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Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:
www.dierdonk.eu
Adres: Ockenburghpark 78,
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:
www.dierdonk.eu
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267
Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
www.parkzicht-dierdonk.nl
GFT & PLASTIC: Ma. 12 en 26 jan.
RESTAFVAL:
Ma. 5 en 19 jan.
5 jan. inzameling kerstbomen
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 12 en 26 jan. ten westen en
wo. 14 en 28 jan. ten oosten van
de Dierdonklaan.

One
Down

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
Heidi Swinkels
(515221.
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
david_otten@hotmail.com
(06-20673277

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ’t Akkoordje
(347014
Hans Hendriks
hans1hendriks@telfort.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
info@didoko.nl
www.didoko.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: H. v. Rijt, (559897
Secretaris: H. Jereskes,(512357
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

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent Hein Albers via (0900-8844
mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(587690
Gemeente (klachten)
Kruiswerk Peelland
(0900-8998636
(522109
Parochie H.Lambertus
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
(522016
Waterleliesingel 16
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur
worden opgehaald.
Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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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
(510410
5709 PD Helmond
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
(518551
5709 PD Helmond,
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal
(558360
Mobiel
(06-10767213
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
(088-2088200
met een voorsprong
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Einde in zicht
Het zal u niet ontgaan zijn. Het einde van
2014 is in zicht. Een tijd van terugblikken
breekt aan maar een blik vooruit kan ook
geen kwaad.
Als gastschrijver van het voorwoord van
ons fantastische wijkblad, wil ik me vooral
richten op Dierdonk. Wat is er toch veel
gebeurd het afgelopen jaar. U zult het
niet direct beseffen maar er is nogal wat
gevierd in 2014. Als voorzitter van de
wijkvereniging denk ik allereerst aan ons
eigen 15-jarig bestaan. Het initiatief om
dit te vieren hebben we bij u neergelegd.
We steunden diverse buurtfeesten en we
hebben George Baker naar de Dierdonk
Dagen gehaald.
Maskerade, onze toneelgroep, en het Dierdonkkoor Didoko voerden hun jubileum
shows op. Kunst in Dierdonk was toe aan
de 5e editie. Geweldig dat deze culturele
activiteiten zo’n vaste voet hebben hier
in de wijk.

een steentje wilt bijdragen dan bent u van
harte welkom.
Deze Kerst-editie, volgens de traditie het
januarinummer omdat de eerste uitgave
ooit gemaakt ook net voor kerst is uitgekomen, staat weer vol met interessante
verslagen, aankondigingen en rubrieken.
Deze maand helaas geen column van geheim agent pd7. Weet u al wie dat is?
Ook mist u deze maand door ruimte gebrek, de kosten-baten moeten immers
ook in het oog worden gehouden, de
mopjes bij de advertenties, dus heeft u
hart voor het blad en heeft u een eigen
zaak, adverteer eens in uw wijkblad.
Rest mij u namens de redactie en namens
het bestuur van de wijkvereniging fijne
feestdagen en een gezond en actief 2015
toe te wensen. Ik hoop u bij een of meerdere activiteiten in de wijk te treffen.
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Veel leesplezier.
Kijkend naar 2015 zie ik een gezellige zittingsavond bij onze eigen Rampetampers.
Verder vertrouw ik erop dat de Dierdonk
Dagen in het weekend van 12 september
weer goed worden bezocht. De feestavond
met artiest blijkt een succesformule. Er
wordt alweer nagedacht over de artiest.
Een moeilijke keuze kan ik uit eigen ervaring zeggen. Na Rochelle, Charly Luske,
Ben Saunders en George Baker is het in
2015 de beurt aan …………… Zegt u het
maar. Moeten we inderdaad meer naar
de ‘oude rockers’ of gaan we weer terug
naar de talenten uit The Voice of Holland?
Het jaar 2015 begint met het afscheid van
de voorzitter van de wijkraad, Nico Tuip.
Gelukkig hebben zij inmiddels versterking
gevonden wat niet meevalt in deze tijd.
Zo zoekt de redactie van de Gazet ook
versterking. Al een lange tijd wordt door
een zeer kleine groep van 3 personen die
mooie blad maandelijks bij u bezorgd.
Ook het bestuur van de wijkvereniging
gaat op zoek naar uitbreiding dus als u
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Prettige feestdagen
en een warm 2015

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS
EN VERWARMING
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Complete badkamers

K

Design radiatoren

Complete tegelwerken K

Uw complete installateur voor:
t$V-ketels en onderhoudsabonnementen
t#BELBNFSTt4UBETWFrwarNJOHt4BOJUBJSt7MPFrverwarming
tVFSCPVXJOH3FOPWBUJFt3BEJBUPSFOFOEFDPSSBEJBUPSFO

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

Tel. (0492) 38 61 00
06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk
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may you be safe & protected
may you be at peace
may you live with ease and with kindness
Dian van der Weiden 06 55 32 79 68

www.yoga-helmond.nl

Wij wensen
iedereen
prettige
C

feestdagen

M

Y

Friet bestellen
Smuller Bellen
Op 25, 26, 31 december en 1 januari zijn wij
i.v.m. de feestdagen gesloten.

CM

MY

en een

CY

CMY

K

voorspoedig
2015

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zondag: 16.00 t/m 24.00 uur.
Op Maandag gesloten.

Smuller Bakel
van de Poelstraat 7
5761 BW Bakel
0492-341260

Smuller Dierdonk
Dierdonkpark 4
5709 PZ Helmond
0492-347406

Bezorgservice 0492-347425
Tot 24.00 bezorgen
wij ook in Bakel

- Advertenties Gazet van Dierdonk jan 2015.indd 4

8-12-2014 10:42:23

Verenigingsnieuws

COLOFON GAZET
15e jaargang nr. 1– Editie jan. 2015
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

Voorwoord door Gerard Bosmans  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Didoko  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6
Dierdonk Diner Tijd (DDT)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Moet Niks mededelingen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Fotodier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Tai Chi, Ontspanning van lichaam en geest  .  .  .  .  . 13
Gratis kaartjes voor de Zittingsavond van De Rampetampers
13
Dierdonkquiz, de Quiz voor Quiz fanaten in Dierdonk   .   .
30
Kerstwens Maskerade  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

Nieuws van de wijkraad

Uitnodiging bewonersavond veranderingen in zorg en jeugd
18
Zorg Samen Wijk Dierdonk, enquête  .  .  .  .  .  .  . 19

Columns en vaste rubrieken

Foto’s: o.a.
Frank Smits, Jos v.d. Eijnden
en ingezonden foto’s
Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonk.org
Bezorging:
S. Neve tel. (515192)
Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210)
E-mail: redactie@dierdonk.org
Druk: Vane Druk v.o.f.
De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78, 5709 ML Helmond.
Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Ivo Dolmans
Bestuurslid: Gerard Bosmans
(wnd.voorzitter)

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 geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

Wijkinformatie en belangrijke telefoonnummers,  .  .  .  . 2
Ophaaldata containers en oud papier.  .  .  .  .  .  .  . 2
Politiek met bijdragen van: Mirjam van der Pijl en
Jochem van den Bogaard   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7
Stichting Dierdonkdagen   .   .   .   .   .   .   .   .   .
14
Parkzicht   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
15
Wijkraad op zoek naar een nieuwe Voorzitter  .  .  .  .
17
Jongerenwijkraad zoekt versterking  .   .   .   .   .   .   .  17
Column Medi-Seinen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
25
Nieuws van onze wijkagent  .   .   .   .   .   .   .   .   .  27
De hobby van … Freek Stegehuis  .  .  .  .  .  .  .  . 33
De Rampetampers in 2015, ut begint te kriebele  .  .  .  . 34
Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis  .   .   .   .   .  38
Kerknieuws van de Lambertus-parochie  .   .   .   .   .   .  41
Kerknieuws van de Bethlehemkerk  .  .  .  .  .  .  . 42

Cultuur, Sport en ingezonden berichten

De Bereboot   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Basisschool Dierdonk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
AED-Cursus in Dierdonk!   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Annatheater   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Scouting Paulus  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Sport HC Bakel Jongens C1 kampioen, Fysio in Sport citadel
Langer thuis wonen en de zorg in Nederland  .  .  .  .

  . 9
26
27
37
 .  39
 .  40
 . 40

Jeugd pagina’s

Jeugdverhaal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
21
Kleurplaat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Spelletjespagina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!  .  .  .  .  .  . 29

Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur 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
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D.D.T. Dierdonk Diner Tijd
Nieuwe activiteit voor volwassenen.

Zou je het leuk vinden om, samen met Dierdonkers aan te zitten aan een verrassings-diner
buffet. Zou je andere Dierdonkers willen laten genieten van je eigen succes-gerecht en al etend
en proevend de recepten uit te wisselen?
Dat kan op zaterdag 24 jan in Parkzicht.
Het idee is het volgende: Deelnemers komen om 18.00 uur naar Parkzicht met hun thuisbereide,
favoriete of allerlekkerste, warme( of koude) gerecht voor 4 personen (indien men alleen
mee eet) of voor 8 personen (indien men met 2 personen aanzit aan het buffet). Het mag een
VOORGERECHT, HOOFDGERECHT of NAGERECHT zijn wat bijv. thuis iedereen lekker vindt, wat
je goed kan maken, wat voor jou speciaal is, of wat bij anderen minder bekend of ongewoon is.
Men geeft het een (eigen verzonnen) naam.
Warme gerechten dienen heet aangeleverd te worden. Men plaatst de pan/bak/ schaal
rechtstreeks op de (door ons klaargezette) buffettafels. Wij vullen dit aan met stokbrood,
kruidenboter/frites e.d.
Je krijgt een drankje namens de organisatie en gaat gezellig ergens zitten zodat we meteen
kunnen gaan eten. Na afloop (rond 21.00 uur?) neem je de restanten en vuile pan/bak/schaal
mee naar huis. De opscheplepels,borden en bestek maken wij schoon.
Om een idee te hebben hoe we het buffet moeten inrichten verzoeken we jullie onderstaand
strookje in te leveren.
Aanmeld strookje, volledig ingevuld, inleveren tot 10 januari 2015
bij secr. Ockenburgpark 78 of brievenbus Parkzicht Dierdonkpark 6
Naam:__________________,tel. Nr._____________
neemt deel aan het buffet met : 1 pers. (bereiding 4 pers.)

: met 2 pers.(bereiding 8 pers.).

Kiest voor bereiding van een :
Voorgerecht,warm/koud; Hoofdgerecht,warm/koud; Na-gerecht,warm/koud.
(Verzonnen) Naam van het gerecht: __________________			
Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Laatste hoofdstuk van de Ruit?
Tijdens de raadsvergadering van
4 november 2014 is het voorlopig
voorkeursalternatief van de Ruit,
zoals voorgesteld door Gedeputeerde Staten, behandeld. D66
Helmond heeft bij deze vergadering een amendement ingediend.
In dit amendement spreken wij
ons uit tegen een verdubbeling
van de N279 langs de wijken Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg.
Verder hebben wij het college
opgedragen om in de stuurgroep
van de provincie naar voren te brengen dat over de aanleg
van de Oost-Westverbinding langs het Wilhelminakanaal pas
wordt besloten als de maatregelen uit de eerste zes stappen
van de Ladder van Verdaas zijn uitgevoerd en onderzocht op
bewezen effecten. Dit amendement is met meerderheid van
stemmen aangenomen.

relevantie informatie. Daarnaast hebben we samen met D66Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven een motie opgesteld
waarbij we het kabinet verzoeken om de gereserveerde middelen voor de Ruit in te zetten om de A67 en A58 te versterken. Verder wordt in de motie uitgesproken dat de ‘’oost-west
verbinding’’ (de weg dwars door het Dommeldal, tussen Eindhoven en Laarbeek) daarbij niet in beeld komt.
Als D66 zijn we blij met deze motie van de Tweede Kamer die
op 27 november is aangenomen. Wij zien dit als een mooi
resultaat na jaren op inhoud te hebben gestreden tegen de
komst van de Ruit. Het is nu even afwachten wat de daadwerkelijke consequenties zijn van de Tweede Kamermotie. Het
plan van de provincie is namelijk nog niet geheel van tafel.
De provincie kan nog een gedeelte van de Verkeersruit doorvoeren, maar dit is in ieder geval een grote stap in de goede
richting.
Jochem van den Bogaard

Dit was een mooi resultaat, maar hiermee waren we er nog
niet. De Tweede Kamer moest immers nog een besluit nemen over haar rijksbijdrage van 271 miljoen dat bestemd
was voor de Ruit. Dit is een cruciale schakel in het wel of niet
doorgaan van de (gehele) Ruit. D66 Helmond heeft dan ook
hard gewerkt om te voorkomen dat dit geld ingezet wordt
voor onnodig asfalt. Onze fractie heeft in de afgelopen jaren
regelmatig contact gehad met de landelijke D66 om op deze
manier invloed uit te kunnen oefenen en hen te voorzien van

Nieuw jaar, nieuwe werkwijze, nieuwe kansen
Een blanco jaar ligt voor ons.
Nou ja, blanco… Net als bij de
meesten van u staan er al erg
veel afspraken in de agenda. Als
raadslid zijn vooral je avonden
binnen
de
kortste
keren
volgepland. Met vooral veel
vergaderingen, commissies, raad,
fractievergaderingen… En dan
nog de nodige bijeenkomsten
waarvoor je als raadslid wordt
uitgenodigd.
U begrijpt dat, zeker als je een baan van 40 uur per week hebt,
dit een druk bestaan is.
Zéér wenselijk voor raadsleden, is dat zij regelmatig
werkbezoeken doen, wijkbewoners spreken, op de markt
te zijn met een kraampje zodat u ons daar kunt spreken,
mensen bezoeken die betrokken zijn bij een verandering
van gemeentelijke regels en maatregelen. Dat soort dingen.
Helaas komt het daar veel te weinig van, simpelweg door
tijdgebrek!
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Misschien maken wij niet elk jaar maar dan tenminste toch
elke 4 jaar, bij verkiezingen, goede voornemens. Niet om voor
u ons best te doen, dat is waarvoor wij gekozen zijn en is dus
gewoon ons werk. Maar wel om vaker met u te spreken, u
vaker op te zoeken.
Dat was de reden dat de raad het afgelopen jaar heeft gezocht
naar een manier om het aantal reguliere vergaderingen
te verminderen en (agenda)ruimte te creëren voor
werkbezoeken en gespreksmogelijkheden met mensen
van eerder genoemde categorieën. En daar hoort u ook
bij. Is het niet nu, dan is dat wel op een ander moment.
Oud wijkbewoonster Gaby van den Waardenburg en mijn
fractiegenoot Mohammed Chahim hebben daarvoor veel
werk verzet en gelukkig met succes. Vanaf 1 januari 2015 gaan
we die andere werkwijze toepassen. Ik hoop heel erg dat het
nu eens niet alleen een goed voornemen zal blijken. Net zoals
ik hoop dat ook uw goede voornemens een mooi gevolg zullen
krijgen! Gelukkig Nieuwjaar!
Mirjam van der Pijl.
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schoonheidsspecialiste

Schoonheidssalon

Aanbieding
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December 2014 en Januari 2015
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yentill

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

CY

Rugbehandeling, scrub,
reiniging van de huid en massage
40 minuten voor € 20,00

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

CMY

K

voor informatie
Cadeaubon vanaf € 10,00
of een afspraak
06-52407050 e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

Wisselen en opslag van
zomer- en Winterbanden
voor particulieren en bedrijven
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WWW.bandenopslaghelmond.nl
kbo vd elsen dec2012.pdf
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Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen
C

met o.a.:

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl
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Moet Niks mededelingen
Of het nu door de mooie zachte herfst komt of omdat de tijd
sneller lijkt te gaan als je ouder wordt, ik voelde me verrast
doordat we alweer in de laatste maand van het jaar zijn
gekomen.

Wij wensen alle Dierdonkers en de Moet-Niksers in
het bijzonder, heel fijne kerstdagen, een schitterende
oudejaarsavond en een gelukkig, gezond en voorspoedig 2015
toe.

We hebben 2014 op 17 december met een bijzondere
kerstviering afgesloten. Met zo’n 40 Moet-Niksers hebben
we ons onder andere vermaakt met een puzzel waarop we
moesten ontdekken hoe de aanwezigen er als kind uitzagen.
Dit leidde tot het ophalen van oude herinneringen en
anekdotes en veel hilariteit.
Ook de koffie met gebak bij de start en de heerlijke goulash
met stokbrood aan het einde van de bijeenkomst werden erg
gewaardeerd. U kunt een indruk van deze gezellige ochtend
krijgen door de fotoreportage die op het fotoalbum van www.
dierdonk.eu staat.

In januari kunt u deelnemen aan de volgende activiteiten:
Dinsdag 13 januari om 14:00 uur
Lezing over erfrecht en levenstestamenten door Notaris
Mevrouw Mr. M. van den Broek in Parkzicht.
Allerlei veranderingen in de wetgeving en de zorg maken het
noodzakelijk ons goed op de hoogte te houden van zaken
rond het erfrecht. We denken daarbij onder andere aan
erfenissen; eigen bijdrage bij opname in een verzorgingshuis;
levensbeëindiging en regelingen bij wilsonbekwaamheid.
Iedereen kan deze belangrijke lezing gratis bijwonen. Voor
koffie wordt gezorgd.

De donderdagmorgen computerinloop van 11 december
hebben we gebruikt om voorlichting te geven over het
verschil tussen de diverse soorten tablets; hoe senioren er
zinvol gebruik van kunnen maken en wat voor leuke apps er
zijn.

Zondag 18 januari om 10:30 uur
Wandeling in de omgeving van Dierdonk
Vertrek 10:30 uur vanaf parkeerterrein AH Na afloop, rond
12:00 uur, drinken we koffie in Parkzicht

De reacties waren zo positief dat we in januari opnieuw een
donderdagmorgen met een workshop zullen invullen.

Donderdag 22 januari om 10:00 uur
Workshop over De veiligheid op het internet. Wat kunnen we
doen om veilig te kunnen bankieren, virussen te voorkomen
en onze privacy te beschermen.

Uitnodiging voor alle peuters in Dierdonk!
Wij willen graag alle peuters van Dierdonk en omgeving met hun ouders / verzorgers,
of opa`s en oma`s uitnodigen om een bezoek te brengen aan kinderdagverblijf

De Bereboot.

Een creatieve ochtend!
Kom gezellig met ons knutselen.
We doen dit met natuurlijke materialen.
Natuurlijk mag je je kunstwerk hierna mee naar huis nemen.
Alle peuters zijn kunstenaars !

Berenpad

Samen met kapitein Beer (onze mascotte) op pad. We gaan opdrachten uitvoeren
in de moestuin, we gaan dansen en brengen een bezoek aan de dieren in onze
dierenweide. Kapitein Beer kijkt al uit naar jullie komst! Komen jullie ook?
De Bereboot
Oude Dierdonk 1
5703 JV Helmond
0492-528291
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De Creatieve ochtend
is op 22 januari 2015
geopend voor jullie! Van
10:00 - 11:00 uur
Het Berenpad is op
30 januari 2015
geopend voor jullie!
Van 10.00 - 11.00 uur
Locatie: De Bereboot
Wij kijken er naar uit om
jullie te zien! Wil je er bij
zijn, laat dat dan even
weten voor
13 januari via:
kdv@bereboot.nl
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Mooie herinnering aan Expo Fotodier
Wil je meer weten over onze club kijk dan
op onze website www.fotodier.nl of mail
naar david_otten@hotmailmail.com

foto: Bart de Geus : Panorama Expo Fotodier 2014

Cees Gruyters
Delfts wc Blauw
gemaakt op een
boeren camping in
Culemborg

Ad van Duren
De foto van deze fazant is genomen vanuit een vaste schuilhut
in de Kempen. van een afstand van 10 meter vanuit een laag
standpunt met een groot diafragma (f6.3) waardoor het
gras op de voor- en achtergrond vervaagt en er een mooie
dieptewerking ontstaat. >
De foto van deze ijsvogel is gemaakt in het kader van een
ijsvogelproject in 2011 in de omgeving van Helmond. Het
paartje ijsvogels was in september nog bezig om een laatste
nest jongen groot te brengen. De foto is genomen met een
500 mm. objectief vanuit een schuiltentje op een afstand
van 7 meter. Het is onvergetelijk als zo’n prachtige vogel zo
kort voor je neus (lens) zit. De donkere achtergrond is het
wateroppervlak van een riviertje.

Steven Langewouters - Afgraving: “Een ijzeren man in
de Bakelse plassen”. De lichte mist en de kleuren van de
zonsopgang zorgen ervoor dat de achtergrond in laagjes
opgebouwd is. Dit creëert diepte.
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2014 in Parkzicht

Cees Gruyters - Heusden onder een deken,
gemaakt tijdens een clubuitstapje in het najaar 2013.

Bart de Geus - Kikker, Nederland kikkerlandje, een laag
perspectief geeft een beeld in het leven van de kikker.
Bart de Geus - Zeehond, een jonge zeehond in de waddenzee,
voor de natuur hoef je niet ver weg.

Hannie Boudewijns - Spakenburg
Vergane Glorie; vergane glorie voor wat betreft het dragen
van de klederdrachten in Nederland, maar ook voor de leeftijd
van de dame.
Hannie Boudewijns Nederland op z’n kop. Centrum Leiden.
De foto is op z’n kop geprint, waardoor je alleen de schaduwen
van de mensen op de brug gereflecteerd ziet in het water.
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Steven Langewouters - Palen: “De horizon gevangen”.
Ik vond het hier leuk om de bovenkanten van de palen gelijk
te leggen met de horizon.
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Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering

Sigmapearl Clean Matt.
Waarschijnlijk de best
reinigbare matte
muurverf ter wereld.

Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

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

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden

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

MIERLOSEWEG 86 | WWW.DRIESSENHELMOND.NL

Driessen_adv_Gazet_02102014.indd 1

Rijles voor € 37,50 per uur
bel 06-51115652

03-10-14 09:43

Wij wensen iedereen
Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

www.autorijschoolfinish.nl
info@autorijschoolfinish.nl
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Tai Chi
Ontspanning van lichaam en geest
Wilt u ook gezond bewegen?
Kom dan meedoen met de cursus Tai Chi in Dierdonk.
(in samenwerking met de wijkvereniging Dierdonk)
Wat is tai chi?

Tai chi is een oud Chinees systeem van oefeningen waarin
de ontspanning van lichaam en geest centraal staan. Van
oorsprong maakte tai chi deel uit van de krijgskunst, maar
tegenwoordig wordt het vooral beoefend voor de meditatieve
ontspanning die de gezondheid bevordert. De tai chi wordt
gegeven in de klassieke korte yang-stijl van Cheng Man Ching.
Deze bestaat uit 46 houdingen die in een vloeiende beweging
achter elkaar worden gezet. Samen vormen ze dan de tai chi
vorm.

Waarom tai chi?

Door het beoefenen van tai chi worden o.a. de gewrichten
soepeler, de bewegingen vloeiender en de lenigheid
verhoogd. Bovendien zorgt tai chi voor meer balans en
evenwichtsgevoel, waardoor het ook werkt als valpreventie.
Verder heeft onderzoek ook aangetoond dat door het
regelmatig beoefenen van tai chi de botten sterker worden,
de bloeddruk lager wordt, het immuunsysteem verbetert en
klachten van mensen met fybromyalgie vermindert.
Bovendien is tai chi een meditatie in beweging, waardoor
het ook alle voordelen van meditatie heeft, zoals
stressvermindering, ontspanning, rustgevendheid, verhoogde
concentratie en het maakt opmerkzamer en bewuster.
In tai chi is een goede lichaamshouding de basis om te kunnen
ontspannen en de cursisten worden hierop individueel
gecorrigeerd. Hierdoor komt een bewustwordingsproces
op gang en de cursist gaat zelf steeds beter voelen hoe een
goede lichaamshouding opgebouwd en in stand gehouden
kan worden, waardoor spanningen in het lichaam losgelaten
kunnen worden.

Voor wie en door wie?

Tai chi is geschikt voor alle leeftijden en kan al vanaf de eerste
les zelfstandig beoefend worden. De tai chi lessen worden
gegeven door Jacqueline Thielen. Zij beoefent al 22 jaar tai chi.

Benodigdheden?

Het enige wat nodig is voor het beoefenen van tai chi is
loszittende, gemakkelijke kleding en schoenen met een
soepele zool zonder hak.

Cursusprogramma februari-juli 2015

De lessen worden wekelijks op dinsdagavond gegeven in
Parkzicht (Dierdonkpark 6 in Helmond) van 3 februari t/m 7 juli
2015. Er is geen les op 17 februari en 5 mei. De eerste les, op 3
februari, is een introductieles. Daarna beslis je of je doorgaat
met de beginnerscursus. De beginners- en gevorderdencursus
overlappen elkaar een half uur.

Kosten

Introductieles:
€ 6,- 3 februari van 18:30-19:30 uur
Beginnerscursus:
€ 114,- 10 februari t/m 7 juli 2015, 18:30-19:30 uur 19 lessen
Gevorderden cursus
€ 114,- 10 februari t/m 7 juli 2015, 19:00-20:00 uur 19 lessen

Aanmelding

Meedoen met de introductieles/cursus tai chi staat open voor
leden van Wijkvereniging Dierdonk.
Als je nog geen lid bent kun je direct lid worden en profiteer je
meteen van het speciale aanbod van slechts € 6,- per les.
Geef je op voor de introductieles/cursus door een e-mail
te sturen met je naam, adres en telefoonnummer onder
vermelding van introductieles tai chi Dierdonk naar
jacquelinethielen@hetnet.nl of te bellen naar 0492-524250.
Meer informatie: www.taichimovement.nl

40 gratis kaartjes voor de
Zittingsavond van De Rampetampers
Wijkvereniging Dierdonk verloot onder haar leden
40 kaartjes (à € 14,00) voor de zittingsavond 2015 van
de Rampetampers op 7 februari 2015 in Parkzicht.
Ben je lid van de Wijkvereniging en heb je zin in een gratis
avondje lol en genieten stuur dan uiterlijk 20 januari een
mailtje naar: secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Graag in je mail vermelden:
-Naam, adres en telefoonnummer
-of je 1 of 2 kaartjes zou willen hebben
Bij teveel aanmeldingen beslist het lot. Je hoort uiterlijk 25
januari hoeveel kaartjes je krijgt.
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Het jaar 2014 loopt weer ten einde
Beste Dierdonkers,
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is iedereen waarschijnlijk in de ban van het Sinterklaasfeest. Cadeautjes kopen,
surprises maken en gedichten schrijven. Het wordt weer een
drukke maand.
Voor de bestuursleden van de stichting Dierdonkdagen zal het
niet anders zijn. Ook wij zijn bezig met de voorbereidingen
voor het Sinterklaasfeest en aansluitend de kerst en oud en
nieuw.
We hebben inmiddels de voorbije editie van de Dierdonk
dagen geëvalueerd en hebben kunnen concluderen dat
het een geslaagd weekend is geweest. De opkomst op de
verschillende dagen was over het algemeen goed te noemen
met hier en daar een activiteit waar het mogelijk beter kan.
De kinderen en volwassenen die aan de verschillende
activiteiten hebben deelgenomen waren in ieder geval
enthousiast en hebben het naar hun zin gehad.
De feestavond met het orkest “No Exit” en als speciale gast
George Baker was weer een succes en erg gezellig.

Houdt de mededeling over de Dierdonk Quiz in de Gazet in de
gaten en geef u allen tijdig op!!
Het bestuur van de stichting Dierdonkdagen zal in 2015 weer
hun uiterste best doen om voor de inwoners van Dierdonk
een bruisend weekend neer te zetten met een feestavond
waar we natuurlijk weer een gezellig extra tintje aan willen
geven.
Ik wens u namens alle bestuursleden van de stichting
Dierdonkdagen fijne Kerstdagen en een goed en gezond 2015.
Hans Jereskes

Wij willen voor het jaar 2015 dan ook weer de nieuwe editie
aanbevelen van het Dierdonkweekend, dat gehouden zal
worden in het weekend van 11, 12 en 13 september. Noteer
dit weekend alvast in uw agenda en houdt dit weekend vrij
voor de 19e editie van de Dierdonkdagen.
Aankomend jaar zal ook de 2e editie van de Dierdonk Quiz
worden gehouden. Voor dit jaar was het een nieuwe activiteit
vanuit de stichting Dierdonkdagen en een sprong in het diepe.
Gelukkig zijn we niet verdronken.
Op zaterdagavond 30 augustus is de eerste Dierdonk Quiz
van start gegaan met een 100-tal deelnemers verdeeld over
9 groepen. Zij hebben zich bijzonder ingespannen om van dit
evenement een succes te maken, waarvoor onze dank!!
De reacties na afloop waren dan ook zeer positief wat ons
heeft doen besluiten om voor 2015 een nieuwe Quiz te
organiseren waarvoor de eerste voorbereidingen al weer zijn
gestart.
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Wist u dat:

• Er iedere maandagavond een bridgeclub wedstrijden organiseert.
• Er iedere dinsdagavond gerepeteerd wordt door zangkoor DIDOKO.
• Er ook voor honden cursussen en wandelingen gehouden worden.
• Er iedere woensdagavond liederentafel het Akkoordje hun
zangrepetitie houdt.
• Mensen met groene vingers een bloemschikcursus kunnen volgen.
• Er iedere donderavond een vrije inloop avond is voor iedereen.
• Er regelmatig op donderavonden dartwedstrijden gehouden
worden.
• Er op donderdagavond de mogelijkheid is om zelf ook eens een
pijltje te komen gooien.
• Er dan ook altijd een groep jongeren aanwezig is die het hier erg
gezellig vinden.
• Dit ook de mening van de vrijwilligers op donderdagavond is.
• Er overdag ook veel activiteiten georganiseerd worden.
• Hier vooral Moet Niks een grote rol in speelt.
• Er ook regelmatig allerlei workshops georganiseerd worden.
• Er op vrijdagavond een Line Dance club actief is.
• Er met regelmaat op vrijdagavond een jeugddisco gehouden wordt.
• Er al jaren regelmatig op donderdagavond een knutselclub van alles
in elkaar knutselt.
• Ook toneelclub Maskerade hier regelmatig repeteert.
• Er ook computercursussen voor ouderen gegeven worden.
• Er ook voor kinderen muziek en toneel lessen gegeven worden.
• De wijkraad hier al haar vergaderingen houdt.
• Wij ook fungeren als stem lokaal bij verkiezingen.
• Ook de Dierdonk Quiz hier vanuit van start gaat.
• Er nog diverse dansclubs meer actief zijn in ons gebouw.
• De Rampetampers hier hun residentie hebben met carnaval.
• De fotoclub Fotodier hier hun exposities houd.
• Parkzicht ook deel uit maakt van Kunst in Dierdonk.
• Wij samen met de wijkvereniging thema avonden organiseren.
• Wij dit alles mede door onze trouwe vrijwilligers mogelijk kunnen
maken.
• Wij hun hier zeer dankbaar voor zijn.
• Wij altijd open staan voor nieuwe ideeën en activiteiten.
• Wij altijd hopen op veel bezoekers bij door ons georganiseerde activiteiten.
• Wij proberen de huiskamer voor Dierdonk te zijn.
• Wij helaas geen prive feesten mogen houden omdat we
gesubsidieerd zijn.
• Wij hopen dat we niemand vergeten zijn te vermelden die
van Parkzicht gebruik maakt.
• Wij nu eindigen met iedereen prettige kerstdagen en een
gelukkig 2015 toe te wensen.
Namens SCCD Parkzicht
Herman, Willy, Jan en Hans
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0492 - 51 78 61
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•

Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
Ook voor particulieren!

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

Optiek
mode
op z’n
best

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

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

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

advertentie huysman.indd 1

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

MB Advies ontlast ondernemers op financieel en
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en
afwikkeling.

22-03-2010 10:3

MB Advies kijkt op de achtergrond mee naar uw
persoonlijke financiële situatie. Wij kennen uw zakelijke
positie en koppelen die aan uw privéomstandigheden.
• MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond •
• 0492-780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl •
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Wijkraad Dierdonk op zoek naar een
nieuwe Voorzitter!
Na een laatste officiële daad, het
ondertekenen en afhandelen van
het oude Wijk Actie Plan 20132014 en het in werking stellen van
het nieuwe Wijk Actie Plan 20152016, zal Nico Tuip zijn functie als
voorzitter van Wijkraad Dierdonk
naast zich neerleggen.
Voorzitter zijn van een wijkraad
kost veel tijd en schept veel
verplichtingen, als je daarnaast
als Nico en kleine zelfstandige,
ook nog een re-integratie en
trainingsbedrijf moet runnen en wilt genieten van je kleinkind
kom je tijd te kort en moeten er keuzes worden gemaakt.
Toch stopt Nico niet volledig met het vrijwilligerswerk maar
blijft hij zich als actief lid inzetten bij de werkgroep ZorgSamen-Wijk Dierdonk in de sub-projectgroep ‘Buurtbus’.
Samen met de andere groepsleden wordt er onderzocht naar
een mogelijkheid om openbaar vervoer (inzet van een flexbus)
in de wijk Dierdonk mogelijk te maken.

Samen staan voor veranderingen in zorg en jeugd!

Op 15 januari om 19.00 uur vindt er in Parkzicht in besloten
bijeenkomst, de Wijktafel plaats. Hieraan zal ook Wethouder
de Vries (wijk Wethouder van Dierdonk) deelnemen. Rond
20.00 uur wordt Parkzicht voor het publiek opengesteld en
zullen enkele professionals middels verschillende presentaties
uitleg geven over veranderingen op het gebied van Zorg en
Jeugd.
Rond 22.00 uur, tijdens een informele nazit, kunt u onder
het genot van een hapje en een drankje afscheid nemen
van de voormalige voorzitter en kunnen we gezamenlijk het
glas heffen en proosten op het nieuwe jaar en mogelijk een
nieuwe voorzitter.
Namens het bestuur Wijkraad Dierdonk

Jongerenwijkraad Dierdonk
zoekt versterking!
Ben je jong en heb je een organisatorische drang iets op te
willen pakken in je wijk? Ben je maatschappelijk betrokken?
Heb je nog vrije tijd over?
Meldt je aan en doe mee!
Kom bij de Jongerenwijkraad Dierdonk en versterk ons team!
Help mee onze wijk nog mooier en beter te maken voor de
jongeren!
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
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Samen staan voor veranderingen
in zorg en jeugd!?
Beste wijkbewoners,

Het kalenderjaar 2014, waarin het wijkactieplan is afgesloten
en een nieuw is gemaakt, loopt ten einde en een nieuw
kalenderjaar 2015, met veel veranderingen in het verschiet,
kondigt zich aan. Kortom: de wijkraad Dierdonk heeft dit
jaar een drukke agenda gehad en ook in 2015 zullen we
ons weer op tal van onderwerpen inzetten als algemene
belangenbehartiger van onze wijk Dierdonk.
Onze kerntaak is en blijft mensen en partijen met elkaar
verbinden. De wijkraad zal u ook in 2015 verder helpen met
uw ideeën, vragen en wensen.
Wij willen 2015 meteen goed beginnen met een combinatie
van wijktafel en een bewonersavond op 15 januari, waarbij
ook wijkwethouder Erik de Vries aanwezig zal zijn.

Uitnodiging bewonersavond

U heeft er ongetwijfeld over gelezen. Anders heeft u er zeker
over gehoord of gezien. De veranderingen op de terreinen
van de zorg en jeugd zijn goed voor menig gesprek. Ook
in onze wijk. In menig gesprek klinkt door dat er minder
beroep gedaan kan worden op individuele voorzieningen en
tegelijkertijd meer appèl wordt gedaan op de eigen kracht
en het eigen netwerk. Dat vraagt een hele omslag in denken
en doen. Niet gemakkelijk, maar samen hoeven we ons geen
zorgen te maken!
Vanuit de wijkraad zijn we met een flinke groep wijkbewoners
recent gestart met een werkgroep “de Zorg-Samen-Wijk
Dierdonk”, om te zien hoe we deze veranderingen voor veel
mensen ook in onze wijk een plaats kunnen geven. Daarom
nodigen wij u uit voor een

Bewonersavond over veranderingen in zorg en jeugd

Wijkactieplannen besproken

De wijkraad heeft in de tweede helft van 2014 meerdere
avonden gewijd aan de wijkactieplannen voor Dierdonk.
Het wijkactieplan 2013-2014 loopt af. U heeft hierover in de
vorige Gazet uitgebreid kunnen lezen. Het nieuwe 2 jarige
wijkactieplan 2015-2016 is in samenspraak met wijkbewoners
ontwikkeld. Het bevat vooral punten die de wijk zelf wil
realiseren, zoals “Zorg-Samen-Wijk Dierdonk”, buurtpreventie
en het buurtbusproject. Ook zijn er meerdere actiepunten
gericht op jeugd.
In een overleg direct voorafgaand aan de bewonersavond, zal
de wijkraad samen met wethouder Erik de Vries en betrokken
partijen terugkijken op het succesvolle voorbije wijkactieplan
en zal ook het nieuwe wijkactieplan formeel worden
ondertekend.
Beide wijkactieplannen kunt u vinden op onze website www.
dierdonk.eu. Voor degenen die naar de bewonersavond
komen liggen ook gedrukte exemplaren klaar.
Wij danken u voor uw inzet en betrokkenheid in 2014.
Wij wensen u veel energie om in 2015 vooral samen actief te
zijn.
Uw Wijkraad Dierdonk.
Ook op de sociale media facebook: facebook.com/
wijkraaddierdonk en Twitter: @Dierdonk

op donderdag 15 januari
in Parkzicht van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Informatie over zorg en jeugd

Wij hebben verschillende organisaties bereid gevonden
om meer duidelijkheid te geven over wat de veranderingen
op de terreinen zorg en jeugd voor u betekenen. Onze
wijkwethouder Erik de Vries zal de avond voorzitten. Er zijn
drie sprekers, twee van de Gemeente Helmond en één
namens Savant en Zorgboog. Zij zullen u informeren en uw
vragen beantwoorden.

Het nieuwe jaar vieren

Rond de klok van half tien willen we het formele
vergadergedeelte afsluiten en u uitnodigen om samen met de
wijkraad het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Afscheid voorzitter wijkraad

De wijkraad wil dan ook afscheid nemen van voorzitter Nico
Tuip. Hij heeft enkele jaren de kar in Dierdonk getrokken en
wil zich nu weer op andere zaken richten. Een woord van dank
hoort hier op zijn plaats.
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Zorg Samen Wijk Dierdonk
De gegevens uit de enquête zijn verzameld en de eerste
conclusies zijn getrokken. In totaal werden er 320 formulieren
ingeleverd. Dit aantal wijkt iets af van hetgeen we de vorige
maand opgegeven hebben. Dit verschil wordt veroorzaakt
door degenen die nà de officiële sluitingstijd alsnog hun
formulier ingeleverd hebben. Dit houdt in dat bijna 19%
gereageerd heeft.
Als we kijken naar de leeftijd van de respondenten en die
vergelijken met de bij de gemeente bekende cijfers, blijkt dat
onze bewoners die ouder zijn dan 50 jaar er 62% gereageerd
heeft ten opzichte van de 33% die er volgens de gemeente
wonen. (Sociale Atlas 2013) De conclusie dat de onderwerpen
van de enquête meer in de belangstelling van de ouderen
liggen, is daarmee nog niet gerechtvaardigd.
Waarschijnlijk speelt mee dat de jongere Dierdonkers teveel
door de dagelijkse beslommeringen het belang van de
enquête aan de aandacht ontsnapt is. De invloed hiervan
moeten we nu schatten. Zo verwachten we dat de behoefte
aan zorg groter zal zijn dan nu gemeten wordt.
Tegelijkertijd zouden we kunnen concluderen dat de behoefte
aan ontmoetingsmogelijkheden voor onze jeugd nog groter is
dan nu al uit de antwoorden blijkt.
Uit deze voorbeelden blijkt al dat een juiste interpretatie van
de verkregen informatie best moeilijk is.
Om tot een aantal verbeteringsvoorstellen te komen zijn
er drie werkgroepjes gevormd die, met onder andere de
gegevens uit de enquête, een actieplan gaan opstellen om aan
de hand daarvan tot plannen te komen. Deze plannen zullen
via de wijkraad aan u en het gemeentebestuur gepresenteerd
worden.

De werkgroepen zijn:
De stadsbus

Uit de enquête blijken de volgende gegevens:
Behoefte aan een stadsbus blijkt aanwezig bij 51% van
de respondenten. Als we kijken naar de verschillen per
leeftijdsgroep van hoofdbewoners blijkt:
Tot 34 jaar: 14% respondenten die graag een stadsbus willen.
35 - 50 jaar: 47% respondenten die graag een stadsbus willen.
51 - 65 jaar 35% respondenten die graag een stadsbus willen.
+ 65 jaar 70% respondenten die graag een stadsbus willen.

Veiligheid

Gelukkig voelen het overgrote deel van de Dierdonkers zich
redelijk veilig. Uit de antwoorden blijkt dat 88% zich veilig
voelt en 6% niet. Waarschijnlijk gaat men zich pas onveilig
voelen als men te maken heeft gehad met een inbraak. Toch
blijkt de behoefte aan een preventieteam bij 35% aanwezig te
zijn en bij 55% niet.
Op de vraag of men bereid was een bijdrage aan zo’n
preventieteam te leveren antwoordde 27% positief en 61%
negatief. Dat geen 100% gescoord werd komt doordat er
soms geen antwoord gegeven werd.

Zorg en contact

De antwoorden op de vragen over zorg geven een interessant,
doch weinig verrassend, beeld. In onderstaande tabel ziet
u de verdeling van de antwoorden in percentages, naar
leeftijdsgroep.
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Bij alle percentages is 320 100%.
Op de vraag of er behoefte aan zorg is antwoordde:
Leeftijd
Wil zorg
Hoeft (nog) geen zorg in %
Tot 34 jaar
0
2
35 – 50 jaar
2,5
31
51 - 65 jaar
2
28
+ 65 jaar
36,5
25
Op de vraag of er een centraal meldpunt zou moeten komen
antwoordde:
Leeftijd Wil een meldpunt Hoeft (nog) geen meldpunt in %
Tot 34 jaar
0,3
2
35 – 50 jaar
9
24
51 - 65 jaar
12
15
+ 65 jaar
14
13
Op de vraag of men bereid zou zijn zorg te bieden antwoordde:
Leeftijd
Wil zorg leveren Wil (nog) geen zorg leveren in %
Tot 34 jaar
0
2
35 – 50 jaar
9
25
51 - 65 jaar
9
18
+ 65 jaar
10
16
Op de vraag of men eventueel om zorghulp zou vragen
antwoordde:
Leeftijd
Zou zorg vragen
Zou geen zorg vragen in %
Tot 34 jaar
1,5
0,6
35 – 50 jaar
11
24
51 - 65 jaar
12
15
15
12,5
+ 65 jaar
Over het onderwerp contact had men de mogelijkheid om
met suggesties te komen.
Het voert te ver om in dit artikel alle suggesties te noemen.
Duidelijk was dat men een mogelijkheid om elkaar in de wijk
gezellig te ontmoeten helemaal ontbreekt.
We zullen ideeën ontwikkelen en die voorleggen aan het
bestuur van Parkzicht.
De wens om in Dierdonk kleine winkeltjes op te zetten, is
door ons niet te verwezenlijken. Immers een ondernemer
zal zich pas ergens vestigen als er een redelijke boterham te
verdienen valt. En daar is onze wijk te klein voor. Gelukkig
dat winkelcentrum De Bus helemaal vernieuwd is. De afstand
daar naar toe is niet te groot. Wellicht dat meer Dierdonkers
daar voortaan gaan winkelen.
Verder was opvallend dat veel aangegeven werd dat het aan
voorzieningen voor de jeugd nog erg ontbreekt. Ook hier
kwamen de suggesties vaak van 65-plussers.
Als u interesse heeft om aan één van de drie werkgroepen
deel te nemen, kunt u zich opgeven via
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Enquêtecommissie Zorg Samen Wijk Dierdonk
samenwerking met de Wijkraad Dierdonk.
Blijf op de hoogte op en volg ons op:
@dierdonk
https://www.facebook.com/wijkraaddierdonk

in
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ICT Service aan huis en op de zaak.

Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service
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info@coscom.nl
www.coscom.nl

Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607

Geboor tekaar tjes
Tr ouwkaar ten
Jubileumkaar ten

www.drukkerij-noten.nl
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Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71
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De eerste Kerstboom
Het feest van Kerstmis komt jaarlijks
met een uitbarsting van vreugde en
kleur. Huizen en straten worden versiert
om de geboorte van de Verlosser te
vieren: de grootste gebeurtenis in de
mensengeschiedenis. Men zingt samen
lieflijke en verheven melodieën om
het Christuskindje in slaap te wiegen
en naaldbomen worden versiert met
lichtjes, sterretjes, kerstballen en
lekkernijen. Wanneer het hele gezin
gezamenlijk de kerstboom opzet vragen
de jonge kinderen wel eens waar deze
traditie, om een naaldboom te versieren
met Kerstmis, toch vandaan komt.
Laten we luisteren naar een oude
legende die ons verteld over het
ontstaan van dit mooie gebruik.
Het is nacht. Ergens in een van de
landen in het oosten ligt de natuur te
slapen onder een zachte, witte laag
sneeuw. De sterren twinkelen zachtjes
en de maan glijd stil langs de hemel.
Aan de kale, kromme bomen hangen
ijspegels in plaats van bladeren. Een
boom staat nog groen en fier rechtop:
het is de dennenboom. Zelfs de ijselijke
kou van de winter is niet in staat om
de dennenboom te ontdoen van zijn
groene naalden. Het is stil en alles slaap.
Maar... niet iedereen slaapt deze nacht.
In een armoedige stal is een jonge
maagd in gebed terwijl haar zuivere
bruidegom bij haar waakt. De maagd is
in verwachting en haar kind kan ieder
moment geboren worden.
En midden in de nacht wordt daar in
die stal, op wonderbare wijze, het kind
geboren. Het is een jongen. Maar hij
is geen gewone jongen: hij is God en
mens. Hij is zo zwak en teder, maar
ook de Allerhoogste, de Verlosser
der Mensheid, de langverwachte,
aangekondigd door de profeten. Hij is
Jezus, de Zoon van God en de Zoon van
Maria.
En op het moment van zijn wonderbaarlijke geboorte klinkt er in de
velden rondom het stalletje een nog
ongehoorde, hemelse melodie. De
lucht wordt vervult van licht en kleur
terwijl koren van engelen verschijnen
om de geboorte van de Verlosser aan
te kondigen: ‘Eer aan God in den hoge
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en vrede op aarde aan de mensen van
goede wil.’ Het slapende en bevroren
landschap ontwaakt. De knoppen
van de bomen barsten open en de
prachtigste bloemen verschijnen. Alles
schittert en is vol van prachtige kleuren
en heerlijke geuren. Alle kleine dieren
verlaten hun holletjes en huppelen blij
door de sneeuw waaruit nu bloemen en
groene plantjes steken. Ook de vogels
verlaten hun nesten en zingen voor
hun Schepper die mens geworden is!
Heel de schepping is verheugd en wil de
wonderbare geboorte van God prijzen
en iets geven aan het nieuwgeboren
Kind.
Alleen de dennenboom deelt niet in de
vreugde: hij is stil en treurig. Hij was de
enige van alle bomen die groen bleef in
de winter maar nu is hij de enige boom
zonder bloemen of vruchten om aan
het pasgeboren kindje Jezus te geven.
Hij is dan wel altijd groen maar met zijn
scherpe naalden die bijna net zo scherp
als doorns zijn, kan hij niet zo dicht bij
het zachte, nieuwe Kindje komen.
De andere bomen die vol met bloemen
en vruchten zijn zien de dennenboom
zo droevig staan en ze willen wel
helpen maar wat kunnen ze doen? De
dennenboom kreunde zachtjes. Hij had
niemand om hem te helpen.
De sterren in de lucht schitterden met
al hun kracht om de baby Jezus te eren.
Terwijl zij zo hun gloed op de aarde
schenen bemerkten ze dat er iemand
niet deelde in de blijdschap: de arme
dennenboom die zich saai en somber
voelde. Nu kijken ook de sterren met
medelijden naar de dennenboom. De
grootste en mooiste ster zegt: ‘Laten
we hem helpen; wij zijn met velen en
hebben zoveel licht. We zouden toch
wel iets van onze schittering aan hem
kunnen geven zodat hij iets heeft om
aan het Christuskind te geven. ’Alle
sterren stemmen daarmee in en in
een sprankelende regen werpen zij
zich op de dennenboom. Even is de
dennenboom bang dat hij in brand
zal vliegen maar zijn angst verandert
in vreugde als hij zichzelf zo prachtig
bedekt ziet met de stralende,
veelkleurige sterren. De andere bomen
en de dieren zien het en krijgen nu ook
een idee hoe ze kunnen helpen. De

dieren plukken de prachtig rode appels
en andere vruchten van de bomen en
hangen ze aan de dennenboom. Nu
kan hij zich vertonen aan het Goddelijk
Kind en Hem prijzen met zijn prachtige
sterrenkleed.
Daar kijkt nu het kindje Jezus uit de
stal naar buiten, naar de prachtige
natuur die zo kleurrijk leeft en
schittert midden in de winter ter ere
van Zijn geboorte! Als Zijn blik op de
dennenboom valt verschijnt er een
wonderschone glimlach om Zijn lippen
en Zijn aanbiddelijke handjes strekken
zich uit naar de sprankelende lichtjes
op de dennenboom. De dennenboom
is vol vreugde! Hij heeft nu eindelijk iets
kunnen geven om zijn Schepper te doen
glimlachen!
Van toen af begonnen de mensen, als
een herinnering aan deze wondervolle
gebeurtenis, ieder jaar met Kerstmis
dennebomen
te
versieren
met
schitterende lichtjes en sterretjes,
kleurige kerstballen en heerlijke
lekkernijen allemaal als eerbetoon aan
hun Goede God die mens wilde worden.
Laten ook wij dit jaar met Kerstmis ons
best doen voor Onze Lieve Heer, die
voor ons een Kind is geworden om de
deuren weer te openen van de hemel,
die wij verloren hadden door de zonde.
Laten wij ons best doen om te leven
voor God om eens bij Hem, bij zijn
Moeder Maria en bij Sint Jozef te zijn in
de hemel.

Zalig Kerstmis!
Door: Sr. Tammie Bonyun, EP. Heralds of the Gospel
magazine. Jaargang 5, nummer 50, December
2011 (vertaald uit het Engels)
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl		
Oplossingen op pag 29.
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.
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Ruysenaars|vdBroek is sinds 2012 een Pluspraktijk (certificering zorgverzekeraars), ’s avonds geopend en 5 minuten verwijderd van Dierdonk.
De praktijk heeft een sterke samenwerking met oefentherapie Mensen dieck, Bekkenfysiotherapie, Podotherapie, Ergotherapie en YorAction
trainingscentrum.
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Medi-Seinen: “Stayin’ Alive”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
een ambulance en vermeldt nadrukkelijk dat het om een
reanimatie gaat! Vraag om een AED (Automatische Externe
Defibrillator) indien beschikbaar. Een AED is apparaat dat
een elektrische schok toedient waardoor het hartritme kan
herstellen.
Start direct de hartmassage met dertig borstcompressies. Zet
uw handen midden op het borstbeen en druk het borstbeen
vijf tot zes centimeter in. Dit doet u dertig keer in een tempo
van minimaal honderd keer per minuut.

Een fractie van een seconde wil ik stilstaan bij een markant
figuur uit de Nederlandse politiek. Een man uit één stuk
met een weergaloos charisma van hier tot Stiphout. Ik heb
het over niemand minder dan Dion Graus, tweedekamer lid
voor de PVV, linkerhand van Geert Wilders en graag geziene
gast bij PowNed News. Ik heb veel met Dion gemeen. Ik kom
ook uit Limburg. Zijn hart, in tegenstelling tot zijn politieke
voorkeur, zit op de goede plaats. Zijn voorliefde voor de
dieren is ronduit roerend. Dion Graus is de uitvinder van
de “mond op snuit” beademing, oftewel de reanimatie bij
dieren. Genoeg nu over Dion. Graag wil ik met u spreken
over de reanimatie bij mensen.
Weet u hoe u moet handelen bij een hartstilstand. Heel goed!
Voor diegene waarvoor dit nog een onbekend terrein is, volgen
hieronder de stappen die u moet volgen voor de meeste kans
op succes.
Zorg voor een veilige werkplek en controleer het bewustzijn.
Is het slachtoffer bewusteloos, blijf dan bij het slachtoffer en
roep om hulp!
Controleer vervolgens de ademhaling. Leg daarvoor en
hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar
achteren om de luchtweg te openen. Til de kin op met twee
vingertoppen van de andere hand, de zogenaamde kinlift.
Kijk goed, luister en voel maximaal tien seconden. Is er geen
ademhaling bel dan direct 1-1-2, of laat bellen. Vraag om

Vervolgens beademt u twee keer. Hiervoor doet u eerst
de kinlift (zie boven) en kantelt het hoofd voorzichtig naar
achteren. Vervolgens knijpt u de neus dicht en past u mondop-mond beademing toe. Beadem één seconde zó dat de
borstkas omhoog komt. Kijkt u naar de borstkas. Beadem nog
een keer als de borstkas inzakt. In totaal beademt u twee maal.
Ga door met de reanimatie in een verhouding van 30
borstcompressies en 2 beademingen.
Wanneer er een AED beschikbaar is volgt u strikt de instructies.
Onderbreek daarbij de reanimatie zo kort mogelijk! Ga door
met reanimeren totdat de ambulance (bij een reanimatie zijn
dat er altijd twee) is gearriveerd.
Een reanimatiecursus kan ik u van harte aanbevelen. Immers
hulp bieden zo snel mogelijk en zeker binnen 6 minuten na een
hartstilstand redt levens. Tijdens een reanimatiecursus leert
u in een paar uur hoe u moet handelen. U krijgt praktische
oefeningen op een oefenpop en uitleg over het gebruik van
een AED. Ik zou zeggen Doen!
Het ultieme “reanimatie nummer” is natuurlijk 112, maar ook
”Stayin’ Alive” van de“ Bee Gees” uit 1977. Het aantal beats
per minuut van dit lied komt namelijk overeen met het ritme
van de hartmassage. Ik vind dan ook dat iedereen dit lied, in
ieder geval het ritme, moet kennen. De tekst en alle andere
alle nummers van de broertjes Gibb, mag u wat mij betreft
meteen vergeten!
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

AED-Cursus in Dierdonk!
De EHBO Vereniging Helmond heeft
bij de wijkraad het idee voorgesteld
om komend jaar in Parkzicht een AEDcursus te organiseren, zodat mocht het
in de toekomst nog eens nodig zijn er in
onze wijk een aantal mensen wonen die
weten hoe te handelen.
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Heeft u interesse voor een cursus AED
dan kunt u contact opnemen met Wilma
van Rijt. (Email: penningmeester@
ehbo-helmond.nl of per telefoon 0492559897).
Meer hierover op pagina 27
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Samen aan het werk op BS Dierdonk

Op veel verschillende manier kun
je veel leren: door te kijken naar
een instructie op het digibord,
door voorgelezen te worden in de
kleuterklas, door een taaloefening te
maken en na te kijken in je taalschrift,
door zelf te proberen iets te bouwen in
de bouwhoek, door vragen te stellen
en ook door samen ergens aan te
werken en over na te denken.
Als je door de school loopt, zie je regel
matig kinderen samen aan een op
dracht werken. In de ene groep wordt
geprobeerd samen een moeilijke reken
som op te lossen. In de kleutergroep
ontwikkelen kleuters samen een spel in
de poppenhoek. In een groep 6 vormt
een groepje kinderen bij geschiedenis
de ‘zeevaartgroep’. Ze presenteren
gezamenlijk de belangrijkste informatie
over hun groep met klasgenoten.

Samenwerken in groep 4B
Op woensdag 19 november hebben we
in de klas samen pepernoten gemaakt.
Ieder groepje kreeg een eigen recept.
We hebben zelf alle ingrediënten afge
wogen en gemixt. De pepernoten waren
allemaal prima gelukt. Het deeg was
al lekker, maar de pepernoten ook.
Het was super gezellig. De juffen en
kinderen bedanken de ouders die een
groepje hebben geholpen.

dit bezoek. Dit verhaal legden zij samen
op de letterdoos. Sam en Pim laten op
de foto hun letterdoos zien.

Samenwerken in groep 3/4C
Op woensdag 26 november ging groep
3/4C naar het kasteel van Sinterklaas. De
kinderen van groep 3 hebben na afloop
in tweetallen een verhaal gemaakt over

Wij wensen iedereen een fijne kerst
en een gelukkig en leerzaam nieuwjaar
toe. Dat we er Samen maar weer een
mooi jaar van mogen maken!

Groepswerk groep 8c
Tijdens de knutsellessen heeft groep 8C
in groepjes gewerkt aan een park in de
herfst.
Rens en Raph: Wij vinden het leuk om
in groepjes te werken en zijn dan ook
enorm trots op ons werk!

Samenwerken in groep 1/2D
Afgelopen week zijn wij bezig geweest
met 4 grote groepswerken. De kinderen
zijn verdeeld in vier groepjes. Ze hebben
eerst samen overlegd, maken we een
Sint of een Piet? Nadat ze de keuze
hadden gemaakt, konden ze aan de slag.
Samen met de juf zijn de taken verdeeld
en zijn wij erg trots op de resultaten!
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Nieuws van onze wijkagent Hein Albers

In de maand november hadden we bin
nen de wijk de navolgende incidenten.
Diefstal auto:
In de nacht van 18 op 19 november
werd vanaf het Ock
en
burghpark een
BMW personenauto weggenomen. De
volgende middag werd die auto aan
getroffen op de Bakelsedijk. De auto is
met de braakschade terug gegaan naar
de eigenaar.
Geluidsoverlast:
Naar aanleiding van een melding van
buren is door collega’s geconstateerd
dat door een gitaarspelende buur
geluids
overlast werd veroorzaakt. De

klachten liepen al langer en er was al
eens in geprobeerd te bemiddelen.
Conform het protocol geluidsoverlast
werd de overlastveroorzaker gewaar
schuwd. Wanneer binnen een jaar
nogmaals geluidsoverlast wordt gecon
sta
teerd zal proces-verbaal worden
opgemaakt.
Vuurwerk overlast:
In het laatste weekend van november
ontving ik een melding dat er een
Depodog was opgeblazen. In de maand
december en zeker de laatste week
van het jaar wordt door ons extra
gecontroleerd op de na
leving op de
regelgeving rondom het afsteken van
vuurwerk.

treden en worden de afsteektijden voor
vuurwerk beperkt van 31 december
18.00 uur (was 10.00 uur) tot 1 januari
2.00 uur. Verder is het alleen toegestaan
legaal vuurwerk te gebruiken.
Tegen overtreding van deze regels zal
worden opgetreden en de eventuele
overtreding zal mogelijk worden
verwezen naar HALT.
Rest mij nog u bijzondere pret
tige en
veilige Feestdagen toe te wensen. Ook
een rustige en gezellige jaarwisseling
met veel geluk,
gezondheid en
voorspoedig in
2015.

Wijziging afsteektijden op 31
december vanaf 18.00u :
Per 1 december zal een gewijzigd
artikel 2.3.6 Vuurwerkbesluit in werking

Uw wijkagent,
Hein Albers

AED-Cursus in Dierdonk! Meld u aan!
Beste medewijkbewoners.
Alweer enige tijd geleden werd er in
onze wijk een bewoner door acuut hart
falen getroffen.
Gelukkig had iemand de tegenwoordig
heid van geest om zich te realiseren
dat er bij de huisartsenpraktijk aan de
Zilverschoonbeek een AED-apparaat
aan de gevel hangt. Deze persoon snel
de hiernaar toe. Tot op het moment dat
hij/zij ter plaatse kwam verliep alles
voorspoedig.
Echter hangt dit AED-apparaat in een
afgesloten kast (dit ter bescherming van
het apparaat zelf) welke door middel
van een 4 cijferige code geopend kan
worden. Deze code was niet bij de hulp
biedende bekend, wanneer je in zulk
een situatie naar 112 belt wordt de code
van het dichtstbij zijnde AED-apparaat
verteld. Er hangt er namelijk ook nog
een in de hal bij Albert Hein.
Dit trieste gebeuren is onze wijkagent
dhr Albers ter oren gekomen en hij heeft
hierin actie ondernomen omdat hij, en
wij mede met hem, van mening zijn dat
zoiets niet weer mag gebeuren. (Onze
wijkagent werd hierop aangesproken
door een buurtbewoner van de over
le
dene welke hem vroeg om hier
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nogmaals aandacht aan te schenken in
de Gazet).
Na het nodige rondvragen bleek dat de
AED-apparaten destijds door de wijk
raad betaald zijn. Om onverklaarbare
redenen blijkt er de afgelopen twee jaar
geen onderhoud meer te zijn uitgevoerd
wat tot gevolg had dat een van beide
apparaten niet eens meer werkte en
dus onbruikbaar was. Wij hebben dit in
samenwerking met de wijkraad opge
pikt en als het goed is zijn beide AEDapparaten op het moment dat u dit
leest weer tip top in orde en klaar voor
gebruik, wat hopelijk niet nodig is.

ehbo-helmond.nl of per telefoon 0492559897).
Ook bestaat de mogelijkheid om je aan
te sluiten bij een zogenaamd sms alert.
Ben je in het bezit van een AED-cer
tificaat en woon je binnen een bepaal
de afstand van het slachtoffer, dan krijg
je per sms een melding binnen en kun
je als een van de eersten misschien
hulpverlenen of een leven redden m.b.v.
een AED-apparaat. Denk aan de zin
112 - Daar redt je levens mee
Wij wensen u voor 2015
veel gezondheid toe.

Mede door deze gebeurtenis wordt het
belang van het op het juiste moment
gebruik te kunnen maken van de juiste
apparatuur weer eens benadrukt.
EHBO Vereniging Helmond heeft bij
de wijkraad het idee voorgesteld om
komend jaar in Parkzicht een AEDcursus te organiseren, zodat mocht het
in de toekomst nog eens nodig zijn er in
onze wijk een aantal mensen wonen die
weten hoe te handelen.
Heeft u interesse voor een cursus AED
dan kunt u contact opnemen met Wilma
van Rijt. (Email: penningmeester@
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HELMOND
Wegens recente succesvolle
verkopen in Dierdonk, zijn wij
namens veel zoekers dringend op
zoek naar tweekappers tot een
prijs van circa  300.000.
Neem eens vrijblijvend contact op
voor een kosteloos verkoopadvies.

Hoofdstraat 155 - 5706 AL Helmond - info@heuvel.nl
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1

Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Zoals vorige Gazet al aangekondigd, wordt de oplossing
en de winnaars van de maand december pas in februari
bekendgemaakt. We hebben wel een nieuwe puzzel, dit
keer een kruiswoordraadsel. De licht blauwe vakjes doen niet
mee. De letters die in de donkergele hokjes staan vormen de
oplossing die je in moet sturen. Hij is best moeilijk/pittig.
Veel puzzelzoek pleziertijdens de kerstdagen.

De Puzzel
1

2

3

5
6

9

Waar moet de oplossing naar toe?

4

8

10

11

De oplossingen van deze kuiswoordpuzzel 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 cadeaubonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is: Woensdag 14 januari 2015.

7

12
14

13

15

16

17

18
19

20

21
22

23
24

25

26

Horizontaal

5. verlicht en verwarmd, met een vlam
6. samenvoeging van ontbijt een lunch
10. staat boven de kerststal
18. voor op de kerststal hang een
22. draagt een koning op het hoofd
25. hier was geen plaats meer voor Jozef en Maria
26. dit staat boven op een kerstboom
27. dier van de Kerstman
30. dier van de drie koningen
31. als we allemaal lekker eten zitten we aan het ..........
32. Dit is het wijkblad van de wijk........

Verticaal

27

28

29
30

31
32

Oplossing kruiswoordraadsel

Oplossing doodles spelletjespagina 23

1. hier maakt men kinderen blij mee
2. nagerecht erg koud om te eten
3. dieren die wol produceren
4. man van Maria
7. waar ligt het kindje jezus op
8. geboorteplaats van Jezus
9. wie brengt de geschenken met kerstmis?
11. vervoermiddel van de Kerstman
12. wordt afgestoken om 24.00 uur
13. baby’tje van een schaap
14. drie wijzen uit het oosten
15. hier hangen we de kerstballen en lampjes in
16. 2015 is weer een ....
17. de laatste maand van het jaar
19. hierin ligt het kindje Jezus
20. zij lagen bij nacht in het veld
21. je maakt nu een kruiswoord……
23. welk dier hoort er nog meer in de stal?
24. jij slaapt in een ...
28. hierop reed Maria
29. dier dat bij het schapen hoeden helpt
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Quiz fanaten in Dierdonk let op!
De datum van de tweede editie van de Dierdonkquiz is
bekend. Deze zal gehouden worden op 10 oktober 2015 en de
lijst met opdrachten zal ook deze keer weer opgehaald kunnen
worden in Parkzicht. Deze tweede editie zal nog verrassender
worden dan de eerste. Wij als Team Dierdonk Quiz zijn alweer
volop bezig met de voorbereidingen en de eerste vragen en
opdrachten liggen dus alweer klaar. De prijsuitreiking zal dit
jaar tijdens een gezellige avond in Parkzicht op 31 oktober
2015 gehouden gaan worden.
Zet deze twee data dus alvast op de kalender. Om jullie in
de stemming te brengen voor de quiz van 2015 en om eens
iets anders om handen te hebben tijdens de komende vrije
dagen, hebben we voor jullie een miniatuur versie van de
DierdonkQuiz in elkaar gezet. De oplossing kunt u voor 28
december inzenden via mailadres: Dierdonkquiz@gmail.com,
de papieren versie kunt u inleveren op Leeuwenborchweide 58
in Dierdonk.
Voor de drie beste inzendingen hebben we een leuke verrassing klaar liggen. Welke voor 1 januari 2015 bezorgd wordt.

Nederland

Het Nederlands volkslied is voor zover bekend het oudste
volkslied ter wereld.
5.
6.
7.
8.
9.

Door wie werd ons volkslied waarschijnlijk geschreven?
Rond welk jaar werd dit lied geschreven?
Welke twee coupletten worden meestal gezongen?
Hoe heette het volkslied voor het Wilhelmus?
Welke naam staat er wanneer je de eerste letter van alle
coupletten achter elkaar zet?

5.
6.
7.
8.
9.
In Nederland hebben we diverse bekende bruggen.

Rest ons nog jullie prettige kerstdagen en een voorspoedig
2015 toe te wensen.
Team Dierdonk Quiz wenst jullie veel succes met de onderstaande vragen.

10. Hoe heet de bovenstaande brug?
11. Over welke rivier hangt deze brug?
12.Welke steden verbind deze brug?
10.
11.

Dierdonk

Ook onze wijk Dierdonk heeft een
kunstwerk geschonken gekregen door
de stg Carat.

12.

Breinbrekers
13.Sudoku

1. Wat is de naam van dit kunstwerk?
2. Wie hebben het ontworpen en
gemaakt?
3. Uit hoeveel planken bestaat het
burggedeelte van de overbrugging
1.
2.
3.
Dierdonk heeft haar eigen gedenksteen aan het einde van
de Dierdonklaan ter hoogte van de Elswoutweide.
4. Wat staat er op de gedenksteen vermeld?
4.
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14. Wat is het bedrag dat ik hier in mijn hand houd?

14. €

17. Waarom zit er een rode stip aan de snavel van een
meeuw?

WK 2014 Brazilië

Op 12 juni j.l. begon het wereldkampioenschap voetbal in
Brazilië .
15.Van welke landen zijn de onderstaande voetbalshirts?

17.
18.Van welke dieren zijn deze pootafdrukken?
18.Van welke dieren zijn deze pootafdrukken?

18 A.
18 B.
18 C.
18 D.
Shirt 1:

18 E.

Shirt 2:
Shirt 3:
Shirt 4:
Shirt 5:
Shirt 6:
Shirt 7:
Shirt 8:
16. Op onderstaande foto zie je een hoofdstad. Welke
hoofdstad is dit?

16.
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HELE MAAND

JANUARI!
2

* GRATIS maanden extra sporten.
* GRATIS INSCHRIJFGELD
* GRATIS 6 MND. SQUASH
BIJ AFSLUITING VAN.........
ONBEPERKT FITNESS
VANAF

€15,75 PER MAAND
OF

ONBEPERKT FITNESS EN

AEROBICS, SPINNING,
ZUMBA ENZ.
VOOR €24,90 PER MAAND
- Betaling per maand via automatische incasso. U was in de maanden november / december nog geen lid!
1 februari 2015.

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
Zumba, Powerkick, Body lift,
Fysiotherapie, Hip Hop,
DéDé Danceballet, Darts,
TaeKwon-Do
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De hobby van … Freek Stegehuis
Elke maand vragen we een van de mensen achter de
advertenties in ons wijkmagazine naar hun hobby of
vrijetijdsbesteding. Dit keer laten we Freek Stegehuis van
Sport Citadel Brouwhuis aan het woord in onze rubriek De
hobby van….
Sporten
Met compagnon Hans van den Bergh runt Freek Stegehuis
het management van Sport Citadel Brouwhuis. In de tijd van
goede voornemens, waaronder vaak: meer sporten, is hij de
ideale kandidaat voor een interview in het januarinummer
van de Gazet over zijn hobby. En helemaal als blijkt dat zijn
hobby sporten is….
Ik ontmoet hem in de hal annex sportbar van het sportcentrum
dat squashbanen, fitnessruimtes, dans/balletzalen, een
ruimte voor vechtsporten, dartbanen en een paramedisch
centrum met o.a. fysiotherapie huisvest.

Voetbal
Freek Stegehuis was jarenlang amateur voetballer. Het
vermaarde Victoria, een van de oudste voetbalverenigingen
van het land, was zijn voetbalclub. In de loop der jaren
werd hij steeds meer coach/trainer en later bestuurder en
voorzitter bij deze vereniging. Hij deed dit omdat het een
nuttige bezigheid was, de club had de vrijwilligers hard nodig,
maar hij beleefde er ook erg veel plezier aan.
Tennis en squash
Freek is altijd blijven sporten. Eerst tennis en later ook
squash. Dat squashen bracht hem uiteindelijk in Helmond/
Brouwhuis waar hij met zijn compagnon een squash-centrum
opende. Met de opkomst van de fitness is dit de Sport
Citadel geworden. Hier kon en kan hij zijn passie uitleven:
mensen plezier aan sport laten beleven en de bijbehorende
gezelligheid arrangeren. In het verleden werden diverse
evenementen georganiseerd zoals nachtsquash, karaokeavonden en squash toernooien met buffetten….
Golfen
Sinds 2 jaar is Freek Stegehuis een enthousiast golfer. Het
is wel grappig dat hij daarmee terugkeerde naar de plek
waar hij vroeger voetbalde: Crailo. De voetbalvelden van
Crailo hebben plaats gemaakt voor een 18-holes golfbaan.
Tegenwoordig is Crailo bekend in het land vanwege de trieste
gebeurtenis met de MH17. In de voormalige legerkazerne in
Crailo worden de menselijke overblijfselen van de slachtoffers
van die ramp geïdentificeerd.
Uitdaging
Golf is een echte uitdaging in de ogen van Freek Stegehuis.
Het is veel moeilijker dan het lijkt. Het vereist erg veel
oefening. Daarnaast is het een heerlijke buitensport. Op de
golfbaan kan Freek zich goed ontspannen. Vanwege het werk
kwam het er niet van om met regelmaat te gaan spelen maar
afgelopen zomer is hij vaker naar de baan gegaan en als het
goed is heeft hij tussen dit interview en de verschijning van de
Gazet zijn GVB gehaald.
Goede voornemens
Heeft u ook goede voornemens gemaakt? Is meer sporten
daar één van? Sportfanaat Freek en zijn mensen ontvangen u
graag en zij zullen u er vast enthousiast voor kunnen houden!
Mirjam van der Pijl
Zie de advertentie op blz 32

Wetenschap
De geboren Amsterdammer die in Hilversum woont vertelt
eigenlijk wetenschapper in de biochemie te zijn. Ongeveer
20 jaar hield hij zich bezig met onderzoek naar dna en
spieren. Dat laatste snap ik, hier ligt de link met sporten!
Hij bleek echter nog meer van sport en het organiseren van
sportmogelijkheden voor anderen te houden dan van de
wetenschap. Zo kwam hij terecht in de wereld van sport- en
fitnesscentra.
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De Rampetampers in 2015

Zittingsavond 2015

Op zaterdag 7 februari 2015 is het dan weer zover. Om 19.00
uur gaan de deuren van onze Residentie Parkzicht open voor
onze oergezellige zittingsavond. In de in korte tijd omgebouwde gymzaal komen weer een keur van artiesten voorbij.

De muzikale ondersteuning op deze avond is in handen
van 40 jaar jonge Hofkapel “De Durbloazers”, verder
met medewerking van de Rampetampers, Dansgarde en
Showgroep. Uiteraard eindigen wij deze avond na afloop met
een grandioos bal.

Voor u treden deze avond op de kletsers: Dirk Kouwenberg,
Ad Vermeulen en Koop Drost.

en de amusementsgroepen: Applause, Niks en un Bietje, Pépurklip en Jeroen’s Clann.
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Entree € 14,00 inclusief een kopje koffie of thee.
Zaal open 19.00 uur, Aanvang 20.00 uur. Einde bal: 02:00 uur
Voorverkoop vanaf 2 januari 2015 bij Albert Heijn Dierdonk.
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Ut begint te kriebele
Voor de leden van de wijkvereniging is er weer een
mogelijkheid voor gratis entree, lees onderstaand kader.

40 gratis kaartjes

Zittingsavond van De RAMPETAMPERS
Wijkvereniging Dierdonk verloot onder haar leden 40
kaartjes (à € 14,00) voor de zittingsavond 2015 van de
Rampetampers op 7 februari 2015 in Parkzicht.
Ben je lid van de Wijkvereniging en heb je zin in een gratis
avondje lol en genieten stuur dan uiterlijk 20 januari een
mailtje naar: secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Graag in je mail vermelden:

De Kapellenavond op zaterdag 14
februari 2015

Ook in 2015 handhaven wij de kapellenavond op de
zaterdagavond. Gewoon omdat dit een gezellige avond is
om carnaval mee te beginnen. Dit jaar minder kapellen maar
ook wat meer disco, dit om ook de jeugd van Dierdonk er
meer bij te betrekken. Op deze avond is DJ Petertje van de
partij en de blaaskapel “de Suukerruve” die ons tijdens de
sleuteloverdracht begeleidt is ook aanwezig. Een ding is zeker
voor een gezellige avond hoeft u de wijk echt niet uit.

-Naam, adres en telefoonnummer
-of je 1 of 2 kaartjes zou willen hebben
Bij teveel aanmeldingen beslist het lot. Je hoort
uiterlijk 26 januari hoeveel kaartjes je krijgt.

De Rammetjes trappen af

De eerste activiteit in Dierdonk staat geprogrammeerd op
zondagmiddag 25 januari. Onder de titel “De Rammetjes
trappen af” vindt op deze middag van 14.00 tot 16.30 een
geweldige discomiddag plaats. De disco wordt verzorgd door
de drive in show van “ietste44” met DJ Klumpie. Uiteraard
verheugen Prins Jasper d’n Urste en de Rammetjes zich op de
aanwezigheid van zoveel mogelijk Dierdonkse kinderen. Deze
middag in onze residentie Parkzicht is voor jong en oud en
geheel GRATIS.
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Kindermiddagen

Ook voor de jeugd is er dit jaar weer aandacht. Met de disco
op 13 februari en 2 kindermiddagen op 16 en 17 februari.
Hierover meer in de volgende Gazet en in de Rampetamper.
Voor meer info kijk op www.rampetampers.nl
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EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL

Groente & Fruit
José

Nieuwbouw ■ Verbouw ■ Renovatie
Onderhoud ■ Traprenovatie

Vlomanshof 16 | Bakel
06-41499703

Voor al uw groente, fruit, salades
en maaltijden uit eigen keuken.
Van de Poelstraat 10 A
5761 BW BAKEL
T: 0492-341331, F: 0492-340342
E:groenteenfruitjose@kpnmail.nl

KLAAR TERWIJL U WACHT
• Centrale verwarming

• Badkamers compleet

• Airco

• Zink- & Koperwerk

• Water, Gas & Sanitair

• Bitumen Dakbedekking

Jaspersinstallaties.nl

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

Óok voor
autoverhuur

24/7

b e re

ik b aa

r

Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s.
Kijk op de website voor
een volledig overzicht
van onze huurauto’s.

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75
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Januari 2015 in het Annatheater
Woensdag 7 en donderdag 8 januari:

Toneelspelen in het Annatheater!

Kom een gratis proefles volgen op onze
Jeugdtheaterschool
Vliegen naar de maan, reizen in de tijd, in
een weeshuis wonen waar de vreselijke
mevrouw Havik de baas is of zelf de
koning zijn in een prachtig kasteel. Dat
kun je allemaal op het toneel beleven. In
de acteerlessen werk je aan je houding,
stem en verbeelding. Je vermogen om
samen te werken en je fantasie worden
verbreed.
In alle groepen krijgen kinderen en
jongeren onder de enthousiaste bege
leiding van theaterdocent Lavínia
Germano professionele acteerlessen.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend
een proefles volgen.
Nieuw vanaf januari: lessen voor
jongeren op woensdagavond 19.00 uur.
Voor dag en tijd gratis proefles:
zie www.annatheater.nl, rubriek Jeugd
theaterschool
Voor meer informatie:
Lavínia Germano, tel: 0492- 547573
e-mail: laviniagermano@annatheater.nl;

afgerond en daarna voor langere
tijd in Spanje gewoond om zich te
specialiseren in flamenco.
Zij besteedt in haar lessen aandacht
aan houding, expressie, muzikaliteit en
persoonlijke correcties. De flamenco
lessen worden gedeeltelijk door een
gitarist begeleid.
Kom gratis een proefles volgen op
woensdag 7 januari en schrijf je snel in!
15.45 – 16.45 Flamenco (kinderen)
16.45 – 18.00 Moderne dans (tieners)
18.00 – 19.15 Flamenco (tieners)
19.30 – 20.45 Flamenco (volwassenen)
20.45 – 22.15 Moderne dans (volwass.)
Informatie: Jessica Achten 06-83808200
Jessica.achten@gmail.com
www.flamencoencuentros.com

Toneelgroep Vreemd Beest
speelt “De nieuwe kleren van de
keizer” vanaf 24 januari

Wie kent het sprookje “De nieuwe
kleren van de keizer”niet? Het verhaal is
mooi door zijn eenvoud. De boodschap
is voor iedereen herkenbaar en van alle
tijden. De eigenliefde van de keizer is
nog absurder dan de onzichtbare kleren.
Alle aandacht moet op hem gericht zijn
en als die aandacht in gevaar dreigt te
komen, komt de beul er aan te pas!

data voorstellingen:
24 januari try-out, 25, 30 en 31 januari,
1, 5, 6, 7 en 8 februari 2015
aanvang: 19.30 uur, behalve op zondag
25 januari en 1 februari 15.00 uur en op
zondag 8 februari 11.00 en 15.00 uur
entree: € 15,00; CJP, CKV, kinderen en
try-out € 8,00.
reserveren:reserveren@annatheater.nl,
tel. 06-28104333

Lessen moderne dans &
flamenco!

Proeflessen op 7 januari
Vanaf januari 2015 worden er door
Jessica Achten lessen in moderne dans
en flamenco gegeven voor kinderen,
tieners en volwassenen. Jessica heeft
de dansacademie ArtEZ in Arnhem

Vreemd Beest, het huisgezelschap
van het Annatheater, speelt het stuk
met humor en een knipoog naar de
hedendaagse maatschappij waarin we
met selfies en op Facebook druk zijn
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met ons virtuele imago. We twitteren
en whatsappen alsof ons leven ervan
afhangt! We denken dat wij uniek zijn,
dat onze gedachten uniek zijn, maar
vormen we met z’n allen niet één grote
kudde die door de media beïnvloed
en bespeeld wordt? Een kind is nog
zichzelf en heeft minder moeite met
de waarheid! De regie is in handen van
Lavínia Germano.

Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg ter hoogte van het NSstation.
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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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

Het verhaal van Azrael.
Maandagochtend half negen, de eerste
patiënten zijn al geweest, de week is
begonnen. Vandaag belooft een drukke
dag te worden, zoals de meeste maandagen. De vierde patiënt voor vandaag
is Azrael, een Oosters Halflanghaar kat
van vier jaar oud. Een mooie, maar
vooral erg lieve kat met een bezorgd
baasje. Azrael is vorige week al geweest met klachten van misselijkheid
en braken. Ondanks de medicatie die
hiervoor werd gegeven en het speciale
voer is hij nog niet lekker: hij braakt
weliswaar niet meer, maar voelt zich
duidelijk nog niet ‘happy’.
Na wat doorvragen aan de eigenares
blijkt het verhaal minder onschuldig
dan eerst gedacht. De eigenares herin
nerde zich de voorbije dagen dat Azrael
eigenlijk al langer niet zo speels meer
was en zich vaak terugtrok in de keuken.
Ook viel het mevrouw op dat Azrael in
vergelijking met de andere kat wel erg
veel dronk en erg vaak naar de ‘bak’
moest. Op dit moment echter wilde
Azrael niet meer drinken en at hij bijna
ook niets meer. Na een grondig onder
zoek kwam ik tot de conclusie dat Azrael
inderdaad snel achteruit ging, en dat hij
in de korte tijd sinds het laatste bezoek
men met
uitgedroogd was geraakt. Sa
het verhaal van de langer aanhoudende
sloomheid reden genoeg om verder
onderzoek te doen.
Katten met klachten van veel drinken en
veel plassen, al dan niet gecombineerd
met sloomheid en slechte eetlust zien
we regelmatig in de praktijk. Er zijn
verschillende mogelijke oorzaken voor
deze klachten, maar bij katten, met
name oudere katten komt regelmatig
nierfalen voor. Nu is Azrael een jonge
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kat, waarbij nierproblemen relatief
zeldzaam zijn, maar ik besluit toch een
algemeen bloedonderzoek uit te voeren
zodat de orgaanfuncties en eventuele
tekenen van ontsteking kunnen worden
opgespoord.
Gelukkig beschikken we in de kliniek
over apparatuur waarmee we binnen
een half uur de uitslag van zijn bloed
onderzoek hebben. Het is echter niet
zo’n goed nieuws: Azrael is ernstig
uitgedroogd, met als duidelijke oorzaak
nierfalen!
Nierfalen, ook wel nierinsufficiëntie
genoemd, is een aandoening die we
regelmatig zien bij oudere katten, maar
soms ook al bij katten van jongere of
middelbare leeftijd. Meestal spreken
we van Chronisch Nierfalen, dwz dat de
nieren langdurig slecht functioneren.
Helaas vinden we de aandoening vaak
pas in een laat stadium omdat pas
wanneer meer dan twee derde van
de nierfunctie verloren is gegaan de
klachten beginnen op te treden. Dit
betekent gelukkig niet dat het dan ook
helemaal te laat is!
Dieren kunnen (voorlopig) niet zoals
mensen ‘aan de dialyse’. Gelukkig heb
ben we een alternatief: infuus! Door
een grote hoeveelheid infuus te geven
kunnen we nierpatiënten vaak goed
helpen. Om terugkeer van de klachten
achteraf te voorkomen kan een aange
past dieet gegeven worden en kunnen
medicijnen gebruikt worden. Dit zal een
nierpatiënt niet genezen, maar hem wel
een langer en vooral beter leven kunnen
bieden!
Azrael wordt dezelfde dag nog aan een
infuus gelegd en we beginnen alvast
met de medicatie die zijn nieren moet
gaan ondersteunen in hun functie.
De eigenaar neemt met tranen in de
ogen afscheid en het wachten begint…
Ik spreek met het baasje af dat zij mij
elke ochtend en avond even belt om te
bespreken hoe het gaat, er zijn immers
patiënten die ook van een infuus niet
opknappen. Deze dieren zijn niet te
helpen en kunnen het best worden
ingeslapen. Het zal nog minimaal 24 tot
48 uur duren voordat we weten of de
behandeling aanslaat. Een spannende
tijd voor Azrael, zijn baasjes en ook voor
mij. Als ik ‘s avonds de dienst overdraag

aan mijn collega druk ik hem op het hart
om goed op Azrael te letten, ik hoop
echt dat hij een beetje opknapt.
De volgende ochtend staat mij een
verrassing te wachten: Azrael heeft
gegeten en zit al een stuk monterder in
zijn hokje rond te kijken. Het lijkt zowaar
alsof hij bedelt om meer voer! We doen
een meting van zijn nierwaarden in het
bloed en wat we zien blijkt te kloppen:
zijn nieren functioneren in ieder geval
nog voldoende om met het infuus
zijn lichaam te zuiveren. Nog een dag
geduld en de waarden zullen terug naar
normaal zijn! Ik bel zelf naar Azraels
baasje en breng haar het goede nieuws:

De behandeling werkt en hij mag mor
gen waarschijnlijk naar huis!
Zoals al eerder gezegd is Azrael niet
genezen! Hij zal de rest van zijn leven
op dieet moeten en medicijnen krijgen.
Dankzij dit dieet echter, en de medi
cijnen kan hij nog een hele tijd een ‘katwaardig’ bestaan hebben. Volgens de
eigenaar is Azrael in tijden niet zo vrolijk
geweest als nu! Nu maar hopen dat hij
het nog lang volhoudt!
Tot ziens in dierenkliniek Brouwhuis, en
uiteraard wensen wij u en uw huisdieren
Fijne Feestdagen en Gelukkig en Gezond
2015!
Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis?
Kijk dan op www.dierenkliniek.com of
volg ons op onze Facebook-pagina.
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Scouting Paulus: Zomerkamp Euskirchen 2015
Waar ligt Euskirchen?
Dat ligt in Duitsland, ongeveer 80km ten
zuidoosten van de Duitse grens bij Vaals
en aan de rand van het natuurgebied
de Eifel. Vlak bij het stuwmeer “Stein
bachtalsperre” ligt een groot jeugd
trum. Wij hebben daar het hele
cen
kampeerterrein gereserveerd.

Het is al weer vijf jaar geleden dat we
ons 60-jarig Jubileum gevierd hebben
met een gezamenlijk zomerkamp in
Wiltz, Luxemburg. Dat is toen goed
bevallen en daarom willen we ook
het seizoen 14-15 afsluiten met een
gezamenlijk zomerkamp waar alle
speltakken van bevers t/m explorers
aan mee doen. (We bestaan tenslotte
in 2015 alweer 65 jaar) Dat is dan
voor alle speltakken in dezelfde week
en naar dezelfde plek. Ook willen we
graag een kamp organiseren in een
‘andere’ omgeving. En dat is Euskirchen
geworden.

Een zomerkamp organiseren heeft nogal
wat voeten in aarde, er moet tenslotte
veel geregeld worden. Nu we weten
waar we heen gaan komen er andere
zaken die nog geregeld moeten worden.
Hebben we genoeg tenten om iedereen
in te laten slapen, hoe gaan we daar
naar toe, met de bus of kleine busjes,
of misschien wel met de fiets. Wat gaan
we eten, wie gaat dat dan koken, Is er
een huisarts en ziekenhuis in de buurt.
Talloze vragen komen voorbij.
Natuurlijk is het niet zo dat we dit
allemaal doen zonder een goede voor
bereiding. We zijn hier al in het voorjaar
van 2014 mee begonnen met het zoeken
terrein waar
naar een geschikt kamp
we 150 leden en leiding een weekje
kunnen laten kamperen. Daarna kun je

pas echt van start gaan met oriënteren
in de directe omgeving m.b.t. wat is er
allemaal te doen en waar moeten we
nog voor gaan zorgen.
Begin november zijn we met een groep
van 20 man leiding een weekendje weg
geweest in de omgeving van Euskirchen.
Dit weekend is volop besteed aan het
bekijken van activiteiten, supermarkten
bezoeken, mogelijkheden bekijken van
wandeltochten en brainstormen over
het zomerkamp. Enthousiast en vol met
ideeën zijn we teruggekeerd van dit
weekend, moe en voldaan zoals dat dan
heet.
Daarna hebben we een informatieavond
gehouden voor onze leden en ouders
van onze leden om hen zo goed mogelijk
te informeren m.b.t. dit zomerkamp.
Een vijftig tal ouders en leden heeft
deze avond bezocht en hebben zich bij
laten praten.
Het komende halfjaar moet er nog veel
werk verzet worden om dit zomerkamp
mogelijk te maken en daar zal de
werkgroep Euskirchen 2015 ook heel

wat uurtjes in gaan steken. We willen
tenslotte dat dit zomerkamp Euskirchen
2015 een onvergetelijk kamp wordt
voor onze leden en leiding.
Op naar Euskirchen 2015!
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

www.scoutingpaulus.com

Gazet januari 2015

Pag 39 - (01) Scouting.indd 39

39
13-12-2014 16:37:03

HC Bakel: Jongens C1 kampioen
Zaterdag 29 November hebben de jongens van JC1 in een
thuiswedstrijd tegen
Mierlo JC2 het kampioenschap behaald. Gedurende de
competitie werd er lustig op los gescoord dat leidde tot 68
goals VOOR (dat is gemiddeld 7,5 goal per wedstrijd) en 13
tegen. De wedstrijd tegen Mierlo was zwaarbevochten en de
jongens moesten tot het uiterste gaan, maar toch werd na de
1-0 van Tijn Bijnsdorp en de winnende treffer van Tom Buis
2-1 diep in de tweede helft, de overwinning binnengehaald.
Nadat dit team begonnen is in de 4-de klasse in 2012,
gepromoveerd is naar de derde klasse in 2013, zullen de
jongens nu (startend in de zaal) in de 2-de klasse meedoen …
Jongens ga zo door !

Fysio in Sport citadel Brouwhuis
Binnen de muren van Sport Citadel
Brouwhuis is de fysiotherapie- afdeling
in een nieuw jasje gestoken.
Naast de reguliere fysiotherapie kunt
u er nu ook terecht voor Sportfysio
therapie, Handtherapie, Ergotherapie
en Podotherapeutische adviezen.
Er zal een directe samenwerking gaan
plaatsvinden tussen de therapeuten
en het sportcentrum. Zo zal de ervaren

sportfysiotherapeut Carola Stork regel
matig te vinden zijn op de vloer.
Hier behandelt zij niet alleen fysio
therapiepatiënten maar is zij ook een
aanspreekpunt voor de klanten van
Sport Citadel Brouwhuis
Daarnaast zullen specifieke sportlessen
ontwikkeld worden gericht op veel
voorkomende problemen zoals over
gewicht, rugklachten of burn-out.

U wordt van harte welkom geheten en
uitgenodigd om een afspraak te maken.
Komt u anders op één van de inloop
spreekuren.
Voor meer informatie kunt u terecht
op www.fysiotherapiecitadel.nl of op
www.sportcitadel.com.
Bellen voor een afspraak kan natuurlijk
ook op 06-2 83 83 023 Of op 0492 517
180 Tot slot helpen ze u graag verder bij
de balie van het sportcentrum.

Langer thuis wonen en de zorg in Nederland
Op woensdagmiddag 14 januari orga
niseert KBO-Brouwhuis samen met
KBO- Brabant een voorlichtingsbijeen
komst ‘Langer thuis wonen en de zorg
in Nederland’ in gemeenschapshuis De
Loop in Brouwhuis.
De WMO staat hierbij centraal.
De verzorgingsstaat wordt omgebouwd
naar de participatiesamenleving, part
iciperen betekent meedoen en langer
thuis blijven wonen. Als we daar bege
leiding en ondersteuning bij nodig
hebben zullen we op de eerste plaats in
onze eigen kring moeten aankloppen,
daarna komt de georganiseerde zorg,
die als dat kan aan huis gegeven wordt.
Uw eigen gemeente is per 1 januari
2015 daarvoor verantwoordelijk.
De toegang tot een zorginstelling
wordt geregeld in de Wet Langdurige
Zorg (Wlz), de zorgverzekeraar wordt
daarvoor verantwoordelijk (deze wet
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moet nog worden goedgekeurd in de
Eerste Kamer). De indicatie voor een
zorginstelling wordt gesteld door het
CIZ (Centrum Indicatie Zorg), omdat we
langer thuis blijven wonen wordt de
drempel tot de toegang tot een instel
ling hoger. De kosten van de zorg voor
u zullen in de toekomst verder oplopen.
Tijdens de informatie bijeenkomst zullen
de veranderingen worden toegelicht.
De informatie is helemaal afgestemd
op senioren. De volgende onderwerpen
komen aan bod:
- de aanleiding voor de veranderingen;
- oplossingen vanuit de overheid;
- de wetten die veranderen en het
tempo waarop die veranderingen
worden doorgevoerd;
- de directe gevolgen van de
veranderingen voor u;
- terminologie (moeilijke woorden) en
zorgvarianten;
- de toegang tot zorg;

- mantelzorg
en informele
zorg;
- financiële gevolgen;
- de rol en verantwoordelijkheid van
de gemeente;
- op de valreep;
- cliëntondersteuners en wat kunt u
zelf doen.
De Gemeente Helmond wordt uitgeno
digd om een korte toelichting te geven
over de situatie in onze gemeente.
Hoe we e.e.a. exact gaan vormgeven
staat nog niet helemaal vast, wel willen
we alle senioren van Brouwhuis, Rijpel
berg en Dierdonk (leden en niet- leden)
uitnodigen voor deze informatieve bij
eenkomst. Dus graag vastleggen in uw
agenda en anderen enthousiast maken
om mee te komen. Nadere informatie
via onze website www.kbo-brouwhuis.
nl of de lokale pers.
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Parochie H. Lambertus
Vieringen met de feestdagen en de
jaarwisseling
Woensdag 24 december Kerstavond
Paulus 		
17.30 (Gezinsviering)
Lambertus
18.00 (Gezinsviering)
Jozef 		
19.30 (Avondmis)
Paulus 		
19.30 (Nachtmis)
Jozef 		
21.30 (Nachtmis)
Edith Stein
21.30 (Nachtmis)
Lambertus
23.30 (Nachtmis)
Donderdag 25 december Eerste Kerstdag
Jozef 		
9.30
Paulus 		
9.30
Lambertus
11.00
Edith Stein
11.00
Vrijdag 26 december Tweede Kerstdag
Alleen: Jozef
9.30
Woensdag 31 december Oudjaar
Jozef 		17.00
(met Mannenkoor Lambardi)
Donderdag 1 januari Nieuwjaar
Lambertus
11.00
Kerst voor kinderen
Zoals ieder jaar vieren wij op kerstavond de geboorte van
Jezus in de Lambertusparochie.
Wij hebben twee kinder- en gezinsvieringen waar julie naar
toe kunnen komen met papa’s en mama’s.
In de PAULUSKERK om 17.30 uur.
In de STADSKERK ST. LAMBERTUS om 18.00 uur

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
zondag
9.30 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg)
		
zondag
11.00 u
Weekdagen: Jozefkerk. 		
ma, wo, vr 19.00u
		
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
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Pastoraal woord EEN ZALIG KERSTFEEST
Spoedig wensen we elkaar van harte
‘een zalig Kerstfeest’.
Maar onze omgeving, onze krant en televisie, de alledaagse
gesprekken, wijzen op een heel andere sfeer.
We leven in een zeer onrustige tijd,
er gebeurt in binnen- en buitenland veel waarvan we vinden
dat het niet kan, niet mag, niet goed is.
Velen lijken op drift geraakt,
zoals schepen op open en onstuimige zee, plots zonder zeilen
of motor,
mensen op zoek naar houvast en stabiliteit.
Toch is er wel alle reden
elkaar een ‘zalig’ Kerstfeest te wensen.
Want het Kind kómt onder ons,
ons leven nu is juist de redden
van Zijn komst.
In Hem is houvast, stabiliteit en echte innerlijke vrede in
aantocht, het is een kindje dat ons dat alles biedt,
vanouds genoemd vredevorst en wonderbare raadsman.
Hij reikt ons vrede aan,
Hij verlicht onze binnenkant,
Hij zegt ons dat God Vader is van alle mensen.
Mede namens de collega’s van het pastoraal team
Een zalig Kerstfeest, Diaken de Vries

Pastoraal team en parochiebestuur
van de Parochie H. Lambertus wensen
u allen een zalig kerstfeest
en een gezegend 2015 toe!

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Pastorieën:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar
is ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10.00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activitei
ten.
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 (ma en donderdag)
		
( 040-2842052
  

Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Kind op schoot
Zondag 23 november hadden we een
primeur in de Bethlehemkerk: ’s mid
dags na alle slaapjes kwamen ongeveer
20 kinderen van 1 tot 8 jaar met hun
knuffeldieren, ouders en/of grootouders
naar de eerste Kind-op-schootdienst in
Helmond.
Dominee Corinne leidde de dienst van
een half uur, met als centraal thema het
verhaal van de Ark van Noach.
De kinderen zaten knus bij elkaar op
kussens op de grond, terwijl hun knuf
feldieren in een rubberboot voor in de
Kerk lagen en de grote mensen op de
gewone stoelen mochten zitten.
Met mooie liedjes, een prachtige vertel
ling en een fijn renspelletje werd op
kinderlijke, maar inspirerende wijze het
geloof gevierd.
En net zoals bij een grote mensen-dienst,
was er na afloop ranja drinken met
lekkere, zelfgebakken dierenkoekjes!
De volgende keer is zondag 1 maart.
Misschien tot dan?!?!
Marion van Hoof (werkgroep KOS)
Breien voor Gambia
We hebben de eerste zakken met
mutsjes, sokjes en kleine baby kleertjes
weggebracht naar de tussenpersoon in
Slijk-Ewijk. Hierna worden ze in dozen
verpakt en rechtstreeks naar Gambia
verstuurd.
We kregen een compliment voor de
kwaliteit van de spullen. Inmiddels heb
ben we al weer enige zakken vol.
Behalve dat het op de maandagochten
den heel gezellig is, wordt er thuis
ook flink doorgewerkt. We hebben er
duidelijk plezier in, alleen met iedere zak
mutsjes wordt de voorraad wol kleiner.

Mijn vraag is dus: Kijkt u nog eens in
uw kasten of u mee kunt helpen de
voorraad weer aan te vullen. Wol of
katoen, het is allemaal goed. Wij maken
er een kleurig geheel van. Als u mij belt
kom ik het ook graag ophalen.
Ook in te leveren bij de wijkteamleden.
Wilt u meer weten over dit project dan
kunt u dit op internet vinden onder
www.rescuebabygambia.nI.
Inl. Riek van Oostenbrugge, tel. 511757.
Kerkdiensten
24 december
22.00 uur
Kerstnachtdienst m.m.v. Cantimond
o.l.v. Marjan Vree
Ds. C. Beeuwkes-van Ede en Dhr. P. Flach
25 december
10.00 uur
Kerstmorgen m.m.v. Lighthouse
o.l.v. Arjan Mooij
Ds. C. Beeuwkes-van Ede
28 december
10.00 uur		
De heer W. van der Wouw
31 december
19.00 uur
Oudejaarsdienst
Ds. C. Beeuwkes-van Ede
http://bethlehemkerk.nl
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CABARET

MUZIEKTHEATER

Vrijdag & Sandifort

De Krasse Knarren

Löyly

Barrie Stevens, Astrid Nijgh e.a.

Za 10 jan / 20u15

Zo 18 jan / 14u30

Vrijdag & Sandifort hebben de lach aan hun kont hangen!

Astrid Nijgh, Martin van Dijk en Barrie Stevens mogen de
pensioengerechtigde leeftijd dan gepasseerd zijn, ze laten
zich niet graag achter de geraniums schoﬀelen.

MUZIEK

FAMILIEVOORSTELLING

New York Round Midnight

Dirk Scheele

A Night At The Club

Dirk Scheele op de boerderij

Za 24 jan / 20u15

Zo 25 jan / 11u00 & 14u00

U daalt af in een jazzclub van het roerige nachtleven
in New York. Het laatste geroezemoes verstomt,
de muzikanten verschijnen op het podium en brengen
u kolkende swing, meeslepende verhalen en
smakelijke anekdotes in dampende sferen.

De nieuwe voorstelling van de mateloos populaire
Dirk Scheele is gebaseerd op de gelijknamige televisieserie die uitgezonden wordt op Nickelodeon. Dirk heeft
het erg naar zijn zin op de boerderij, maar het is wel
wat stil. Tijd voor een feestje!

Theater speelhuis
T 0492-587000

Kromme Steenweg 29
5707 CB Helmond
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 www.theaterspeelhuis.nl

 info@theaterspeelhuis.nl

 facebook.com/theaterspeelhuis
 twitter.com/speelhuis
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SCHERPE PRIJS!

‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende,
creatieve en verfrissende
kijk op woningpresentatie
en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar om
ook uw woning te verkopen...!
Laat u overtuigen van onze
meerwaarde!’
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85 • H
me Geer
De Krom

Prettige feestdagen en veel Woonplezier in Dierdonk!
Namens alle medewerkers van ons kantoor wensen wij u prettige feestdagen en
ontzettend veel Woonplezier in 2015!
Wij kunnen terugkijken op een uitstekend jaar waarbij wij, mede door onze
flexibiliteit, op ieder gewenst tijdstip al onze huidige opdrachtgevers, woningzoekende
en verkopers waarvan we het huis hebben verkocht naar volle tevredenheid hebben
geholpen met het realiseren van hun wensen.
Bent u op zoek naar een makelaar die 24 uur per dag (ook op zaterdag!) voor u klaar
staat? Neem dan contact met ons op om kennis te maken (0492-549055).

Alwin Greefkes, Makelaar

Helmond T 0492 549055
helmond@woonplezier.nl www.woonplezier.nl
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