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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent F. Kamphuis via  (0900-8844
 mail: francisca.kamphuis@politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (Meldingen) (140492
Kruiswerk Peelland (0900 8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
  mail: p.linders@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 

Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken, (514121
M.H.W. Strijbos (558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl

Tandarts Dhr. R.J. van Hagen, 
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond (556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond (510410
Behandeling op afspraak

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

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond, (518551
Spreekuur:  di (namiddag - avond) 
 wo en do (ochtend)
Afspraken:  ma-do: 13:00-14:00
www.verloskundigendeuiver.nl

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

Peuterspeelzaal Hummeldonk 
 (514611
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@dierdonk.org
Wijkvereniging:

www.dierdonk.nl
Adres:  Ockenburghpark 78,

5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat: 

secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)
(556266

Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat:  Hans v. Rijt,

   Postbus 130, 5700AC Helmond
 www.parkzichtdierdonk.nl

GFT & PMD: Ma. 12 en za. 24 dec.
RESTAFVAL: Ma. 5 en 19 dec.
OPHALEN OUD PAPIER: 

Ma. 12 dec ten westen en 
wo. 14 en 28 dec ten oosten 
van de Dierdonklaan. 

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature

De fotoclub van 
Dierdonk

www.fotodier.nl  (0620673277
stevenlangewouters@hotmail.com
Zonnebloem Helmond Haverveld
Mevr. Ine van Lieshout
Glanzerhof 19, 5709 GG Helmond
( 512856    ( 0636187348
inevanlieshout@hotmail.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
Mevr. J. Nooijen (06 26991756
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

 
Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: H. v. Rijt,  (559897
dierdonkdagen@gmail.com
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:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it
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Decembermaand
Het jaar loopt ten einde! Tijd om de ba-
lans op te maken. 
Voor u ligt de 11e Gazet van dit jaar, het 
decembernummer. Koester deze want dit 
jaar was het laatste jaar waarin de Gazet 
met 11 nummers uitkomt. In 2017 zal de 
Gazet nog slechts 10 keer uit gaan komen. 
Zoals we altijd al het juli/augustusnum-
mer combineren gaan we dit ook doen 
met december/januari nummer. De reden 
is dat er nu slechts 2 tot 3 weken zit tussen 
het december- en het januarinummer. 
Dit is historisch zo gegroeid; het eerste 
nummer was ooit het Januari-nummer 
van de Gazet en werd net voor de kerst 
uitgebracht. Deze traditie hebben we dus 
al 17 jaren volgehouden.

Ook deze maand voor het laatst de ru-
briek “de hobby van …” in de vorm waarin 
we de hobby’s van onze adverteerders 
hebben belicht. Ze zijn zo goed als allen 
aan het woord geweest ! Nu hebben we 
bedacht dat er geen einde hoeft te komen 
aan het belichten van hobby’s en stop-
pen daarom ook niet. Wij hebben nu 11 
personen op het oog die – naar wij hopen 
– ook wat anders bedrijven dan politiek. 
In de aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen in 2018 willen we elke maand 
een andere fractievoorzitter zijn hobby 
laten belichten en hiermee verklap ik 
meteen hetgeen Mirjam mogelijk in een 
later stadium bekend had willen bekend.

December is de maand met de kortste 
dag, en de maand van zie de maan schijnt 
door de bomen en rokende schoorste-
nen. En over rokende schoorstenen ge-
sproken: terwijl ik dit voorwoord aan het 
schrijven was moest ik even naar buiten 
en wat rook ik daar? De lucht kwam me 
bekend voor, het was een lucht die ik zo 
een jaar of 25 geleden na de val van de 
muur ook had mogen ruiken in de voor-
malige DDR. Eigenlijk een bedompte vieze 
lucht van hout gestookte verwarmingen. 
Hier zou je dit eigenlijk niet meer ver-
wachten. Verbeter het milieu en begin 
bij jezelf met je eigen verwarming. Dat is 

ook beter voor de Zwarte Pieten die door 
de schoorsteen komen, dan hoeven zij 
zich niet te verbranden. 

Zo ook in december de maand van het 
Sint Nicolaas- en Kerstfeest. Gelukkig 
heeft Helmond voor dit mooie kinder-
feest nog steeds zijn zwarte piet, en 
straks zien we ook de zwarte  koning 
en de zwarte kameeldrijver weer in de 
Kerststal staan. Deze Gazet staat dan ook 
bol van Sinterklaas met voor de kinde-
ren weer een mooie kleurplaat, spelle-
tjespagina, een Sint Nicolaas verhaal en 
natuurlijk een echte Sint Nicolaas puzzel! 
Volgende maand zal het Kerst zijn wat de 
(kerst)klok slaat.

Voor diegene die dat willen is de moge-
lijkheid daar om in het Januarinummer 
een Kerstwens te plaatsen, mits op tijd 
aangeleverd. Verder in deze Gazet het 
jaarverslag van de wijkvereniging, en een 
noodkreet van de MoetNiksorganisatie 
om nieuwe bestuursleden. Toch jammer 
dat het moeilijk is om nieuw mensen (be-
stuursleden) binnen te krijgen, dit geldt 
niet alleen voor MoetNiks, maar geldt 
ook voor de wijkvereniging, de wijkraad, 
Parkzicht vele anderen en ook voor ons 
als redactie van de Gazet. Jammer is het 
dan ook als er mede daardoor clubjes 
worden opgeheven, die toch in een be-
hoefte voorzien.

Wij als redactie plaatsen nog geen nood-
kreet maar zien ook onze redactie graag 
uitgebreid, hiervoor kunt u gewoon con-
tact opnemen met de redactie via e-mail: 
redactie@dierdonk.org. Dit was voor mij 
het laatste voorwoord van dit jaar. Ik mag 
nu een maand overslaan, want zoals te 
doen gebruikelijk mag het bestuur van 
de wijkvereniging in het eigen wijkblad 
het eerste voorwoord van het nieuw jaar 
schrijven.

Voor nu weer veel leesplezier.
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
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Horstlandenpark 59  0492-842216   

Info@schildersbedrijfbieleveld.nl

 

5709 MC Helmond 06-41055575   

www.schildersbedrijfbieleveld.nl

 

Engelseweg 200 a 
5705 AJ  Helmond
       HTNvloerentuin

UW BADKAMER EN CV SPECIALIST 

Uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud    Complete Badkamers 

Stadsverwarming       Radiatoren 

Vloerverwarming               Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

 
Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 
0492-386100 info@josvanheugten.nl 

     December FAVOURITES 

              Gifts by Yvonne

1.   Smokey Eyes 
Sexy en sophisticated. Je moet het wel goed aan 
kunnen brengen. Maak eens een afspraak voor een 
goed advies! Jane Iredale make up is minerale make up 
en longlasting. Jane Iredale heeft de mooiste kleuren 
en is gezond voor de huid. Vanaf € 16,00   

2.      Officina delle Essenze 
Kerst is een kerstboom maar zeker ook een heerlijke kerstgeur. 
OfÞcina delle Essenze maakt geurdiffusers en roomsprays met 
natuurlijke ingrediënten. Geen irriterende chemische luchtjes 
maar subtiele aromatische geuren. Dé kerstgeur is Arancia 
Canella. € 39,00 

3.      Nobile 1942 
Vintage geuren van Nobile1942 zijn hot! In the Big Apple, New 
York immens populair onder celebs en bloggers. Als je de geuren 
ruikt weet je waarom.  In december krijg je bij aankoop van een 
Nobile 1942 geur een tasverstuiver van 13 ml in dezelfde geur 
cadeau. 75 ml  € 99,00 

4.      Dermalogica Giftboxes  
Ze zijn er weer, de giftboxen van Dermalogica. Ga jij voor de 
combi Daily Microfoliant en Precleanse? Normaal kost de Daily 
Microfaliant € 69,90 en de Precleanse € 50,50. Je krijgt de 
Precleanse dus voor een tientje! Of ga je voor een andere box? 
Op = op. Vanaf € 39,90 

5.    De Cadeaubon 
Do i need to say more? Met de cadeaubon maak je echt iedereen 
blij. Vanaf elk bedrag verkrijgbaar. 

Wallsteijndreef 1       Helmond 0492 847248         06 10499033 www.skynshuidcoach.nl
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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.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:

4 december.
Volgende verschijningsdatum vanaf:

17 december.

C O L O F O N G A Z E T
16e jaargang nr.11 
Editie december 2016
Verschijnt 11x per jaar 
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

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

Foto’s: o.a.
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Frank Smits (517210)
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Bezorging:
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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

 
Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

 
Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen 
met o.a.: 

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

Dakkapellen 
Garages – Carports 
Ramen, deuren en kozijnen 
 van hout en van kunststof 
 

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond 

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367 

www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 
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Als ondernemer heb je een droom. Maar dat wat je graag wilt bereiken lijkt soms eenvoudiger 

dan het is. Wil je groeien met je bedrijf, ben je genoodzaakt te veranderen, wil je een beter 

rendement of wil je werken aan je balans zakelijk / privé?

 

Met hulp van MB Advies gebeurt er écht iets met als uitgangspunt dat elke verandering 

resultaat moet opleveren. Kortom: dromen - durven - doen!

MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond 
0492 - 780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl

da’s pure winst!
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Donderdag 3 november is de programma 
begroting 2017 besproken door in de ge-
meenteraad van Helmond eerst brengen de 
fractievoorzitters hun bijdragen in, waarbij ze 
ook moties en amendementen in brengen op 
de begroting. Daarna komen de wethouders 
aan het woord geven een uiteenzetting over 
het gevoerde beleid en geven antwoord op 
de vragen die zijn gesteld door de diverse 

partijen in de raad naar aanleiding van de begroting en geven aan of 
ze een motie of amendement afkeuren of steunen. 

Een leuke begroting! Zo bestempelde wethouder financiën Smeul-
ders deze begroting. Dit keer geen noodzakelijke bezuinigingen 
maar weer ruimte voor investeringen in beleid en kapitaalgoederen. 
Een beeld wat een vergelijk is met de landelijke begroting zoals die 
op de 3e dinsdag in september werd gepresenteerd.

Mooie gezegd door de wethouder maar laten we hier met elkaar wel 
constateren en vaststellen dat de bezuinigingen van de laatste jaren 
zowel op landelijk als lokaal niveau, hun uitwerking hebben gehad 
en feitelijke nog steeds hebben. Velen van ons, zeker de sociaal 
zwakkeren in onze samenleving en ouderen, ondervinden dit nog 
dagelijks er is nog veel verborgen armoede en daar moeten wij ons 
voor inzetten. Dus of “leuk” in dit geval het juiste woord is, valt over 
te discussiëren. 

Nu even naar onze twee moties die wij Helmond Aktief ingebracht 
hebben en met algemene stemmen zijn aangenomen door de raad 
met instemming van het college.

Als eerst de motie zichtbaarheid automotive in onze stad, Helmond 
is wereldwijd bekend door de automotive campus daar wordt ge-
werkt aan slimme en duurzame ideeën voor de mobiliteit en duur-
zaamheid. Wij vinden dat de Helmonders dit beter moeten kunnen 
zien in onze mooie stad zodat ze hier trots op kunnen zijn. Daarom 
hebben wij aan het college gevraagd om in het kader van slimme en 
duurzame mobiliteit met een voorbeeldproject te komen wat toon 
aangevend is voor Helmond als automotive stad en waardoor de 
stad meer aantrekkingskracht krijgt. Dit gaat het college nu uitvoe-
ren.

De twee motie die Helmond Aktief heeft ingebracht is de stad te 
voorzien van een AED (Automatische Externe Defibrillator) netwerk 
want jaarlijks worden er ca. 10.000 mensen getroffen door een 
hartstilstand en dit veelal in een openbare ruimte. Met een tijdige 
inzet van een AED hebben zo’n 70% van deze mensen een overle-
vingskans. Momenteel loopt er een pilot project in Mierlo Hout om 
te kijken hoe het een en ander ingericht moet worden daarna willen 
wij dit uitrollen over alle wijken in de stad. Het moet een netwerk 
worden met een dekkende 24-uurs bereikbaarheid met 6 minuten 
zones. Tijdens de Voorjaarsnota 2017 krijgen we een terugkoppeling 
met inzicht van de mogelijke financiële kosten.  

Bestuur en fractie van Helmond Aktief wenst u allen en gezond en 
gelukkig 2017 door een motie tijdens de voorjaarsnota krijgen we nu 
weer kerstbomen in ’t k’naal. 

 Jan van Aert,
 fractievoorzitter Helmond Aktief

Een paar weken geleden las ik vol ongeloof 
dat de gemeente Gemert-Bakel een vergun-
ning verleend heeft aan een veehouder aan 
de Oldert om daar ruim 2.300 geiten te gaan 
houden, in plaats van pluimvee. Door deze 
ontwikkeling liggen nu grote delen van Hel-
mond in drie besmettingscirkels van 5 km om 
een geitenhouderij. De gemeente Gemert-
Bakel reageerde door te stellen dat deze aan-

vraag voldoet aan alle wet- en regelgeving, waardoor de gemeente 
de aanvraag niet kan weigeren. De gemeente heeft hierbij de nor-
male procedure gevolgd, terwijl zij, gezien de ontstane onrust, hier 
een stuk pro-actiever in hadden kunnen zijn door de gemeenteraad 
van Bakel en het college van Helmond actief op de hoogte te stel-
len van deze vergunningsaanvraag. Door de minieme informatie is 
er ook geen enkele vraag, reactie of zienswijze ingediend. Er lijkt zo 
geen sprake te zijn van samenwerking tussen beide colleges op basis 
van ‘openheid, eerlijkheid en wederzijds vertrouwen’.

Op het niveau van wethouders en ambtenaren zou er namelijk struc-
tureel overleg zijn tussen de gemeente Helmond en Gemert-Bakel 
over de geitenkwestie. Het is dan op z’n minst vreemd te noemen 
dat het college van Helmond niet op de hoogte was van de aanvraag 
en het verlenen van de vergunning op de Oldert 7. De motie die 
ingediend is door D66, waarin opgeroepen wordt al het mogelijke 
te doen om de geitenhouderijen aan de rand van onze gemeenten 
tegen te houden, is door alle partijen en door het college onder-
steund. Zou het college zich dan niet geschoffeerd moeten voelen 
door het zwijgen van de gemeente Gemert-Bakel over deze kwestie?

Dit blijkt allerminst het geval als we de beantwoording lezen van 
het college op vragen van de PvdA. Het college heeft geen formeel 

bezwaar aangetekend in de vorm van een zienswijze en de samen-
werking zou ‘’naar tevredenheid’’ lopen. 

Dit bevreemdt D66 zeer en daarom hebben we, samen met de PvdA 
en Lokaal Sterk, vervolgvragen gesteld aan het college. 

Daarnaast zijn de gezondheidsrisico’s groot. In het nabije verleden 
zorgden 600 geiten al voor een epidemie, vele doden en chronisch 
zieke mensen. Uit het onlangs verschenen artikel ‘Zorgen geitenhou-
der door moeilijk beheersbare ziektes’ blijkt dat er bij een aantal 
melkgeitenbedrijven met CAE- en CL-certificering toch ziektes zijn 
ontstaan. D66 is, net als het LTO, bezorgd over deze ontwikkeling. 
Verder wordt door de GGD aangegeven dat de kans op een nieuwe 
uitbraak van een zoönose (overdraagbare ziekte van dier op mens) 
100 procent is. Onderzoek heeft ook aangetoond dat de overheid na 
epidemieën nog steeds niet adequaat reageert. 

Het lijkt er op dat de gemeente Gemert-Bakel het nu gaat toestaan 
dat tienduizenden burgers in Helmond, Bakel en omstreken wor-
den blootgesteld aan de gezondheidsrisico’s van maximaal 6.300 
geiten. Dan hebben we het nog niet gehad over de overige nieuwe 
en bestaande intensieve veeteelt in de regio, onder andere aan de 
Muizenhol (14.000 varkens). Niet alleen de gezondheid, maar ook 
het toerisme in deze regio komt hierdoor in gevaar. Nu al worden 
Amerikaanse toeristen gewaarschuwd voor risico’s voor de volks-
gezondheid in Oost-Brabant. Zolang dierziektes niet voldoende 
beheersbaar zijn, vinden wij het als D66  niet toelaatbaar dat een 
geitenhouderij, met een omvang als voorzien op bijvoorbeeld het 
Muizenhol, zich op zo’n korte afstand van het stedelijk gebied kan 
vestigen.

Met vriendelijke groet,  Jochem van den Bogaard
jochem.vandenbogaard@d66helmond.nl

Grote risico’s voor gezondheid 

Van automotive, AED naar kerstbomen
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Enquête over de Gazet

Kerstbloemschikken
We hebben Tonnie Smits en haar collega weer bereid 
gevonden om een bloemschikavond voor ons te verzorgen, 
nl. op dinsdag 20 december a.s. 
Zoals bekend zijn zij creatief en hebben veel ervaring in het 
houden van workshops. Er zal wederom een mooi kerststuk 
met bloemen worden gemaakt. De kosten voor deze avond 
bedragen € 15,00  incl. alle materialen en koffie/thee.
• Maximum aantal deelnemers 15. U dient lid te zijn van de 

wijkvereniging om te kunnen deelnemen.
• Indien er teveel aanmeldingen zijn wordt u telefonisch 

of per mail tijdig op de hoogte gebracht dat u niet kunt 
deelnemen. 

• Deelnamekosten vooraf te voldoen. Na aanmelding zal u 
worden gevraagd het bedrag over te maken. In verband met 
inkoop van materialen kan bij verhindering geen restitutie 
plaatsvinden.

• Aanvang 19.30 u. in Parkzicht.
• Voor vragen over de geplande activiteit kunt U naar 

onderstaand mailadres een mail sturen. 

Voor deelname kunt u zich aanmelden via de mail. 
Aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst behandeld 
worden.
Mail naar: secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl

De workshop van 10 november werd weer goed bezocht. 
Er werd uitvoerig stilgestaan bij alle bedreigingen die 
voor kunnen komen bij het gebruik van de mobiele data 
apparaten, zoals smartphone, tablet en laptop.

Een aantal van de behandelde onderdelen zijn ook al via 
rubrieken als Kassa en Radar onder de aandacht gebracht. 
Opmerkelijk was dat de presentatie in Parkzicht toch meer 
impact had. Er waren verschillende bezoekers die nu schrik 
gekregen hebben. En dat is nu juist niet onze bedoeling. Het 
grote verschil tussen onze presentatie en de TV-programma’s 
is dat onze deelnemers ook te horen en te zien krijgen welke 
maatregelen ze kunnen nemen om toch veilig en zonder 
schending van de privacy gebruik kunnen maken van alle 
voordelen van hun smartphone en het internet.

Degenen die nog vragen hebben, kunnen op de inloopochten-
den nog een persoonlijk advies krijgen.

In verband met de decemberfeesten is de laatste computer-
inloop van dit jaar op donderdag 15 december om 10:00 uur.
Op donderdag 8 december houden we opnieuw een work-
shop. Vóór de pauze is er gelegenheid om nog vragen te stel-
len naar aanleiding van de workshop over veilig internetten. 
Ná de pauze gaan we het hebben over het maken van een 
fotoboek. We werken daarbij het artikel “Masterclass fotoboek 
maken” uit de Enter nummer 73 op pagina 23 verder uit. 
We herhalen het nog eens: Voor leden van de wijkvereniging 
Dierdonk en Seniorweb is deelname aan de workshop en het 
bezoeken van de computerinloop gratis.
We hopen u op 1, 8 of 15 december te ontmoeten.

Computerinloop in Parkzicht

Het bestuur van wijkvereniging Dierdonk en de redactie van 
ons wijkblad De Gazet zijn erg geïnteresseerd in uw mening.
Wordt de Gazet veel gelezen? Welke rubrieken / artikelen 
worden het meest gewaardeerd? Welke het minst? Wat vindt 
u van de lay-out? Welke rubriek mist u nog?

Binnenkort zal een 5vwo leerling van het Dr.-Knippenbergcol-
lege voor zijn maatschappelijke stage een enquête afnemen. 
Digitaal via www.dierdonk.nl en persoonlijk bij Albert Heijn. 
Wij hopen  op uw medewerking en zijn benieuwd naar de 
resultaten.

Bridgeclub “One Down” Kom Erbij
Bridgeclub “One Down” speelt op maandagavond in 
Cultureelcentrum Parkzicht haar wekelijkse competitie-
avonden. We hebben ruimte voor nieuwe leden.

Wat houdt het bridgespel eigenlijk in ?
Een spannend en boeiend kaartspel waaraan u veel plezier 
kunt beleven. U speelt samen met uw partner, die tegenover 
u zit, tegen twee tegenstanders. Op elk spel probeert u samen 
met uw partner meer slagen te maken dan uw tegenstanders. 
Een spel duurt ongeveer 7 minuten. 

Het bridgespel heeft nog meer voordelen zoals gezelligheid, 
hersentraining, na vier spellen andere tegenstanders.
Het is ook een sociale bezigheid want u moet afspraken 
maken en samenwerken met uw partner.
Nog een voordeel: je kunt het spel overal en tegen iedereen 
spelen want de spelregels zijn wereldwijd hetzelfde.

Bij voldoende belangstelling willen wij een bridgecursus voor 
beginners starten in Januari 2017, 15 lessen van ongeveer 2,5 
uur op donderdagmiddag in cultureelcentrum Parkzicht. 

U krijgt les van een ervaren bridgedocent. De enige voorwaarde 
is dat u minimaal een jaar lid wordt van onze club. Wilt u leren 
bridgen en tevens kennismaken met onze gezellige bridgeclub 
meld je dan aan. Mis deze unieke gelegenheid dan niet.

Nadere informatie bij Th. Vliegenberg tel. 0492-559289, 
of bij het secretariaat Mw. W. Nourredine

 W. de Withstraat 44
 5703 XC HELMOND
 Tel. 0492-524889
 www.nbbclubsites.nl/club/30014
  Aangesloten bij de ned. Bridgebond
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MoetNiks mededelingen
Koersbal op woensdag 7, 14 en 28 december om 10:00 uur.
Computerinloop op donderdag 1, 8 en 15 december v.a. 10 uur.

Feestelijke Kerstviering, woensdag 21 december, waarvoor U 
van harte wordt uitgenodigd.
We verwachten U in Parkzicht om 10:00 uur. Na de gebruike-
lijke koffie en gebak, gaan we dit jaar een compleet andere 
invulling geven aan de volgende uurtjes. We besluiten met de 
warme goulash en brood rond 13:00 uur en we denken dat 
iedereen dan genoeg gepraat en geluisterd heeft en zonder 
honger en dorst met een fijn gevoel naar huis gaat. Kosten: 
€ 5,00 p.p. voor leden en € 7,50 p.p. voor niet leden. Opgeven 
en betalen bij Jeanne ( tel. 512516 ) tot 14 dec.

Wij willen graag het volgende opnieuw onder uw aller 
aandacht brengen !!

Omdat Peter van Rooij, na 18 jaar mee organiseren, 
aangegeven heeft om per 1 januari 2017 te stoppen met de 
bezigheden voor MoetNiks en er In de GAZET van september 
en oktober al een oproep heeft gestaan voor vervanging, 
echter zonder reactie, willen wij dit nu voor de derde maal 
doen. En: driemaal is scheepsrecht.

Wij zijn dringend op zoek naar 2 nieuwe mensen voor 
de moetniks organisatie.

Tot eind december zijn we de, nog lopende, plannen aan het 
realiseren, maar er heeft zich nog niemand gemeld om het 
MoetNiks-jaar tot eind juni 2017 verder mee in te vullen.

We weten dat iedereen zelf kan wandelen en fietsen. We 
weten dat je zelf een dagje met de bus een dagtrip kan maken. 
We weten dat je ook alleen naar een museum, concert of film 
kan gaan, maar je gaat voor jezelf geen excursie organiseren. 
We weten ook, dat deze activiteiten met een groep mensen / 
wijkbewoners ondernemen een extra Boost geeft voor jezelf 
en de mede deelnemers. We weten dat je er vriendschappen, 
contacten en gezelligheid voor terugkrijgt, door dit Samen te 
doen.

Sinds het begin van MoetNiks hebben (in wisselende 
samenstelling) Peter, Jeanne , Paul, Thieu, Carel, Peter, Hans 
met 4 personen het zomer en winterprogramma ingevuld 
en de activiteiten georganiseerd. We vinden het jammer als 
dit vanaf januari a.s. (qua diversiteit) een stuk minder wordt. 
We vragen ons af of de busreis nog wel door kan gaan omdat 
er geen sparringpartners zijn die ideeën hebben en die dan 
ook mee gaan uitvoeren. We hebben geen gebrek aan 
deelnemers, maar wel aan organiserenden.

We beraden ons hoe het verder gaat, maar we hopen vooral 
dat er 2 nieuwe bestuursleden bij zullen komen. Het koersbal 
op de woensdagmorgen gaat zeker door.

Peter van Rooij en Jeanne de Jong.
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December 2016 in het Annatheater
Jeugdtheaterschool Annatheater wint 
Brabantse Theaterprijs
In het weekeinde van 3 t/m 5 november vond in de Schalm 
in Berkel-Enschot het Brabants Theaterweekend plaats. 
Het weekend werd georganiseerd door stichting EXPO in 
samenwerking met KABRA, het Brabantse Koepelorganisatie 
voor Amateurtheater. Met dit initiatief wil de stichting 
EXPO de broodnodige kruisbestuiving tussen serieuze 
amateurtoneelclubs bevorderen. Het was een boeiend 
weekeind, dat volgens de deelnemers zeker voor herhaling 
vatbaar is.

Er namen vijf toneelverenigingen deel aan het festival, 
waaronder drie clubs uit de regio. 
Jeugdtheaterschool Annatheater speelde ‘In de ban van 
Richard’. Een bewerking van een stuk van Shakespeare 
bewerkt door Heleen Verburg. De jury roemde de voorstelling 
op spelniveau, het toneelbeeld, het verrassende gebruik 
van muziek, de heldere regie en de afwisseling van spel 
en beweging. De jongeren van het Annatheater kregen 
de publieksprijs én de eerste prijs van de vakjury. Ook 
Tejatergroep Gemert viel in de prijzen. Zij deelde met het 
Annatheater de publieksprijs.
Begin januari 2017 zijn er proeflessen. Neem gerust contact 
met ons op en kom verblijvend een les volgen.

informatie: Lavínia Germano, tel. 0492- 547573/06-44369288, 
info@annatheater.nl

Woensdag 14 en donderdag 15 december

Open lessen Jeugdtheaterschool Annatheater
Vanaf september hebben kinderen en jongeren onder de 
bezielde leiding van Lavínia Germano acteerlessen gevolgd op 
de Jeugdtheaterschool Annatheater.
Op woensdag 14 en donderdag 15 december zijn er 
openlessen. 
Kom in de keuken van het theater en ervaar welke 
vaardigheden allemaal om de hoek komen kijken bij het 
acteren.

Voor informatie over de lestijden kijk op www.annatheater.nl 
rubriek Jeugdtheaterschool.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lavínia 
Germano, tel.nr.: 0492-547573/06-44369288 of stuur een 
e-mail naar: info@annatheater.nl .

Woensdag 21 december: 

Open les cursus improvisatie
Cursisten van de acteercursus voor volwassenen van 
theaterdocente Lavínia Germano laten zien wat ze allemaal 
geleerd hebben tijdens de cursus improvisatie in een open les 
op 21 december om 21.00 uur. 
informatie: Lavínia Germano,  tel. 0492- 547573/06-44369288, 
info@annatheater.nl
aanvang: 21:00 uur, entree gratis
Reserveren is niet nodig.

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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Op 24 september jongsleden ben ik 
naar Elfia Arcen geweest. Samen met 
enkele leden van fotodier en mijn gezin, 
bestaande uit mijn vrouw en twee 
kinderen.
U moet weten dat mijn oudste  zoon 
van 20, graag verkleed gaat als een 
personage van Game of Thrones. Hijzelf 
noemt dit larpen wat letterlijk vertaald 

Life Action Roll Play betekend. Eigenlijk 
komt het erop neer dat je jezelf inleeft 
in iemand anders met daarbij dragend 
de passende kleding en grimage.
Wat mij nog steeds verwonderd is dat 
er zoveel mensen zijn die af en toe de 
behoefte hebben om in een andere rol 
te kruipen en er zoveel moeite voor doen 
om een Karrakter zo echt mogelijk neer 
te zetten door kledij en versieringen in 
het gezicht en op de huid. Je ziet allerlei 
pluimage voorbij komen van star wars 
figuren tot vampiers ,trollen,elfjes etc. 

Maar ondanks dit alles geniet ik van 
deze events en kan ik andere enkel 
aanraden om ook eens te gaan kijken of 
misschien zelfs meedoen. Als fotograaf 
heb je hier veel personages die graag 
gefotografeerd worden.
De volgende Elfia zal ergens in april 
volgend jaar plaats vinden in Haarzuilens 
bij kastel de Haar nabij Utrecht. Dus als 
je van fotografie of verkleden hou ga 
dan eens kijken. 

Expositie Fotodier
Op 6 november ben ik naar de bieb 
geweest om foto’s te bekijken die in 
de expositieruimte van de bieb waren 
uitgestald.

Het was geweldig ervaring om zo 
voor de eerste keer mee te maken dat 
jouw foto’s worden uitgestald en door 
iedereen bewonderd kunnen worden.
Mocht u dit ook eens willen meemaken 
dan kan ik u enkel aanraden om ook lid 
te worden van fotodier of een andere 
fotoclub  

Fotodier : Elfia Arcen
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Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 2015-16
Inleiding
Het verenigingsjaar liep van 1 juli 2015 
t/m 30 juni 2016. Ondanks dat er weer 
veel activiteiten zijn georganiseerd 
heeft er helaas niemand gereageerd 
op de oproep om de leiding van 
de jongeren-knutselclub op zich te 
nemen waardoor deze activiteit niet 
kon worden voortgezet. Hetzelfde 
geldt voor de meidendansgroep 
Happy Face. Ook het Dierdonkkoor 
is dit verenigingsjaar gestopt. Het 
financieel resultaat is negatief maar 

het eigen vermogen kon dit opvangen.

Bestuur
Het bestuur bestond uit Gerard Bosmans (wnd. voorzitter), Jan 
van Duren (secretaris), Jeroen Schoonen (penningmeester), 
Friedy van den Reek en Ivo Dolmans. Het bestuur stimuleert 
en faciliteert de activiteiten. Dit alles is mogelijk dankzij de 
vele vrijwilligers en actieve coördinatoren die het dagelijkse 
regelwerk binnen de diverse clubs voor hun rekening nemen.

Ledenadministratie
De wijkvereniging heeft veel leden. Het jaar begonnen we 
met 362 leden. Vorig jaar hebben we besloten om leden 
die meer dan 1 keer niet betaald hebben uit te schrijven. 
Daardoor daalde het ledenaantal met 75. Het ledenaantal 
is nu gestabiliseerd. Er zijn dit verenigingsjaar nieuwe leden 
genoteerd terwijl er ook leden hebben opgezegd, meestal 
door verhuizing. Per 1 juli 2016 hadden we 360 leden. 
De contributie was € 13,50 per gezin of € 6,75 voor een 
alleenwonende. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is 
besloten de contributie te verhogen naar € 15.- resp. € 7,50 
Dit zal in het volgend verenigingsjaar worden geëffectueerd.

Samenwerking Stichting Dierdonkdagen
Ook dit jaar heeft de wijkvereniging weer intensief 
samengewerkt met de Stichting Dierdonkdagen bij de 
organisatie van het Dierdonkweekend. Ook financieel 
hebben wij daar graag een belangrijke bijdrage aan gedaan. 

Het weekend heeft dit jaar op 11, 12 en 13 september 2015 
plaatsgevonden. Voor het eerst vond dit niet meer plaats op 
de velden aan de Kromme Geer maar in het Dierdonkpark. Op 
vrijdag de kinderdisco en Dierdonk got’s talent. Op zaterdag 
knutselen, tafeltennistoernooi, golftoernooi en de feestavond 
met de Blues Brother Tributeband en zanger Johnny Stardust 
en op zondag een hardloopwedstrid en het volleybaltoernooi.

Gratis kaarten
Dit jaar hebben wij wederom onder de leden een aantal gratis 
kaarten verloot. Het betrof de voorstelling van Maskerade “De 
zere neus van Bergerac” in maart 2016 in het Annatheater, de 
kletsavond met Carnaval in Parkzicht en de zittingsavond van 
de Rampetampers in de Fonkel.

Feest vrijwilligers
Het vrijwilligersfeest van verenigingsjaar 2015-2016 heeft 
pas op zondagmiddag 17 juli 2016 plaatsgevonden. Voor 

alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de wijk is een 
foto-zoektocht op de fiets georganiseerd. Met een omweg 
werd naar De Brabantse Kluis gefietst. Daar hebben de 63 
deelnemers genoten van het zgn. kluisridderarrangement. De 
uitnodigingen zijn verstuurd door de besturen van Parkzicht, 
Wijkraad en Wijkvereniging waardoor een dag ontstond 
waarop men met een breed scala vrijwilligers kon praten. 
Zij zijn onmisbaar voor de wijk en we hopen dat zij nog lang 
actief blijven.

Jaarvergadering
De jaarvergadering van wijkvereniging Dierdonk heeft 
plaatsgevonden op maandag 2 november 2015 om 20.30 uur 
in Parkzicht. Het jaarverslag van de vereniging is gepubliceerd 
in de Gazet van december 2015.

De Gazet
Ook in dit seizoen is het weer gelukt om 11 nummers uit te 
brengen, gemaakt door slechts 3 redactieleden. Ondanks 
dat we enkele belangstellenden hebben gehad voor de 
vacature redactielid, heeft tot nu toe het nog niemand 
aangedurfd zich bij de redactie aan te sluiten. We kijken weer 
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uit naar het volgend seizoen! Het tempo waarin de Gazet 
gemaakt wordt ligt hoog, zowel voor het opmaken van de 
lay-out als ook de levering van de drukker. De lay-out van de 
redactionele pagina’s wordt met grote zorg uitgevoerd door 
Sylvia Neve en Jos van den Eijnden; Frank Smits zorgt voor 
de advertentie- en kinderpagina’s. Daarnaast verzorgt Ray 
Nicholson iedere uitgave opnieuw speciaal voor de Gazet 
gemaakte tekeningen tbv de kleurplaat en de spelletjes-
pagina’s. We hebben afscheid moeten nemen van onze vaste 
reporter Geheim Agent PD7. Wij betreuren dat maar zijn hem 
dankbaar voor zijn jarenlange inzet. Gelukkig blijft onze vaste 
reporter Mirjam van der Pijl, verhalen schrijven over de mens 
achter onze adverteerders door hun hobby’s te belichten. 

Daarnaast ontvangen wij kopij van onze vaste ‘leveranciers’ 
zoals de wijkagent, de dierenarts, de huisarts, de basisschool, 
verenigingen van sport, hobby en cultuur. Ook de prijspuzzel 
wordt iedere uitgave goed gelezen gelet op het aantal 
inzenders van de oplossing. 
De Gazet is gratis voor alle bewoners; mogelijk gemaakt door 
onze adverteerders. Frank Smits bezoekt alle adverteerders, 
na iedere uitgave, persoonlijk en weet zelfs ook nieuwe 
adverteerders te bereiken. Ook kunnen we steeds rekenen 
op ons vast team van bezorgers, ook bij slecht weer! De 
coördinatie van de bezorging is overgenomen is door Jeroen 
Schoonen, ook een ontlasting van het redactieteam, waarvoor 
dank. De Gazet, verschijnt ook op internet, enkele dagen na 
de gedrukte versie, digitaal te lezen op de site van Dierdonk, 
www.dierdonk.nl. Kortom een Gazet om trots op te zijn!

Website
De vorig jaar gelanceerde website www.dierdonk.nl is 
een groot succes te noemen. De website wordt gevuld 

door de wijkraad en de wijkvereniging. Zodra een bericht 
is geplaatst zorgt Charles van den Reek dat een tweet en 
een facebookbericht worden verstuurd (twitter-account @
dierdonk en een facebook-account /dierdonk) Op deze manier 
worden honderden wijkbewoners op de hoogte gehouden. Er 
zijn ruime mogelijkheden om data te verzamelen zodat het 
nut van de website kan worden aangetoond.
De teksten die vermeld staan bij de wijkvereniging zijn 
wel verouderd en het ligt in de bedoeling om via de 
contactpersonen per activiteit een actueel stukje tekst en een 
foto te verkrijgen.

Kinderdisco
Al vele jaren worden er in Dierdonk, voor de basisschooljeugd 
van groep 4 t/m 8 disco’s georganiseerd. 4 mensen zitten in 
de organisatie en vele vrijwilligers zetten zich in om er een 
gezellige avond van te maken, waarbij zij bardienst draaien en 
toezicht houden. Er worden zo’n 10 mensen per avond ingezet 
om dit goed te laten verlopen. Het seizoen start altijd met een 
disco tijdens de Dierdonkdagen in september. Daarna zijn er 
nog 4 disco’s gedurende het schooljaar, met thema’s zoals 
Halloween en Beach. De data worden bekend gemaakt op de 
wijkborden, in de Gazet, op het prikbord bij AH en meestal in 
de nieuwsbrief van de school. De entree bedraagt € 1,- euro 
en de consumpties € 0,60. De disco duurt van 19.00 tot 21.30. 
Om de veiligheid te kunnen waarborgen moeten de kinderen 
binnen worden opgehaald. Alleen kinderen uit groep 8 met 
een briefje van hun ouders, mogen alleen naar huis. Ook is 
het handig als uw kind uw telefoonnummer kent of bij zich 
heeft, voor het geval het eerder naar huis zou willen. Als u 
interesse heeft om ook vrijwilliger te worden, kom dan gerust 
eens kijken of het wat voor u is. U leert andere wijkgenoten 
kennen en het is hartstikke leuk om te doen. De leiding is in 
handen van Ingrid van Loon, Johan Smit, Monique Aarts en 
Astrid van Raak.

MoetNiks
Iedere week op de woensdagochtend wordt er door veel 
deelnemers in de winterperiode koersbal gespeeld in 
Parkzicht en in de zomerperiode Jeu de Boules op de banen 
bij de Promenade. Zoals ieder jaar in juli een Jeu de Boules 
toernooi met barbecue. 16 december een druk bezochte 

Gazet december 2016 13

Pag 12 - Verenigingsnieuws - jaarverslag.indd   13 19-11-2016   20:25:36



Vervolg Jaarverslag Wijkvereniging
Kerstbijeenkomst in Parkzicht met speciaal Kerstkoersbal en 
een hapje en een drankje.  In september een excursie naar 
kunstenaar Mart de Brouwer in Nuenen. In november zeer 
geslaagde Indoor Curling in Lierop. Verder in januari een 
excursie naar de Kringloopwinkel en een literaire ontmoeting 
met Martin Thijssen in Parkzicht. In maart een bezoek aan de 
50-plus Bios. Wij hebben drie keer gewandeld in de winter, 
een keer met een bezoek aan de Praktijkschool en een keer 
met de IVN naar de Esperloop. Drie fietstochten van 25/30 
km. En een dagfietstocht van 60 km. met veel deelnemers. 
Op 10 mei 2016 werd door de leiding van Moet Niks wederom 
een busrit georganiseerd. Dit jaar voerde de tocht naar 
Maastricht. Een leuke city-tour zowel per boot als per bus 
liet de mooiste plekken van Maastricht zien. Ter afsluiting 
een heerlijk driegangendiner in Eijsden. Deelname was weer 
overweldigend, een volle bus. 

Computercafé Parkzicht
Van begin oktober tot half april was er elke donderdag 
ochtend gelegenheid om vragen te stellen over de werking 
en het gebruik van PC; laptop; tablet en smartphone. We 
hebben het accent verschoven van klassikaal lesgeven naar 
individuele ondersteuning. Daarbij maken we gebruik van 
de diverse boeken die door Seniorweb en/of Visual Steps 
worden uitgegeven. Van de belangstellenden wordt zelfstudie 
verwacht. Vragen en problemen zullen we gezamenlijk 
oplossen. Daarnaast streven we ernaar om een keer per 
maand een workshop te organiseren, waarin één bepaald 
onderwerp aan de orde komt. Zo hebben we aandacht 
besteed aan het internet bankieren en aan de digitale 
overheid. Het komende seizoen zullen we speciale aandacht 
besteden aan de verbinding tussen de gebruikersapparatuur 
en het internet. Ook de veiligheid van en bij het gebruik van 
WiFi zal ter sprake komen. Bij voldoende belangstelling zal 
een herhalingscursus foto- en videobewerken georganiseerd 
worden.

Toneelgroep Maskerade
Met heel veel trots kijkt Maskerade terug op de 8 fantastische 
uitvoeringen van het toneelstuk “De Zere Neus van Bergerac” 
onder regie van Dirk van der Pol. Zoals voorgaande jaren 
heeft Maskerade weer 8 volle zalen getrokken. Spectaculair 
totaaltheater compleet met zelfgemaakte kostuums, 
betoverende decors, dans en live gezongen liedjes. Helaas 
heeft Maskerade moeten besluiten om in maart 2017 geen 
voorstelling op de planken te zetten. De regisseur heeft 
ervoor heeft gekozen om het wat rustiger aan te gaan doen 
én 3 van onze leden hebben besloten om minimaal 1 jaar niet 
te spelen. De leden komen als vereniging wel geregeld bij 
elkaar en wie weet wat de toekomst brengt!!

Dierdonkkoor Didoko
De repetities vinden plaats in Parkzicht op de dinsdagavonden. 
Op 4 oktober heeft Didoko een concert verzorgd in de 
Gaviolizaal. Te midden van de daar opgestelde antieke 
draaiorgels zijn 15 nummers ten gehore gebracht. Zoals in de 
inleiding al aangegeven heeft het koor besloten te stoppen.

Country-line dance
“The Silver Valley Countryline Dancers” dansen voor het 
15e jaar in Parkzicht. Harry en Annie Geurts hebben er nog 
steeds veel zin in om de groep enthousiaste line-dansers, 
variërend van beginners tot gevorderden te begeleiden. Elke 
vrijdagavond wordt er gedanst, behalve als er kinderdisco is. 
Er worden nieuwe countrydansen geleerd maar ook oudere 
dansen worden herhaald. Er worden zowel line-dansen 
geleerd, waarbij men in lijnen staat, als koppeldansen, die je 
met zijn tweeën danst. Kom gerust eens kijken of meedoen. 
Het is op de vrijdagavond altijd erg gezellig.

Dartteam
Het dartteam Parkzicht ’07 is in 2007 opgericht en speelt in 
de 2e divisie van de dartcompetitie van de Peelland Dartbond 
gevestigd. Het team speelt elk jaar 26 dartwedstrijden. De 13 
thuiswedstrijden vinden plaats in wijkcentrum Parkzicht op 
donderdagavond. Het blijkt steeds moeilijker te worden om 
per wedstrijd minstens 4 personen op te stellen. Mede omdat 
veel uitwedstrijden op vrijdag worden gespeeld. Ook de ziekte 
van een van de leden van het eerste uur, heeft geleid tot een 
zoektocht naar nieuwe aanwas. Die is gevonden in de persoon 
van Martin Swinkels. Het is ook dit seizoen weer gelukt om in 
de 2e divisie te blijven.

Fotoclub Fotodier
Bij Fotodier hebben we een klein maar hecht groepje. Het 
bestaat in totaal uit 14 leden. We hebben onze website 
vernieuwd, een aantal introductiewandelingen georganiseerd 
maar het aantal leden blijft vrijwel gelijk. 
We hebben afgelopen jaar een aantal gastsprekers gehad 
en onze clubuitjes zoals bijvoorbeeld naar Strijp S zijn wat 
meer inhoudelijk geworden. De rode draad in de club is 
“samen delen”. Dus kennis, ideeën maar vooral gezelligheid 
wordt gedeeld. Elke maand verzorgt Fotodier in de Gazet 
twee pagina’s gevuld met mooie verhalen maar vooral ook 
prachtige shots met iedere keer daarin een persoonlijk accent 
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gelegd door de schrijver. Mocht u meer informatie willen, dan 
kunt u een mail sturen naar voorzitter Steven Langewouters, 
voorzitter@fotodier.nl

Kerstbloemschikken
Dit verenigingsjaar hebben we met Kerstmis een specifieke 
thema-avond bloemschikken georganiseerd. Tonnie Smits en 
haar collega Anneke hebben we weer bereid gevonden om 
dit te organiseren. Voor dit soort workshops is altijd erg veel 
belangstelling. De oogst van de avond was schitterend.

Tai Chi
Speciaal voor de leden van de wijkvereniging hebben we in 
samenwerking met Jacqueline Thielen in Parkzicht wederom 
een introductieles/cursus Tai Chi georganiseerd. De lessen 
hebben op de dinsdagavond plaatsgevonden van september 
tot eind januari en van februari t/m eind juni.

Tafeltennis Dierdonk
In mei 2016 heeft Tafeltennis Dierdonk haar 2e verjaardag 
gevierd. Het jaar bestond uit het consolideren van de 
activiteiten van 2015, tafeltennislessen, de jaarlijkse BBQ, de 
Facebook pagina en het toernooi tijdens de Dierdonkdagen. 
Het toernooi en de BBQ waren een groot succes, bijna alle 
leden hebben deelgenomen, sommigen met kinderen, 
echtgenoten etc. en heeft ons groepje verder verbonden en 
enthousiast gemaakt. 
De meerderheid van de leden bleef bestaan uit dames 
tussen de 40 en de 50 die begonnen zich in de techniek van 
het tafeltennis te verdiepen. Maar het aantal mannen is dit 
jaar gestegen. Ook dit jaar was zeker gezellig om bij elkaar te 
komen. Helaas hadden sommige leden het te druk om bij alle 
trainingen aanwezig te zijn.
 
In de loop van het jaar is aantal leden gedaald naar 7. We 
zijn blijven promoten. Een iets grotere club biedt wat meer 
afwisseling en speelplezier. Maar Simona Castagnoli is 
helaas tot de conclusie gekomen dat het te veel energie 
kost om de club verder te proberen te laten groeien. Zij zal 
wel het jaarlijkse tafeltennistoernooi met veel plezier blijven 
organiseren.

oktober 2016
Secretaris Wijkvereniging Dierdonk,
Jan van Duren
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versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

aardappelen
scharreleieren met uitloop
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)

Verhoeven- 
                Martens vofC
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad 
en diversen grondwerken. 

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 
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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
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS
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TEGELVLOEREN
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Buiten waait de wind hard. De regen 
klettert tegen de ruiten. Sanne zit op de 
bank. Ze aait Poekie Poes die naast haar 
ligt te soezen over haar vacht. ‘Gezellig 
hé,’ zegt mamma terwijl ze een beker 
chocolademelk neerzet voor Sanne.
‘Mamma, wanneer komt Sinterklaas 
op school?’ ‘Op 5 december als de 
Sint jarig is.’ ‘Hoeveel nachtjes moet ik 
nog slapen?’ vraagt Sanne. ‘Nog zeven 
nachtjes.’ ‘Dat is nog heel lang,’ zucht 
Sanne.

‘Je mag vanavond je schoen zetten. En 
wie weet zit er morgenochtend wat in.’
 ‘Jaaa, maar dan moet ik wel een wortel 
voor het paard erin stoppen.’ ‘Er ligt 
een wortel in de groentenmand,’ zegt 
mamma. Sanne springt van de bank en 
rent naar de keuken. Ze komt terug met 
een grote winterwortel en trekt haar 
schoen uit. Ze stopt de wortel erin en 
zet hem onder de verwarming.

‘Ga maar alvast je pyama aandoen en 
tanden poetsen,’ zegt mamma. ‘Ik heb 
helemaal nog geen slaap.’ ‘Je mag nog 
een poosje opblijven. En dan zingen 
we nog een Sinterklaasliedje.’ Dat wil 
Sanne wel en hinkt op één schoen de 
woonkamer uit.

Na een poosje komt Sanne in haar roze 
pyama beneden. Aan haar voeten heeft 
ze warme pantoffels. Ze kruipt naast 
mamma op de bank. De gordijnen zijn 
gesloten en de kamer is lekker warm. 
Sanne kijkt naar haar schoen met de 
wortel erin. ‘Misschien krijg ik een 
speculaaspop,’ zegt Sanne. ‘Ja, wie 
weet. We gaan een liedje zingen,’ zegt 
mamma. Samen zingen ze:

‘Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn 
schoentje,

gooi wat in mijn laarsje, dank u 
Sinterklaasje.’

Na het liedje leest mamma nog een 
verhaaltje voor. En dan moet Sanne toch 
echt naar bed. Ze luistert onder haar 
dekbed nog een poosje naar de regen 
op het dak en denkt aan morgen. Maar 
al gauw valt ze in slaap.

De volgende ochtend is Sanne al vroeg 
wakker. Het is stil in huis. Pappa en 
mamma slapen nog. Ze stapt uit bed en 
kijkt door een kiertje van de gordijnen. 
Het is nog niet helemaal licht. Ze denkt 
aan haar schoen met de wortel erin. Zal 
Sinterklaas of Piet geweest zijn? Ze gaat 
voorzichtig de trap af naar beneden. In 
de woonkamer doet ze het licht aan. 
Ze kijkt naar de verwarming. De wortel 
zit niet meer in de schoen. Ze pakt 
de schoen op. Maar er zit ook geen 
cadeautje in. Sanne is teleurgesteld. 
Misschien vindt Sinterklaas mij niet lief, 
denkt ze.

Opeens ziet ze een pepernoot liggen 
op de grond. En nog één, en nog één. 
Overal liggen pepernoten. Ze schrikt 
als Poekie Poes door de kamer rent en 
met zijn poot een pepernoot wegschiet. 

Dan moet Sanne lachen en zegt tegen 
Poekie: ‘Die pepernoten zijn van mij. Die 
heeft Sinterklaas bij mijn schoen gelegd.’
Sanne raapt ze op en legt ze op tafel. 
Er ligt er nog één bij de poezenmand. 

Net voor Sanne hem wil oprapen ziet ze 
iets in de mand liggen. Het is een pakje. 
Uit het gescheurde sinterklaaspapier 
steekt een poppenhoofdje met gekruld 
haar. Sanne juicht en grist het pakje uit 
de mand. Ze maakt een sprongetje van 
plezier.

Mamma is inmiddels ook naar beneden 
gekomen en zegt: ‘Je hebt een cadeautje 
in je schoen gekregen.’ ‘Nee, niet in mijn 
schoen. Hij lag in de poezenmand,’ zegt 
Sanne. ‘Sinterklaas doet zoiets niet en 
Zwarte Piet ook niet,’ zegt mamma.

‘Er lagen ook allemaal pepernoten op de 
grond. Ik heb ze opgeraapt,’ zegt Sanne.
‘Oh, ik begin het te snappen. Poekie 
Poes is natuurlijk gaan spelen met de 
pepernoten. En hij heeft het pakje in zijn 
bek genomen en in zijn mand gelegd,’ 
zegt mamma.‘We moeten nog een liedje 
zingen om Sinterklaas te bedanken,’ 
zegt mamma. Ze zingen:

 ‘O, kom er eens kijken
 wat ik in mijn schoentje vind.

 Alles gekregen van die beste Sint.
 Een pop met krulletjes in het haar,
 een snoezig jurkje kant en klaar.’

 Ze stoppen met zingen als pappa naar 
beneden komt. ‘Wat een vrolijke boel 
op de vroege morgen,’ zegt hij. Sanne 
laat pappa haar cadeautje zien. ‘En heb 
ik ook wat in mijn schoen gekregen?’ 
vraagt pappa. ‘Je hebt je schoen 
helemaal niet gezet,’ zegt Sanne. ‘Oh 
ja, helemaal vergeten.’ Sanne vindt 
het zielig voor pappa en geeft hem een 
handje pepernoten.

‘Vanavond mag jij je schoen zetten. En 
dan gaan we samen zingen,’ zegt Sanne.
‘Miauw, miauw,’ zegt Poekie. ‘Ja, jij 
krijgt kattenbrokjes in je bakje en geen 
pepernoten in je mand,’ zegt mamma. 
Ze moeten allemaal lachen. 

©Anne de Vries-Neuteboom

Sanne zet haar schoen voor Sinterklaas
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 29.
Gazet december 2016 19

pag 17 - dec  kinderpag 2016.indd   19 15-11-2016   20:19:49



kwaliteit in slaapcomfort

Bernhardstraat 15    Bakel 0492 - 386 262 beversslapen.nl

ACTIE VAN DE MAAND

Alle binnenzonwering

GRATIS gemeten en

GRATIS geplaatst!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

*vraag naar de voorwaarden

Daarom Smits&Smits

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

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
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

- Advertenties Gazet van Dierdonk dec 2016.indd   20 17-11-2016   1:13:28



Graag nodigen wij u uit  als bewoner van 
onze wijk voor de kerstborrel op donderdag 
22 december 2016 in Parkzicht, aangeboden 
door wijkraad Dierdonk. Aanvang 21:00 uur.
Vooraf is er een wijkbreed overleg van 19:30-
21:00 uur.

Wij horen graag of u aanwezig bent. 
Aanmelden voor de kerstborrel graag voor 
15  december 2016 via mail  
  secretariaatwijkraad@dierdonk.nl 

  Namens Wijkraad Dierdonk

Kerstborrel op donderdag 22 december

Kerstmarkt 11 december in Parkzicht.

Wijkraad zoek nieuwe initiatieven 
van bewoners voor het wijk actie plan
De wijkraad ontvangt jaarlijks een buurtbudget van de 
Gemeente Helmond zolang met dit budget activiteiten 
ontwikkeld worden ter verbetering van de leefbaarheid 
van de wijk. Activiteiten van fysiek-technische of sociaal-
maatschappelijke aard. De basis van deze subsidie is 
een wijkplan waarin de voorgenomen activiteiten met 
bijbehorende begroting voor tenminste de eerstkomende 
twee jaar staan beschreven. Is er geen wijkplan dan is er ook 
geen subsidie beschikbaar voor de wijk.

Om het wijkplan tot stand te brengen zijn bewonersinitiatieven 
nodig. Het gaat hier om het realiseren van goede ideeën 
door en voor wijkbewoners. De wijkraad organiseert open 
bijeenkomsten waarop buurtbewoners aan kunnen geven 
wat ze belangrijk vinden, wat ze veranderd zouden willen 
zien, welke bijdrage ze hieraan willen leveren en wat ze nodig 
hebben om die uit te kunnen voeren. Dit alles wordt door de 
wijkraad verwerkt in een wijkactieplan wat jaarlijks aan het 

college van de gemeente Helmond wordt aangeboden. Op dit 
moment heeft de wijkraad ca. dertien initiatieven ontvangen 
van wijkbewoners die dit initiatief ook voor de komende twee 
jaar willen gaan trekken. Tot 15 december a.s. kunt u nieuwe 
initiatieven doorgeven aan het secretariaat van de wijkraad 
waarin u  de activiteit omschrijft, wie de trekker(s) is of zijn 
en de einddatum van deze activiteit. Tijdens een openbare 
wijkraadvergadering op 22 december a.s.  wordt kort het 
huidige Wijk Actie Plan (2015-2016)  geëvalueerd  en het 
nieuwe Wijk Actie Plan door de verschillende trekkers van hun 
activiteit toegelicht. Tevens wordt de bijbehorende begroting 
door de vergadering vastgesteld. 
De wijkraad ziet nieuwe initiatieven uit de wijk met grote 
belangstelling tegemoet.

secretariaatwijkraad@dierdonk.nl

Nog even en het is december. De maand van “van vol 
verwachting klopt ons hart”, lichtjes en kaarsjes; kortom: 
gezelligheid!

Ook in Dierdonk zullen weer vele kerstbomen worden 
opgetuigd en voorbereidingen worden getroffen om van de 
kerstdagen warme en vredige dagen te maken.

Om u in de kerststemming te brengen wordt er op zondag 
11 december a.s. van 11.00 tot 17.00 uur een Kerstmarkt 
georganiseerd in Parkzicht.

Er is van alles te zien en te koop: het aanbod is zeer divers en 
interessant voor jong en oud.

Misschien ziet u leuke zaken die u met Kerstmis kunt 
gebruiken.

Ook aan de kinderen is gedacht. Er zal iemand aanwezig zijn 
die van ballonnen allerlei figuren gaat maken.

Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.

Kom ook, ontmoet elkaar en geniet!

Wij rekenen op uw komst!
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Bezoek nu onze Kerst- 
en  Sfeershow 2016
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Beste kerstshow van Nederland 2015
Tuincentrum de Biezen in Beek en 

Donk is door de vakjury gekozen 

als winnaar ‘kerstgroen’ voor 

beste kerstshow van Nederland 

2015. Deze prijsuitreiking vond 

plaats op 29 januari 2016 tijdens 

de internationale beurs 

‘Christmasworld’ in Frankfurt.

www.tuincentrumdebiezen.nl

Iedere zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur

•  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

Alles voor paard en ruiter 
Kennelweg 3 - 5757 RJ Liessel
Tel. 06 - 15435834

Openings�jden:
Woensdag: 14.00 - 18.00 uur

Vrijdag: 10.00 - 19.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

en op afspraak
GESLOTEN: 27 december t/m 3 januari

www.allesvoorjepaard.nl

EXTRA OPEN 3 dec 09.00 -17.00 uur. EINDEJAARSUITVERKOOP: 30 dec 10.00 - 16.00 uur

HippoCare Liessel
Alles voor paard en ruiter 

* Voorwaarden zie onze website: www.allesvoorjepaard.nl

Kennelweg 3 - 5757 RJ Liessel
Tel. 06 - 15435834

Openings jden:
Woensdag: 13.30 - 18.00 u

Vrijdag: 10.00 - 20.00 u
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

GESLOTEN: 24 december t/m 3 januari
www.allesvoorjepaard.nl

EXTRA geopend 3 & 4 en 17 & 18 dec. tot 20.00 uur. GRATIS kadobonnen*

HippoCare Liessel

Vanaf 6 december kerstbomen. 

Peter Kuijpers,  
Rootvlaas 2 te Bakel         

06-10690888 

Weg Helmond/Bakel 
Achter tankstation Texaco 
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          Slijterij 
 
        Luc’s  
Wines & Drinks  
 
Luc van der Horst 
Mierloseweg 14 
5707 AM  HELMOND 
 
0492- 26 46 56 
 
06 – 448 347 12 
 

Slijterij
Luc’s Wines & Drinks
Luc van der Horst
Mierloseweg 14
5707 AM HELMOND

T  0492 26 46 56
M  06 448 347 12
www.lucswinesendrinks.nl
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Carnaval in Parkzicht
Wij, bestuur Parkzicht en een groep fanatieke vrijwilligers zijn 
van mening dat carnaval bij Dierdonk hoort en hebben daarom 
besloten om onze wijk ook in 2017 weer de gelegenheid 
te bieden om gezellig carnaval te vieren in Parkzicht. De 
voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang en de 
nodige contacten zijn reeds gelegd.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 

Zaterdagavond 4 februari 2017: 

Gezellige klets en amusementsavond

mmv de volgende kletsers: Dirk Kouwenberg, Hans Keeris.  Als 
amusementsgroepen hebben wij voor weten vast te leggen: 
Dè kenne wai ôk,  Applaus, Kuub en Striepke Veur. 
Muziek en geluid wordt verzorgd door Disco 2000. 
Aanvang van de avond 20.15 uur, zaal open 19.45 uur.
Entreeprijs € 12,00 incl. een kopje koffie/thee en gratis 
garderobe.
Kaarten verkrijgbaar vanaf 2 januari 2017 bij Albert-Heijn 
Dierdonk en op de donderdagavonden in Parkzicht aan de bar 
van 20.30 uur tot 23.00 uur.

Donderdagavond 23 februari 2017: 

Gezellig carnaval vieren tijdens onze inloopavond.

Aanvang 20.30 uur einde 00.00 uur. Gehele avond volop 
carnavalsmuziek en een knallend optreden van de winnaars 
van de Helmondse carnavalsschlager 2017! 

Vrijdag voormiddag 24 februari 2017: 

Basisschool Dierdonk viert carnaval.

Vrijdagavond 24 februari: 

Jeugdcarnaval mmv Dj Klumpie. 

Aanvang: 19.00 uur, einde 21.30 uur leeftijd t/m groep 8

Maandag 27 februari 2017:  

Kindermiddag 

met diverse activiteiten voor de kleintjes zoals schminken, 
een ballonnenclown, leuke dansjes doen met Dj Klumpie en 
nog veel meer. Ieder kind ontvangt bij binnenkomst een kaart 
waarvoor hij/zij een pretpakket, waarvan we de inhoud nog 
even geheim houden, krijgt.
Muziek wordt verzorgt door DJ Klumpie
Aanvang: 14.00 uur       Zaal open 13.45 uur

Dinsdag 28 februari: 

Kindermiddag.

Muziek wordt verzorgt door Dj Klumpie
Aanvang: 14.00 uur       Zaal open 13.45 uur

Namens het bestuur Parkzicht,

Hans van Rijt

secretariaat@parkzicht-dierdonk.nl
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Nieuws van onze wijkagent: 

Boef in de wijk
Op vrijdag 28 oktober werd voor het 
eerst in Helmond de heterdaad oefening 
‘boef in de wijk’ gedraaid. Omdat er in 
de wijk Dierdonk inmiddels veel pre
ventie WhatsApp groepen actief zijn 
wil den wij de werking hiervan testen op 
deze vrijdagavond. 
Doel van de actie is het contact tussen 
politie en burgers te verstevigen en in
wo ners alerter te maken op verdachte 
situaties in de wijk. Het is een heterdaad 
oefening waarbij we met elkaar met 
andere ogen naar onze eigen woon en 
werk omgeving kijken en informatie 
delen over verdachte situaties, voer
tuigen of mensen. 
In verschillende gemeenten in Neder
land is het al een groot succes.
De boeven worden gespeeld door agen
ten ook werd er gebruik gemaakt van 
een ‘verdacht’ voertuig, een zwarte 
Volks wagen Golf die langzaam door de 
straten reed en daardoor de aandacht 
trok van oplettende wijkbewoners.

De oefeningen vonden plaats tussen 
18.30 en 21.00 u in de preventie Whats
App gebieden Geer parkweide, Dreef 1 
en 2, Rhulen hof weide en Veengeul. De 
(4) casussen vari eer den van verdachte 
situaties zoals het binnenkijken door 
‘de boeven’ bij woningen en auto’s en 
het aanbellen bij woningen met een 
babbeltruc. 

Waarom ‘Boef in de wijk’?
Mensen vinden het lastig vinden om 
een verdachte situatie te melden. Of 
mensen weten niet precies wat nou een 
ver dachte situatie is, dus wanneer ze de 
politie wel en niet kunnen bellen en op 
welk telefoonnummer. Deze oefening 
laat mensen ‘kennis maken’ met ver
dach te situaties en maakt duidelijk 

hoe belangrijk het is om goed te kijken 
en te luisteren. De politie probeert op 
deze manier mensen alerter te maken 
op de situatie’s in het echte leven en 
om mensen sneller de politie te laten 
bellen. Het bleek een succesvolle oefe
ning van bijna alle scenes werden de 
betreffende boeven namelijk ontdekt 
en gemeld via de buurt preventie 
Whatsappgroepen. Enige kanttekening 
is dat er lang ge wacht werd met het 
bellen van de politie. 112 daar vang je 
boeven mee! Dus niet alleen bellen bij 
levensbedreigende situaties, maar ook 
wanneer u ge tuige bent van een misdrijf 
of het voor bereiden van een inbraak of 
diefstal. En wanneer u een verdachte 
situatie ziet waarbij de politie een 
misdrijf kan voorkómen. 

Belangrijk om te weten:
• 80% van de aanhoudingen zijn op 

heterdaad, dus direct na het plegen 
van het misdrijf.

• De politie is voor meer dan 50% af
han ke lijk van meldingen van burgers, 
u dus.

• U kunt 09008844 bellen voor alles 
wat geen spoed heeft.

• U kunt ook anoniem een misdaad 
melden op 08007000.

Conclusie
Al met al mogen we concluderen dat 
de preventie WhatsApp groepen zeer 
nuttig zijn met het oog op het bestrijden 
van de criminaliteit. 
Interesse? Nog niet aangemeld of zelf 
een groep opstarten? Stuur mij dan een 
mailtje; francisca.kamphuis@politie.nl

Belangrijk! In ieder geval gaan er tot en 
met september 2017 geen oefeningen 
meer plaatsvinden in de wijk. Mocht u 
iets zien in de wijk wat niet klopt dan is 
dit een reëel verdachte situatie.

Vuurwerk
Het einde van het jaar nadert en het 
eerste vuurwerk Hoort u vuurwerk en 
weet u wie het afsteekt of waar het is 
maak dan altijd een melding via 0900
8844. Op werden er jongeren door de 
wijkboa Ramon van Oorschot betrapt op 
het afsteken van illegaal vuurwerk in de 
wijk. Illegaal vuurwerk is altijd verboden 
om af te steken. Legaal vuurwerk is 
toegestaan van 31 december 18.00 uur 
tot 1 januari 02.00 uur.

Geef inbrekers geen kans, zorg voor 
licht en zicht!
Wek altijd de indruk dat er iemand thuis 
is. Een tijdschakelaar kan hierbij helpen. 
De com binatie van zicht, verlichting en 
in braak werend hang en sluitwerk ver
kleint de kans op een inbraak aanzienlijk.

Binnen en buiten
Verlichting is niet alleen van belang 
ìn uw woning. Ook buiten kunt u met 
goede verlichting inbrekers in veel ge
vallen op afstand houden. Plaats buiten
verlichting bij alle deuren die vanaf de 
openbare weg bereikbaar en te zien 
zijn. Een buitenlamp, die automatisch 
aanspringt als de duisternis invalt, is 
daarvoor zeer geschikt. De buitenlamp 
bij de voordeur moet het gezicht van de 
bezoekers verlichten. Zo kunt u beter de 
afweging maken of u wel of niet de deur 
open doet. 

Uw wijkagent, Francisca Kamphuis
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

‘Puppies’
Als dierenarts maak je dieren in allerlei 
fases van hun leven mee. Soms is dit het 
einde van een leven, soms  een senior, 
vaker een volwassen dier in de bloei van 
hun leven maar deze maand ook een 
paar keer het begin, een pup of kitten. 

Vlekkie is een aanstaand moedertje. Ze 
is een paar weken terug gedekt door 
een reutje van haar eigen formaat en 
begint al steeds dikker te worden. Haar 
baasjes hebben zich helemaal ingelezen 
en zijn klaar om de komende pupjes te 
gaan ontvangen. En dat ze er zijn is al 
zeker! Vlekkie heeft al een ‘pretecho’ 
gehad waarop de vruchtjes in haar buik 
te zien waren. Een paar weken verder 
zijn we klaar om ze ook te gaan tellen. 
Dit doen we vanaf het moment dat de 
botjes van de foetussen beginnen te 
vormen, zodat we ze op een röntgenfoto 
in beeld kunnen brengen. Daarna is het 
hoofdjes tellen! Vlekkie kan binnenkort 

de trotste moeder van 2 pupjes worden. 
Veel succes met de bevalling Vlekkie!

Dan is er ook Willy, zij heeft haar pupjes 
al gekregen. Van de 4 pupjes is er eentje 
die achterblijft op de rest. Het pupje 
wil wel drinken bij de moeder, maar 
de anderen zijn groter en sterker, dus 
krijgt het niet heel veel kans. Om toch 
een beetje aan te sterken krijgt het 
pupje dus een beetje met de fles bij. 
Maar gulzig als dat het kleine diertje wil 
drinken, verslikt het zich in de melk. 
Vanaf dat moment gaat het heel snel. Het 
pupje ontwikkeld een longontsteking en 
wordt heel ziek. Voor een volwassen 
dier is een longontsteking al heel zwaar, 
laat staan voor zo’n klein lijfje. Het pupje 
komt zwak, bleek en benauwd binnen. 
Het ziet er niet goed uit. Toch gooien 
we samen met de eigenaar alles in de 
strijd om erboven op te komen. Het 
kleine hondje gaat in de couveuse om 
lekker op te warmen. Daarnaast krijgt 
het medicijnen om de longontsteking 
tegen te gaan. Om wel op gewicht te 
blijven krijgt het zijn voeding via een 
sonde (een slangetje) rechtstreeks in de 
maag. Iedereen zet zijn en haar beste 
beentje voor in de kliniek om het pupje 
er weer bovenop te krijgen. Zo’n klein 
hummeltje roept toch al snel tedere 
gevoelens op. 
Wonder boven wonder gaat het pupje 
in de loop van de dagen steeds beter. 
Op een gegeven moment drinkt het 

weer zelf en ligt gulzig aan de fles te 
slurpen. Daar moeten we zelfs een 
rem op zetten, om te voorkomen dat 
het zich weer verslikt. Uiteindelijk mag 
het pupje dan weer naar huis, fijn weer 
naar het warme nest naast de moeder 
en broertjes en zusjes. Ook in de dagen 
daarna blijft het diertje opknappen en is 
ook weer gaan spelen. 
Helaas mocht dit niet zo blijven. Op 
het moment van schrijven is het pupje 
weer terug met dezelfde klachten. Ook 
nu vecht het nog om vooruit te blijven 
gaan. We duimen met zijn allen voor 
een voorspoedig verloop, zet hem op 
kleine pup!

Evianne Drijver, 
dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

Wilt u meer weten over dierenkliniek   
Brouwhuis kijk dan op:
www.dierenkliniek.com of volg ons op 
Facebook

ATB Jeugdbaantje
Geachte Gazet- lezers, 

De toestemming voor het aanleg van het ATB baantje voor de 
jeugd in Dierdonk is binnen.
Dus de komende weken gaan we flink aan de slag met onze 
ervaring van de ATB baan in het Bakelsbos, om dit te realiseren.  
Wij willen er een prachtig baantje van gaan maken! 

Als er ideeÎn zijn hoe we dit baantje bij de jeugd kunnen 
promoten neem dan contact op met mij.
Wij gaan een datum plannen in het voorjaar om dit baantje 
officieel te openen.Het gaat mooi en leuk worden!

Met vriendelijke groeten
Arie Manders

Rhulenhofweide 44 - Tel 0492 517564, Mob 0653310131
Email:  a.manders23@upcmail.nl
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INBOUW
COMBI
• RVS, inhoud 45 liter 
• hetelucht, boven- en onderwarmte,     

grill en magnetron (1000 Watt) 
• digitaal display met Assist 
• email binnenwanden met EcoClean 

coating 
• Led binnenverlichting 
• CMG636NS2

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

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

nnenverlichting g
36NS2

1069,-
   euro      

1399,-  

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!

www.deinstallatieman.nl

Cijnsbeemden 2  •  5706 NP Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76  •  E-mail: info@deinstallatieman.nl

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a. 
 • Service & onderhoud cv
 • Airco systemen
 • Waterontharders
 • Complete badkamers
 • Loodgieterswerkzaamheden
 • Duurzame energie

CCorstiaan Stoeffe

 

info@coscom.nl
www.coscom.nl

 

CosCom

Torteltuin 9
5754 HA Deurne

Nederland
0493 - 842607

ICT Service aan huis en op de zaak. 
Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service 
( geen voorrij en/of vervoers kosten binnen Helmond en regio )

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Adv_93,5x 67 - Coscom juni 2013 zelfstandig met slogan3.pdf   1   19-5-2013   20:56:32

Schoonheidssalon yentill

Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!

Cadeaubon vanaf € 10,00voor informatie
of een afspraak
06-52407050

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Uw 
schoonheids-

specialiste Aanbieding

e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

10% korting
bij een komplete behandeling

november en december 2016
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Medi-Seinen: “Uitgewalst”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

Dierdonk is weer gul voor de nierstichting

Eind 2010 moest onze nationale “strijk
virtuoos” André Rieu van de ene op 
de andere dag stoppen met hetgeen 
hij het liefste doet, ons vervelen met 
zijn vioolspel. Een infectie van zijn 
evenwichtsorgaan maakte dat hij ge
dwongen rust moest houden. Met zijn 
rust kregen ook wij rust. Zo heeft elk 
nadeel ook zijn voordeel. Nou vond ik 
dat van die infectie wel erg vervelend 
voor André. Met het stoppen met 
muziek maken, dat moge duidelijk zijn, 
had ik beduidend minder moeite. Ik 
bedoel op een gegeven moment ben 
je “uitgewalst”. Graag wil ik met u 
spreken over draaiduizeligheid.

Het woord zegt het al, bij draai duize
lig heid ziet u alles om u heen draaien, 
of heeft u het gevoel dat u zelf rond 
draait terwijl u toch stil zit of ligt. Draai
duizeligheid komt door een versto ring 
van het evenwichtsorgaan, gelegen bin
nen in het oor. 
 
Drie ziektebeelden wil ik nader be noe
men. Komt de draaiduizeligheid in aan
vallen wanneer u uw hoofd beweegt, 
dan kan dat passen bij B.P.P.D. (Benigne 
Paroxysmale Positie Duizeligheid). Een 
aan val duurt doorgaans enkele minu ten 
en dooft vanzelf weer uit. Heeft u naast 
de draaiduizeligheid last van bleek heid, 
misselijkheid en overgeven, dan kan er 
sprake zijn van een neuritis vesti bu laris. 
Een ontsteking van het evenwichts
orgaan. Tijdens een aanval kunt u niet 
veel anders dan met gesloten ogen 
op bed liggen. Heeft u aanvallen van 
heft i ge draaiduizeligheid die enkele 
uren duren, dan kan dat passen bij de 
ziekte van Ménière. Tijdens een aanval 

kunt u minder horen, last hebben van 
oorsuizen, misselijkheid en overgeven.  
 
Wanneer u voor het eerst last heeft 
van draaiduizeligheid, probeer dan ge
woon door te gaan met wat u doet. Bij 
B.P.P.D. kunt u oefeningen doen. Ga 
met gesloten ogen midden op de rand 
van uw bed zitten. Ga dan op uw zij 
liggen. Kom overeind als de duizeligheid 
voorbij is. Ga vervolgens op uw andere 
zij liggen. Doe deze oefening 5 keer per 
dag. De duizeligheid bij een neuritis 
vesti bularis en bij de ziekte van Ménière 
is vaak zo heftig dat bedrust de enige re
me die is. Wanneer de klachten minder 
worden, probeer dan uw dagelijkse 
acti vi teiten weer op te pakken. Soms 
wor den medicijnen voorgeschreven, 
bij voorbeeld cinnarizine of betahistine. 
Of deze middelen echt helpen is niet be
we zen. Bij misselijkheid kan een mid del 
als domperidon in de vorm van een zet
pil helpen. Er zijn geen medi cijnen die 
gehoor vermindering of oorsuizen tegen 
kunnen gaan. 
 
Wanneer de klachten verdwijnen hangt 
af van de oorzaak. De draaiduizeligheid 
bij B.P.P.D. gaat meestal binnen 4 we
ken vanzelf over. Bij een neuritis ves
ti bularis verdwijnen de klachten door
gaans binnen 1 week. Bij de ziekte 
van Ménière kunnen de aanvallen van 
draai duizeligheid blijven terugkomen 
met wisselend tussenpozen. Neem con
tact op met uw huisarts wanneer de 
draai duizeligheid na 4 dagen niet dui
de lijk minder is of wanneer er andere 
verschijnselen zijn waarover u zich 
zorgen maakt.

Een keer heb ik, op uitnodiging, een 
concert van André Rieu bezocht op het 
Vrijthof in Maastricht. Ik zou ook nog 
na afloop een “Meet and Greet” met 
André hebben. Hoeveel kan een mens 
verdragen. Na 2 nummers had ik het wel 
gezien, of beter gezegd gehoord. Onder 
de noemer, “er is een tijd van komen en 
er is een tijd van gaan”, heb ik daarna de 
pleitvaart gemaakt en ben het nacht
leven van Maastricht ingedoken. De 
“Meet and Greet” houdt André van mij 
tegoed.

Graag tot een volgende keer, en moge 
het u tot die tijd meer dan goed gaan

Math. Strijbos, 
huisarts medisch centrum Dierdonk.

Ook te volgen op twitter: @mathstrijbos 

Van 16 t/m 22 september was de landelijke collecte van de 
Nierstichting. 

Als doel stond de draagbare kunstnier centraal omdat 
duizenden dialyse patiënten meerdere keren per week 
urenlang vast zitten aan het dialyseapparaat. De draagbare 
kunstnier geeft deze patiënten hun vrijheid en energie terug. 

Dat is hard nodig want dialyse is geen leven maar overleven.
Zestien bewoners van Dierdonk hebben zich in de betreffende 
week ingezet en hebben door regen en wind bij u aangebeld. 

En men ging niet voor niets want deze collectanten brachten 
€ 1.240, op wat evenredig is aan vorig jaar.

Als coördinatrice van de Nierstichting voor onze wijk Dierdonk 
wil ik zowel de collectanten als de bewoners van Dierdonk 
hartelijk  bedanken voor Uw inzet die is geleverd en uw 
donatie. We kunnen het weer een mooi succes noemen.

De Nierstichting hoopt ook volgend jaar weer op uw steun te 
kunnen rekenen,

Diny van Hoof, Coordinatrice Nierstichting 
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Op vrijdag 4 november was het weer 
zover, de eerste jeugddisco van het 
nieuwe schooljaar. Veel kinderen 
waren erg mooi verkleed voor het 
Halloweenthema. 

Er waren 2 kinderen die een cadeaubon 
hadden gewonnen vanwege hun 
mooie uitdossing en natuurlijk ook 
weer 2 kinderen die een cadeaubon 
in de wacht sleepten, omdat ze de 
danswedstrijd hadden gewonnen. Het 
enthousiasme was groot, er werden 
enge “wonden” geschminkt en je kon 
glittertattoos laten zetten. Kortom, een 
hele gezellige avond !!

20 januari
Zit je in groep 4,5,6,7 of 8 zet dan alvast 
20 januari op je kalender ! Dan is het 
Après ski disco !! Jeugddisco

Jeugddisco - Halloween 4 november
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Afgelopen maand hadden we een echte legpuzzel. Wel een 
beetje dom van de puzzelmaker om die 35 stukjes zo maar te 
laten vallen, maar ja zo hadden de puzzelaartjes weer wat  te 
doen.  Misschien vonden ook veel kinderen het jammer om 
de stukjes uit  te knippen want er waren maar 6 inzendingen 
binnen. Lagen de stukjes weer in de goede volgorde dan was 
de oplossing:  “In de herfst vallen de bladeren op de grond”. 
Deze keer heeft Friedy van de Reek Penningmeester van de 
wijkvereniging de prijswinnaars getrokken. Deze hebben op 
16 november, een cadeaubon van de Ganzeveer in ontvangst 
genomen. Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars 
tussen Sint Nicolaas en Zwarte Piet

Van Harte Gefeliciteerd

Doe jij ook mee?
Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand 
een nieuwe kans. Deze maand hebben we een Sinterklaas 
woordzoeker. Zoek de woorden van links naar rechts, van 
rechts naar links van boven naar beneden en van beneden 
naar boven. Ook kunnen ze diagonaal staan. De overgebleven 
letters vormen de oplossing en klaar ben je. Veel puzzelzoek 
plezier.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar. 
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:
(redactie@dierdonk.org) 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 dan: 3 boekenbonnen 
van € 10,00.

Uiterste inzenddatum: Woensdag 7 december

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Thijs Hermens, Nikki van Lierop en Hugo de Greef 

AMANDEL
BAARD
BANKET
CADEAU 
CHOCOLADEMELK
GEDICHT
HABBIJT

KASTEEL
KLOPPEN 
KRUIDNOTEN 
LEKKERS 
LETTER
LIEDJES 
MANESCHIJN 

MARSEPEIN 
MIJTER
NACHT 
PAKJESAVOND 
PLOFBROEK 
RIJMEN
SCHOEN

SNOEP
SPANJE
TAAITAAIPOP
TABBERD
VERRASSING
WATER
WORTEL
ZENUWEN

Sinterklaas zoekt de volgende  woorden
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Afgelopen maand oktober hebben wij alweer voor de derde 
keer de Dierdonk-Quiz georganiseerd. Ook dit jaar is het 
aantal deelnemers toegenomen want het aantal teams is 
inmiddels gestegen tot 20. Een simpel rekensommetje leert 
ons dat er dus op 8 oktober jl. zo ongeveer 300 tot 350 
inwoners uit onze wijk zich bezig gehouden hebben met het 
oplossen van 1 of meerdere vragen. 

Deze opdrachten waren ook dit jaar weer zeer divers en 
met name de doe-opdrachten zorgden voor de nodige 
problemen. Onder andere het bakken van een cake waarin 
de meegeleverde kersen exact horizontaal en in het midden 
van de cake aangebracht moesten worden viel voor sommige 
teams nogal tegen. Ook de coördinaten opdracht, waaruit als 
je alles goed ingevuld had een zeilboot tevoorschijn kwam, 
leverde enkele verrassende uitkomsten op. Het benoemen 
van een 8-tal verschillende bieren welke geproefd moesten 
worden was moeilijker dan gedacht, slechts een deelnemer 
wist 5 van de 8 biersoorten juist te benoemen. Ook de 
prijsuitreiking op 29 oktober was een grandioos succes. Het 
live optreden van Bart en Theo was ongetwijfeld, afgezien dan 
het bekendmaken van de winnaars, het hoogtepunt van de 
avond. Uitslag: eerste plaats Paulus Patriots, tweede plaats 
Witte Dennie, derde plaats De Barbapapa’s. de vierde prijs: de 
Aruba’s en de aanmoedigingsprijs ging naar: Quizutwel

Als u de reacties van enkele deelnemers leest zult u er niet 
omheen kunnen dat Dierdonk weer een geweldig evenement 
rijker is.

Namens Quiz-team Dierdonk,

Vierde editie DierdonkQuiz zal plaatsvinden op 
zaterdag 7 oktober 2017 en de bijbehorende prijsuitreiking 

is op 28 oktober 2017. 
Zet deze data alvast in uw agenda!

Derde editie Dierdonk-Quiz
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Team Walenburgweide
Donderdag 6 oktober, er wordt een 
simpel berichtje gestuurd in de app-
groep die wij delen vanuit onze ge-
zamenlijke vakanties in Italië. “Wie
doetermeemetdeDierdonkQuiz?”....
een paar simpele woorden met een 
behoorlijke kettingreactie. En gelukkig
wasernogruimtevoor1team.
De logistiek was snel geregeld, hapjes
drankjes en de locatie. Niemand weet
echter wat ons te wachten staat.
Dus iedereen iPad ‘s, Mac Books en 
telefoons mee zodat we in ieder geval 
genoeg zoekcapaciteit beschikbaar 
hebben. Hulplijnen worden alvast
geactiveerdenstaanstand-by.
19.00uur,het iszover.Decodewordt
snel gekraakt en we zijn onderweg met 
de vragen naar het zenuwcentrum op 
de Walenburgweide. Samen lezen we
de eerste pagina’s en starten daarna 
snel met een verdeling van de taken 
en opdrachten. We zijn 15 minuten
onderweg en de eerste vragen worden 
beantwoord, de cake wordt bereid en 
teamleden zijn de straat op voor de 
buitenopdrachten.Strakkestart!
De vragen volgen zich in rap tempo 
op, soms snel te beantwoorden maar 
vaak moeten wij diep gaan om de 
antwoorden te vinden. Het eerste
uur vliegt voorbij. Het is al weer tijd
om twee teamleden naar Parkzicht te 
sturen.Nietwetendewatertewachten
staat worden er twee vrijwilligers 
aangewezen die zich los moet wringen 
van hun intensieve zoektocht naar de 
antwoorden. In Parkzicht treffen wij
Hollandse spelen aan en wordt goed
gescoord op alle drie de onderdelen.
Snelweerterug!
De volgende uren volgt een intense 
zoektocht naar de oplossingen en 
antwoorden. Alle hulplijnen worden
aangesproken, Google draait over-
uren en zelfs de kinderen worden 
ingeschakeld om te ondersteunen in de 
zoektocht naar antwoorden. Het is al
weersnel22.15uur.Erwordteenkeus
gemaakt wie er naar Parkzicht gaat voor 
het volgende spel. Helaas verkeerde
keus, we sturen het enige teamlid die 
geen bier drinkt naar wat blijkt een 
bierproeverij.
Detijdvliegtvoorbij.Decake isonder-
tussen klaar, de vragen worden weer 
verzameld en snel worden de laatste 

knoppen bevestigt op het bord. Snel
wordt Tygo de hond nog gehaald om
onze impressie van “Het huishouden
van JanSteen” compleet temaken. Lol
enhilariteitalom.
We zijn bijna 4,5 uur verder, maar de
tijdisvoorbijgevlogen.Deantwoorden
worden ingeleverd en de rust keer 
terug. Samen evalueren we de avond
onder het genot van een hapje en een 
drankje. Wat een intensieve, creatieve
en enorm leuke avond was het. Erg
benieuwdhoeonsresultaatzalzijn.
Organisatiebedankt!

Team Bauernschnaps 
Allereerst de complimenten aan de
organisatie.Hetwasweereenbijzonder
gezellige,leerzameendrukkeavond!
We hebben vorig jaar voor het eerst
deelgenomen en onze belangrijkste les 
toen....zorgvoorvoldoendeteamleden.
Gelukkig hebben we ons team dit jaar 
kunnen uitbreiden, na natuurlijk een 
zorgvuldige selectieprocedure. We
gingen vol goede moed aan de slag 
en kwamen al snel tot de conclusie …
dit wordt geen dansende feestavond, 
maar volle bak vragen beantwoorden 
en doe opdrachten oplossen. Na
verdeling van de vragen ging iedereen 
volenthousiasmevanstart.Wehebben
veel vragen kunnen beantwoorden.
Nadat alles was ingeleverd keerde de
rust terug en hebben we de avond met 
z’nallennogenkeleuurtjesgeëvalueerd.
Hetwasweer een gezellige avondmet
een fantastisch georganiseerde quiz,
dankdaarvoor.

Team de Wildschaar
Hetoplossenvaneensomwaaruiteen
code kwam die een slot ontsloot, was 
een originele start van de quizavond.
Nietmakkelijk!Maarhetslotmoestlos
anders kon je het tasje met opdrachten 
nietmeenemen.Ditjaarhaddenweeen
team van 13 personen die enthousiast 
aan de slag gingen met de opdrachten in 
hetquizmapje.
Alsnelwarendetakenverdeeld.Erwerd
een cake gebakken met kersen precies 
inhetmidden.Tweemensengingenop
defietsdecoördinatenzoeken.Derest
ging snel op de laptop alle antwoorden 
zoeken van de vele opdrachten. Er
werd hard gewerkt. De ingeschonken
drankjes en de hapjes stonden veelal 

onaangeroerd.Geentijd.
Vrienden werden gebeld, de moes-
tuintjes werden uit de voorraadkast 
gehaald, de carnavalsslagers schalmden 
door de kamer en we waanden ons 
somsindeEfteling.
Nadat iemand van ons diverse biertjes
had geproefd en twee anderen op de 
zenuwspelletjes hoge scores hadden 
behaald werd het snel half 12. Alles
moest worden ingeleverd. Ook een
usb-stick waarop diverse opdrachten
stonden en waarop we een foto en een 
filmpje moesten plaatsen. Het filmpje
plaatsen lukte niet, terwijl we juist een 
hele goede stabiele zijligging hadden 
gefilmd. Een van onze deelnemers zit
in de verpleging en dat zou dus zeker 
puntenscoren.Jammerdathetopslaan
van het filmpje niet lukte. Maar de
fotowas goed gelukt.Met een vergiet
en dienblad op je hoofd, een olifant 
in plaats van een hondje en met wat 
lappen en handdoeken stonden we 
voorjoker,maarhetwerdeenprachtige
replica van het huishouden van Jan 
Steen.
Bij het inleveren mochten we onze cake 
bij de ‘chefkok’  (bakker) aanbieden.
Na het doorsnijden zaten de kersen
keuriginhetmidden.Jammerdatwezo
lang moesten wachten voordat we het 
kondeninleveren.
Ennumaarhopendatweookeenleuke
score behalen. Op 29 oktober hopen
we dat te horen op de bekendmaking 
van dewinnaar. Vorig jaarwerd alleen
bekend gemaakt wie nummer 1 was 
geworden. We hopen dat we dit jaar
van alle deelnemers de behaalde plaats 
tehorenkrijgen.Wehebbenerimmers
eenavondlangkeihardopgeblokt.
Om half 12 vonden we eindelijk rust 
voor de drankjes en de hapjes. En er
werd nog lang nagepraat over de toch 
weerergorigineleopdrachten.
Buurtvereniging de Wildschaar doet
volgendjaarzekerweermee!

Team Witte Wai Veul,
We hebben flink moeten puzzelen op
sommigevragen.Erzatenerbijwaarvan
wedachten: Pffff,  hoe komenwehier
nouachter...Maaralmetalginghetook
om de gezelligheid. Het is zeker voor
herhalingvatbaar.Hetwasvooronsde
eerste keer dat we mee deden, maar 
zekernietdelaatste.

Reacties deelnemende teams:
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WWW.HEUVEL.NL

Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond - info@heuvel.nl

WÉRKT VOOR U

DE WONINGMARKT IN DIERDONK IS DE AFGELOPEN TIJD FLINK IN BEWEGING!
U wilt uw huis verkopen? Of bent u juist op zoek naar een nieuwe woning? Wij bemiddelen graag voor u. 

Bij Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs bent u aan het juiste adres. 
Wij helpen u bij het vinden of verkopen. 

T 0492 - 661 884

DIERDONKLAAN 80
NIEUW IN 

DE VERKOOP

HELMOND

COENDERSBERGLAAN 21

HELMOND

ROSENDAELDREEF 25
VERKOCHT

HELMOND

WALENBURGWEIDE 24
VERKOCHT

VERKOCHT

HELMOND

COENDERSBERGLAAN 40
VERKOCHT

HELMOND

TWICKELDREEF 11
VERKOCHT

HELMOND
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De hobby van … Arie Manders 
In deze (laatste!) aflevering van “de 
hobby van …”. Uu las het goed: de 
laatste aflevering! Vanaf volgende 
maand, in het nieuwe jaar starten we 
met een geheel nieuwe rubriek. Over 
het wat en hoe houd ik u nog even in 
spanning maar ik verklap alvast dat 
er ook weer niet-wijkbewoners aan 
het woord zullen komen. Maar die 
wel degelijk invloed op onze wijk en 
op ons allen hebben! Maar nu over 
naar de echte wijkgenoot in meerdere 
betekenisen voor de wijk en zijn 
bewoners (en voor meer Helmonders): 
Arie Manders.

Bakel en Dierdonk
Arie is weliswaar niet in Dierdonk ge
boren maar dat scheelde niet veel … 
Op 14061947 zag hij in de toenmalige 
gemeente Bakel en Milheeze het levens
licht. Op 10 jarige leeftijd verhuisde 
hij naar de toen nog echte Bakelsedijk 
in Helmond naar een boerderij met 
de grond op het huidige Dierdonk. 
Nadat hij trouwde woonde hij in de 
1e Haagstraat; en daarna verhuisde 
hij met vrouw en 2 kinderen naar de 
Harmoniestraat. Nu woont Arie al weer 
ruim 20 jaar op Dierdonk.
Gezien zijn verleden kunt u begrijpen dat 
hij hier graag woont en dat hij hier goed 
bekend is met deze omgeving en dus 
veel kan vertellen over vroeger. Zeker 
ook over het Bakelsbos en de vroegere 
Aa en de speeltuin etc. Hij helpt dan ook 
de Wijkraad met enkele projecten. Zo 
beheert hij een Whatsapp groep met 
meer dan 60 deelnemers voor de straten 
Rhulenhofweide, Sprengenbergweide, 
Leeu wenborchweide en een gedeelte 
van de Kromme Geer. En een van die 
wijkprojecten heeft veel met een van 
zijn hobby’s te maken.

Een van de hobby’s
We hebben te maken met een echte 
sportfanaat! Ondanks de respectabele 
bijna 70 jaren is Arie een vervend 
tennisser, volleyballer en wielrenner. 
Hij was 40 jaar voetballer op het veld 
en in de zaal en is zelfs gediplomeerd 
KNVB trainer. Wedstrijden van zijn bij 
PSV, Mulo en Brandevoort voetballende 
kleinkinderen bezoekt hij dan ook regel
matig met veel plezier. Hij fietst 4 tot 
5 keer per week, al 25 jaar als lid van 
TC’81. Sinds 5 jaar is hij naast actief 
fietser de voorzitter van deze club. In 
de zomer fietsen ze op de weg en in de 
winter gaan ze met de mountainbike 
de bossen in. TC’81 organiseert voor 
Helmond 2 grote evenementen: op de 
weg de peloton tocht “Helmond Tour”, 
volgend jaar op 7 mei 2017 voor de 
3e keer. En elke 1e week van oktober 
organiseren ze de mountainbiketocht 
“Helmtocht”, dit jaar al voor de 23ste 
keer en met elk jaar rond de 600 
deelnemers.

ATB route in het Bakelsbos
TC’81 heeft in 2012 de ATB-route in 
het Bakelsbos aangelegd inclusief ver-
bindings routes en deze worden ook 
door hen onderhouden. Voor deze 
ATB-route van 9 km lengte werd een 
flin ke humuslaag afgegraven en werden 
enkele (minder dan 10) bomen gekapt. 
Er werden ter compensatie 75 (!) bo-
men voor teruggeplaatst. De route is 
beweg wijzerd. De verbindingen naar 
routes in De Mortel, Stiphout, Zandbos 
en Lierop zijn daarbij ook aangegeven. 
Elke maandag word de gehele route 
door TC’81 leden gecontroleerd en 
wordt er onderhoud gepleegd. Arie 
doet dat uiteraard op de fiets! Schop, 
hark en snoeischaar in de hand. Van de 

clubleden volgden er enkele een spe-
ciale cursus onderhoud bij de NTFU, 
de wielersportbond. Vaste wandelaars 
op die maandagen hebben Arie en zijn 
maten al op koffie en koek getrakteerd. 

Jeugd-ATB-baan in Dierdonk
Arie Manders is initiatiefnemer van 
het aan te leggen ATB-jeugdroute waar 
hij na een jaar lang voorbereiden en 
wachten op toestemming nu einde-
lijk mee aan de slag mag. Op het 
moment van ons gesprek heeft hij de 
gemeentelijke toestemming nog maar 
net binnen. Op het bosperceeltje tussen 
Wolfsputterbaan, Coendersberglaan 
en Dier donkse Heide gaat hij met zijn 
club leden en enkele buurtbewoners 
een ander half tot twee kilometerlang 
parcours aanleggen. Hier wordt geen 
boom gekapt! Half november is begon-
nen met het uitzetten van de route en 
het snoeien. Als de definitieve route 
is ge kozen zal het verwijderen van 
de humuslaag met een minigravertje 
starten. Arie hoopt dat het in januari 
kan worden afgerond en dat de baan 
in het voorjaar feestelijk kan worden 
geopend.

Jeugd activeren
Om de jeugd te activeren heeft Arie een 
aantal mountainbikes ter beschikking. 
Via de Dierdonkschool en het JIBB wil hij 
kinderen zoeken die willen deelnemen 
aan de clinics die hij gaat geven. Hij zoekt 
nog mede wijkbewoners die daarbij 
willen assisteren. Ook voor aanleg, 
con trole en onderhoud van de ATB-
jeugd baantje zoekt Arie actievelingen 
uit onze wijk. Help Arie de Dierdonkse 
jeugd achter de iPad vandaan te lokken. 
Meldt u bij hem om de jeugd weer naar 
buiten te krijgen, actief de natuur in! 
Aan het enthousiasme voor deze echte 
Dierdonker zal het niet liggen!

Mirjam van der Pijl

Gazet december 2016 33

Pag 33 - (12) de hobby van.indd   33 19-11-2016   20:40:45



De vorige keer spraken we in de Gazet 
over de feestelijke opening van ons 
jubileumjaar op vrijdag 14 oktober. Op 
zondag 16 oktober hield basisschool 
Dierdonk ook een open dag. In de school 
liepen verschillende razende-reporters 
rond, die de belevenissen van deze dag 
bij hebben gehouden. Hieronder kunt u 
enkele van deze berichten lezen. 
Dat een schooljaar altijd weer wat 
anders verloopt, bewijst ook groep 
5/6C, zij hebben naar aanleiding van 
een workshop van het Kunstmenu 
deelgenomen aan een wedstrijd en deze 
gewonnen! 

Open dag
door Marta en Veerle (groep 8C)
Er hangt een vrolijke sfeer op de open 
dag. In groep 8C is er een Gouwe 
Ouwe Quiz. Je kunt een prijsje winnen 
als je alle antwoorden goed hebt. In 
de Erasmusklas kun je Smart Games 
doen, uitdagende spelletjes.  Op het 
schoolplein staan springkussens. In 
de aula is de ouderraad aanwezig. Er 
hangen posters van de kinderen die 
gaan optreden in de aula. Over een paar 
minuten is het optreden van Carla, Lynn 
en Femke. Juf Marijke kondigt iedereen 
aan. De meisjes treden op met het 
liedje ‘Voor altijd jong’! Het was heel 
leuk gedaan. Finn en Marijn hebben 
breakdance gedaan. Zij komen uit groep 
5a. Marijn heeft een paar proeflessen 
gedaan. En doet nu al een optreden. 
Finn zit al een half jaar op breakdance. 

Terwijl we wachten stroomt de zaal vol. 
Ze krijgen een daverend applaus als ze 
beginnen.

Basisschool Dierdonk 
door Laurent en Eva (groep 7B)
De hele school heeft iets moois gemaakt, 
bijvoorbeeld mooie letters op de ramen 
voor het bestaan van 20 jaar school. Op 
de open dag zijn kinderen ook creatief 
bezig geweest om een speurtocht te 
maken door de hele school. De kinderen 
in Dierdonk hebben ook veel talent. Er is 
zelfs een Dierdonk Got Talent, er is ook 
een show op de open dag geweest.
We hebben ook een nieuwe een nieuwe 
bibliotheek. Daar lenen en lezen veel 
kinderen van de school. Kinderen vinden 
het fijn als er een bibliotheek op school 
is want anders moeten ze voor een boek 
naar de stad.
Helaas is er ook iemand die met pen-
sioen gaat, dat is de conciërge meneer 
Jan. Hij is altijd druk bezig met klussen. 
We hadden hem allemaal nodig! Me-
neer jan Jan werkt hier al 14 jaar! Dat is 
al vanaf 2002.

Groep 5-6C wint wedstrijd
door Raf en Matthijs uit (groep 5-6C) 
De groepen 5 en 6 gingen 15 september 
naar de Cacaofabriek. Daar kregen we 
informatie over hiphop en mochten we 
een workshop volgen. En deze sloten 

we af met een battle, de jongens tegen 
de meiden. Na deze ochtend kreeg onze 
juf een flyer mee naar school. Hierop 
stond dat ze een wedstrijd hadden. We 
moesten een “te gekke” hip hop foto 
maken en niets was te gek. Dit was 
onze kans! Wij hebben heel veel coole 
spullen verzameld zoals stuntsteppen, 
graffitiwerk, petten enzovoorts.  
We zijn naar de halfpipe gegaan bij de 
gymzaal. En daar heeft juf Maaike onze 
foto gemaakt. Na lang wachten kregen 
wij op 3 november te horen dat we 
hadden gewonnen!!!  
Als prijs mogen we naar de Ontdek-
fabriek in Eindhoven met de bus!  

Basisschool Dierdonk schijnt een licht 
in de wijk
Op woensdag 21 december willen we 
met de hele school een lichtjestocht 
door de wijk gaan lopen (mits het weer 
dit toelaat). Nadat de kinderen op school 
hebben gezeten aan het Kerstdiner, 
willen we van 18.30 tot 19.30 uur vanuit 
school de hier onderstaande route gaan 
lopen. Voorgegaan door een muzikaal 
gezelschap lopen meer dan 500 leer-
lingen met een eigen lichtje.
Op het veld bij de Sprengenbergweide 
wordt een speciale plek ingericht waar 
de oudere bewoners een drankje mogen 
komen nuttigen.
Wij nodigen iedereen van harte uit om 
de lichtjestocht te komen aanschouwen. 
Wat zou het geweldig zijn voor de 
kinderen als de route die avond extra 
verlicht is! 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking 
en betrokkenheid!

De kerstcommissie van basisschool 
Dierdonk

Geen schooljaar hetzelfde op BS Dierdonk
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Stichting Draaiorgels Helmond
Voorlopig geen Carat concerten maar wilt u gratis concerten 
blijven bezoeken, geen probleem. Tot de carat-conccerten 
in Mei 2017 weer beginnen kunt u zondags terecht in de 
Gaviolizaal bij De Stichting Draaiorgels Helmond 

Zondag 4 december 14.00 tot 16.00 uur 
Seniorenorkest the Old-timers uit Nuenen

zij spelen een breed en internationaal repertoire van vooral 
gezellige zowel dans als luistermuziek. Ze doen dit met veel 
liefde en plezier voor de muziek.

Zij werden opgericht in 1996. In augustus 2016 bestonden ze 
dus maar liefst twintig jaar. Oprichter en orkestleider is Willie 
van Bakel. In de afgelopen jaren heeft hij bereikt dat the Old-
timers niet meer weg te denken zijn in de muziekwereld.
Begonnen werd met tien leden, maar het afwisselende 
repertoire zorgde ervoor dat de band nu uit 24 leden bestaat, 
afkomstig niet alleen uit de omgeving Nuenen maar ook Beek 
en Donk en Helmond is in dit orkest vertegenwoordigd.

Willie van Bakel leidt het orkest tijdens de repetities met 
strakke hand, maar tijdens de pauze is hij de man die de leden 
voorziet van koffie en koek. Bovendien blinkt hij uit in het 
organiseren van reizen, feestjes en etentjes.

Het veelgevraagde orkest is ook te horen geweest tijdens 
de Caratconcerten. Elke culturele manifestatie in de regio 
luisteren zij op, maar ook in verzorgingshuizen zijn ze een 
graag geziene gast. Omdat de ouderen tijd over hebben 
trekken zij ook regelmatig naar België en Duitsland.

.Zondag 11 december 14.00 tot 16.00 uur 
een Klassiek concert met De Gaudin en de Mortier

Vandaag geen koor, orkest of muziekgezelschap. Vandaag 
voeren onze eigen orgels het concert aan. Onze eigen 
Dierdonkse Willy van der Linden heeft uit de klassieke 
nummers van de orgels een concert samen gesteld. 
Vorig jaar was het concert een herhaling uit 1928. Dit jaar 
komen andere nummers aan bod. De presentatie is in handen 
van Willy van der Linden 

Zondag 18 december: 14.00 tot 16.00 uur 
Kerst- Advents concert door Kunst en Vermaak uit Bakel. 

Vandaag wordt het Kerst- Adventsconcert verzorgd door het 
Bakels Gemengd Koor “Kunst en Vermaak”. Het koor werd 
in 1935 opgericht door het Bakelse schoolhoofd “meester” 
Willem de Vries en bestaat dus al 80 jaar. Momenteel heeft 
het koor ca. 40 leden. Zij doen hun naam eer aan; serieus 
zingen en lachen gaan hand in hand! 
Het repertoire is uiterst gevarieerd en bestrijkt een groot 
gebied van zowel profane als geestelijke muziek, van klassiek 
tot hedendaags, musical high-lights en filmmuziek. Voor elk 
wat wils dus. Vandaag dus een kerst/adventsconcert, ook met 
samenzang. Het koor staat onder muzikale leiding van Antoine 
Kop, en wordt op de piano begeleid door Nikolay Tsolov.

De entree tijdens de openingstijden en optredens is 
gratis, echter vragen wij wel een donatie achter te laten 
in onze orgelpijp.  Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl 

Openingstijden tijdens Kerst en Nieuwjaar

Zaterdag 24 december 2016
Zaterdag 24 december zijn we gesloten 

Zondag 25 december 2016
1e Kerstdag zijn we gesloten.
Maandag 26 december 2016

2e Kerstdag zijn we geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Kom de kerstsfeer proeven in de Gaviolizaal.

Zaterdag 31 december 2016
Oudjaarsdag zijn we geopend van 13.00 tot 16.00 uur.

Op deze dag begroeten wij ook de laatste groep van dit jaar.
Zondag 1 Januari 2017

Deze eerste zondag van het jaar zijn we gesloten.

www.draaiorgelshelmond.nl             info@draaiorgelshelmond.nl

Torenstraat 36a5701 SH  Helmond

  De Gaviolizaal is elke zaterdag en zondag , dus ook tijdens dit concert
geopend van 13.00 tot 17.00 uur

Zondag 11 december 
Klassiek Concert

met de Draaiorgels

Van 14.00 tot 16.00 uur. 
De toegangsprijs is die uit klassieke tijden, 

zijnde € 0,10 (tien eurocent).
Hiervoor krijgt u het programma. 
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Heerlijk genieten 
van een 

Oer Hollands
Kerstdiner

bereid uit productenvan onze streek

Meer info en reserveren: 
     0492-342200

    Bakel

KERST 2016

24/7bereikbaar
Óok voor 
autoverhuur
Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s. 
Kijk op de website voor 
een volledig overzicht 
van onze huurauto’s.

www.automertens.nl

 

 
  KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Weet u het al

BAKEL HEEFT HET HELEMAAL,OOK VOOR SINT NICOLAAS
Maak kennis met de ondernemers in Bakel en weet dat klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!

TOT  Z I EN S
I N

B A KEL!!

Nederheide kerstbrunch en -diner
1e en 2e Kerstdag

Reserveer via www.nederheide.nl

Kaak 11, Milheeze  |  0492 82 00 80
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Scouting Paulus: Halloween bij de scouts 
Afgelopen maand was 
het weer Halloween!! 
Ook bij Scouting 
Paulus deden we hier 
aan mee. 

Op 28 oktober verzamelden 
de leiding van scouts, 
explorers en ook onze 
nieuwe roverscouts om 10.00 
uur om 10 uur in de blokhut 
om deze om te toveren naar 

een echt griezelhuis. En daar moest toch het een en andere 
aan veranderd worden om het daarop te laten lijken. Na 
het nodige overleg zijn we aan de slag gegaan. Er werd een 
doolhof van sjortouwen en zwart boerenbont plastic gemaakt 
met daar tussen kamers waar griezelacts plaats gingen vinden. 

Zo begon de griezelroute boven in de blokhut, waar de scouts 
hun weg naar beneden moesten zien te vinden. Via een leger 
kruiptunnel kwamen ze uit in het magazijn waar zombies rond 
liepen. Van de schrik doorrennen dan maar naar de keuken, 
waar een echte griezel kok (snoep)oogballen en spuiten 
met (ranja)bloed klaar maakte. En toch was het smerig om 
zo’n oogbal te eten!!! Uiteindelijk weer weggejaagd door de 
kok richting het doolhof kwamen de scouts eerst terecht in 
de griezelkerk. Hier stond een door kwade geesten bezeten 
priester met zijn enge hulpje waar de kinderen gezegend 
werden voor griezel plezier. 

Door het doolhof op zoek naar de griezel dokter. Lig daar nu 
een zombie op de dokterstafel?? Opgepast want als je niet 
snel door ging pakte de dokter je als nieuw slachtoffer en 
kwam jij op tafel te liggen, wegwezen dus…… 

De route liep door naar het zwarte doolhof waar zombies 
links en rechts plotseling te voorschijn kwamen en je de 
stuipen op het lijf jaagden. En dan opeens stond je buiten op 
de griezelcamping. Maar hier was het niet veel beter. Voor 
je ligt iemand flink toegetakeld op de grond? Wat is hier 
gebeurd, de rillingen lopen over je rug. HELP!!! Gelukkig kwam 
er toen 2 personen leiding die je vroegen hoe het ging maar 
voordat je het wist stond je met je rug tegen de gevaarlijke 
boswachter met zijn scherpe bijl vol met bloed. 

Gillend rende je dan door naar de uitgang om daarna met 
een bekertje drinken gezellig bij te kletsen bij het kampvuur 
over wat je gezien had. Heb je de kok gezien en de dokter 
en die zombies die plotseling tevoorschijn kwamen, en de 
boswachter had mij bijna te pakken?
Spannend was het zeker maar vooral goed gespeeld door 

leiding explorers en roverscouts. Natuurlijk was dit allemaal 
goed gespeeld door leiding, explorers en roverscouts die heel 
goed geschminkt waren door Tyche en Sheila.

Klinkt dit je nu super leuk in de oren? Ben je tussen de 10 en 
14 jaar? Kom dan een avondje mee kijken bij de scouts. Wij 
draaien groep op vrijdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Ben je 
jonger of ouder? Dan ben je van harte welkom bij de andere 
speltakken. 

Kijk voor meer info op 
Internet Scouting Paulus:
www.scoutingpaulus.com 
Facebook: www.facebook/scoutingpaulushelmond 
E-mail algemeen:
info@scoutingpaulus.com.
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13e Open Dubbel Winter toernooi 
Van zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november was 
er in Dierdonk weer een open tennistoernooi. De maar liefst 
187 deelnemers kwamen opnieuw vanuit de hele regio: 15% 
van de eigen club, 51% uit Helmond zelf. Daarnaast kwamen 
de deelnemers uit Mierlo - 7,5%, Deurne - 5%,  en verder nog 
uit Beek & Donk, Eindhoven, Lierop, Lieshout, Son&Breugel, 
Aarle-Rixtel, Bakel, Boekel, Gemert, De Mortel, noem het 
maar op. 

Zoals altijd hebben we weer met het bekende poulesysteem 
gewerkt, waardoor je al snel een gezellige sfeer krijgt. 
Iedereen heeft immers daarmee de kans om meerdere keren 
te spelen.

Gelukkig werkte ook het weer goed mee. Zelfs tijdens het 
winterse finale weekend bleef het vrijwel droog. Bovendien 
kon je lekker opwarmen in ons vernieuwde clubhuis. De 
steigerhouten tafels, de nieuwe moderne relax stoelen en 
de lekkere loungebank zorgden ervoor dat het binnen prettig 
toeven was. De barcommissie zorgde ervoor dat iedereen na 
het spelen een lekker gezond hapje voorgezet kreeg. Op de 
goed bezochte vrijdagavond ontbrak ook het “bruine fruit” uit 
de frituur natuurlijk niet…..

Fris-Co,onze hofleverancier voor groeten en fruit, zorgde 
er weer voor dat alle gasten, naast de gezonde “after-play 
snack”, lekker van bananen en mandarijnen konden genieten. 
Sported uit Mierlo hielp ons opnieuw met de aankleding van 
het toernooi. Ted organiseerde een leuke kortingsactie voor 
de deelnemers, hielp ons aan prijzen voor de loterij en ook de 
gewonnen waardebonnen zijn daar te besteden. 

Voor de spannende loterij kregen we de zeer welkome hulp 
van Livera-Dams, die naast wat andere leuke prijzen, weer 
het - intussen gebruikelijke - leuke lingeriesetje beschikbaar 
stelde. 

Tijdens de prijsuitreiking op zondag 6 november kon 
onze voorzitter meteen ook de kersverse Helmondse 
jeugdtenniskampioen huldigen: ons jeugdlid Juul van der 
Steen, 

Noteer alvast in je agenda dat er in juni 2017 weer een 
open toernooi in Dierdonk zal zijn. Want Tennisvereniging 
Dierdonk organiseert  maar liefst 2 keer per jaar zo’n open 
gezelligheidstennistoernooi.

Meer informatie over TV Dierdonk: www.tvdierdonk.nl

De toernooicommissie:
Hannie Kusters, Erik Melssen, Karin van der Steen, 
Edward van Seumeren, Carine van Vuure 
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Dierdonk 3D: Dierdonk in Helmondse Musical

Kunt u me nog? Als geheim agent 
pd7 speur ik incognito in Dierdonk 
naar vrijwilligers die zich volledig 
belangeloos inzetten voor onze wijk. 
Ik ben momenteel online bezig om de 
geheimen van de Dierdonkse website, 
facebook, twitter en Instagram te 
ont hullen. Ook de weggeefhoek 
krijgt binnenkort de aandacht die het 
verdient.

In deze Gazet wil ik u attenderen op 
de inzet van enkele Dierdonkers bij de 
Helmondse Musical. U heeft er vast al 
van gehoord. De opvolger van ‘Berry, 
de musical’. In februari 2016 waren 
de audities voor de tweede musical 
en zijn 27 amateur musicalsterren ge
selecteerd. Onder hen 3 personen uit 
Dierdonk. 
De première is op 2e Kerstdag, ge volgd 
door nog 9 voorstellingen!

In het Speelhuis zullen bijna 4000 toe
schouwers gaan genieten van deze 
musical. Er zijn nog enkele kaar ten, 
vandaar hier nog wat achter grond
informatie (bron: www.dehelmond
se musical.nl). Bekijk ook eens hun 
facebookpagina, https://www.
facebook.com/dehelmondsemusical/

Verhaal van de Knaal
Een brugwachter, drie Helmondse 
families en een leven rondom het 
kanaal. Dat is in een notendop het 
verhaal dat we dit keer gaan brengen. 
Schrijvers John van der Sanden (tevens 
regisseur) en Udo Holtappels hebben 
zorg gedragen voor de invulling van 
alle scènes. Daarnaast krijgen ook 
decor, muziek en dans een belangrijke 
rol – en wat gaat het allemaal weer 
bij zonder worden! De complete 

or ga  ni sa tie van ‘Berry’ doet weer 
mee; er hebben nagenoeg geen wis
se lin gen plaatsgevonden in het be
stuur, de artistieke begeleiding en 
het productieteam. Het Comité van 
Aan beveling bestaat dit keer uit 
burgemeester Elly Blanksma, Berry van 
Aerle, Aukje Kuypers, Toon Dingen, 
Peter de Bruin en Jochem Otten.

Ik ga 3 keer kijken omdat ik 2 van de 3 
Dierdonkse spelers/zangers/dansers erg 
goed ken. Komt u ook kijken?

geheim agent pd7
Suggesties of vragen? 
Mail naar geheimagentpd7@gmail.com 

Kerstwandeling 17 december Bakel

Op 17 december a.s. vindt er op 
Landgoed Bakel (het terrein van De 
Zorgboog) een kerstwandeling plaats 
tussen 16.00 en 19.30 uur. 
In een sfeervol verlichte setting, 
muzikaal ondersteund door o.a. diver
se koren, kunt u genieten van het park 
en de in tenten aangeboden pro duc
ten (waaronder kerstartikelen, sie ra
den, keramiek, vogeltaarten, verzor
gings producten, tiffany  artikelen, 

zelf ge maak te ansichtkaarten en 
aanverwante arti kelen). Ook aan de 
inwendige mens wordt gedacht. Foto’s 
kunt u (laten) nemen van en met de 
kerstmannen die rond lopen. Kinderen 
kunnen binnen tegen een kleine 
vergoeding zelf een kerststukje in elkaar 
knutselen en meenemen naar huis.
Er is voldoende (gratis) parkeer mogelijk
heid voor auto en fiets, zowel bij de 
ingang aan de kant van St. Jozefsheil en 
de Hospice (Roessel 3) als bij de ingang 
aan de kant van Jan de Wit (Vlinkert 3). 

De toegang is gratis.

Werkgroep Bospark Bakel
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Geen inschrijfgeld
Gratis 2 maanden extra
Gratis 6 maanden squash
Gratis 1x gebruik massage stoel

Jaar onbeperkt fitness
  

OF

 Bij afsluiting van 

Jaar onbeperkt fitness en groepslessen

€15,75vanaf €15,75 per maand

€24,90voor slechts €24,90 per maand
Betaling per maand via automatische incasso. U was in de maanden september/oktober geen lid! Actie geldig tot 1 december 2016

Ruimte te huur

Squash aanbieding

Yoga Flow

Rivierensingel 90
(Brouwhuis)

Helmond
0492 - 517180

www.sportcitadel.com

NajaarsactieNajaarsactie

Squash, Fitness,
Sportmassage, Spinning,

Steps, Zumba,
Powerkick, Body lift,
Functionele training,

XCORE, Robotmassage,
Fysiotherapie,

DéDé Danceballet,
TaeKwon-Do

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%
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Pag 34 konings voor voorraadbehang.pdf   1   14-1-2014   23:46:23

- Advertenties Gazet van Dierdonk dec 2016.indd   40 17-11-2016   1:13:36



Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost       zaterdag 18.30 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
Weekdagen:  Jozefkerk.                ma, wo, do, vr  19.00 u 
  en di, do 9.00 u
Pastoraal team: 
pastoor drs. E.C. Seidel   (477255 pastoorseidel@live.nl 
pastor W. Koopmans      (477255  pastorkoopmans@live.nl 
diaken drs. P.C.G. de Vries (476345 diaken@heiligelambertus.nl 
diaken H.W. Dings       (522109 

Bereikbaarheid:

Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)

Pastorie: 
 Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 - 477255
 
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 

SchuldHulpMaatje: voor 
mensen die vast zitten… 

SchuldHulpMaatje is een initiatief van 
de kerken in Nederland. Vrijwilligers 
bieden hulp aan mensen die te maken 
hebben met (dreigende) schulden.
 
Op 15 augustus 2016 is de SchuldHulp-
Maatje intentieverklaring onder te kend 
door de Damiaan-paro chie, de Pro-
testantse Gemeente, en onze paro-
chie. Wij spreken daarmee de intentie 
uit om SchuldHulpMaatje in Helmond 
op te starten. Het Leger des Heils 
heeft aangegeven zich ook te willen 
aansluiten. 

Voor onze parochie is SchuldHulpMaatje 
een belangrijke stap in onze hulp aan de 
noodlijdende medemens in Caritas0492. 
Het is goed en nodig om mensen met 
honger te eten te geven. Maar honger 
en armoede zijn vaak een gevolg van 
schulden of budgetproblemen, of het 
niet kennen van de weg naar het juiste 
loket voor extra tegemoetkomingen 
en toeslagen. Mensen helpen aan de 
bron van hun problemen, is daarom van 
groot belang.

Het Landelijk Servicepunt SchuldHulp-
Maatje helpt met het vinden van 
landelijke fondsen en het werven van 
maatjes. Geschikte vrijwilligers worden, 
via een cursus verspreid over 3 dagen, 
door professionele mensen opgeleid 
tot gecertificeerd SchuldHulpMaatje. 
Mensen met financiële problemen wor-
den via de lokale Gemeentelijke Schuld-
hulpverlening aangemeld, en gaan

mensen in gesprek en bege lei ding pro-
beren te helpen.

Nieuwsgierig? 
Wilt u misschien meedoen als maatje 
om mensen weer op weg te helpen? 
Kijk dan zeker op schuldhulpmaatje.
nl. Pastoor Seidel en diaken de Vries 
kunnen u ook meer vertellen. Voor meer 
informatie kunt u ook contact opnemen 
met onze gezamenlijke coördinator: dhr. 
Jan Schrijver tel. 565248

Caritas0492: barmhartigheid 
in de praktijk 
In onze parochie leggen we ons sinds het 
heilig jaar van de Barmhartigheid meer 
en meer toe op deze belangrijke taak 
van de christelijke geloofsgemeenschap: 
Caritas. Naast het verzorgd vieren van 
de liturgie en het overdragen van het 
geloof, is naastenliefde onze eerste 
taak. 
Wij zijn begin dit jaar begonnen met 
het uitdelen van soep en brood aan de 
hongerigen van deze stad, samen met 
het Leger des Heils: de ‘soepbus’.

Nu zijn wij zover dat we onder de naam 
Caritas0492 op meerdere momenten, 
wekelijks eten gaan verstrekken.

Nu zijn we zo ver dat we op maandag-
avond om 18:00 uur mensen ontvangen 
met een volledige warme maaltijd. 
Vrijwilligers bereiden die maaltijd in 
ploegen, en er blijken bij parochianen 
allerlei talenten boven te zijn gekomen. 
Er zal vast goed worden gegeten! 

Op dinsdagavond blijft uiteraard de 
‘Soepbus’ in de Pauluskerk komen, om 
18:00 u. Maar ook op donderdagavond 
komt het Leger des Heils (sinds 17 no-
vem ber) naar de Rijpelberg, om sa men 
met een belangengroep uit de wijk, soep 
en brood te serveren in de voor malige 
school aan de Groningenhof (naast de 
Edith Steinkerk), ook om 18:00 u.

We maken er in onze parochie, samen 
met de nieuwe initiatieven vanuit 
het bisdom, voor 2017 een absoluut 
speerpunt van. Caritas. Barmhartigheid 
voor de noodlijdenden. Ver weg maar 
vooral ook dichtbij. Wij vragen van 
u allen om een open hart voor deze 
activiteiten. Indien mogelijk ook wat 
van uw tijd en inzet. Of een klein deel 
van onze overvloed. We zijn – zoals 
bisschop de Korte van ons vraagt – een 
missionaire gemeenschap, in woord en 
daad. We dragen het evangelie over aan 
de generaties van de toekomst, maar 
willen het ook handen en voeten geven 
in onze stad.

Pastoor Seidel
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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 basis schoolleeftijd is er een 
kindernevendienst.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en 
activiteiten. Voor Dierdonk bestaat het 
wijkteam uit:

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
 Speelweide 44, Bakel,
	 	 (	085-7604455
Hilgert Bos
 Berkenheuveldreef 22 (	528741
Joke van der Vange
 Arcenlaan 10	 (	559372
Cathy Erbrink
 Berkenheuveldreef 5 (	558281
Fien van Duren, diaken
 Ockenburghpark 78 (	514120
Pieter Flach   kerkelijk werker 
 (ma en donderdag) (	040-2842052

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk: 
www.bethlehemkerk-helmond.nl

Kerstdiensten in de 
Bethlehem kerk
Zondag 18 december om 16.00u 
KindopSchootdienst: kerstviering voor 
de allerkleinsten. 
Kerstavond 24 december om 22.00u
kerstnachtdienst m.m.v. Cantimond en 
beide voorgangers
Kerstmorgen, 25 december om 10.00u
Gezinsdienst m.m.v. Lighthouse o.l.v. 
Arjan Mooij en Corine Beeuwkes-van 
Ede.

Vredestocht
Op zaterdag 17 december wordt er weer 
een vredestocht in Helmond gehouden, 
waaraan de kerken deelnemen. Om 
alvast te noteren: we starten om 
16.00u. in de Molenstraat bij de Turkse 
moskee. Loopt u/jij mee?

De PKN gaat werven met 
posters
De PKN gaat werven met posters waarin 
God niet wordt genoemd. ‘Om het 
imago van de kerk bij te stellen.’ 
Je zou misschien verwachten dat re-
clame van de kerk over God gaat. Welnu, 
dat is niet in alle gevallen zo. Neem de 
advertenties waarmee de Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN) zich binnenkort 
bij een nieuw publiek in de kijker wil 
spelen. Wie de afbeeldingen bekijkt ziet 
dat Hij de grote afwezige is.

Op de zes posters prijkt elke keer 
een man of een vrouw met de vraag: 
‘Geloven doe je in de kerk?’. Daaronder 
varieert de kerk met zes antwoorden. 
‘Zeker weten’ zit daar niet bij. 
Wel: ‘Nadenken ook’, ‘Twijfelen ook’, 
‘Bewonderen ook’ en ‘Onthaasten ook’. 
God blijft bewust achter de coulissen, 
meldt een woordvoerster van de kerk. 

“We willen het imago van de kerk 
bijstellen. Daarom gaat deze campagne 
nadrukkelijk niet over geloof en God.”

Maand van de Spiritualiteit
De reclamecampagne gaat van start in 
de Maand van de Spiritualiteit, die in 
januari plaatsvindt. Daarmee zoeken 
de protestanten voor het eerst heel 
nadrukkelijk aansluiting bij dit jaarlijkse 
festijn, dat zich van oudsher vooral richt 
op zogeheten ‘nieuwe spirituelen’. Voor 
zingeving, saamhorigheid, nadenken, en 
tot jezelf komen zouden veel mensen 
best naar een kerk willen, blijkt uit 
onderzoek dat de PKN heeft laten doen. 
Alleen, dat publiek komt nu niet. “Het 
probleem is dat veel mensen denken 
dat je volleerd gelovige moet zijn.”
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Wij hebben onze residentie verlegd naar de Fonkel maar 
blijven de carnavalsvereniging voor Dierdonk. 

Gezelligheidskienen in “de Fonkel”
De Rampetampers hebben op 4 november hun prins bekend 
gemaakt. Het carnavalsseizoen is dus  net begonnen maar de 
Rampetampers kijken al enkele jaren vooruit. In 2019 gaan 
ze hun 55 jarig bestaan vieren. Vanaf maandag 7 november 
zal elke maandag, behoudens feestdagen en als de Fonkel 
gesloten is, gezellig gekiend worden in onze Residentie de 
Fonkel. Aanvang 19:30 uur. Er zijn leuke prijsjes te winnen. Het 
winnen van een prijs is natuurlijk leuk maar de gezelligheid 
staat voorop. Graag zien wij u bij deze nieuwe activiteit. Zegt 
het voort. Voor informatie www.rampetampers.nl 

Nieuwe Prins bij de Rampetampers
Op vrijdag 4 november 2016 is Prins Koen d’n Urste in 
Residentie de Fonkel als Prins van de Rampetampers 
voorgesteld. Dit In het bijzijn van zijn vriendin, ouders, 
oma, vrienden, bekenden en een zevental bevriende 
carnavalsverenigingen. Na het voorlezen van diverse 
anekdotes ging het gordijn op het podium open en stapte hij 
met een voetbal in zijn hand 11 minuten voor half elf door 
een wit scherm. Hij volgt daarmee Prins Nick d’n Urste op.

In het dagelijkse leven is hij beter bekend als, Koen van Dijk, 
24 jaar jong en pas afgestudeerd aan de PABO. Koen was 
een van de eerste inwoners van Dierdonk. Hij verdiende zijn 
zakgeld als student bij de warme bakker en is gepassioneerd 
voetballer. Hij is met zijn 14 jaar toegetreden tot de 
Rammembers van CV Rampetampers. Zijn motto voor deze 
carnaval; “We gon dur tegen an”. 
Prins Koen ziet u graag op de zittingsavond op zaterdag 
18 februari, de carnavalsavond op 25 februari en de 
kindermiddag op maandag 27 februari.

Prins Koen d’n Urste wordt in zijn zware taak bijgestaan door 
Ceremoniemeester John, Burgemeester Kevin, Vorst Peter 
en de wijze Raad van Elf met een geweldige Dansgarde en 
Showgroep.
Voor informatie zie www.rampetampers.nl of mail naar 
secretaris@rampetampers.nl tel 0492-517210.

Programma
Nu het ook 11-11 is geweest tillen we vast een tipje op van de 
sluier betreffende ons programma met in de kleine lettertjes 
natuurlijk “wijzigingen voorbehouden”.

Zittingsavond op zaterdag 18 februari 2017
Tijdens deze fantastische avond in onze Residentie “de 
Fonkel”, klimmen voor u in de ton: 
Christel van den Dungen, Wichard de Benis, Arjan 
Compen en Rien Bekkers, verder treden voor u op diverse 
amusementsgroepen:  waaronder Qukske Dur Bai. Natuurlijk 
ook een geweldige dans van onze dansgarde en showgroep.
Nadat u van al deze artiesten hebt genoten starten we 
aansluitend een grandioos bal
Zaal open 19.00 uur, Aanvang 20.00 uur, sluiting 2.00 uur. 
Entree € 11,00. Aanvang voorverkoop op 6 januari bij de 
Receptie van de Fonkel.

Zaterdag 25 februari 2017: 
Een gezellig carnavalsbal met voor elk wat wils, de exacte 
invulling zal in het volgende wijkblad nader worden bekend 
gemaakt.  Zaal open 20.00 uur, Aanvang 20.30 uur, sluiting 
1.30 uur. Entree € 5,00

Maandag 27 februari 2016: 
Kinderfestival, deze middag wordt georganiseerd voor de 
kinderen van de basisschool. Samen lekker springen en hossen 
op carnavalsmuziek of meedansen met je favoriete artiest. 
Van middag zal de bekende Rinaldo voor jullie optreden. 
Natuurlijk wordt er gezorgd voor een lekkere traktatie. Dus 
het belooft als vanouds bij de Rampetampers een gezellige 
boel te worden, waar je gewoon bij geweest moet zijn. Zaal 
open 13.30 uur en aanvang 14.00 uur, sluiting 17.00 uur. 
Entree voor zowel jong als ouder € 3,00.
Tot ziens  bij de Rampetampers in de Fonkel.

Meer info: secretariaat 0492-517210 of 
secretaris@rampetampers.nl  Zie ook www.rampetempers.nl 
Facebook: www.facebook.com/rampetamper

Carnaval 2017, het is begonnen
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WoonplezierWoonplezier
begint bij Broeckx makelaars

VERKOCHT

Dierdonklaan 31

5709 MG TE Helmond

vraagprijs € 299.000 k.k.

VERKOCHT

Valeriaanbeek 24

5709 PW TE Helmond

vraagprijs € 294.500 k.k.

VERKOCHT

Berkenheuveldreef 8

5709 SW TE Helmond

vraagprijs € 289.000 k.k.

Semi-bungalow

Sprengenbergweide 29

5709 SM TE Helmond

vraagprijs € 449.500 k.k.

Unieke ligging

Ockenburghpark 86

5709 ML TE Helmond

vraagprijs € 525.000 k.k.

6 slaapkamers

de Kromme Geer 60

5709 ME TE Helmond

vraagprijs € 379.000 k.k.

Dierdonk volop in beweging! 

De afgelopen maanden hebben wij zeer veel woningen in Dierdonk met succes verkocht. 

Op dit moment hebben we ook nog diverse onderhandelingen lopen. De woningmarkt is dynamisch en volop 
in beweging. Tot eind december hebben wij een zeer interessant aanbod voor verkopers die overwegen hun 
woning te gaan verkopen. 

Wij verzorgen en begeleiden voor u het verkooptraject van A tot Z en laten niets aan het toeval over. 

Dit alles tegen een concurrerende vergoeding! 

Bent u benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? Neem snel contact met mij op! 

Uw wijkspecialist:


Alwin Greefkes

06 547 90 222

Vind ons ook op:
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