor uw peuter.  
We zijn zoveel mogelijk buiten te vinden. We spelen in onze 
tuin, met de dieren op de dierenweide,  gaan naar het bos of 
we helpen mee in de moestuin. 
We bieden activiteiten aan die op de natuur gericht zijn, 
zoals spelen met natuurlijke materialen, lezen en zingen 
over de natuur. We gaan veel op avontuur met regenlaarzen 
en rugzak met wat fruit en drinken. We  vertellen verhalen 
we onderzoeken beestjes, we zien, horen, ruiken, spelen, 
ontdekken en beleven de natuur in onze achtertuin: “De 
Bakelse Beemden”. Dat is naast spannend, vooral heel 
leerzaam, want tussen alle plezier en pret door leren kinderen 
heel veel. 

Fantasie en verwondering staan centraal.

advertorial
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het leukste kinderdagverblijf in de regio!

De Buitenschoolse opvang  4-12 jaar:  

Na schooltijd lekker bewegen, veel lachen en 
energie opdoen.

ACTIEF, SPORTIEF, NATUUR, OUTDOOR:  als vast onderdeel 
van ons aanbod

Iedere dag een unieke beleving
Het gevarieerde programma staat garant voor uitdagende  
(sport) activiteiten, plezier, natuur en avontuur. Kinderen 
ervaren momenten die zij niet snel op een schoolplein of thuis 
beleven. Deze vorm van opvang en buiten(spel) is uniek en 
alleen bij ons te vinden.
De kinderen zitten bij ons in verschillende leeftijdsgroepen  
4-t/m 7 jaar en 7 t/m12 jaar. 

Sport en spel 
Binnen sporten doen we wekelijks in de gymzaal van Dierdonk 
en buitensporten op het sportcomplex van de Rijpel met 
echte voetbalvelden, een Pannaveld en een eigen tof 
‘clubhuis’, waar we een aantal keren per week met onze bus 
naar toe gaan.

ONZE OUTDOOR-BSO-GROEP  “DE VERKENNERS” (7-12 jaar) 
is een stoer concept 
Waarbij wij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen 
prikkelen. Kinderen gaan avonturen beleven en gaan 
uitdagingen aan met activiteiten als speurtochten, hutten 
bouwen, dieren verzorgen, hout bewerken , sporen zoeken, 
vliegeren en GPS tochtjes. Tijd na school is waardevolle 
tijd. Ook kinderen helpen ons met ideeën voor leuke 
activiteiten. Waar volwassenen in de natuur soms belemmerd 

worden door de gedachte aan vies worden, hebben de 
kinderen in onze Outdoor BSO daar geen last van. Zij zien 
alleen de uitdaging en stellen de ene vraag na de andere.                                                   
Vol enthousiasme wordt in de aarde gewroet, bladeren bijeen 
geraapt en takken verzameld. De tak wordt met een touwtje 
eromheen een vishengel, maar wordt ook gebruikt om te 
tekenen en om een beschutting te maken. Zo ontstaan veel 
activiteiten vanzelf. Meedoen aan Outdoor-activiteiten of zelf 
initiatief nemen. Steeds zelfstandiger worden. Je bezighouden 
met avonturen, uitdagingen aangaan, spel, techniek en 
muziek midden in de natuur.  En dat alles onder professionele 

begeleiding van enthousiaste pedagogische medewerkers (we 
hebben zelfs een medewerker met een heuse  boswachter 
achtergrond). Voor alle sportieve kinderen die graag buiten 
zijn, is dit een unieke kans.

Locatie Sportcomplex de Rijpel 3, 5709 LB 
Helmond
WIST U DAT .. .. Wij op onze tweede locatie bij Sportcomplex 
de Rijpel ook een BSO-groep hebben?
Samen buiten zijn, sporten en bewegen is hier een heus 
feest. Met de prachtige velden en faciliteiten kunnen wij 
u en de kinderen net dat beetje meer bieden. Ook het bos 
op loopafstand is favoriet voor, outdooractiviteiten, lekker 
ravotten met vriendjes, een speurtocht, hutten bouwen, te 
veel om op te noemen. Je kind beleeft elke dag weer een 
nieuw avontuur! 
Natuurlijk is het nog steeds mogelijk om binnen even rustig 
een boekje te lezen, te knutselen, te bouwen,  te spelen of 
even wat te eten en te drinken. 
Wij zijn hier geopend  op ma/di/do. Op Woensdag en Vrijdag 
is de opvang op onze locatie Dierdonk
Op deze locatie bieden wij FLEXIBELE OPVANG aan.

Kom snel kijken op onze schitterende locaties 
en beleef ons unieke concept!
Wij halen kinderen op van de volgende scholen: BS Dierdonk , 
BS de Kleine kapitein, BS Talentrijk, Bs Sylvester 
Bernadette, BS de Goede herder , Bs de Toermalijn,  
Bs de Straap, Bs de Rakt, BS de Rank, Bs de Taalbrug,                                                                                          
BS “de Bundertjes” en BS “Mozaiek”. (staat uw school er niet 
bij, neem toch contact met ons op )

Heeft u vragen of wilt u meer weten over ons 
aanbod? 
Neem gerust contact met ons op via: mail@bereboot.nl of Tel: 
0492-475009.
Maar kijk vooral ook eens op onze website www.bereboot.nl

Op Facebook kunt u dagelijks onze avonturen volgen van 
beide locaties in Helmond. U vindt ons via @debereboot. 

KDV De Bereboot: Elke dag een avontuur in 
de natuur!
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Dierdonkdagen 2019, 6,7,8 september
De dagen worden langer en de temperaturen zijn aan het 
stijgen, tijd ook weer voor de Dierdonkdagen vrijwilligers 
om weer een heerlijk weekend voor de hele wijk in elkaar te 
zetten.

Nog niet alle onderdelen zijn definitief ingevuld, maar we 
willen jullie alvast een kijkje geven op onze menukaart.

Naast een aantal inmiddels vaste onderdelen zoals de 
jeugddisco, de Zeskamp en natuurlijk de Feestavond in 
de Tent, kunnen we alvast verklappen dat we een nieuw 
spektaculair onderdeel hebben op de zaterdagmiddag voor 
alle basisschoolkids van 6 t/m 12 jaar….....

De Durf&Drek Run.
Onze eigen Dierdonk obstakel en modder parcours rondom 
de Feesttent op het Dierdonkdagenterrein. Ben jij tussen de 6 
en 12 jaar en ben je niet bang om vies te worden daag dan je 
vriendjes en vriendinnetjes uit om de strijd aan te gaan.

Zeskamp.
Op de zondag de zinderende zeskamp als afsluiter van het 
weekend. Met dit jaar weer nieuwe uitdagende spellen en 
natuurlijk de gigantische stormbaan om alle teams tot het 
uiterste te dwingen.

Feestavond in de Tent.
De Feesttent, de grote blikvanger op het DD-terrein, heeft dit 
jaar een nieuwe look gekregen.
Op de zaterdagavond gaan we weer voor en uitverkocht en 
spetterend feest.

Nog niet alle gerechten zijn onthuld

Verder zijn we bezig om zelf of in samenwerking met andere 
Dierdonk verenigingen meerdere activiteiten te ontplooien. 
Zou u met uw vereniging of club zich ook willen presenteren 
tijdens de Dierdonkdagen laat het ons weten via mail: 
activiteiten@dierdonkdagen.nl

Zou je de Dierdonkdagen willen ondersteunen / sponsoren 
neem dan kontakt op via: bestuur@dierdonkdagen.nl

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen over de 
Dierdonkdagen, ga naar onze website Dierdonkdagen.nl en 
like onze facebookpagina: Dierdonkdagen

Verder op de Menukaart:
vrijdag

• Starter
• Jeugddisco

zat.middag
• Voorgerecht
• Knutselen
• Voetbal 4x4
• Durf&Drek Run

zat.avond
• Hoofdgerecht
• Feestavond in de Tent

zondag
• Nagerecht
• Zeskamp
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Dierdonk 3D: Ra, ra wie plast daar? 

Caratconcerten op Zondag in Helmond
Mist u de concerten in de Gaviolizaal?
U kunt op de volgende dagen terecht in 
de Warande bij de caratconcerten:
5-mei

12.00 u Gerwens Muziekkorps 
13.00 u Bigband JazzCape 
14.00 u Koperpoets 
15.00 u Irisch koffie

12-mei 
12.00 u Muzikale 
13.00 u Zanggroep Midoré 
14.00 u Shantykoor De Klotvaarders

19-mei 
12.00 u Zanggroep Cascade
13.00 u Met Smartelijke Groet
14.00 u De Parkbloazers Nuenen

26-mei 
12.00 u Seniorenharmonie Helmond
13.00 u Brand New Voices 
14.00 u Salty dogs

30-mei 
12.00 u ntb 
13.00 u Love4music 
14.00 u zanggroep Zingiz

2-jun 
12.00 u Amicitia (OHM) 
13.00 u Stadskoor Grave 
14.00 u Lambardi.

Wijzigingen en overmacht voorbehouden!!

Als geheim agent ben ik meestal op 
zoek naar de vrijwilliger in Dierdonk die 
zijn/haar taak met overgave uitvoert 
maar die te weinig wordt gezien. Ik 
begeef mij in cognito door de wijk en 
speur naar dit soort pareltjes. Deze 
maand vraag ik echter de aandacht 
voor totaal iets anders.

De casus
Dagelijks loop ik langs het nieuwste 
kunstwerk in onze wijk: Een bronzen 
beeld op een hardstenen sokkel, ge
titeld ‘Meisje met vogel’. U kent het 
wel, het beeld van Petry Claassen dat 
op de hoek van de Waterleliesingel 
en de Zwanebloemsingel staat. Op 9 
september 2018 is het beeld ont huld 
door een grote delegatie (ex)-wet-
houders ter gelegenheid van het 25 jarig 
bestaan van de wijk. De aanwezigen 

waren zeer te spreken over het kunst
werk.
Maar wat is het geval? De zijkant van 
de sokkel vertoont regelmatig vochtige 
plek ken. En zeker niet alleen na een 
re gen  bui. De conclusie is duidelijk: de 
sok kel wordt regelmatig als boom ge-
bruikt door een of meerdere mannelijke 
honden. Bekijk de foto maar eens goed.
Onge lofelijk. Welk baasje laat zijn hond 
tegen de sokkel plassen? Een duidelijke 
opdracht voor mij als DierDonk Detec
tive.

Wat zegt de Gemeente?
Allereerst ben ik op de website van 
de Gemeente Helmond gaan kij
ken naar de regels omtrent het uit
la ten van honden. Op de website 
https://www.helmond.nl/dieren is daar
over het volgende te lezen: ‘Als eigenaar 
van een hond hebt u te maken met de 
volgende regels omtrent het uitlaten 
van uw hond. Identificatieplicht, Aanlijn-
plicht, Opruimplicht, Verbodsgebieden 
en Gevaarlijke of hinderlijke honden’.
Opvallend is dat er nergens wordt ge-
sproken over overlast door urine van 
de 8.231 Helmondse honden. Poep 
opruimen is wel verplicht bin nen de 
bebouwde kom en op de honden
speelvelden.

Als ik er vanuit ga dat het baasje de 
hond netjes aan de lijn heeft als hij 
(de hond) tegen de sokkel plast, kan ik 
weinig uitrichten. Het is dus van belang 
dat ik zelf de dader pak en daar heb ik 
andere middelen voor gebruikt uit mijn 
onderzoekarsenaal.

Meetlat, wattenstaafje en drone
Uit een analyse van de hoogte van de 

urineplekken heb ik afgeleid dat de 
hond een schofthoogte heeft van circa 
50 cm. Hierdoor vallen al vele rassen 
af. Met een wattenstaafje heb ik enkele 
urine druppels veiliggesteld en voor 
DNAonderzoek opgestuurd naar een 
specialistisch lab.
Als laatste heb ik een drone, die ook 
gebruikt is bij de onthulling van het 
kunstwerk, ingezet. Die hangt nu stille-
tjes op een aanzienlijke hoogte boven 
het kunstwerk en stuurt videobeelden 
naar mijn telefoon als er beweging rond
om het kunstwerk is.

Kortom, de kans dat ik de dader op 
korte termijn ontmasker is groot. Tenzij 
hij dit artikel ook leest en besluit om de 
hond niet meer tegen de sokkel te laten 
plassen. Dat mag natuurlijk ook. Dan 
blijft het kunstwerk voor u en voor mij 
een genot om naar te kijken.

Groeten van geheim agent pd7

Gazet mei 2019 21

              



HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL
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 *onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 
ALS IN 

EINDHOVEN

Vraagprijs € 312.000,- k.k.

Wildenborchlaan 52

            



Kent u deze Dierdonker al?
Cyrilla van Dijk
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie 
woont er in uw buurt en wat houdt hen 
bezig? In ieder editie een interview met 
een Dierdonker om hier achter te komen.
Deze keer: Cyrilla van Dijk.

Cyrilla (48 jaar) is een echte ‘bezige 
bij’ en houdt van aanpakken. Samen 
met haar man en drie kinderen woont 
ze sinds 2000 in onze mooie wijk. Om 
mensen in Helmond te leren ken
nen zij en haar man kwamen uit de 
randstad zijn ze gaan duiken in de 
Molenstraat. Al gauw startte Cyrilla er 
een clubblad, bedacht en organiseerde 
ze activiteiten en zocht ze actief naar 
spon soren. Na vele brevetten en ge
wel di ge weekendtripjes, zorgde de 
komst van hun oudste zoon Renzo er 
uit ein de lijk voor dat ze steeds minder 
actief werden. Het duiken bleek lastig te 
combineren met kinderen.

“Maar ik mis het niet hoor”, zegt Cyrilla 
lachend, “de kinderen vullen het wel 
op.” Wie denkt dat ze hiermee bedoelt 
dat ze nadien haar handen vol had aan 
drie kleine kinderen, heeft het mis: vanaf 
toen ging ze dingen doen die aansloten 
bij het leven van haar kinderen. “Mijn 
kinderen zijn altijd leidend geweest”.

Zo miste ze iets van peutergym in de 
buurt toen haar oudste 3 jaar was. 
Uiteindelijk kwam ze na een tip van 
haar overbuurvrouw terecht bij voetbal
vereniging MULO, bij de Braak. Niet 
alleen ging haar zoon daar voetballen, 
ze werd er ook hoofdleidster van zo’n 
200 tot 300 kinderen. Ze bruiste van 

de ideeën en kreeg ook alle ruimte die 
uit te voeren. “Dat gevoel van: din
gen kunnen hier anders!” zegt ze ent
hou si ast. Ze begeleidde trainers en 
organiseerde allerlei activiteiten, waar
onder een weekend voor kinderen met 
een beperking. Ze vond het echt fan
tastisch en glundert terwijl ze vertelt 
over de ‘grote knapen’ die ze nu nog wel 
eens tegenkomt in de stad en die haar 
dan vol enthousiasme aanspreken. “Dan 
denk ik; wauw, jij was dat kleine keutel
tje, amper groter dan de bal”.
Ze was er zes avonden in de week mee 
bezig en dat zes jaar lang. Toen kreeg ze 
het thuis niet meer gebolwerkt. Hoewel 
ze het moeilijk vond, besloot ze te stop
pen.

Toen ze tijdelijk stopte met werken 
dacht ze echter al snel weer; ‘ik moet 
wat gaan doen’. De bezige bij in haar 
zag een nieuwe kans bij Basisschool 
Dierdonk, waar haar kinderen inmiddels 
op zaten. Ze werd actief als vrijwilligster 
bij de Tussenschoolse Opvang (TSO) 
en dacht samen met de andere vrij
wil li  gers een plan uit om allerlei activi
teiten aan te bieden tijdens het uurtje 
overblijven. Zelf ontfermde ze zich over 
de activiteiten in de gymzaal. “Ik be
dacht juist dingen die eigenlijk niet echt 
mochten, zoals voetballen in de gymzaal 
… dat deed ik een keer per week voor de 
kinderen die dat echt heel leuk vonden. 
Ze moesten beloven het niet tegen 
meester Pieter te zeggen. Niemand 
heeft het hem ooit verteld.”

Ze kwam ook zelf met plannen en 
ideeën. Zo viel het haar op dat kinderen 
die tijdens rapportgesprekken in de 
gang op hun ouders moesten wachten, 
veel overlast veroorzaakten omdat ze 
zich verveelden. Ze stapte op de di
rec teur af en zei: Ik heb hier iets op 
be dacht! Met zijn toestemming ging 
ze al die kinderen gewoon opvangen 
in de speelzaal en daar entertainen. 
Alles kon en mocht. Kinderen vonden 
het fan tastisch en wilden niet meer 
mee naar huis. Sommige ouders gingen 
zelfs ‘kindloos’ naar huis om hun kroost 
aan het eind van de dag pas weer op 
te halen. Tegenwoordig bestaat deze 
opvang nog steeds. Docenten verzorgen 
deze nu zelf.

Na vijf jaar zo’n beetje iedere dag van 
half 10 tot iets over 3 op school te 
hebben vertoefd, moest Cyrilla hier 
eind 2017 mee stoppen omdat ze weer 
fulltime ging werken. Toch bleef het 
kriebelen. Stilzitten is nu eenmaal niet 
aan haar besteed. Daarom is ze sinds een 
jaar betrokken bij de tennisvereniging 
in Dierdonk. Ze is toegetreden tot het 
bestuur maar kwam er binnen omdat 
ze (uiteraard) allerlei ideeën had om 
meer leuke activiteiten voor de jeugd 
te organiseren. “Iedereen denkt dat 
alles heel duur moet zijn maar dat is 
helemaal niet waar. Low budget kun je 
iets echt zo gaaf maken, dat vergeten 
mensen soms.”

Inmiddels kent half Dierdonk haar dus 
wel zo’n beetje. Op de tennisvereniging 
komt ze weer met nieuwe mensen 
in contact. Ze vindt het er ook weer 

geweldig en geniet nog steeds volop van 
onze mooie wijk. “We hadden onlangs 
een uitwisselingsstudent uit Spanje op 
bezoek. Hij bleef maar vol verbazing 
herhalen hoe mooi, schoon en groot 
alles was hier.. En hij heeft natuurlijk 
helemaal gelijk. We hebben het echt 
zó ontzettend goed hier met z’n allen. 
Ik hoop dat mensen zich dat blijven 
beseffen. Het is hier gewoon perfect.”

Maartje van Lith
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Huijskensstraat 21  •  5706 XA Helmond (Brandevoort) 

NIEUWE COLLECTIES

Nu in onze showroom: 

prachtige nieuwe 

collectie
s gordijnenstoffen. 

Veel kleuren en stij
len, dus 

voor ie
der wat wils. 

Kom langs en laat u 

inspireren!

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

Engelseweg 200A    Helmond   T.0492 792499

~APPLAUSE PRODUCTIONS~
 Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531, 06-13428098

www.apverhuur.nl
"ALLES VOOR EEN COMPLEET FEEST TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN"

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

Partytenten: 3*3, 3*6, 4*4, 4*8

Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verl cht ng, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,

Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Spr ngkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decoratie, Verkoop, Koff e & Thee  etc.  etc.

            



Gratis Clinic- Zomerchallenge – voor jong & oud!
Tennis je deze zomer fit bij TV Dierdonk - Helmond

Loop je al enige tijd rond met de gedachte om te gaan 
tennissen?

Dan is het deze zomer een goed moment om bij TV Dierdonk 
in Helmond gratis deel te nemen aan onze tennis clinic. 
Tennisschool Sportevents, met onze vaste trainer Paul van 
Dijk, zal deze clinic verzorgen.
Ze hebben rackets, een snelheidsmeter en een ballenkanon 
bij zich! Je hoeft alleen je eigen sportschoenen (vlak profiel) 
mee te nemen.
TV Dierdonk zal er voor zorgen je ook gastvrij ontvangen 
wordt!

TV Dierdonk is een gezellige tennisvereniging die beschikt 
over een mooie moderne tennisaccommodatie gelegen in het 
hart van Dierdonk. Er wordt getennist op all weather banen, 4 
seizoenen lang.

Mocht je na deze clinic lid willen worden, dan hebben 
we voor jullie een Zomer Challenge! Dit is een compact 
lidmaatschap tot en met eind september, 5 tennislessen van 
een gecertificeerde trainer en een gratis tennisracket!
Op deze manier kun je:
• Kennis maken met tennis
• Onbeperkt vrij spelen;
• Een aantal lessen van de tennisleraar volgen;

Kom naar de gratis tennis clinic op zondag 23 juni van 11.00 
– 14.00 u
Graag inschrijven via onze website www.tvdierdonk.nl. Ook 
is daar meer informatie te vinden. Binnenlopen op de dag 
zelf is ook mogelijk. Daarnaast kun je een e-mail sturen aan 
leden@tvdierdonk.nl

Tennis je fit- Gratis Clinic Zomerchallenge

Gratis Fitcamp Dierdonk op maandagavond
Heerlijk buiten sporten, in groepsverband en allemaal op 
eigen niveau! Dat is wat we doen tijdens de fitcamp die al 
vanaf 21 mei 2018 in Dierdonk wordt gegeven.

Oud of jong, man of vrouw, slank of niet, sportief of beginner 
…het maakt allemaal niets uit en dat is ook wat te zien is aan 
de gevarieerde groep die wekelijks komt sporten.
Tijdens de fitcamp trainen we met ons eigen lichaamsgewicht 
en gebruiken we geen scala aan materialen.

Nieuwsgierig geworden?
Kom een keertje meedoen. Het enige wat het u kost is een 
uurtje van uw tijd!

Iedere maandagavond wordt er getraind. Voor meer 
informatie of aanmelden, graag via: 24fitcamp-helmond 
(facebook) of helmond24fitcamp@outlook.com

Bij voorbaat dank en vriendelijke groeten
Arie Manders

Rhulenhofweide 44, 5709SH Helmond
Tel 0492517564, Mob 0653310131

Email a.manders23@upcmail.nl

Gazet mei 2019 25

            



De kookmuts
De lente, dat is hét seizoen voor 
asperges. Beter dan nu zal je het witte 
goud niet vinden. Een bereiding op z’n 
Helmonds, met ingrediënten die zacht 
zijn van smaak, laat de groente volledig 
tot z’n recht komen.
De topper met verse Hollandse asperges 

is een perfecte combinatie van eenvoud en kwaliteit. Een 
portie van ons witte goud, geklaarde hoeveboter, verse eieren 
en peterselie. Hoe simpel kan ‘lekker’ zijn?

Mijn weerspreuk voor deze maand is;   “Is het weer in Mei te 
mooi, dan krijgt de schuur maar weinig hooi.” 
Het is maar dat u het weet.    

Gazetmenu voor de maand mei
Asperges op Helmondse wijze  .   .   .  
   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . voor 4 personen
Ingrediënten

28 Hollandse asperges
300 gram roomboter
6 eieren
1 bos krulpeterselie
Nootmuskaat
Zout en peper

Benodigdheden
Grote kookpan
Steelpan(nen)
Pureestamper

Bereidingswijze
Hoe weet je of de asperges vers zijn? De 
plek waar de asperge werd afgesneden 
mag niet houtachtig zijn. Wrijf enkele 
asperges tegen elkaar. Als ze een zacht 
piepend geluidje maken zijn ze kakel-
vers.

Asperges koken is niet moeilijk, maar 
tegelijk een klein kunstje. Doe koud 
water in een ruime kookpan, de pan 
moet zo groot zijn dat de asperges na 
het schillen er ruim in kunnen liggen en 
voeg er wat zout aan toe.

Schil de asperges met een dunschiller. 
Hou elke asperge vast bij de kop en schil 
van boven naar beneden, rondom rond. 
Druk niet te hard op het mesje en de kop 
en rits de schil er in fijne slierten van af.
Breek of snij vervolgens het houterige 

‘kontje’ van de asperges af. Dan zal je 
ook meteen merken of ze zorgvuldig 
geschild zijn. Vind je het schillen van 
de asperges te veel werk dan kun je 
natuurlijk ook geschilde asperges kopen 
maar let dan wel goed op dat ze vers 
zijn.

Leg de geschilde asperges snel in het 
koude water en verhit de pan op een 
matig vuur. Breng het water tot aan het 
kookpunt, laat het heel even bubbelen 
en zet de pan vervolgens weg van het 
vuur.

Laat de asperges nog enkele minuten 
rusten in het kokend water. Reken 5 tot 
10 minuten voor een flinke portie.

Proef even, of steek een scherp mesje 
in de steel en voel of ze de juiste garing 
hebben, ze moeten nog knapperig maar 
toch voldoende knabbelzacht. Schep de 
asperges uit het water. Laat ze uitlekken 
op een schone keukendoek.

De geklaarde roomboter
Leg de roomboter in een steelpan en 
laat deze rustig smelten op een zacht 
vuur.
Om de boter te klaren, schep je de witte 
melkresten voorzichtig met een kleine 
pollepel of eetlepel uit de gesmolten 
boter. Een deeltje van het residu zakt 
naar de bodem. Ook dat gebruik je niet.
Giet dan de geklaarde boter, zonder het 

residu op de bodem over in een andere 
steelpan en hou de boter warm op een 
zeer zacht vuur.

Spoel de peterselie, laat het groen uit-
lekken en knip er de steeltjes af. Snipper 
de peterselieblaadjes fijn.

Breng een pan met water aan de kook. 
Leg de eieren in het kokende water en 
kook ze hard in zo’n 9 à 10 minuten. Koel 
ze nadien in koud water.
Pel de eitjes en doe ze in een meng-
schaal. Plet ze met een vork of puree-
stamper tot ‘mimosa’. Maak er geen 
puree van, maar behoud fijne stukjes ei.

Schep de geprakte eieren in de warme 
geklaarde boter. Voeg er ook een flinke 
portie peterseliesnippers aan toe en 
meng alles.
Voeg eventueel nog een scheutje 
van het aspergewater toe, en meng 
opnieuw.
Rasp wat nootmuskaat in het mengsel, 
samen met een snuifje zout en wat 
peper van de molen. Proef of de smaken 
goed zitten.

Serveer per persoon 7 warme asperges 
op een groot bord. Schep daarover een 
flinke portie van het eiermengsel met 
geklaarde boter en verse peterselie.

Tip(s):
• Reken voor een hoofdgerecht op 7 as-

perges, voor een voorgerecht 4 asper-
ges per persoon.

• Gebruik voldoende water om de asper-
ges ruim onder te laten staan.

• Voor dit gerecht heb je geklaarde boter 
nodig. De gesmolten roomboter moet 
geel zijn zonder witte restjes, zie verder 
de bereidingswijze.

• Presenteer het bord volgens de regels 
van de kunst met de kopjes van de as-
perges naar links.

• Ook lekker om wat gekookte ham of 
beenham toe te voegen voor de lief-
hebbers.

bron: De kookmuts.
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Afgelopen maand hadden we een soort van kruiswoordpuzzel. 
Had je soms met wat hulp alle woorden gevonden dan was de 
oplossing “hangt bij jou de vlag uit”. Dit had natuurlijk alles 
te maken met Koningsdag op 27 april.  
Uiteindelijk waren er maar 15 inzendingen, dus het aantal 
loopt weer terug. Kinderen blijf puzzelen en vergeet deze niet 
tijdig in te zenden. Ook als je voor de eerste keer meedoet kun 
je al meteen in de prijzen vallen. Uit de goede inzendingen 
van afgelopen maand heeft Gerard Bosmans, Voorzitter van 
de Wijkvereniging weer 3 willekeurige kinderen getrokken. 
Deze hebben op 19 april hun prijs, zijnde een boekenbon van 
de Ganzenveer, in ontvangst genomen. Op de foto hieronder 
de gelukkige prijswinnaars. 

Van Harte Gefeliciteerd!

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je 
deze maand een nieuwe kans.

Deze maand hebben we weer een letterrad.

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. 

Veel puzzelzoek plezier.

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per mail 
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
puzzel@dierdonkgazet.nl of per post naar: 

Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.

Deelname is weer 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. 
Onder de goede oplossingen verloten wij: 
3 boekenbonnen van € 10,00.

Uiterste inzenddatum: 

Woensdag 15 mei 2019.

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 19
Thijs Hermans, Brit Verhoeven en Luka Heynen
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Omdat iedereen anders is...

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

Hemelvaartsdag 

donderdag 30 mei, 

tussen 11.00 en 16.00u. 

Postelstraat 31, Helmond.

Gratis 
professionele 

portretfoto
van iemand die je lief is, 

of van jezelf.

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

            



Een keer in de vier jaren wordt een 
school bezocht door de Rijksinspectie.
Donderdag 14 maart was Basisschool 
Dierdonk na vier jaren weer aan de 
beurt. Het bijzondere van dit in spec
tie bezoek was, dat het school be stuur 
Basisschool Dierdonk had voor ge dragen 
aan de inspectie om in aan mer king te 
komen voor het predicaat GOED.

Wij kunnen u hierbij mededelen dat 
basisschool Dierdonk de waardering 
GOED heeft behaald!
Wij lichten enkele onderwerpen uit, die 

bij hebben gedragen aan dat oordeel.

(Extra) Ondersteuning
Ondersteuning betreft alle hulp die 
wordt geboden aan kinderen om het 
welbevinden en het onderwijs goed 
te laten verlopen. Wij hebben dat 
georganiseerd in onze Oases. In de 
Oase kunnen kinderen om verschillende 
redenen een fijne werkplek vinden. 
Kort of langdurige hulp, de behoefte 
van het kind staat voorop.
In de loop van de jaren is de kennis 
van ons team door middel van scholing 
steeds verder uitgebreid. Daarnaast 
ontstaat ook een steeds breder net
werk van hulp van buitenaf die onze 
school binnenkomt, hierbij kunt u 
denken aan voorbeelden als logopedie, 
ergotherapie, jeugd en gezinscoach 
en fysiotherapie. Deze samenwerking 
draagt bij aan een breed aanbod.

Samenwerking
In het onderwijs is het voorwaardelijk 

om samen te werken. Samen met kin
deren, ouders en professionals zorgen 
wij voor een goede basis.
Naast deze samenwerking is er dagelijks 
sprake van ‘met en van’ elkaar leren bij 
kin deren en leerkrachten. Coöperatief 
leren (in samenwerkingsvorm) draagt 
bij aan betrokkenheid en interactie met 
elkaar.

In het oog springt tevens de samen
werking van onze school met ROC ter 
AA, waar aspirant pedagogisch mede
werkers en onderwijsassistenten op 
basis school Dierdonk de kans krijgen de 
praktijk van een basisschool te ervaren.
Verder kunt u bij samenwerking op 
basis school Dierdonk denken aan:
 Wij visiteren andere scholen en wor

den door anderen gevisiteerd. Zo 
leren wij van elkaar.

 De samenwerking met de kinder op
vang en peuterspeelzaal zorgt voor 
een soepele overgang naar onze 
school.

 De samenwerking met expertise (bijv. 
logopedie, ergotherapie) in on ze Oase 
draagt bij aan een breed onder steu
ningsaanbod.

Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur
Met behulp van Kwaliteitszorg laten wij 
als school zien dat wij voortdurend en 
zichtbaar werken aan verandering en 
verbetering.
Om zichtbaar te maken dat er sprake 
is van evaluatie, verandering en het 
behalen van doelen worden deze vast
gelegd in plannen. Met behulp van deze 
plannen blijven wij scherp en houden de 
focus op de koers. Om ontwikkelingen 
door te lopen gebruiken wij als team de 
Ontwikkelcirkel.
Bij Kwaliteitscultuur gaat het om het sa
men voortdurend blijven leren. Dit kan 
bijvoorbeeld m.b.v. na scholing, waar
door de kennis van een team wordt 
vergroot. Samen onder zoe ken en ont
dekken. Elementen die zowel bij de 
kinderen als ons team zichtbaar zijn.
Als team en als kind in kleine stappen 
een ontwikkeling neerzetten en evalu
eren over het proces. Door het geven 
en ontvangen van feedback en luisteren 

naar elkaars inbreng word je samen 
steeds wijzer.

Schoolklimaat
Schoolklimaat duidt op pedagogisch 
klimaat en veiligheid. Veiligheid is 
voor ons een kernwaarde. De basis 
voor welbevinden en de opti ma  le 
mogelijkheid om tot leren te komen.
Op basis van het behaalde resultaat bij 
het Veiligheidsonderzoek van maart 
2019 ontvingen wij wederom het 
Certificaat Veilige School voor 2018
2019. Een veilige school kent een mini
maal percentage van kinderen die aan
geven gepest te worden. Landelijk is dit 
9%, op basisschool Dierdonk 3%.
Veiligheid en welbevinden scoren tevens 
hoog in het Leerlingen tevredenheids
onderzoek van 2018 en de ‘Zien!’ leer
ling vragenlijsten van groep 3 t/m 8. 
Het pedagogisch klimaat is goed ge
waar deerd omdat bij verificatie van de 
Onderwijsinspectie naar voren is ge
komen dat de leerlingen in alle groe  pen 
serieus worden genomen en be nadering 
op een positieve manier plaats vindt. Er 
wordt een sfeer ge creëerd waar kin de
ren zich thuis, veilig en geres pecteerd 
voelen met begrip voor onderlinge ver
schillen.

Zicht op ontwikkeling
Door middel van het goed in kaart 
brengen van de ontwikkeling van de 
leerlingen, zowel op school, groeps 
als op individueel niveau laten wij als 
school zien dat wij goed zicht hebben 
op de ontwikkeling van de kinderen. Op 
basis van een analyse daarvan bepalen 
de leraren de specifieke onderwijs
behoeften, die de basis vormen voor de 
organisatie van de les en het didactisch 
handelen.
Dit alles werd erkend en herkend door 
de Inspectie van het Onderwijs en dat 
maakt dat wij trots zijn op dit resultaat!

Basisschool Dierdonk: Waardering GOED!
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Een lintje voor Frans Stienen, proficiat!
De heer Frans Stienen (66) heeft een koninklijke onderscheiding 
– Ridder in de Orde van Oranje-Nassau –  ontvangen voor zijn 
inzet voor Helmond, zij het (na zijn afscheid van zijn politieke 
carrière in 2018) vooral op het gebied van verkeer (lokaal 
voorzitter Veilig Verkeer Nederland) en sport (realisatie van 
sport- en beleefcampus De Braak). In 2018 ontving hij al de 
Statdspenning van de gemeente Helmond. 

1983 – 2000 Activiteiten in Asten en de Peel
Voorzitter Oranje comité Asten
Voorzitter Handbalvereniging Niobe te Asten
Voorzitter Toneelstichting Anne Frank
Voorzitter Stichting Basisschoolcatechese de Peel
Voorzitter milieuplatform Asten
Lid kwaliteitsteam Pabo De Kempel Helmond

1990 – 1994 Raadslid Leefbaar Asten
1994 – 1998 Wethouder Gemeente Asten

Wethouder in de gemeente Asten namens Leefbaar Asten 
2003 – 2005 Bestuurder Ned. Handbalverbond, afd Brabant

Voorzitter afd. Brabant Nederlands Handbalverbond
2006 – 2018 Wethouder gemeente Helmond

De heer (Frans) F.P.C.J.G. Stienen (66)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ! 

Peuterspeelzaal Hummeldonk 
Daar zijn we weer om jullie op de 
hoogte te brengen van het reilen en 
zeilen op peuterspeelzaal Hummel-
donk, gelegen naast de basis school, in 
de wijk Dierdonk.

Thema DIT BEN IK
Tijdens dit thema hebben we samen met 
de peuters bekeken hoe we er uit zien. 
Ook ons lichaam kwam aan de beurt 
en het blijkt dat iedereen verschillend 
is en dat we twee handen hebben, 
armen, benen, voeten met tenen eraan 
en die worden dan ook volop geteld 
en bewonderd. We hebben ook liedjes 
gezongen over ons lichaam zoals “dit zijn 
mijn wangetjes”
Door middel van de badkamer die we 
hebben gemaakt konden ook de poppen 
worden gewassen. De kinderen genieten 
enorm van deze activiteit!

Ook mochten de kinderen een baby foto 
meenemen, ze herkennen zichzelf en 
zien de verschillen. Ook hebben we een 
foto gemaakt van hoe ze er nu als peuter 

uit zien. Ze vinden het geweldig om te 
zien hoe ze zijn veranderd en gegroeid.

Poppendokter:
We hebben een bezoekje gekregen 
van de poppendokter. De poppen en 
knuffels die de kinderen van thuis mee 
hadden genomen kregen een prikje en 
werden gewogen en gemeten. Dit werd 
gedaan door 2 wijkverpleegkundige van 
het consultatiebureau en naast deze 
leuke activiteit hadden ze ook tijd om 
vragen van ouders te beantwoorden en 
informatie te geven over kinderziektes.

Ouder Angelique aan het woord over 
peuter speelzaal Hummeldonk:
“Onze dochter gaat vanaf haar tweede 
met plezier naar Hummeldonk. Wij 
snap pen dat wel, want er hangt een hele 
leuke en gezellige sfeer. In het afgelopen 
half jaar heeft zij enorme sprongen 
gemaakt. Ze is veel beter en meer gaan 
praten, ze kan ze haar eigen jas aan 
doen, ze leert samen spelen, liedjes 
zingen, enzovoort. Ze werken met leuke 

thema’s voor de kinderen. Als moeder 
ben ik veel zekerder geworden sinds 
mijn dochter naar de peuterspeelzaal 
gaat. Je hoort ervaringen van anderen 
en als je vragen hebt, dan hebben de 
medewerksters altijd tijd om naar je te 
luisteren en advies te geven.”

Kom gerust een keer een kijkje nemen 
met je peuter. We vinden het leuk om te 
laten zien wat we doen en hoe trots we 
zijn op deze peuterspeelzaal.

Groetjes van Marleen en Linda.
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Mei 2019 in het Annatheater
Zaterdag 18 en zondag 19 mei
Anna presenteert
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert als afsluiting 
van het cursusjaar 2018/2019 “Anna Presenteert”. Leerlingen 
spelen een toneelstuk waarin ze laten zien wat ze kunnen na 
het volgen van een cursus acteren in het Annatheater. Het 
programma ziet er als volgt uit:

zaterdag 18 mei 17:00 uur en zondag 19 mei 16:00 uur:
“Hanna in Elfenland”. “
Hanna is, nadat ze een bal tegen haar hoofd heeft gekregen 
tijdens de gymnastiek les, in de Elfenwereld beland. Daar 
ontmoet ze twee elfen die vluchten voor de vreselijke Bosfee.
“Paniekvogels”
Vijftien willekeurige personages lopen in paniek een kelder 
binnen nadat ze op straat een vreemd geluid gehoord hadden. 
Ze durven niet meer naar buiten en zijn zodoende aan elkaar 
over geleverd. Is het de Apocalyps?

zaterdag 18 mei 19:30 uur en zondag 19 mei 13:00 uur
“Hans en Grietje”
Dit welbekende sprookje wordt gespeeld door 8 kinderen van 
6 tot 10 jaar. Natuurlijk is de heks extra eng en ons Grietjes 
extra dapper!
“De wolf en de bange geitjes”
“De wolf en de bange geitjes” is een eigentijdse parodie op het 
welbekende sprookje. In ons toneelstuk is de wolf helemaal 
niet zo’n slechterik. Het is een vriendelijk, onhandig wolfje dat 
door de angst van de geitjes maar steeds geen contact met 
ze krijgt. Dat is juist wat hij heel graag wil: vriendjes met ze 
zijn, met ze spelen. Zijn oudere broer had in een vorig verhaal 
de geitjes al eens opgegeten. Ons wolfje is juist vegetariër 
geworden, om helemaal te integreren in de geitenwereld.

De productiegroep van onze Jeugdtheaterschool speelt op 
zaterdag 18 mei om 19.30 uur en op zondag 19 mei om 16.00 
uur enkele scènes uit “Yvonne, Prinses van Bourgondië”, een 
bewerking van het gelijknamige toneelstuk van de Poolse 
schrijver Witold Gombrowitz. Deze voorstelling wordt eind 
september en begin oktober 5 keer in het Annatheater 
gespeeld. Mis het niet! Kaarten: € 6,00, www.annatheater.nl

Zaterdag 6 april:
Atjan Kleton 
“Met de fles 
groot gebracht” 
cabaret
Als je tijdens een 
goede avond door
zak ken je grootste 
geheimen aan de 
bar verteld hebt, 
dan ben je blij als 
niemand dat ont
hou den heeft. Nie
mand behalve de 
barman dan. Arjan 
Kleton is die bar
man. De barman die aan alle vooroordelen voldoet, hoe 
hard hij zich er ook tegen verzet. De barman die elk weekend 
aan zijn vrienden staat uit te leggen dat ze niet tot “na sluit” 
mogen blijven omdat ze hem kennen. De barman die gedoopt 
werd achter de toog en met de fles werd groot gebracht. De 
barman die leeft in de kroeg, legio verhalen op sterk water 
heeft staan en zich niet graag in een hokje laat stoppen, 
want aan de bar is iedereen gelijk. En die barman heeft jouw 
grootste geheim gehoord... Maar weet jij het zelf nog?
Kaarten: € 15,00 via www.annatheater.nl 
Aanvang: 20:30 uur

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

               

Download 
de smuller app

via de app-store
of play-store DE SMULLER

FASTFOODCAFE

Download 
De Smuller Helmond     

app
voor bezorgen
en afhalen

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

U vindt in het centrum van Bakel

Voor advies, verkoop en reparatie van:

 
TV 
Wasmachine - Droger 
Koel- en vriesapparatuur
Vaatwasser 
inbouwapparatuur voor de keuken

.

.

.

.

.
www.elektroverberkt.nl 

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

            



Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost  zaterdag 17.00 u
  zondag 9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum) zondag 11.00 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord) zondag 9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) 
  zondag 11.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255 pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken H.W. Dings (476345 diaken@heiligelambertus.nl

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 

(ingang onder de kerktoren Jozefkerk) 
( 0492 – 522109 (maandag t/m donderdag 9.30-12.30)

Pastorie:
 Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 - 477255
 

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
www.facebook.com/ParochieHeiligeLambertus

Eerste Communie 2019
Op zaterdag 25 mei en Hemelvaartsdag 
30 mei hebben we eerste communie-
vieringen voor de kinderen uit Dierdonk 
en de kinderen uit Centrum en Noord, in 
de Jozefkerk aan de Bakelsedijk.

Wij mogen omwille van privacy-wet-
geving niet meer alle namen van de 

kinderen in de Gazet publiceren zoals 
voorheen, maar wij wensen de kinderen 
en hun families wel een hele fijne dag, 
van harte proficiat en we hopen dat 
jullie door de communie meer gevoel 
hebben gekregen voor God, Jezus, de 
Kerk en wat we samen vieren en beleven 
als geloofsgemeenschap. Graag van 
harte wel kom, als je wilt elke zondag!

Hemelvaartsdag 30 mei
Vieren we in de Jozefkerk om 9.30 u. In 
de andere kerken zijn geen vieringen.

Tentoonstellingsseizoen 
Lambertuskerk
Het kerkwachtersgilde in de Lambertus-
kerk (Markt/Kerkstraat) is ook deze 
zomer actief om de rondleidingen in de 
kerk op woensdag- en zater  dag   mid dagen 

een succes te maken. De gast  vrouwen 
en –heren staan samen klaar om alle 
bezoekers (soms van heinde en ver) te 
ontvangen en vol trots te vertellen over 
het prachtige gebouw.

Dit jaar is uiteraard het restauratiewerk 
in de kooromgang van de kerk nog 
steeds een blikvanger. Vakschool Sint-
Lucas uit Boxtel heeft het afgelopen jaar 
wandschilderingen gerestaureerd en dit 
is een meesterwerk geworden (zie foto).

Alle reden om de Lambertuskerk te 
bezoeken. Ook het gerestaureerde 
Robustelly-orgel zal vaak bespeeld 
worden. Welkom ook dit seizoen in onze 
Lambertuskerk, van 1 mei tot 1 oktober, 
op woensdagmiddag, zaterdagmiddag 
en koopzondagen van 14-16 uur.
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier 
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur 
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten. 
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het wijk
team uit:

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, ( 085-7604455
Hilgert Bos 
Berkenheuveldreef 22 ( 528741
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 558281
Corrie Klop
Dierdonklaan 89 ( 558808
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78 ( 514120
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerkhelmond.nl

Terugblik
Het winterprogramma is bijna afge
lopen. Onder het thema Zorgsaam 
waren er uiteenlopende lezingen en 
dis cussies. April was de maand van 
de filosofie. Onder leiding van Wilfred 
Achthoven hebben we ons kunnen ver
diepen waar de westerse filosofie na de 
verlichting mee worstelt. Genoeg stof 
om nog lang over na te denken.

Zondagmorgen 5 mei: 
Themadienst “kruiswegen”
Het kruis is al een oud symbool van het 
christelijke geloof. Maar wist u dat het 
vóór het ontstaan van het christendom 
al een betekenisvol symbool was? En 
voor de eerste christenen was niet het 
kruis maar de vis (ichtus) het symbool 
van het geloof van Jezus.
Wij willen er met elkaar over nadenken 
wat de betekenis van het kruis nu voor 
ons is en welke rol het in ons geloof 
speelt.

’s Middags is er om 16.00 “de kind op 
schoot dienst”. Het is dan Bevrijdings
dag. We vieren dat in Nederland geen 
oorlog meer gevoerd wordt. We gaan 
dan luisteren naar het Bijbelverhaal van 
de uittocht uit Egypte. Ook dit is een 
bevrijdingsverhaal.

Samen eten, samen delen in 
mei
Woensdag 22 mei en vrijdag 24 mei om 
18.00 uur gezamenlijk eten.
Aanmelden op maandag 20 mei bij 
Christine v.d. Hurk.
Tel.: 533436 of 06 81968983

Ademtocht
Iedere eerste vrijdag in de maand 
wandelen we door de natuur.
We starten om 13.30 uur en de tochten 
zijn ca. 5 km. Stuur een mail naar 
corine@beeuwkes.com en u krijgt een 
uitnodiging en informatie.

Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen houden we koffie
inloopochtend in de Ontmoetings ruim
te van de Bethlehemkerk van 10.00
12.00u. Een ieder die het gezellig vindt 
om een kopje koffie te drinken samen 
met anderen, elkaar te ontmoeten op 
een doordeweekse dag, nodigen we 
hierbij uit! Van harte welkom!
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Scouting is niet alleen maar sjorren en 
speuren

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

Ik hoop niet dat dat mensen bij scouting 
(of erger “de padvinders”) nog steeds 
denken aan akela, heitje voor een 
karweitje, sjorren en speurtochten.
Maar waarschijnlijk zullen deze er nog 
steeds zijn en bestaat het cliché beeld 
over scouting waarschijnlijk bij sommige 
mensen nog steeds. Maar dat scouting 
meer is dan dat hebben we de laatste 
tijd ook wel duidelijk gemaakt naar onze 
leden. 
De vorige keren heeft u kunnen lezen 
dat we net twee belangrijke financiële 

acties achter de rug hebben, Jantje 
Beton en onze chocolade paaseitjes 
actie. Hiermee halen we het geld op 
dat we nodig hebben voor o.a. onze 
programma’s en de materialen.

En dan mag er ook wel eens een 
keertje iets tegenover staan en een 
ander programma draaien dat je niet 
zo vaak tegenkomt bij scouting. Zo zijn 
bijvoorbeeld de bevers en de scouts 
gaan jumpen bij We-Jump en de 
explorers hebben zich kunnen vermaken 
met een partijtje bowlen. Is weer eens 
wat anders en niet minder leuk.

En nu we het toch weer over financiële 
acties hebben. Ook U kunt ons helpen 
bij het bijeensprokkelen van geld door 
ons gratis te sponseren Dit door bij het 
online winkelen gebruik te maken van 
de website www.sponsorkliks.com. 

Als u via deze website een bestelling 
doet bij bijvoorbeeld bol.com of de 
jumbo krijgen wij een klein bedrag voor 
onze scoutinggroep. En u heeft zich 
daarvoor niet te registreren oid, het is 
voor u volledige gratis. 

Momenteel kunt u al bij meer dan 600 
online winkels/diensten een online 
bestelling doen en ons steunen. Kijk 
maar eens op deze website en help ons.
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