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Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
stevenlangewouters@hotmail.com
(06-20673277

  DIERDONK

informatie : Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders,
(542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
One
In Parkzicht op maandagavonden.
Down Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
Mevr. J. Nooijen (06 26991756
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:

Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
info@didoko.nl
www.didoko.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent F. Kamphuis via (0900-8844
mail: francisca.kamphuis@politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(140492
Gemeente (Meldingen)
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
(522109
Parochie H.Lambertus
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016

Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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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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Zie de maan schijnt door de bomen
December, een maand in tweespalt. Eerst
nog liedjes zoals ‘zie de maan schijnt door
de bomen’, ‘zwarte piet ging uit fietsen’
en ‘zie ginds komt de stoomboot’, maar
ook begint het in deze tijd alweer met
advents-/kerstliederen, zoals ‘steek dan
een kaarsje aan’, ‘oh denneboom’ of ‘wij
komen tezamen, onder ’t sterreblinken’.
Twee feesten van (kinder)vreugde die
door elkaar heen lopen maar die ook
met elkaar verweven zijn, ook al is het
door de mooie witte baard en de rode
mantels. Twee feesten van geven en
ontvangen.
Dit is dan alweer de laatste Gazet van
2015, met aandacht vooral bij de jeugd
voor het Sint Nicolaasfeest of in de
volksmond Sinterklaasfeest. Een feest
met historie net zoals het Kerstfeest dat
gevierd moet worden zoals in alle tijden,
met zowel Zwarte Pieten bij de Sint, als
een Zwarte koning bij de Kerststal.
Uiteraard ook aandacht voor feesten en
partijen die gaan komen maar ook die
voorbij zijn. Zo staat sinds 11 november
carnaval weer zichtbaar vooraan. Voor
Dierdonk wil dat zeggen dat Prins Nick
d’n Urste dit jaar de scepter zwaait. Maar
ook de uitreiking van de prijzen van de
Dierdonkquiz op een feestelijke avond,
en de Kerstmarkt op zondag 29 november zijnde de eerste advent, luiden het
begin in van de kerstperiode.
29 november zult u zeggen en dat staat
nu pas in de Gazet! Is dat niet wat laat
als deze op zaterdag en zondag bezorgd
wordt? Wel, soms moet je keuzes maken,
en in dit geval ontvingen we de kopij pas
vlak voor het uitkomen van deze editie.
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Het gebeurt vaker dat we iets vermelden
wat plaatsvindt in het weekend dat de
Gazet verschijnt, maar dat is dan vaak een
herhaling van wat al in een eerdere Gazet
aangekondigd heeft gestaan. En was u
niet op de hoogte van de Kerstmarkt,
dan bent u al een tijdje Dierdonk niet uit
geweest, want deze activiteit staat mooi
op de wijkaankondigingsborden.
Ook wil ik u nog even het advents-/kerstconcert onder de aandacht brengen van
het Lighthousekoor op 20 december in
de Gaviolizaal. Waarom dan wel? Hier
zingen een aantal wijkgenoten mee, dus
dat wordt genieten, misschien wel met
een lekker glaasje Glühwein.
Zoals geschreven, de laatste Gazet van dit
jaar, maar er komt er nog een uit dit jaar
en wel de Januari-editie 2016. Traditiegetrouw komt deze uit voor de Kerst, dit
omdat de eerste Gazet van januari 2000
uitkwam voor de Kerst van 1999. Dit wil
voor ons redactie zeggen dat we terwijl
u deze Gazet leest alweer bezig zijn met
het nieuwe nummer. Ook wil dit zeggen
dat wij dus uw kopij al op 4 december in
ons bezit moeten hebben. Het januarinummer is een uitgelezen moment om
uw Kerst- en Nieuwjaarswensen via de
Gazet mede te delen.
Zegt het voort, voor nu een fijne pakjesavond en veel leesplezier.
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CosCom

ICT Service aan huis en op de zaak.

Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service
( geen voorrij en/of vervoers kosten binnen Helmond en regio )

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS
EN VERWARMING

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

Corstiaan Stoeffe
Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607

info@coscom.nl
www.coscom.nl

Complete badkamers

Design radiatoren

Complete tegelwerken

Uw complete installateur voor:

Altijd

t $V-ketels en onderhoudsabonnementen
t #BELBNFST t 4UBETWFrwarNJOH t 4BOJUBJS t 7MPFrverwarming
t VFSCPVXJOH  3FOPWBUJF t 3BEJBUPSFO FO EFDPSSBEJBUPSFO
Y

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

25%

ng
orraad beha
Korting op vo

Konings

voor Verf en Behang

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

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

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

Opening 2e Kerstdag
Kortingen op alles !
VLOER…..TEGELS-HOUT/PVC/LAMINAAT-SANITAIR-BAD-TERRAS-TUIN

(achter tanksta�on)

Tevens hebben wij voortaan
Een tegel OUTLET erbij !!

Goed geregeld
sinds 1982!

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074

Advies & Administratiekantoor

BOEKHOUDING / BELASTINGAANGIFTEN /
ADVIEZEN

• Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• Voor startende ondernemers
• Voor particulieren (o.a. aangifte inkomstenbelasting)
• Specialist in Engelse Limited
Kanaaldijk N W 83b
5707 C Helmond

info@adcomp nl
www adcomp nl

0492 54 55 75
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Gratis kaartjes voor de toneelvoorstelling
“De Zere Neus Van Bergerac”
Wijkvereniging Dierdonk biedt aan haar leden 26 gratis
kaartjes aan voor de voorstelling
“De Zere Neus Van Bergerac” van Toneelgroep Maskerade.
Wij hebben voor 2 avonden en 1 middag kaartjes gereserveerd
in het Annatheater aan de Floreffestraat 21a en wel op:
Zondagmiddag 13 maart 2016
Vrijdagavond 18 maart 2016
Zaterdagavond 19 maart 2016

6 kaartjes
10 kaartjes
10 kaartjes

De voorstellingen beginnen om 20.00 u (18 en 19 maart) of
om 14.00 u (13 maart)
Ben je lid van de Wijkvereniging en heb je zin in een gratis
middagje of avondje uit, stuur dan uiterlijk 10 januari 2016
een mailtje naar:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Graag in je mail vermelden:
-Naam, adres en telefoonnummer
-welke datum je voorkeur heeft
-of je 1 of 2 kaartjes zou willen hebben
De toekenning van de kaartjes geschiedt op basis van het
principe “wie het eerst komt ………..”

Maandag 14 december

Kerstbloemschikken
We hebben Tonnie Smits en haar collega weer bereid
gevonden om een bloemschikavond voor ons te verzorgen,
nl. op maandag 14 december a.s. Zoals bekend zijn zij creatief
en hebben veel ervaring in het houden van workshops. Er zal
wederom een mooi kerststuk met bloemen worden gemaakt.
De kosten voor deze avond bedragen € 15,00 incl. alle
materialen en koffie/thee.
• Maximum aantal deelnemers 15. U dient lid te zijn van de
wijkvereniging om te kunnen deelnemen.
• Indien er teveel aanmeldingen zijn wordt u telefonisch
of per mail tijdig op de hoogte gebracht dat u niet kunt
deelnemen.
• Deelnamekosten vooraf te voldoen. Na aanmelding zal u
worden gevraagd het bedrag over te maken. In verband met
inkoop van materialen kan bij verhindering geen restitutie
plaatsvinden.
• Aanvang 19.30 u. in Parkzicht.
• Voor vragen over de geplande activiteit kunt U naar
onderstaand mailadres een mail sturen.
Voor deelname kunt u zich aanmelden via de mail.
Aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst behandeld
worden.
Mail naar: secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
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Verbetering bereikbaarheid Zuid-Nederland
Op 2 november presenteerde de regio
de plannen om Zuid-Nederland beter
bereikbaar te maken. In het bidbook
‘Bereikbaarheid Zuid-Nederland’, een
schriftelijk overzicht van de voorgestelde plannen, is veel aandacht voor
verbetering van de A67. Daarnaast is er
een belangrijke rol weggelegd voor de
N279 tussen Asten en Veghel, waarbij
eerder al gesproken werd over de mogelijkheid voor een lange omleiding bij Dierdonk. De inhoud
van dit bidbook is dus erg belangrijk voor de automobiliteit in
deze regio.
Zo valt te lezen dat de provincie Brabant 265 miljoen euro in
verbetering van de N279 tussen Asten en Veghel wil steken.
Verkeer moet vlot en veilig over de weg kunnen met een
goede aansluiting op de snelweg, zodat er minder verkeer
door de dorpen en steden gaat. De N279 blijft voorlopig
aan beide zijden eenbaans, maar eventuele nieuwe bruggen
en tunnels worden zo gemaakt dat ze eenvoudig op een
tweebaansweg aangesloten kunnen worden en bestaande
gelijkvloerse kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt.
Dit is precies zoals D66 Helmond het voor ogen zag: lokale
knelpunten aanpakken daar waar het echt nodig is, zonder
onnodig extra asfalt aan te leggen.
Verder wordt er al enige tijd gesproken over een lange
omleiding van de N279 vanaf Dierdonk. De regiopartners

stellen in het bidbook dat de gemeente Helmond een keuze
mag maken over het tracé. Hier zijn wij als D66 Helmond
erg blij mee. De gemeenteraad hierover laten besluiten, in
samenspraak met de inwoners en de regiogemeenten, is de
meeste democratische manier.
Een ander onderdeel van het maatregelenpakket is de aanpak
en verbreding van de A67. Deze snelweg staat al langere tijd
bekend om de lange files en vele ongelukken. Er is budget voor
een extra baan aan beide kanten van de A67 tussen Asten
en Leenderheide, maar deze komen er pas op zijn vroegst in
2022. Daarvoor wil de minister volgend jaar een verkenning
starten waarbij ook wordt gekeken naar aanvullende
verkeersmaatregelen op het gehele traject tot Venlo. Zo wil
minister Schultz van Haegen de in- en uitvoegstroken van de
A67 tussen Eindhoven en Venlo verlengen. In het bidbook
onderstrepen de deelnemende regiopartners het belang van
een verbreding van het traject Asten-Leenderheide. Ook onze
fractie onderstreept het belang van deze verbreding omwille
van de verkeersveiligheid.
Het is de provincie en de regiogemeenten dus gelukt om een
groot deel van het Ruit-geld voor o.a. de verbreding van de
A67 en de versnelde aanpak van de A58 aan te wenden, op
voorwaarde dat de Tweede Kamer daarmee later deze maand
instemt. Die kans is groot, want de wens om verbreding van
de A67 leeft sterk in de regio.
Jochem van den Bogaard
jochem.vandenbogaard@d66helmond.nl

Begroting 2016
November is de maand waarin traditioneel de begroting van de Gemeente
Helmond wordt vastgesteld voor het
jaar daaropvolgend. Het aantal amendementen en moties viel reuze mee.
Uiteindelijk werden alle amendementen verworpen en een aantal moties
aangenomen. De belangrijkste onderwerpen waren de aanstaande bezuinigingen op de wijkaccommodaties en
een motie over het livestreamen van de raadsvergaderingen.
Wethouder van der Zanden kwam zwaar onder vuur te liggen
m.b.t. de aangekondigde bezuinigingen maar het siert haar
dat ze standvastig het voorgenomen plan bleef verdedigen,
uiteindelijk werden de moties die dit trachtten te voorkomen
door de meerderheid van de gemeenteraad verworpen. In
de commissie Maatschappij op 16 november zal de voorgenomen bezuiniging bediscussieerd worden en verder haar
beslag krijgen. Bij de begrotingsbehandelingen van het vorig
jaar werd een motie aangenomen om te onderzoeken of het
uitzenden in beeld van de raadsvergaderingen een haalbare
en gewenste zaak zou zijn. Het plan werd onderzocht en in
de commissievergadering van Bestuur en Economie in september behandeld. Tijdens het debat bleek dat een meerderheid van de gemeenteraad tegen het voorstel was zoals het
er lag en het gevolg daarvan was dat in de raadsvergadering
van oktober het raadsbesluit op verzoek van de oppositie
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van de agenda gehaald werd. Niet omdat zij er tegen was, in
tegendeel, maar omdat zij zag dat het raadsbesluit niet aangenomen zou worden. Toch was het invoeren van livestream
opgenomen in de begroting zonder dat er hernieuwd debat
over was gevoerd zoals door de voorzitter beloofd. De VVD
zag zich daarom genoodzaakt alsnog een motie in te dienen
om livestream alsnog apart op de agenda te plaatsen. Dit was
tegen het zere been van D’66 die van mening was dat de motie al tot besluit was verworden. Helaas voor hen moest de
voorzitter erkennen dat een motie nimmer een besluit is maar
bekrachtigd moet worden door de gemeenteraad als een
besluit, pas dan is het definitief. Blijkbaar was dit belangrijke
stukje handwerk niet bekend bij D’66.
Tenslotte heeft de VVD een aantal vragen gesteld over het
vluchtelingenbeleid in Helmond. Eerst schriftelijk en toen
de antwoorden daarop onvoldoende waren ook mondeling
in het vragenuurtje voorafgaand aan de raadsvergadering
van november. De VVD vindt dit onderwerp zo belangrijk
voor de hele stad dat dit besproken moet worden in al zijn
transparantie en openbaarheid met alle inwoners en niet
alleen met een selectie van omwonenden of gemeenteraad
in beslotenheid. De eerste aanzet zoals de burgemeester die
gaf was daarom in de ogen van de VVD ondermaats en zelfs
tegen alle afspraken in. Zij gaf dit ook toe in het vragenuurtje
en beloofde beterschap. We zullen zien.
Joan Damen
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Van Lieshout Stoffering
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Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond
Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480
E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl
www vanlieshoutstoffering nl

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

6 december
Moeder en vader nemen Jantje
mee naar de supermarkt, waar
Sinterklaas op bezoek is.
Wanneer de Sint vraagt wat Jan
graag zou hebben, fluistert hij
dat in zijn oor.
Thuisgekomen vragen vader
en moeder wat Jantje aan de
Sint gevraagd heeft.
'Dat zullen jullie wel zien op 6
december', antwoordt Jantje.

Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen
met o.a.:
Metselwerken
Timmerwerken
Onderhoudswerken
Beglazing
Cascobouw
Dakbedekking
Aanbouw/verbouw
Invalidenaanpassingen

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

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

Literaire ontmoeting met Martin Thijssen
Literaire ontmoeting
Martin Thijssen:

met

schrijver

Zondag 17 januari 2016
om 14.30 Parkzicht Dierdonk
MoetNiks nodigt alle bewoners van
de wijk Dierdonk met hun eventuele
familieleden en kennissen uit voor
een literaire ontmoeting met Martin
Thijssen.

Gaandeweg zijn verhaal zal Martin
overgaan naar zijn laatste roman “De
Ventoux als stille getuige”. Wat inspi
reerde hem? Waarom speelt juist de
Ventoux zo’n belangrijke rol in zijn
romans?

MoetNiks wenst iedereen een mooie,
inspirerende ontmoeting toe en hoopt
u te mogen verwelkomen op Zondag
17 Januari 2016 om 14.30 uur in Wijk
centrum Parkzicht in Dierdonk.

Het publiek krijgt volop de ruimte
om vragen te stellen en met Martin
te praten over het schrijven van een
misdaadroman.

Ps. De eerder aangekondigde winter
wandeling op 17 januari komt te verval
len.

Martin, oud-directeur van het Knippen
bergcollege, is ook voorzitter van het
Literair Café dat grote bekendheid heeft
binnen literair Nederland. Grote en
minder grote schrijvers en uitgevers zijn
regelmatig te gast in het Literair Café
te Helmond. Martin is zelf ook schrijver
en heeft inmiddels drie misdaadromans
uitgebracht welke zich afspelen in de
directe omgeving van de Mont Ventoux
in Frankrijk. De titels zijn “Moord in de
schaduw van de Ventoux, Nachtlied van
een wandelaar en De Ventoux als stille
getuige”.
Martin neemt u mee op het pad van
het schrijven van misdaadromans. Hoe
ontstaat een verhaal, welk proces maakt
een schrijver door etc.

MoetNiks mededelingen
Woensdag 2, 9, 23 en 30 december
koersbal van tien tot twaalf uur.
Donderdag 3 en 10 december computer
inloopochtend verzorgd door Carel van
der Zanden.
Woensdag
16
december
van
10:00 tot 13:00 uur is de jaarlijkse
Kerstbijeenkomst in Parkzicht. We
beginnen deze morgen met koffie en
gebak, daarna spelen we tot ongeveer
12:00 uur het van ouds bekende
Kerstkoersbal. We besluiten met brood
en goulash. De kosten bedragen € 4,00.
Uiterlijk 9 december opgeven en betalen
bij Jeanne, Rhulenhofweide 10 (512516)
Dinsdag 12 januari 2016 is er een
excursie naar de Kringloopwinkel, wij
gaan op eigen gelegenheid en treffen
elkaar om 13:45 uur bij de ingang
Noorddijk 2. Zoals U wellicht weet
draagt de Stichting Kringloopwinkel
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Helmond zorg voor het op een
verantwoorde manier een nieuwe
kans geven aan mens en goed. Dit met
de hulp van de medewerkers welke
afkomstig zijn uit diverse invalshoeken.
Heel graag bieden zij dan ook de
gelegenheid om nader kennis te maken
met de Kringloopwinkel. Via een
rondleiding krijgen we een kijkje achter
de schermen, daarnaast is er, onder
het genot van een kopje koffie met
wat lekkers, volop de gelegenheid om
vragen te stellen. De excursie duurt tot
ongeveer 16:15 uur. Opgeven bij Jeanne
vóór 4 januari 2016.

In plaats van de winterwandeling op
zondag 17 januari is er een lezing in
Parkzicht, zie artikel hier boven.
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Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 2014-15
Inleiding

Het verenigingsjaar liep van 1 juli
2014 t/m 30 juni 2015. Er zijn weer
veel activiteiten georganiseerd. Het
financieel resultaat is negatief maar
het eigen vermogen kon dit opvangen.
We hebben ons 15-jarig bestaan
gevierd. Wijkbewoners konden een
financiële bijdrage krijgen voor een
gezellige buurtactiviteit. In totaal zijn
er 5 activiteiten aangemeld. Verder
is de samenwerking met de Stichting
Dierdonkdagen intensief geweest.
Vanwege ons jubileum hebben we wat extra’s gedaan voor
het Dierdonkweekend met als hoogtepunt het optreden van
George Baker op de zaterdagavond

Bestuur

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

Gratis kaarten

Dit jaar hebben wij wederom onder de leden een aantal
gratis kaarten verloot. Het betrof de jubileumshow van
Dierdonkkoor Didoko in november 2014 in de Cacaofabriek,
de voorstelling van Maskerade “De ideale echtgenoot” in
maart 2015 in het Annatheater en de zittingsavond van de
Rampetampers in februari 2015 in Parkzicht.

Feestavond vrijwilligers

Voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de wijk
is op zondag 7 juni 2015 een actieve middag georganiseerd.
Dit jaar was Landgoed d’n Heikant de locatie. Met veel
enthousiasme hebben de 58 aanwezigen deelgenomen aan
het klootschieten, boerenmidgetgolf en schilderen. Door de
schilders werd aan een groot abstract schilderij gewerkt dat
in Parkzicht wordt geëxposeerd. Na afloop van de activiteiten
werd genoten van een heerlijke barbecue. Kortom, een
nieuwe opzet die erg goed is bevallen.

Ledenadministratie

De wijkvereniging heeft een flink aantal leden. Het
jaar begonnen we met 437 leden. Dit jaar zijn er in de
ledenadministratie twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd.
Als eerste heeft het bestuur besloten om leden die meer dan
1 keer niet betaald hebben (na diverse aanmaningen) uit te
schrijven. Dat betekende een behoorlijke aderlating voor ons
ledenbestand. Anderzijds geeft het actuele ledenbestand nu
wel een reëel beeld. Daarnaast zijn er de normale fluctuaties
in het ledenbestand. Per saldo zijn er aan het einde van het
verenigingsjaar 362 leden. De contributie is slechts € 13,50
per gezin of € 6,75 voor een alleenwonende. De tweede
wijziging betreft de afschaffing van de acceptgiro’s. De leden
maken nu de contributie over op het rekeningnummer aan de
hand van de verstuurde factuur. Automatische incasso lijkt
nog geen haalbare kaart voor de wijkvereniging.
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Jaarvergadering

De jaarvergadering van wijkvereniging Dierdonk heeft
plaatsgevonden op maandag 3 november 2014 om 20.30 uur
in Parkzicht. Het jaarverslag van de vereniging is gepubliceerd
in de Gazet van december 2014.

De Gazet

In het seizoen 2014-2015 zijn er wederom 11 nummers
verschenen, gemaakt door slechts 3 redactieleden. Het
is iedere keer weer een enorme inspanning om de Gazet
op tijd naar de drukker te krijgen. Er zijn in de loop van het
jaar herhaalde oproepen geplaatst voor versterking van het
redactieteam, maar helaas is dat nog niet gelukt. Wie weet
het volgend seizoen! Ook door de drukker wordt er iedere
keer weer snel geleverd. De lay-out van de redactionele
pagina’s wordt met grote zorg uitgevoerd door Sylvia Neve en
Jos van den Eijnden; Frank Smits zorgt voor de advertentieen kinderpagina’s. Daarnaast verzorgt Ray Nicholson iedere
uitgave de speciaal voor de Gazet gemaakte tekeningen tbv
de kleurplaat en de spelletjes-pagina’s, waarvoor we hem
zeer erkentelijk zijn. We produceren steeds vaste rubrieken.
Door onze kleine redactie zijn we erg afhankelijk van wat
wordt aangeleverd; gelukkig gaat dat over het algemeen goed.
Onze vaste reporters Mirjam van der Pijl, Geheim Agent PD7
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zorgen voor verhalen over de mensen achter de schermen
van de verenigingen, activiteiten en de adverteerders.
Ook hechten wij veel waarde aan de vaste ‘leveranciers’
van kopij zoals de wijkagent, de dierenarts, de huisarts,
de basisschool, verenigingen van sport, hobby en cultuur.
Daarnaast blijft de prijspuzzel een grote hit, er worden veel
oplossingen ingezonden, wat natuurlijk een compliment voor
de makers is. De Gazet is gratis voor alle bewoners; dat komt
omdat Frank Smits weer iedere uitgave zijn uiterste best
doet om alle adverteerders van ons blad te bezoeken en zo
de relaties te bestendigen. Ook voor het benaderen van
nieuwe adverteerders deinst hij niet terug. Zijn bijdrage is van
onschatbare waarde voor de Gazet. We kunnen gerust zeggen
dat zonder hem de Gazet niet zou kunnen verschijnen. Ook
kunnen we steeds rekenen op ons vast team van bezorgers –
gecoördineerd door Sylvia Neve – dat iedere keer, door weer
en wind, zorgt voor een snelle bezorging, waarvoor dank. Ook
is de Gazet, enkele dagen na verschijning, digitaal te lezen op
de site van Dierdonk, www.dierdonk.nl. Kortom een Gazet om
trots op te zijn!

Website

De website www.dierdonk.eu was van wijkvereniging en
wijkraad gezamenlijk. De wijkraad heeft het initiatief genomen
om de website te gaan actualiseren en moderniseren. Er is
een twitter-account (@dierdonk) en een facebook-account (/
dierdonk) gemaakt en geïntegreerd in de website. Ook de layout is aangepast. Na een grondige analyse van de kosten en
het gebruiksgemak is gekozen voor een nieuwe domeinnaam,
www.dierdonk.nl. Deze website is inmiddels actief en ziet
er inderdaad veel moderner uit en wordt zeer regelmatig
bezocht.

Kinderdisco

De kinderdisco’s voor de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 in
Parkzicht worden (ondanks de terugloop van de kinderen op
de basisschool) nog steeds goed bezocht. We hebben 5 disco’s
georganiseerd, exclusief de disco tijdens de Dierdonkdagen.
Afgelopen jaar hebben we alle disco’s een thema gegeven
(o.m. Halloween, après- ski en beach); het blijkt dat de
kinderen dit erg leuk vinden. De groep vrijwilligers blijft ook
prima in aantal. Ook hebben we afgelopen jaar een aantal
maatschappelijke stages gehad van jongeren die op het
voortgezet onderwijs zitten. Zij hebben meegedraaid met
de disco’s en ook een aantal themadisco’s georganiseerd. Zij
hebben telkens boventallig meegeholpen waardoor we ook
verantwoord kunnen blijven omgaan met de groepsgrootte.

MoetNiks

Ook dit jaar is er door MoetNiks weer een heel gevarieerd
programma georganiseerd. Op de woensdagochtend is er
in de winterperiode koersbal gespeeld in Parkzicht en in de
zomerperiode Jeu de Boules op de Promenade. De opkomst is
elke week prima. Op 17 december was er een kerstbijeenkomst
in Parkzicht, met een leuk fotoherkenningsspel, zeer geslaagd
met meer dan 40 deelnemers. In november samen met
de Rabobank een workshop Internet bankieren en op 13
januari is er een lezing georganiseerd over erfrecht en
testamenten, deze werd verzorgd door een notaris. Drie
winterwandelingen, waarvan een met bezoek aan de
Praktijkschool, verder bezoeken aan Blink/Sita, de Stadstuin,
het Boerenbondsmuseum en film. Drie fietstochten van rond
de 25 km. en een dagfietstocht van 60 km. Het jaarlijkse Jeu
de Boules toernooi met BBQ was ook weer zeer gezellig.

Computercafé Parkzicht

Van begin oktober tot half april was er elke donderdagochtend
gelegenheid om vragen te stellen over de werking en het
gebruik van PC, laptop, tablet en smartphone. Ook werden
Dierdonkers op individuele basis bekend gemaakt met de
werking van deze digitale hulpmiddelen. Eens per maand
verzorgden we een workshop waarin één bepaald onderwerp
aan de orde komt (internetbankieren, veiligheid internet,
introductie Windows 10). Komend seizoen zullen we speciale
aandacht besteden aan de veiligheid van de digitale overheid
en aan de diensten die ook de Gemeente Helmond aanbiedt.

Gazet december 2015
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Vervolg Jaarverslag Wijkvereniging
Bustocht

Op 12 mei werd de jaarlijkse bustocht georganiseerd met een
volle bus naar Luik en Blegny. Een prachtige rondtour met
gids bracht ons bij de meest interessante plekken van Luik.
In Blegny zijn we afgedaald naar de mijnen waar in vroegere
tijden de kolen werden gedolven. In de mijnwerkerskantine
hebben we genoten van een heerlijk diner. Het was wederom
een geslaagde dag.

deelgenomen; dit heeft de groep verder verbonden en
enthousiast gemaakt.

Country-line dance

“The Silver Valley Countryline Dancers” dansen voor het
14e jaar in Parkzicht. Harry en Annie Geurts hebben er nog
steeds veel zin in om de groep enthousiaste line- dansers,
variërend van beginners tot gevorderden te begeleiden. Elke
vrijdagavond wordt er gedanst, behalve als er kinderdisco is.
Er worden nieuwe country-dansen geleerd maar ook oudere
dansen worden herhaald. Er worden zowel line-dansen
geleerd, waarbij men in lijnen staat, als koppeldansen, die je
met zijn tweeën danst. Kom gerust eens kijken of meedoen.
Het is op de vrijdagavond altijd erg gezellig.

Dierdonkkoor Didoko.

Knutselclub

Ook dit jaar is er weer flink geknutseld door een grote groep
kinderen uit Dierdonk. Op de donderdagavonden hebben we
samen met hen spookjes gemaakt, schilderijtjes geschilderd,
kerstkransen gemaakt etc.
Ter ondersteuning van Mieke van Rijt en Heidi Swinkels heeft
ook Kees Paaps weer geholpen. Omdat de huidige leiding
heeft aangegeven te stoppen zoeken wij voor het vervolg nog
enthousiaste knutselaars met organisatietalent.

Dit jaar stond natuurlijk in het teken van ons 10 jarig
bestaan, wat we gevierd hebben op 9 en 10 november in de
Cacaofabriek. Hiervoor zijn we op 5 oktober naar Brunssum
geweest, om daar een najaarsconcert te geven samen met
Podlasie. Op 14 december zongen we op de kerstmarkt bij
tuincentrum van der Velden, wat heel gezellig was en zeker
voor herhaling vatbaar.
24 februari zongen we in verzorgingshuis de Eeuwsels en op
14 maart hebben we meegedaan aan de Sing Challenge te
Sevenum. Op 17 mei mochten we zingen in het Caratpaviljoen
in de Warande en zondag 31 mei, op het Korenfestival
in Mierlo. De repetities vinden plaats in Parkzicht op de
dinsdagavonden.

Dartteam

Het dartteam Parkzicht ’07 bestaat uit 7 leden en heeft
zich stevig in de 2e divisie van de dartcompetitie van de
Peelland Dartbond gevestigd. Het team speelt elk jaar 26
dartwedstrijden. De 13 thuiswedstrijden vinden plaats in
wijkcentrum Parkzicht op donderdagavond. De tweede
dartbaan wordt meer en meer gebruikt maar heeft nog niet
geleid tot een tweede dartteam.

Tafeltennis Dierdonk

In mei 2015 heeft Tafeltennis Dierdonk haar 1e verjaardag
gevierd. Dit jaar was bijzonder dynamisch met het opstarten
van de lessen, de jeugdactiviteit, de BBQ, de Facebook
pagina en het toernooi tijdens de Dierdonk-dagen. Het aantal
leden bedraagt nu 10, voor het grootste deel dames. Het
ledenaantal kan nog verder groeien. We blijven daarvoor
reclame maken. De beslissing om lessen te nemen van een
gecertificeerde instructeur was cruciaal. Om te zorgen dat alle
leden tegelijkertijd kunnen trainen hebben wij 2 extra tafels
aangeschaft. Inmiddels hebben we 5 tafels. De jeugdactiviteit
viel tegen en daarmee is dan ook gestopt. Simona Castagnoli
concentreert zich daarom meer op de volwassenen groep.
De barbecue was een groot succes, alle leden hebben
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Musical en Toneelles Dierdonk (MTD)

it maakte voor het tweede jaar onderdeel uit van het
programma van de wijkvereniging. Myrthe Boot, musical- en
toneeldocente en eigenaresse van Juniper Producties, heeft
dit enthousiast opgepakt en leidde de groep van zo’n elf
kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12. Samen met de leerlingen
werd het kleurrijke stuk “Zee” geschreven. Het optreden
van de groep vond plaats op 20 juni 2015 in Parkzicht. De
voorstelling met zo’n 100 bezoekers, was een groot succes.

Tai Chi

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

Kunst in Dierdonk (KID)

Het was alweer de vijfde editie van Kunst in Dierdonk. We
kunnen rustig stellen dat het eerste lustrum een geweldig
succes was. Enerzijds door de diversiteit van de kunstenaars
maar ook door het elektrische treintje dat op en neer
pendelde tussen de verschillende kunstadressen. Er waren
23 kunstenaars die hun kunstwerken exposeerden op de
privéadressen terwijl 10 fotografen van Fotodier in Parkzicht
hun werk ten toon stelden. Zowel in de Gazet als op de website
werd KID weer kleurrijk en professioneel aangekondigd en
toegelicht. Wij bedanken Francois Lier heel hartelijk voor zijn
zeer enthousiaste inzet; jammer genoeg moet hij stoppen
vanwege verhuizing.

Toneelgroep Maskerade

Met heimwee kijken ze terug op 8 volledig uitverkochte
en meer dan geslaagde voorstellingen van het toneelstuk
genaamd “ Een Ideale Echtgenoot” Ook deze keer was de
regie in handen van Dirk van der Pol, die het weer is gelukt het
publiek, een avond of middag, totaaltheater te bezorgen. Met
veel enthousiasme zijn we na maart alweer begonnen met de
voorbereidingen en worden alle registers weer opengetrokken
voor ‘n nieuw veelbelovend toneeljaar waarin Maskerade het
stuk “De zere neus van Bergerac” op de planken brengt.

Fotoclub Fotodier

Bij Fotodier hebben we een turbulent jaar achter de rug. Veel
leden hebben om verschillende redenen hun lidmaatschap

opgezegd (geen tijd, ziekte, werk, etc.). Om die reden
hebben we op 7 juni (en ook na de zomervakantie) een
introductiewandeling georganiseerd. Dit heeft een aantal
nieuwe leden opgeleverd. Zullen we dus in de toekomst meer
gaan doen. In 2014 hebben we tijdens Kunst in Dierdonk
weer een expositie in Parkzicht gehad. Dat leverde 250
geïnteresseerde kijkers op. David Otten was dit jaar, door een
nieuwe baan, genoodzaakt te stoppen met Fotodier. Steven
Langewouters neemt momenteel de bestuurstaken van
Fotodier waar; hij wordt daarin bijgestaan door een aantal
andere clubleden. De leden leveren om de beurt een stukje
met beeldmateriaal voor de Gazet.

Kerst- en paasbloemschikken

We hebben het afgelopen verenigingsjaar geen
creativiteitsworkshops georganiseerd maar zowel met
Kerstmis als met Pasen specifieke thema-avonden
bloemschikken. We hebben hiervoor Tonnie Smits en haar
collega Anneke bereid gevonden om dit te organiseren. Voor
dit soort workshops is altijd erg veel belangstelling.

Bijdrage ooievaarsnesten

Een aantal bewoners heeft het initiatief genomen om
aan de rand van de wijk een tweetal ooievaarsnesten te
plaatsen. Dit idee is verder door de wijkraad opgepakt en in
nauwe samenwerking met een aantal partners uitgevoerd
en gekoppeld aan het in uitvoering zijnde project Bakelse
Beemden/planranden Dierdonk. De wijkvereniging heeft
hieraan ook een bescheiden financiële bijdrage geleverd.
oktober 2015
Secretaris Wijkvereniging Dierdonk,
Jan van Duren

Gazet december 2015
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Bladkorven voor onze wijk
De herfst heeft zich weer aangekondigd en onze wijk wordt
weer overspoeld met vallende bladeren van bomen. Er
is contact geweest met de gemeente om bladkorven te
leveren voor onze wijk, echter dat zal dit jaar nog niet
gebeuren met de reden dat de beleidsnota van de gemeente
niet online beschikbaar is. Op de nota staat in het kort
dat er 400 bladkorven beschikbaar zijn in de gemeente
en de manier waarop deze bedeeld worden. Belangrijkste
uitgangspunt van de nota was het bewerkstelligen van een
betere verdeling van de bladkorven over de wijken. Dit op
basis van vragen en meldingen van burgers in relatie tot
de hoeveelheid bomen in hun woonomgeving. Dit heeft
geresulteerd in kleine verschuivingen. Met name Dierdonk
was en is ondervertegenwoordigd met bladkorven. Dit heeft
vooral te maken dat onze wijk de afgelopen jaren vrijwel
geen aanvragen heeft gedaan. Nu de bomen groter aan het
worden zijn neemt de hoeveelheid blad toe en begint ook
de vraag vanuit Dierdonk naar bladkorven te ontstaan. Waar
mogelijk zal de gemeente meer bladkorven gaan toewijzen
aan Dierdonk. Echter zijn de bladkorven voor dit jaar reeds
vergeven.
Extra lediging of andere verzoeken kunnen via een melding
op de website van gemeente Helmond in behandeling worden
genomen door de wijkopzichter.
Wijkraad

Opvoedondersteuner Dierdonkschool

Per januari 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk
geworden voor de jeugdzorg binnen hun gemeente. Gemeente
Helmond heeft ervoor gekozen opvoedondersteuners aan te
stellen. Wanneer er kinderen tussen de 0 en de 23e jaar in
een gezin zijn, mag dit gezin beroep doen op de hulp van de
opvoedondersteuner. Hierbij kunnen jullie denken aan ‘mijn
kind loopt vast in sociale contacten’ of ‘wij gaan scheiden
en weten niet goed hoe we ons kind hierop voor kunnen
bereiden’. Ook kinderen mogen vragen stellen. Denk hierbij
aan ‘er is thuis veel ruzie en ik weet niet goed hoe ik hiermee
om moet gaan’ of ‘ik wil leren hoe ik beter voor mijzelf op kan
komen’.
Mijn naam is Lenneke Roks en ik ben opvoedondersteuner
voor de Dierdonkschool. Mocht jullie vragen hebben, dan
kunnen jullie mij hiervoor benaderen. Samen gaan we
dan kijken wat jullie vraag is en wat ik hierin voor jullie kan
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betekenen. Mocht blijken dat er hulpverlening vanuit een
specialistische organisatie nodig is, dan zorg ik er samen met
jullie voor dat jullie op de goede plek terecht komen. Ik vraag
dan samen met jullie een indicatie hiervoor aan. Mocht het
zijn dat er al een indicatie is, maar deze loopt af en moet
verlengd worden, dan kan je mij ook hiervoor benaderen.
Ik ben te bereiken via 06 48 57 68 71 of
lenneke.roks@opvoedondersteuners.nl
Wie weet tot ziens!
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Carnaval in Parkzicht
Wij, bestuur Parkzicht en een groep fanatieke vrijwilligers zijn
van mening dat carnaval bij Dierdonk hoort en hebben daarom
besloten om onze wijk ook in 2016 weer de gelegenheid
te bieden om gezellig carnaval te vieren in Parkzicht. De
voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang en de
nodige contacten zijn reeds gelegd.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag voormiddag 5 februari: basisschool Dierdonk viert

carnaval.

Vrijdag avond 5 februari: jeugdcarnaval m.m.v. DJ Petertje.
Aanvang: 19.00 uur einde 21.30 uur leeftijd t/m groep 8
Entreeprijs : € 3,00

Zaterdagavond 6 februari: gezellige Kletsavond m.m.v.
de volgende kletsers: Berry Knapen, Boy Janssen en Jorlan
Manders. Als amusements groepen hebben wij voor u weten
vast te leggen: Dè kenne wai ôk, Tadaa en Spoit Elluf.
Spoit Elluf zal in Parkzicht hun allerlaatste optreden gaan
verzorgen aangezien zij na 22 jaar gaan stoppen. Dus wilt u
nog één keer getuige zijn van een avond onvervalst Helmonds
topamusement zorg dan dat u tijdig uw kaartjes koopt.
Muziek wordt verzorgd door DJ Petertje.
Aanvang van de avond 20.00 uur zaal open 19.15 uur.
Entreeprijs € 12,00 incl. een kop koffie/thee en gratis
garderobe.
Kaarten verkrijgbaar vanaf 4 januari 2016 bij Albert-Heijn
Dierdonk en op de donderdagavonden 7, 14, 21 en 28 januari
in Parkzicht aan de bar van 20.30 uur tot 23.00 uur.
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Maandag 8 februari: kindermiddag met diverse activiteiten
voor de kleintjes zoals schminken, een ballonnenclown, leuke
dansjes doen met Dj Petertje en nog veel meer. Ieder kind
ontvangt bij binnenkomst een kaart waarvoor hij/zij een pret
pakket, waarvan we de inhoud nog even geheim houden,
krijgt.
Muziek wordt verzorgt door DJ Petertje
Aanvang: 14.00 uur Zaal open 13.45 uur
Entreeprijs: € 3,00 groot en klein incl. garderobe
Dinsdag 9 februari: kindermiddag programma zie maandag
Muziek wordt verzorgt door Dj Petertje
Aanvang: 14.00 uur Zaal open 13.45 uur
Entreeprijs: € 3,00 groot en klein incl. garderobe
Vanwege een maximum aantal van 250 bezoekers bieden wij
u de mogelijkheid om in de voorverkoop kaarten te kopen
voor beide kindermiddagen. Kaarten zijn te koop in Parkzicht
op de maandagen 4, 11, 18, en 25 januari van 11.45 uur tot
13.15 uur en op de donderdagen 7, 14, 21, 28 januari van
11.45 uur tot 13.15 uur en van 20.30 uur tot 23.00 uur.
Verder zullen kaarten die niet in de voorverkoop verkocht
worden op de kindermiddagen aan de zaal verkrijgbaar zijn
zolang de voorraad strekt.
Let wel OP=OP.
Namens het bestuur Parkzicht,
Hans van Rijt
secretariaat@parkzicht-dierdonk.nl
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Geld voor Sinterklaas
Op een dag zei Sinterklaas tegen zijn
Pieten: “Ik moet nog zó veel cadeautjes
kopen, eigenlijk te veel om op te
noemen. En de suikerharten zijn ook op.
Straks ga ik naar boven en dan maak ik
een lijst waar alles op staat.”
Toen ging de Sint naar zijn kamer en
maakte een lange lijst waar alles op
stond: de taaipoppen en het marsepein
en alle jongetjes die een voetbal
wilden. Een wit konijn voor Hermien
uit Dierdonk en voor haar broertje een
mondharmonica.

stem! Die was van Peseto, de Geldpiet
van het paleis. Daar liep hij. Hij droeg
iets in zijn hand. Het rammelde... het
was een geldbus! Sinterklaas kon zijn
ogen niet geloven: Peseto met een
echte geldbus. Hij rammelde ermee
onder de neuzen van de mensen. “Het
geld van Sinterklaas is op!” riep hij, “geef
allemaal met gulle hand! Sinterklaas
heeft geen geld meer om cadeautjes te
kopen!”

“Niet genoeg geld?” Sinterklaas
schudde hem door elkaar, alsof hij zelf
een geldbus was. “Maar Peseto, je weet
toch wel: Hoeveel oren heeft een haas?
Twee! Precies genoeg. Hoeveel voeten
heeft een poes? Vier! Net wat hij nodig
heeft. Hoeveel geld heeft Sinterklaas?
Meer dan voldoende. Altijd!”

Peseto zuchtte. “Dat is waar ook. Ik was
het helemaal vergeten. O, ik schaam me,
Sinterklaas.”
“Ik ook,” zei Sinterklaas. “Kijk eens naar
al die mensen.”
Toen hij ‘mondharmonica’ opschreef,
hoorde Sinterklaas muziek. “Ik denk
natuurlijk dat ik muziek hoor,” zei hij
tegen zichzelf, maar toen hij dat gezegd
had, ging de muziek toch gewoon door.
Sinterklaas legde zijn pen neer. Dat
kon helemaal niet! Hij hoorde een
sinterklaaslied! En in Spanje hoor je
nooit sinterklaasliederen! Die hoor je
alleen in Nederland want daar viert
Sinterklaas altijd zijn verjaardag. Toch
hoorde je ‘Zie de maan schijnt door de
bomen’ heel in de verte, en er waren
trommels bij en fluiten. Hoe kon dat
nou?
“Ik ga het aan de Pieten vragen,” dacht
Sinterklaas. Maar beneden in het paleis
was het leeg en stil. En alle deuren
stonden open. Sinterklaas liep de tuin
in. Nu klonk het zingen veel dichterbij.
En er was nog een geluid: rik...tikkerik...
tik. Alsof iemand iets heen en weer
schudde in een blikken trommel. Wat
was er toch aan de hand?
De Sint sloeg de weg naar het dorp in.
Op de markt stond een muziektent, daar
ging hij op af. Ineens hield het zingen
op, er werd iets geroepen. En daar was
dat gekke geluid weer: rik...tikketik...rik.
Sinterklaas bleef staan, hij herkende die
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O, kinderen, Sinterklaas wist niet wat
hij hoorde! “Peseto!” riep hij, “Peseto,
wat is dit allemaal?” Sinterklaas liep
naar hem toe, zo hard als hij kon. Maar
de mensen riepen: “Ssst,” en sommigen
keken zelfs kwaad. Sinterklaas moest
stil zijn. Ze wezen naar iets in de verte.
En toen zag hij het pas: de muziektent!
De Pieten in de muziektent. Ze zongen!
“Sinterklaas is jarig...” En ze hadden hun
zondagse mutsen op!

Maar al die mensen hadden het heel
gezellig. Ze wiegden heen en weer en
vonden ‘Sinterklaas is jarig’ een mooi
lied. Ze wilden meezingen, maar dat
konden ze niet want ze kenden geen
sinterklaasliederen.
Peseto liep gauw naar de muziektent. Hij
ging voor de mensen staan. “Sinterklaas
is in de winter jarig,” zei hij. “Dit is het
verkeerde lied.” Toen zongen de Pieten:
“Dag Sinterklaasje...” En wuiven konden
de mensen natuurlijk wel, “da-ag, daag,” en de Pieten ook. Zo ging de Sint
samen met de Pieten terug naar het
paleis. En de geldbus? Die hebben ze
weggeven aan een jongetje dat wel jarig
was. Hij kocht er toverballen van. Voor
alle mensen die daar waren ééntje

Sinterklaas pakte Peseto bij zijn jas.
“Wat heeft dit allemaal te betekenen?”
riep hij. Hij liet de geldbus zakken. “Maar
Sinterklaas, u zei toch vanmorgen: ‘Ik
moet nog zo veel cadeautjes kopen.’ En
dat de suikerharten op waren, dat zei
u ook. Toen werd ik bang. Ik dacht, we
hebben vast niet genoeg geld.”

17

Kleurplaat

Doodles gifts op www.yoursurprise.nl		
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Doodles kerstkaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.
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Kerst- en Sfeeershow
VerhoevenMartens vof

Iedere zondag

geopend
van 12.00 tot 17.00 uur

versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur
aardappelen
scharreleieren met uitloop
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)

ACTIE VAN DE MAAND

Biezenweg 2a

Beek en Donk

Tel.: 0492-461310

www.tuincentrumdebiezen.nl
Voorzichtig!
"Heeft u ook gebroken
chocolade letters?"
"Jawel", zei de mevrouw
in de snoepwinkel.
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"Dan moet u er toch voorzichtiger mee omgaan!"
Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
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

G o
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n

www.drukkerij-noten.nl
Kijk op onze site voor meer informatie
Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

Rampetampers, Prins Nick d’n Urste
Ook zijn moeder en zus zijn actief betrokken bij de vereniging.
Zijn motto voor deze carnaval in de nieuwe residentie de
Fonkel; “Het wordt een FONKELEND carnaval”.

Nick d’n Urste Prins van de Rampetampers

Het muzikale gedeelte was deze avond in handen van
Hofkapel Raggazi en DJ Geofietsia.
Prins Nick ziet u graag op de zittingsavond op zaterdag 30
januari, de carnavalsavond op 6 februari en de kindermiddag
op maandag 8 februari.
Prins Nick d’n Urste wordt in zijn zware taak bijgestaan door
Ceremoniemeester John, Burgemeester Koen, Vorst Peter
en de wijze Raad van Elf met een geweldige Dansgarde en
Showgroep

Zittingsavond op zaterdag 30 januari
Tijdens deze fantastische avond in onze nieuwe Residentie “de
Fonkel”, klimmen voor u in de ton:
Peter van de Maas, Rob Scheepers (Helmond), Kitty Goverde
en Rob Scheepers (Sterksel) verder treden voor u op de
amusementsgroepen: Penthouse Boys, Tadaa en Pépurklip.
Natuurlijk ook een geweldige dans van onze dansgarde en
showgroep.
Medewerking van hofkapel De Durbloazers.
Nadat u van al deze artiesten hebt genoten starten we
aansluitend een grandioos bal
Zaal open 19.00 uur, Aanvang 20.00 uur, sluiting 2.00 uur.
Entree € 11,00. Aanvang voorverkoop op 1 december bij AH
Dierdonk en de Receptie van de Fonkel

Zaterdag 6 februari 2016: Foute Party

Op vrijdag 6 november 2015 is Prins Nick d’n Urste
in Residentie de Fonkel als Prins van de Dierdonkse
carnavalsvereniging de Rampetampers voorgesteld. Dit In het
bijzijn van zijn ouders, zus, vrienden, bekenden en een achttal
bevriende carnavalsverenigingen. Na het voorlezen van
diverse anekdotes ging het gordijn op het podium open en
stapte hij om 11 minuten voor half elf door een wit scherm,
waar hij drummend, geflankeerd door de slagwerkgroep van
Amicitia achterstond. Hij volgt daarmee Prins Matthijs d’n
Urste op.
In het dagelijkse leven is hij beter bekend als, Nick van Dijk,
20 jaar jong en student aan de TU/e. Nick is nog vrijgezel.
Naast het drummen is hij gepassioneerd surfer, lid van de
scouting, studentendispuut en gaat hij graag skieën. Sinds
zijn kinderjaren is hij al lid van de CV Rampetampers. In 2006
geleden heeft hij het Prinsschap al eens kunnen ervaren
als jeugdprins van de Rammetjes. Op zijn 16e is hij raadslid
geworden en dit jaar treedt hij in de voetsporen van zijn
vader, die hem in 2008 voorging als Prins der Ramptampers!
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Wil jij compleet uit je dak gaan op heel veel foute muziek?
Dan is de Foute Party van de Rampetampers echt iets voor
jou. Op zaterdag 6 februari bouwen wij samen met Jip & Jan
een feestje in de Fonkel. De avond wordt georganiseerd voor
iedereen vanaf 16 jaar.
Zaal open 20.00 uur, Aanvang 20.30 uur, sluiting 1.30 uur.
Entree € 5,00

Maandag 8 februari 2016: Kinderfestival

Deze middag wordt georganiseerd voor de kinderen van
de basisschool. Samen lekker springen en hossen op
carnavalsmuziek of meedansen met je favoriete artiest. Ook
organiseren we een jeugdraad verkiezing. Natuurlijk wordt er
gezorgd voor een lekkere traktatie.
Dus het belooft als vanouds bij de Rampetampers een
gezellige boel te worden, waar je gewoon bij geweest moet
zijn.
Zaal open 13.30 uur en aanvang 14.00 uur, sluiting 17.00 uur.
Entree € 3,00.
Meer info: secretariaat 0492-517210 of secretaris@
rampetampers.nl Zie ook www.rampetempers.nl Facebook:
www.facebook.com/rampetamper
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Lucy van Hout- Filippini … en haar passie
Wil je meer weten over onze club kijk dan
op onze website www.fotodier.nl of mail
naar stevenlangewouters@hotmail.com

Ik ben Lucy van Hout - Filippini en fotografeer nu zo’n 7 jaar.
Sinds juli van dit jaar ben ik lid van Fotodier, ik ervaar
Fotodier als een gezellige club met leuke enthousiaste
mensen die actief bezig zijn met hun hobby.
Mijn interesses wat fotografie betreft liggen eigenlijk op
allerlei gebied. Maar mijn passie ligt bij macrofotografie.
Vandaar dat ik nu gekozen heb voor het thema
paddenstoelen.

Geweizwam - Xylaria hypoxylon, komt voor op dode takken,
houtsnippers en stronken van loofbomen.

Naast dat naaktslakken zich met name voeden met bladeren,
eten ze ook paddestoelen uitwerpselen en rottend materiaal.

Groepje vliegenzwammen
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voor macrofotografie

Mycena is een
geslacht dat
behoort tot
de plaatjes
zwammen.

Porseleinzwam - Oudemansiella
mucida, komt voor op takken en
stammen van oude beuken, zelden
op eik.

Kleverig koraalzwammetje - Calocera viscosa,
komt voor op sterk vermolmde naaldhoutstronken
en -stammen op droge, voedselarme grond.
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Citadel
Citade nieuwe stijl
Gratis sporten tot 1 januari
Geen inschrijfgeld
Gratis 6 maanden squash
Onbeperkt fitness

Vanaf

OF

€15,75 per maand

Onbeperkt fitness en groepslessen,
o.a. spinning, zumba, powerkick enz.

Vanaf

€24,90 per maand

Betaling jaarabonnement per maand via automatische incasso. U was in september en oktober geen lid van Sport Citadel

Rivierensingel 90 (Brouwhuis)
Helmond
0492 - 517180
www.sportcitadel.com

Squash, Fitness, Sportmassage,
Spinning, Steps, Zumba, Powerkick,
Hip Hop, Body lift, Functionele training,
XCORE, Robotmassage, Fysiotherapie,
DéDé Danceballet, TaeKwon-Do

Medi-Seinen: “Roos-je”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
voortdurend en “oude” cellen laten van de huid los. Bij
mensen met roos vernieuwen de cellen van de hoofdhuid
zich twee keer sneller dan normaal, met als gevolg dat er ook
twee keer zoveel “oude”cellen loslaten. Daardoor ontstaan
de schilfers. Vaak neemt de werking van de talgkliertjes in de
huid ook toe, waardoor er meer “vet” op de huid komt. Vaak
gaan de klachten gepaard met jeuk.

“zie haar lonken door het leven. Kijk haar spelen in de wind.
Prikkels die haar gloed me geven. Hou me voor haar stekels
blind. Jeuk die niet kan weggewreven. Pijn die ons tezamen
bindt. Mijn van straat geredde roos. Mijn van straat geredde
roos. Mijn van straat geredde roos.” (artiest: de dijk / album:
brussel / uitgebracht op: 2008).
Schitterend. Maar misschien gaat u voorkeur wel uit naar “ik
geef je een roosje mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
En ik hou van jou als de wei zonder dauw. En de echo niet
lacht om een lach” (artiest: conny van den bos / uitgebracht
1974 ). Zou zomaar kunnen. Ik zal de laatste zijn die hierover
oordeelt. Met uw goedkeuren ga ik voor “de dijk”!
Graag wil ik met u spreken over “roos”.
Roos is een hinderlijke aandoening waarbij veel huidschilfers
op de behaarde hoofdhuid verschijnen. De kleine, witte
schilfers zitten vaak los in het haar.de oorzaak van roos
is niet bekend. Cellen van de hoofdhuid vernieuwen zich

Roos kan geen kwaad en is ook niet besmettelijk. Het ver
oorzaakt ook geen kaalheid. Vaak verdwijnt roos na enige tijd
vanzelf, maar het kan altijd weer terugkomen.
Wat u er zelf aan kunt doen. Met een anti-roosshampoo kunt u
het probleem vaak verhelpen. Deze shampoo’s bevatten sele
niumsulfide of zinkpyrithion. Deze stoffen remmen de snelle
aanmaak van huidcellen. Laat de shampoo vijf tot tien minuten
inwerken en was uw haren er om de paar dagen mee …
Neem contact op met uw huisarts waneer u slechts op enkele
plekken in het haar schilfers heeft. Er kan dan sprake zijn
van een andere hoofdhuid aandoening, zoals psoriasis , of
een vorm van eczeem. Neem ook contact op wanneer u ook
schilfers op uw voorhoofd, of in het gezicht krijgt.uiteraard
ook wanneer er andere verschijnselen zijn waarover u zich
zorgen maakt.
“rote rosen, rote rosen, sind die ewigen boten der liebe. Rote
rosen, rote rosen die bekomst du darum auch von mir” (artiest:
freddy breck / 1942-2008).
Ik heb in principe niets tegen duiste schlagers, zolang dennie
christian , en mary roos buiten beschouwing blijven!
Math. Strijbos, huisarts Medisch Centrum Dierdonk.
Ook te volgen op twitter: @MathStrijbos

Uitnodiging voor alle peuters
in Dierdonk en omgeving
Komen jullie bij ons een kijkje nemen aan boord?
Wij nodigen jullie uit om met ons mee te doen met een activiteit. Iedereen is van
harte welkom!
Wij hopen peuters met vriendjes en vriendinnetjes, hun ouders/verzorgers of opa’s
en oma’s te ontmoeten bij deze activiteit.

Bewegen en een creatieve ochtend!

Wij willen graag met jullie een gezellige boswandeling gaan maken.
Hierbij gaan we op zoek naar dennenappels.
Die gaan we daarna samen beschilderen op De Bereboot.
Herfst herfst, wat heb je te koop?
100 duizend bladeren op een hoop.
Zakken vol met wind
Ja m’n kind
Ik weet niet of jij dit aardig vindt!

Gazet december 2015

25

Nieuws van onze wijkagent:

Woninginbraken
In Dierdonk opnieuw een periode zonder
woninginbraken. De inbrakenteller staat
nu op 4 voor geheel 2015. In de verge
lijkbare periode in 2014 stond de teller
op 15, kortom een behoorlijke daling!
Dit resultaat is grotendeels bereikt door
alerte bewoners, buurtpreventiegroep,
en WhatsApp-groepen. Blijf waakzaam
en alert en meldt verdachte situaties
via 112. Samen gaan we voor een veilige
wijk Dierdonk. Niemand wil tenslotte
slachtoffer worden van een woning
inbraak.
Verdachte situaties werden bijvoorbeeld
gemeld door een bewoner van de Zon
nedauwsingel op 19 oktober. Daar belde
in de middag een man aan die aanbood
‘poetswerk’ aan de woning te komen
doen. Deze man zat samen met nog 3
mannen in zwarte Volkswagen.
Een andere bewoner in deze straat
meldde op 23 oktober dat er door een
persoon foto’s van woningen werd
gemaakt in de straat.

Meld verdacht gedrag, ook als u
twijfelt! Dankzij uw tips kan de politie
inbraken voorkomen. Een goed voor
beeld hoe een oplettende burger helpt
bij de aanhouding van een woning
inbreker elders in Helmond op de
Pater Elsenstraat op 3 november. Een
oplettende buurtbewoner alarmeerde
daar de politie toen hij een onbekende
man bij de woning van zijn buren zag
wegrijden. Deze getuige noteerde het
kenteken van de auto en gaf deze door
aan de politiemeldkamer. Een surveil
lerende politie eenheid trof kort daarna
de auto met bestuurder aan en in zijn
auto werd oa de buiten van de zojuist
gepleegde woninginbraak aangetroffen.
Nu tijdens de donkere dagen, is een
beetje extra controle geen overbodige
luxe. In meerdere straten nemen buurt
bewoners het initiatief tot het formeren
van WhatsApp- groepen. Welke straat/
buurt volgt?
De gemeentes in de Peelregio hebben
onlangs een eenvoudig stappenplan
ontwikkeld voor WhatsApp-groepen,
heeft u interesse om een WhatsAppgroep te formeren in uw straat/buurt
dan hoor ik dit graag en zal ik u voorzien
van dit stappenplan.

‘Resultaat van een gezellig avondje uit’
Onderweg van en naar de binnenstad
zorgen jongeren in het weekend regel
matig voor overlast in de buurt. Er wordt
geschreeuwd, troep achtergelaten en
allerlei vormen van baldadigheid ge
pleegd. Bij deze een oproep aan een
ieder om zijn/haar verantwoordelijkheid
hierin te nemen om te zorgen dat deze
overlast terug gedrongen gaat worden.
Zo werd in het weekend 24 op 25

oktober een grote hoeveelheid eieren
tegen een woning gegooid op de Zilver
schoonbeek omstreeks 1.00 u. Wie is
verantwoordelijk voor deze ergerlijke
baldadigheid? Heeft u tips dan hoor ik
deze uiteraard graag!

Een bewoner van de Kromme Geer
meldde een verdachte situatie op zater
dag 7 november. De eigenaar zag dat er
vreemde mannen in zijn tuin liepen die
de buitendeuren inspecteerden.
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Mishandeling
Op maandag 26 oktober om 16.50 u
heeft er een mishandeling plaats ge
vonden op het parkeerterrein van de
Albert Heijn in Dierdonk na aanleiding
van een verkeersconflict. Bent u hiervan
getuige geweest of heeft u anderszins
informatie dan wil ik u vragen om
contact met mij op te nemen via mail of
telefonisch via 0900-8844.
Uw wijkagent, Francisca Kamphuis
Contact wijkagent
francisca.kamphuis@politie.nl
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Scouting: Beveruitje naar de Efteling

Op 17 oktober was het weer zo ver:
ons jaarlijkse beveruitje! Met heel de
bevergroep gaan we dan naar een
pretpark en dit jaar was de Efteling weer
aan de beurt. Onder het motto: “Als je
naar het sprookjesbos wilt ga je maar
met je ouders” gingen de bevertjes
onder 8 man begeleiding van de ene
naar de andere achtbaan.
’s Ochtends vroeg om 8 uur stonden 18
kinderen met hun rugzakje klaar om te
vertrekken. Na de laatste gordel-check
was het de taak aan de scoutingleiders
om tussen al dat getetter en gezang
van liedjes de weg te vinden. Daar aan
gekomen: “Wauw ik zie Piet Piraat al
staan!!”: Meteen wat leuke kiekjes van
Pardoes en Pardijntje. “Maar waar is
zijn haak nou?” Traditiegetrouw be
gonnen we bij de Fata Morgana waar
de ene de ogen uitkijkt naar ‘die grote
schapen’ (lees: kamelen) en waar de
ander toch wat angstig bij de leiding
op schoot kroop. Dat belooft nog wat
voor de Droomvlucht! We zijn in heel
veel attracties geweest: Joris en de
Draak, de Carnaval, de Bobslee, en

zelfs rondgetoerd met de trein. Ook
de draaimolen en zweefmolen moch
ten niet ontbreken, en de grootste
verschrikking van de beverleiding: het
schommelschip.
Na al dat gehobbel door de Efteling had
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iedereen toch wel trek gekregen, en
wat is er nou beter dan.. je raad het al:
Frietjes! Allemaal zo voldaan dat ze in de
auto naar huis al lekker lagen te slapen.
Wenweekend
Ieder jaar in november krijgen de bevers
de kans om rustig aan het kamperen te
wennen op het Wenweekend. Dan gaan
we één nachtje op de blokhut slapen
zodat iedereen zelf voor de eerste keer
kan ervaren dat je luchtbed in no time
lek is als je erop gaat springen.
Dit Wenweekend hadden we een soort
speurtocht in het dorp Hotsjitonia, de
plek waar Bevers altijd spelen. Iedereen
had een eigen speciaal paspoort waarin
je voor alle bewoners van het dorp
badges kon verzamelen door middel van
activiteiten. Zo kleurden we met Fleur
Kleur, zochten we een schat met Bas
Bos, maakten we een web met Stanley
Stekker, maakten we smurfensnot met
Professor Plof, aten we tafelfrietjes met
Rozemarijn, en nog veel meer.
Na het eten hadden we ook nog een
andere bijzondere activiteit: er werden
5 nieuwe bevers geïnstalleerd. Eindelijk
kregen ze nu ook hun mooie rode
beveruniform na het opzeggen van
wet! De papa’s en mama’s
de bever
kwamen ook kijken. Toen was het alweer
tijd om de luchtbedden op te blazen, de
bedden op te maken, de pyjama’s aan
te doen en de knuffels te showen. De
beamer werd aangezet en vanuit ons
lekkere bedje hebben we toen nog een
film gekeken – de Notenkraker – en toen

zijn we heerlijk gaan slapen.
De volgende ochtend waren de bevers
alweer vroeg aan het keten, en na een
korte yoga-sessie om de dag goed te
beginnen mocht iedereen zijn tas weer
in gaan pakken. Toen hadden we een
heerlijk zondags ontbijt met worsten
broodje en de nodige chocolademelksnorren en na een uurtje buitenspelen
waren de papa’s en mama’s er alweer
om iedereen op te halen! Wat was het
weer reuze gezellig, wij kunnen niet
wachten tot het winterkamp in januari!
www.scoutingpaulus.com
Facebook 			
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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t 0492 - 661 884
DE WoNINGMArkt IN DIErDoNk IS DE AFGELoPEN tIJD FLINk IN BEWEGING!
U wilt uw huis verkopen? Of bent u juist op zoek naar een nieuwe woning? Wij bemiddelen graag voor u.
Bij Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs bent u aan het juiste adres.
Wij helpen u bij het vinden of verkopen.
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Wérkt Voor U

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we een woordzoeker. Misschien
wat moeilijk want er waren slechts 12 inzendingen en allen
goed. De oplossing nadat alles was weggestreept “De herfst
in Dierdonk“.
Ook deze maand waren er weer enkele kinderen die voor de
eerste keer deelnamen. Weer waren er 3 prijzen te verdelen.
Uit de goede oplossingen heeft Gerard Bosmans Waarnemend
voorzitter van de wijkvereniging 3 prijswinnaars getrokken
die op 19 november, een boekenbon van de Ganzeveer,
in ontvangst genomen hebben. Op de foto’s hieronder de
gelukkige prijswinnaars voor de Sint Nicolaasversiering bij de
hoofdingang van de Dierdonkschool.
Van Harte Gefeliciteerd

De Sinterklaaspuzzel

							
1
							
2
		
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Melle van de Meulenhof , Simone Boxma en Dick Verbakel

Niet meegedaan of niet gewonnen?

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze
maand een nieuwe kans. Deze maand hebben we een “Sint
Nicolaaspuzzel“ met een beetje kruiswoordpuzzel en een
beetje liedjeskennis. Lees goed en vul het woord in of maak
het liedje af.
Vul het woord in achter het nummer. In de groene vakjes
komt van boven naar beneden de oplossing te staan.

Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze woordzoeker kun je bij voorkeur per
mail met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar:

De vragen/omschrijving
1. Type paard van Sinterklaas
2. Een “stug” koekje
3. Heeft Sinterklaas op zijn hoofd
4. Een bruin nootje in het strooigoed
5. Goud-kleurige stok van sinterklaas
6. Dit krijg je van de Sint
7. Hierin doe je wat lekkers voor het paard
8. Soort stok van Zwarte Piet
9. Hoe heet het hulpje van Sinterklaas
12. Zo heet het paard van Sinterklaas
13. Hierdoor brengt Zwarte Piet de pakjes
Vul het juiste woord van het liedje in
10. Zwarte piet ging uit fietsen toen klapte zijn ….
11. De …van Sinterklaas
14. Zie ginds komt de ………
15. Appeltjes van ……
16. Een letter van ……

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, tot
dat je de basisschool verlaten hebt. Vermeld je
naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en of je een
jongen of meisje bent. Onder de goede oplossingen
verloten wij dan: 3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is deze keer erg vroeg:

Maandag 7 december 2015
Gazet december 2015
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December in het Annatheater ...
Woensdag 9 en donderdag 10 december
Open lessen Jeugdtheaterschool Annatheater
Vanaf september hebben kinderen en jongeren onder de
bezielde leiding van Lavínia Germano acteerlessen gevolgd op
de Jeugdtheaterschool Annatheater.
Op woensdag 9 en donderdag 10 december zijn er openlessen.
Kom in de keuken van het theater en ervaar welke
vaardigheden allemaal om de hoek komen kijken bij het
acteren.

Anwijkprodutie “Ons Anna”
Kinderen en jongeren met toneelervaring gevraagd!

Voor informatie over de lestijden kijk op www.annatheater.nl
rubriek Jeugdtheaterschool.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lavínia
Germano, tel.nr.: 0492-547573 of stuur een e-mail naar:
info@annatheater.nl .
Zondag 20 december om 15.00 en 20.00 uur
2015, OPGESCHEEPT door Rob Scheepers
Vorig seizoen stond cabaretier Rob Scheepers voor het
eerst op de theaterplanken met zijn Nieuwjaarsconference
‘Afgescheept’. Dat succesvolle debuut smaakte naar meer,
dus kon een vervolg niet uitblijven.
In de Nieuwjaarsconference 2015 stormt Rob Scheepers
opnieuw door het jaar heen. Waar hij het over gaat hebben?
Misschien het PSV-kampioenschap? De val van kabinet Rutte
II? Of de liefdesbaby van Chantal Janzen en Jeroen Pauw?
Geen flauw idee waar we dit jaar mee worden opgescheept—
deze gids wordt namelijk in maart al gedrukt. Maar dat er
wederom een stortvloed aan grappen, anekdotes en bizarre
kronkels voorbijkomt, dát staat vast.
entree: € 15,00
aanvang: 15.00 en 20.00 uur.
De voorstelling van 20.00 uur is uitverkocht.
reserveren: reserveren@annatheater.nl, tel. 06-28104333
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Vreemd Beest, het huisgezelschap van het Annatheater,
repeteert op dit moment “Ons Anna”, een theaterproductie
over de Annawijk die op 9 april 2016 in première gaat. Het
toneelstuk is geschreven door Niek Dekker en is tot stand
gekomen door interviews met (ex) bewoners. Stadsschrijver
Abdelkader Benali levert een bijdrage aan het toneelstuk.
Op dit moment zoeken we jongeren en kinderen die mee
willen spelen in deze productie.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Lavínia
Germano, tel.nr.: 0492-547573 of stuur een e-mail naar:
info@annatheater.nl.

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

Nieuwsblad voor Dierdonk

Stichting Draaiorgels Helmond
Concerten en activiteiten te
midden van de draaiorgels.
Over de maand november kunnen
we weer terug kijken naar een succesvol concert van de
Octopusband, een gezellige dansmiddag en een geslaagd
concert van de Notenkrakers.
Ook de maand december heeft weer een 3-tal leuke middagen
in petto.

Gepast om op deze 4e advent een concert te verzorgen
te midden van de draaiorgels uit welke ook de nodige
kerstliederen zullen klinken.
Uiteraard zal ook de vierde
kaars in onze adventskrans
branden en is de Gaviolizaal
in kerstsfeer getooid.

Zondag 13 december, Klassiek concert op de Grote Gaudin
Op zondag 13 december zal om 14.00 uur het concert
herhaald worden van 29 april 1928, welke toen gehouden is
om de Gaudin aan Helmond te presenteren. Toen was het
programma te koop voor 10 cent, ook nu weer is dit te koop
voor 10 cent. Tevens wordt van deze gelegenheid gebruik
gemaakt om het groot onderhoud wat mede mogelijk is
gemaakt door B&W en de Raadsfracties officieel af te sluiten.

Ook nu is de toegang weer gratis en stellen wij uiteraard een
donatie in onze orgelpijp of mansbakje ten zeerste op prijs.

Expositie
D’n Huijsakker Cultuur
exposeert nog op 28
en 29 nov., 5 en 6 dec.
en 12 en 13 dec. a.s. van 13.00 uur tot 17.00 uur in de Gavioli
zaal. Dit is de eerste expositie van de sinds kort opgerichte
stichting D’n Huijsakker Cultuur met werken van Henk
Bosch, wijlen Piet van de Wouw en Rens Schlaman (allemaal
schilderkunst), Ria Janssen en Frank Bosch (keramiek), Toos
Crooijmans (kunstenares glas, beeldhouwwerk en keramiek)
en Loes Semeijn (glaskunst).
Frank Bosch is afkomstig van Dierdonk
Info D’n Huijsakker Cultuur tel. 0492-524016 e/o 0492-543504.
Zondag 20 december, Kerstconcert Lighthouse koor
Het Lighthouse koor is een Oecumenisch koor en bestaat
uit ongeveer 22 enthousiaste zangers en zangeressen. Ze
hebben dit jaar deelgenomen aan het Nationale Midden
Koren Festival in de Antonius Abt kerk in Scheveningen en zijn
daarbij 2e geworden. Dit Helmondse koor is opgericht in 1983
en zingt voornamelijk kerkelijke liederen. Zij repeteren elke
woensdag in de Bethlehemkerk van 20.00 tot 22.00 uur. Een
aantal van deze koorleden zijn woonachtig in Dierdonk.
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Openstelling tijdens de Kerstperiode en Kerstgroep
Voor het eerst zal de Gaviolizaal in de Kerst- Nieuwjaarsperiode op de zaterdag en zondag open zijn. Van 20 december tot
6 januari is, met dank aan Basisschool de Goede Herder, de
Kerstgroep uit de voormalige Goede Herderkerk te bezichtigen in de Gaviolizaal. Op 2e Kerstdag een mooie gelegenheid
om een kerststallenroute langs de diverse kerken te maken
en ook de Gaviolizaal binnen te komen om deze toch unieke
Kerstgroep te bezichtigen. Natuurlijk kunt u ook genieten van
onze monumentale draaiorgels, met kerstliederen in het repertoire. Zeker mooier dan meubels kijken.

Basisschool
de Goede Herder

De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond
(tegenover AlbertHeijn XL) Open op Za en Zo 13.00 -17.00 uur
en op afspraak. Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl info:
info@draaiorgelshelmond.nl of bezoek ons ook op facebook:
https://www.facebook.com/draaiorgelshelmond?ref=hl
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

pag 08 Sc oonheidssa on ye t ll rug n v
Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel
Tel: 06 53382407

Schoonheidssalon

Fysiotherapie

November en December

Mini behandeling van 30 minuten

v

- reinigen van de huid
- verwijderen van mee-eters
- masker
- creme

D

Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

yentill

Aanbieding

h nh id
peci li e

voor € 17,50

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

i
k
5

0

Cadeaubon vanaf € 10,00
e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

Vanaf 6 december kerstbomen.
Peter Kuijpers,
Rootvlaas 2 te Bakel
06-10690888
Weg Helmond/Bakel
Achter tankstation Texaco

EXTRA geopend 3 & 4 en 17 & 18 dec. tot 20.00 uur. GRATIS kadobonnen*
* Voorwaarden zie onze website: www.allesvoorjepaard.nl

HippoCare Liessel
Alles voor paard en ruiter

Kennelweg 3 - 5757 RJ Liessel
Tel. 06 - 15435834

Openingstijden:
Woensdag: 13.30 - 18.00 u
Vrijdag: 10.00 - 20.00 u
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

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

De hobby van … Willy van Duren
Elke maand vragen we een van de
mensen achter de advertenties in
ons wijkmagazine naar hun hobby of
vrijetijdsbesteding. Dit keer laten we
Willy van Duren van schoonheidssalon
Yentill aan het woord in onze rubriek
De hobby van…
Van hobby naar werk
Toen ik Willy belde voor een interview
twijfelde ze of ze daar op in wilde gaan.
Ze staat niet zo graag in de belang
stelling. Maar haar familie en vrienden
hebben haar over de drempel geholpen,
zodat ik nu een kijkje in Willy’s leven
mag nemen. Bij binnenkomst word ik
naar een kleine sfeervolle salon ge
bracht. Hier worden per week onge
veer tien klanten behandeld. Vooral de
rug-nek-schoudermassage wordt erg
gewaardeerd. En de Indische massage,
met warme olie, schijnt een ware wel
daad te zijn voor lichaam en geest.
Wat als een hobby begon, is na haar
opleiding uitgegroeid tot een mooi
eenmansbedrijfje aan huis, dat al vanaf
2007 in onze wijk floreert. De naam
Yentill is afgeleid van het woord ‘gentile’
dat zachtaardig/vriendelijk betekent. En
dat stralen de salon en Willy ook uit!
Haar passie
In haar vrije tijd is Willy actief als regis
seuse van de toneelgroep Gaudeamus
in Brouwhuis. Gaudeamus bete
kent:
vreugde, pret, vrolijk zijn. De groep
speelt dan ook alleen kluchten en kome
dies. Ze bestaan al 60 jaar en Willy zit er
nu 23 jaar bij. Eerst als actrice, en sinds
vijf jaar is ze regisseuse. Iedere maan
dagavond wordt er gerepeteerd in De
Zonnesteen in Brouwhuis. Behalve in
de zomermaanden, want dan heeft men
even rust na een intensieve periode van
repetities en uitvoeringen.
Haar taak als regisseuse liegt er niet om.
Ze moet stukken lezen, rollen verdelen,
de repetities begeleiden en bewaken,
en zorgen dat iedereen bij de les blijft
en zijn teksten kent. En ze is best streng:
ken je je tekst niet voor een bepaalde
repetitie, dan kun je naar huis gaan… Bij
twee afzeggingen gaat de repetitie niet
door. Gelukkig komt dit nauwelijks voor,
want iedereen is gemotiveerd.
Gaudeamus voert één stuk per jaar op,
waarvoor 35 repetities nodig zijn. Eerst
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zijn er de leesrepetities en daarna volgt
de rolverdeling. Iedereen krijgt een keer
een grotere rol toebedeeld. Daar ziet
Willy streng op toe!
Verder is Willy ook nog bestuurslid en
penningmeester van de toneelgroep,
die ongeveer 20 leden telt. Daarvan
spelen er negen toneel (nieuwe manne
lijke leden zijn van harte welkom) en de
anderen zorgen voor de acquisitie, de
materialen, het decor, etc. De club is
helemaal zelfvoorzienend en werkt niet
met sponsoren.
Dat dat alles een grote verantwoording
is, blijkt uit het feit dat ze er wel eens
wakker van ligt. Zeker tegen de tijd dat
de uitvoeringen gaan beginnen. Dan
moet alles wel op zijn plek vallen.
Duizendpoot
Naast haar salon en toneelgroep heeft
deze duizendpoot ook nog tijd voor
haar zoon en dochter. Ze kookt graag
en weet van iedere maaltijd een feestje
te maken. Ook bakt ze taarten, waar
ze haar zoon en dochter altijd blij mee
kan maken. Met haar vriend maakt
Willy graag mooie zonnige reizen naar
Mauritius en Indonesië, of een cruise
over de Nijl waarbij een paar dagen
strandvakantie erachteraan een must
is. Lekker met vriendinnen stappen
of een dagje winkelen mag zeker niet
ontbreken.

Daar maakt ze graag mooie beeldjes en
binnenkort begint ze aan een schilderij.
Betrokken
Een bescheiden persoonlijkheid, die
Willy, maar waarachter een betrokken
en creatieve vrouw schuilt. Haar klanten
zullen ongetwijfeld prettige uurtjes in
haar salon beleven.
In december heeft zij een aanbieding:
een minibehandeling van 30 minuten
voor € 17,50. Een mooie manier om
kennis te maken met Willy en schoon
heidssalon Yentill.
En bent u benieuwd naar toneelgroep
Gaudeamus? Op 12, 19, 20 en 26 maart
voeren zij in de Zonnesteen in Brouw
huis ‘Devoot en despoot’ uit. Een klucht
in vier bedrijven, die zich afspeelt in een
klooster. Kaartjes à € 7,50 zijn nu al te
bestellen bij Yentill, telefoonnummer
06-52407050.
Ik bestel al vast een kaartje!
H@nny van Rijt

En dan is ze ook nog eens heel handig
en creatief. Van twee linkerhanden is
geen sprake. Willy draait haar hand niet
om voor het betegelen van een keuken
of het leggen van een vloer. Eén keer
per week gaat ze naar de knutselclub.
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NIEUW IN DIERDONK!
Yanty Praktijk voor Reflexologie

Reflexologie Yanty
Mary Tjong A Tjoe
Natuurgeneeskundig Therapeut

Reflexologie kan bij vele klachten verlichting geven of ze zelfs geheel wegnemen:
•
Hoofdpijn, migraine, rugklachten, nekklachten
•
Darmklachten, maagklachten
•
Overgangsklachten, menstruatieklachten, PMS
•
Stress, burn-out, slaapproblemen
•
Reuma, diabetes
•
Zwangerschapsklachten,vruchtbaarheidsproblemenp

Horstlandenpark 59
5709 MC Helmond

Singravendreef 1
5709 RH Helmond
06-46352246
info@yanty.nl
www.yanty.nl
Behandelingen worden geheel
of gedeeltelijk vergoed door de
p
meeste zorgverzekeraars.

0492-842216
06-41055575

www.schildersbedrijfbieleveld.nl
Info@schildersbedrijfbieleveld.nl

Slijterij
Luc’s Wines & Drinks
Luc van der Horst
Mierloseweg 14
5707 AM HELMOND
T 0492 26 46 56
M 06 448 347 12
www.lucswinesendrinks.nl

laat u verrassen in onze prachtige showroom
EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF LEVEREN VAN
COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN
Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

Didoko
“Of je het samen doet of in je eentje, toonvast of vals:
zingen is gezond.
Het is goed voor je longen, je hart en je humeur. Geen
wonder dat steeds meer mensen het doen.”
Regelmatig lees je dit in de krant of hoor je het op de radio.
Gegronde reden om een keer bij Dierdonkkoor Didoko te
komen kijken en luisteren op de dinsdagavond in Parkzicht
van 20.00-22.00.
Wij kunnen namelijk nog steeds nieuwe leden gebruiken.
U kunt voor meer informatie onze website Didoko.nl
bezoeken of een mailtje sturen naar info@didoko.nl

We willen iedereen alvast een heel fijne kerstmis en een
mooi oud en nieuw wensen. Begin 2016 goed en kom een
keertje bij ons kijken. U bent van harte welkom!

33 Carnavalsschlagers
op 11/11 Enorm Succes
Op woensdag 11 november jl. opende
Carnaval vierend Helmond op zeer
bijzondere wijze de start van het
nieuwe carnavalsseizoen in Zaal Vissers
te Brouwhuis. Tijdens een speciale
feestavond, waar onder andere de 33
Helmondse Carnavalsschlagers voorbij
kwamen, werd omstreeks 23.11 uur
Carnaval officieel geopend! Sinds
jaren was dit voor Helmond weer een
evenement dat georganiseerd werd op
de 11e van de 11e.

Om 23.11 uur verzamelde alle artiesten
zich op het podium om gezamenlijk
Carnaval te openen! Daarna bleef het
nog lang gezellig in de residentie van De
Spekzullekes.
De organisatie, De Spekzullekes, arties
ten en bezoekers kijken terug op een
zeer geslaagde avond, waar Carnaval
werd gevierd zoals het ooit bedoeld

was! Carnaval pur sang lieten enkele
bezoekers de organisatie weten!
Daarnaast was deze avond voor leden
van De Spekzullekes wellicht extra
bijzonder, want met het openen op
de 11e van de 11e van Carnaval, is
de verenging echt begonnen aan het
jubileumjaar! De Spekzullekes vieren dit
jaar hun 33-jarig bestaan!

Naast vele bezoekers en artiesten die
ooit de Helmondse Carnavalsschlager
wisten te winnen, waren er ook diverse
afgevaardigden van andere Helmondse
carnavalsverenigingen, zoals De Houtse
Kluppels, OLUM, De Brandeliers, De
Spurriezeiers,
De
Rampetampers,
De Keiebijters, ’t Barrierke en CV De
Kim. Tijdens deze avond, die werd
georganiseerd in de residentie van
De Spekzullekes, kwamen bijna alle
winnende
Carnavalsschlagers
van
de afgelopen 33 jaar voorbij! De
Helmvlegels, Zemac, De Keiegalmers,
Spoit Elluf, Rammezangers, Striepke
Veur, Moi Gewist, De Knallers en vele,
vele anderen gaven acte de préséance
deze avond!
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Weet u het al

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

KERST 2015
24
b e re / 7

Óok voor
autoverhuur

ik b aa

r

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

Heerlijk genieten
van een
Oer Hollands
Kerstdiner

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

bereid
bereid uit
uit pro
productenvan
uctenvan onze
onze sstreek
reek
Meer
Meer info
info en
en reserveren:
reserveren:
0492
0492-342200
342200
Bakel
Bakel

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Nederheide kerstbrunch en -diner
1e en 2e Kerstdag

Reserveer via www.nederheide.nl
Kaak 11, Milheeze | 0492 82 00 80

EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

TOT ZIENS IN
B A K E L!!

BS Dierdonk, Kinderkerstconcerten !
Een fantastisch resultaat waardoor vele
kinderen weer beter onderwijs kunnen
gaan krijgen in dit arme land.
Kinderkerstconcerten voor de wijk
Dierdonk
Een ‘Dierdonks’ klaslokaal in Nicaragua
In Nederland is het allemaal zo gewoon;
naar school gaan en goed onderwijs
krijgen, zodat je later zelf werk kunt
kiezen en gezond kunt eten en leven.
Voor veel kinderen in de wereld is dat
echter helemáál niet zo normaal. Een
half of heel uur te voet naar school,
overvolle, drukke en te weinig klassen,
slechte gebouwen, onvoldoende school
materialen, te weinig leraren, etc.
Absoluut geen goede kansen dus voor
een kind daar. Zo ook in Nicaragua,
Midden-Amerika.

taire ruimte. Momenteel gaan er
sani
ruim 1200 kinderen naar school. BS
Dierdonk besloot vorig schooljaar met
de jaarlijkse sponsorloop deze kin
deren in Nicaragua te gaan helpen. De
opbrengst van de sponsorloop (ruim
€8.300) is besteed aan het financieren
van de bouw van één compleet ingericht
nieuw klaslokaal.

Basisschool Dierdonk graag ook wat
betekenen voor de oudere bewoners
van de wijk. Op maandag- en dinsdag
middag 14 en 15 december wordt onze
aula omgetoverd tot een sfeervolle
con
certzaal. Alle oudere bewoners
(65+) uit de wijk Dierdonk zijn van har
te welkom bij een van de sfeervolle
kinderconcerten. Bij binnenkomst staat
een aangekleed kopje koffie/thee voor
u klaar. Na afloop ligt er voor de be
zoekers van ons kinderkerstconcert een
presentje klaar. Zo willen de kinderen
laten merken, dat wij ook de oudere
wijkbewoners een fijne en warme kerst
toewensen!
Geïnteresseerden kunnen zich middels
inschrijving hiervoor aanmelden.

Nica-Friends is een Stichting in Asten
(www.nica-friends.nl) die zich inzet voor
beter onderwijs voor alle kinderen uit
de sloppenwijken van de stad Granada
in Nicaragua.
De Pablo Antonio school in het noorden
van Granada is al meer dan 40 jaar oud.
De school had in totaal 13 klasruimtes,
een kantoortje, bibliotheekje en een
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De heer* en/of* mevrouw* _______________________________
meldt / melden zich aan voor het kinderkerstconcert op maandagmiddag 14 december.
De heer* en/of* mevrouw* _______________________________
meldt / melden zich aan voor het kinderkerstconcert op dinsdagmiddag 15 december.
Dit strookje inleveren op de schooladministratie, Nijendaldreef 1, 5709 RK Helmond.
U kunt zich ook telefonisch 512021 of per mail aanmelden administratie@dierdonkschool.nl
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis
het bloedonderzoek was te zien dat
de organen het zwaar te verduren
hadden. Joyce heeft nog bijna een week
intensieve verzorging en infuus nodig
gehad maar toen ze weer begon te eten
wisten we dat het de goede kant uitging
en mocht ze weer naar huis. Waarlijk
een dubbeltje op zijn kant en nét op tijd
geopereerd!

‘Verder kijken dan je neus lang is’
Tijdens mijn opleiding leerde ik dat je
steeds goed moet luisteren naar het
verhaal van de eigenaar maar dat je toch
ook altijd een goed en volledig klinisch
onderzoek moet uitvoeren bij het dier
dat bij je langskomt. Omdat dingen niet
altijd zijn wat ze lijken te zijn; omdat
de eigenaar de dingen soms verkeerd
inschat; of omdat sommige dieren erg
hard zijn voor zichzelf en weinig pijn
laten blijken.
Zo belde de eigenaar van Joyce op
een maandagmiddag naar de kliniek.
De kreupelheid waarvoor ze de week
ervoor behandeld was, was volledig
verdwenen maar toch was ze nog wat
stilletjes en had ze een keer gebraakt.
Sommige dieren die erg gevoelig zijn
kunnen maagklachten krijgen van ont
ste
kings
remmers. Het kon dus een
bijwerking zijn van de voorgeschreven
pijnstilling. Maar omdat Joyce al in de
categorie ‘senior’ zat, lieten we haar
toch maar even op controle komen.
Eigenlijk komt Joyce nooit graag of met
veel enthousiasme de spreekkamer
binnen maar dit keer was het nog erger
dan anders. Ze voelde zich inderdaad
niet goed. We voelden dat haar buik dik
en gevoelig was. Wel was het vreemd
dat dit in de achterste helft van haar
buik was: achter de plaats van de maag.
Maagpijn ten gevolge van medicatie
was dus niet waarschijnlijk. Omdat ze
pas een maand geleden loops was ge
weest werd besloten om een echo
te maken van de buik. Daarop was
een enorme baarmoeder te zien die
met etter gevuld was. Joyce had een
erge baarmoederontsteking die met
spoed geopereerd moest worden. De
etter en bacteriën in haar baarmoeder
‘vergiftigden’ immers haar bloed.
Dit was de reden waarom ze zich zo
slecht voelde en braakte, en ook in
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Darco, een mooie stevige reu, die wél
altijd super enthousiast binnenkomt
kwam in diezelfde week omdat hij last
had van zijn rechter voorpoot. Hij liep
de laatste weken al wel wat strammer
maar sinds de avond ervoor steunde
hij niet meer op zijn poot. Stoer als hij
was, liet hij tijdens het orthopedisch
onderzoek weinig merken van pijn of
ongemak. Alle gewrichten waren soepel
te strekken en er waren geen zwellingen
van de spieren. Voor de zekerheid
werd een röntgenfoto gemaakt van
de kreupele poot, maar daar was niet
afwijkends op te zien. Wel viel op dat hij
erg warm aanvoelde. Was dit enkel door
zijn enthousiasme of toch niet? Verder
klinisch onderzoek liet zien dat hij
koorts had (40.5°C)* en dat meerdere
lymfeklieren vergroot waren. Had hij
ergens een infectie in zijn lichaam of
was er meer aan de hand? Er bekroop
me een somber gevoel. De vergrote
lymfeklieren zouden wel eens erg slecht
nieuws kunnen betekenen… Inderdaad,
aanprikken van de klieren en verder

onderzoek in het laboratorium toonden
aan dat het een kwaadaardige vorm van
lymfeklierkanker was. Hiervoor bestaat
geen chemotherapie die genezend is en
de meeste honden overlijden binnen
het jaar. De eigenaar besloot dat ze hem
dat traject wou besparen en Darco is
inmiddels vredig ingeslapen.
* De normale temperatuur van een
hond en/of kat is 38.0-39.0 °C in rust.
Joke Jolling
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis?
Kijk dan op www.dierenkliniek.com of
volg ons op onze Facebook-pagina.
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Dierdonk 3D: Dierdonk-quizmasters

Deze maand aandacht voor 3 vrij
wil
ligers. Als geheim agent zoek ik namelijk
elke maand naar actieve wijkbewoners
die zich inzetten voor de leefbaarheid
in onze mooie wijk. Al bijna 3 jaar ben
ik incognito allerlei actievelingen op het
spoor gekomen. Soms oudgedienden,
soms nieuwelingen. Soms ‘brede’
vrijwilligers, soms vrijwilligers voor een
specifieke activiteit. Deze maand is het
mij gelukt om alles te weten te komen
van het succesnummer van 2015: De
Dierdonk-quiz. Wie zitten daarachter?
Wie zijn de quizmasters? Wie zijn de
Dierdonk-quizmasters?
Laat ik maar meteen onthullen wie de
Dierdonk-quizmasters zijn. Het gaat om
het echtpaar Wilma en Hans van Rijt en
Bart de Geus. Wat een prestatie hebben
zij neergezet. Zij hebben ongeveer 170
Dierdonkers, verdeelt over een 17 tal
teams, een avondvullend programma
bezorgd. Een programma met actieve
en creatieve activiteiten maar ook moei
lijke vragen.

Maar hoe is dat begonnen? Hans is
al jaren betrokken bij de Stichting
Dierdonk Dagen en was zich bewust van
de noodzaak van nieuwe activiteiten
tijdens het Dierdonkweekend. In 2014
werd de Dierdonk-quiz bedacht. Samen
met zijn vrouw Wilma en met Bart de
Geus. Tijdens de Dierdonk Dagen kon in
groepen gewerkt worden aan een groot
aantal opdrachten in en over Dierdonk.
De animo bleef beperkt tot een 10-tal
groepen maar het was zo’n groot succes
dat de versie van 2015 grootser werd
opgezet.

teams waren aanwezig en zagen dat
het ongelofelijke was gebeurd. Twee
teams hadden exact evenveel punten.
Kortom, het Scouting Paulus team, de
“Paulus Patriots” en team Aruba kregen
beiden de eerste prijs, te weten een
mooi geldbedrag. De gewonnen euro’s
werden direct ‘geïnvesteerd’ in drank
tijdens de gezellige feestavond. Jammer
dat er naast de schilders die op de ont
hulling van hun schilderij afkwamen,
weinig nieuwsgierige Dierdonkers aan
wezig waren.

Op 10 oktober moesten de opdrachten
opgehaald worden in Parkzicht. Het
gigantisch aantal van 164 vragen en
opdrachten waarop ruim 700 ant
woorden bij hoorden moesten worden
beantwoord en uitgevoerd. De 17 !!!
teams van gemiddeld 10 personen
creëerden zo een bult nakijkwerk voor
de 3 quizmasters. Het bepalen van de
groepen die in de prijzen vielen, duurde
enkele weken. Op 31 oktober vond de
prijsuitreiking plaats in Parkzicht. Alle

Ik ontdekte dat naast diverse andere
sponsoren ook de wijkvereniging deze
nieuwe activiteit steunde met een
financiële bijdrage voor de prijzen. De
wijkvereniging steunde echter ook met
een financiële bijdrage de kosten voor
de DJ en consumptiebonnen voor hun
leden.
Gelukkig zijn Wilma, Hans en Bart zo
enthousiast dat in 2016 de 3e editie
zal plaatsvinden. Ze hopen op nog
meer teams. Ik kan u verzekeren: het
is een geweldige activiteit. Met de
buren, familie of vrienden een avond
puzzelen is echt leuk. Kortom, zoek
alvast een groep en reserveer 8 oktober
als Quizavond en 29 oktober als de
feestelijke avond waarop de uitslag van
de Quiz bekend gemaakt gaat worden in
uw agenda. Onze quizmasters verdienen
een nog groter publiek.

8 oktober 2016: 3e Dierdonk-quiz
geheim agent pd7
geheimagentpd7@gmail.com
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FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

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.
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 •

Bakelse Kerst-Cultuurmarkt 13 december
Bakelse Kerst-Cultuurmarkt zondag 13 december 2015.
Op zondag 13 december aanstaande staat het centrum van
Bakel weer in het teken van de jaarlijkse Kerst-Cultuurmarkt.
De stichting Club Zonder Naam organiseert dit evenement al
weer voor de 23ste keer. Naast de vele kunstuitingen zal er
onder andere een doorlopende historische filmpresentatie te
zien zijn over de geschiedenis van Bakel. Bijenvereniging De
Klaverbloem presenteert zich met informatie en een scala aan
producten die aan de bijenteelt zijn gerelateerd.
De Kerst-Cultuurmarkt wordt om 11.00 uur geopend door
het St Willibrordusgilde. De sluiting is om 17.00 uur. De
toegang is gratis.
Gedurende de dag kunnen de kraampjes op het St
Wilbertsplein en de exposities in het Parochiehuis, Vitaforum,
Diepstratenzaal, Huisartsenpraktijk worden bezocht. Ook zijn
de Heemkundekamer, de Schutskamer en het Muziekhofke
aan het Gildepad voor het publiek geopend. Op het St
Wilbertsplein zal een groot draaiorgel voor de juiste stemming
zorgen terwijl er in een Oud Hollandse Poffertjeskraam
poffertjes gegeten kunnen worden. Ook aan de kinderen
is gedacht middels een 2-tal workshops (o.a. kerststukjes
maken) en ze kunnen worden geschminkt. Ook zullen een
aantal winkels voor het publiek geopend zijn. Kortom voor
ieder wat wils.

Overzicht van de activiteiten:
Marktplein:
In diverse tenten op het St Wilbertsplein treft u een
interessant assortiment cadeau- en gebruiksartikelen en er
kunnen lekkere hapjes en drankjes worden geproefd. Speciaal
voor de kinderen zijn er 2 workshops.
Een heuse smid demonstreert een ambacht uit vroegere
tijden. Vuurkorven en kerstversieringen maken het geheel
sfeervol.
Het geheel wordt nostalgisch opgeluisterd door een groot
draaiorgel en een authentieke Oud Hollandse Poffertjeskraam.
Parochiehuis:
Expositie van schilderijen, aquarellen en tekeningen van
Bakelse kunstenaars en van de KBO-schildersgroep. De
kinderen kunnen hier worden geschminkt. Tevens is er onder
andere een verzameling oude munten te zien en presenteert
de Programmacommissie van het Parochiehuis zich.
Vitaforum/Rabobank:
Beeldende kunst, keramiek, fotografie, schilderkunst,
experimentele amateurkunst en sierraden. In de voormalige
raadszaal is er een doorlopende voorstelling van een aantal
historische films over de geschiedenis van Bakel.
Diepstratenzaal:
Huisvlijt, geschenkartikelen en speelgoed.
Huisartsenpraktijk:
Foto-expositie van fotoclub Contrast.
Aan het Gildepad:
Openstelling van de Heemkamer, de Schutskamer van het St.
Willibrordusgilde en het Muziekhofke.
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12e Open Dubbel Winter
toernooi TV Dierdonk
Van zaterdag 24 oktober tot en met zondag 1 november vond
in Dierdonk het 12e open wintertennistoernooi plaats. Dit
jaar viel het toernooi precies samen met de Herfstvakantie.
Terugkijkend op het toernooi kunnen we vooral het prachtige
herfstweer roemen, wat natuurlijk heerlijk is bij zo’n
uitgesproken buitenevenement. Alleen al dat zorgde voor een
heerlijke ontspannen sfeer.
De maar liefst 202 deelnemers kwamen vanuit de hele regio.
Natuurlijk van de verschillende verenigingen uit Helmond zelf,
maar daarnaast ook uit Eindhoven, Son&Breugel, Deurne,
Lierop, Lieshout, Aarle-Rixtel, Bakel, Boekel, Gemert, De
Mortel, noem het maar op. Dit zorgde ervoor dat de uitslagen
niet bij voorbaat vaststonden, zodat de meeste wedstrijden
tot het laatste moment spannend bleven.
Ook wat betreft leeftijden was het een heel brede groep:
van jeugdigen van 17 jaar tot ouderen van 60+. Qua sterkte
hebben we poules kunnen samenstellen van sterkteklasse
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4 tot en met 8. Het poulesysteem is één van de typische
kenmerken van deze open gezelligheidstoernooien die
tennisvereniging Dierdonk 2 keer per jaar organiseert: één
keer in juni en één keer in oktober.
Zo’n toernooi is goed voor het imago van het Helmondse
tennis en dat van Dierdonk in het bijzonder. Ook onze mooie
wijk kan zich hierdoor van haar beste kant laten zien. Zie ook
de bijgevoegde fotocollage.
Zie voor meer informatie over TV Dierdonk onze website:
www.tvdierdonk.nl
De toernooicommissie;
Hannie Kusters
Erik Melssen
Karin van der Steen
Edward van Seumeren
Carine van Vuure
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Prijsuitreiking 2e Dierdonkquiz
Nadat op zaterdagmiddag de grote zaal
van Parkzicht in gereedheid gebracht
was voor de feestelijke bekendmaking
van de winnaars van de 2e Dierdonkquiz
was het voor de organisatie afwachten
hoeveel mensen er zouden verschijnen.
Rond de klok van 20.00 uur druppelden
de eersten binnen en om 21.00 uur was
het gezellig druk. Wij als organisatie
waren in ieder geval aangenaam
verrast door het grote aantal bezoekers
waarvan het merendeel bestond uit
deelnemers aan de Quiz. Helaas waren
er erg weinig wijkbewoners afgekomen
op de feestavond die mede door
ondersteuning van de wijkvereniging
tot stand was gekomen. De sfeer zat
er desondanks al gauw goed in mede
door de muzikale ondersteuning van de
avond door Dj Lucky B. Nadat iedereen
door de organisatie welkom geheten
was en onze onmisbare sponsoren
vernoemd en bedankt waren, begon het
afwachten op het hoogte punt van de
avond. Rond half 10 werd het schilderij
onthuld dat door vrijwilligers gemaakt is
tijdens de afgelopen vrijwilligersmiddag
op landgoed de Heikant. Deze onthulling
werd gedaan door Hans en Jeanne
de Jong en Hannie van Rijt die hier
ook aan meegewerkt hebben. Tijdens
de avond draaide een powerpoint
presentatie waarop, naast de logo’s
van onze sponsoren, ook foto’s te zien
waren die gedurende de quizavond
op 10 oktober door de organisatie bij
de deelnemende teams thuis gemaakt
waren. Ook stonden de “Pikante foto’s”,
een van de opdrachten uit de quiz
hierop. Dit leidde tot hilarische reacties
van de deelnemers. Eindelijk was het
moment dan daar en werd begonnen
aan de bekendmaking van de winnaars.
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Nadat de spanning nog even opgevoerd
werd door een aantal antwoorden te
bespreken werd de derde prijs uitgereikt
aan het team Witte Geit.
Wat niemand voor mogelijk gehouden
had was toch gebeurd. Twee teams
hadden exact het zelfde aantal punten
behaald zodat er twee winnaars waren.
Zowel team Aruba als team de Paulus

Patriots gingen met een gedeelde
eerste prijs naar huis. Na afloop van de
prijsuitreiking bleef het nog lange tijd
erg gezellig en genoten de aanwezigen
van een drankje en een door Parkzicht
aan geboden hapje.

Wij als organisatie kunnen tevreden
terug kijken op een bijzonder goed
geslaagde tweede editie van de Dier
donk Quiz en wij willen iedereen be
ken die hebben bijgedragen aan
dan
dit succes. Wij zijn alweer bezig met
de derde editie welke gehouden zal
gaan worden op 8 oktober 2016 en de
prijsuitreiking zal komend jaar plaats
vinden op zaterdagavond 29 oktober.

Zet deze data alvast in uw agenda
zodat wij volgend jaar wellicht nog
meer teams mogen verwelkomen.
Namens Quiz Team Dierdonk alvast
prettige feestdagen en een quizrijk 2016
gewenst.
Bart, Wilma 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

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

6 december
Moeder en vader nemen Jantje
mee naar de supermarkt, waar
Sinterklaas op bezoek is.
Wanneer de Sint vraagt wat Jan
graag zou hebben, fluistert hij
dat in zijn oor.
Thuisgekomen vragen vader
en moeder wat Jantje aan de
Sint gevraagd heeft.
'Dat zullen jullie wel zien op 6
december', antwoordt Jantje.

“Wij stellen reëele doelen
in de strijd tegen rimpels”

Wallsteijndreef 1 | Helmond | www.skynshuidcoach nl

Parochie H. Lambertus
Vieringen met Kerstavond
Paulus 		
17.30 Gezinsviering
Lambertus
18.00 Gezinsviering
Paulus 		
19.30 Schabbertkoor
20.30 Capella Musica Sacra en Jozefkoor
Jozef 		
Edith Stein
21.30 Edith Steinkoor
22.30 Cantorije St. Lambertus met
Lambertus
			muzikanten
Let op!
• In de Jozefkerk vervalt de viering van half acht en de
nachtmis is een uur vroeger, om half negen.
• In de Lambertuskerk is de nachtmis een uur vroeger, om
half elf in plaats van half twaalf.

Pastoraal woord: jaar van barmhartigheid
Op 8 december opent Paus Franciscus in Rome een Heilig Jaar
van de Barmhartigheid. We horen de Paus dit woord vaak
gebruiken. Wat betekent het?
Sommigen verwarren barmhartigheid met tolerantie. We
tolereren kwaad of onrecht, we hebben er geen oordeel over.
Dat is natuurlijk niet waar het om gaat. Onrecht en kwaad
kunnen we niet goed-praten. Wat we wel kunnen doen is
goed-maken. Dat is heel wat anders! Barmhartigheid is: we
vergeven een ander, of vragen vergeving voor wat we zelf niet
goed doen. We zijn daar eerlijk over, zeggen sorry en de ander
vergeeft ons. Juist als we geen recht hebben op die vergeving,
krijgen we het toch. Dát is het kenmerk van barmhartigheid.
Dat iemand niet boos blijft, terwijl hij daar alle reden voor zou
hebben.

Maar… ook anderen vergeving schenken, ook als ze het niet
verdienen. Genade krijgen, genade geven.
Dat is de boodschap die Jezus ons is komen brengen. Dat is
waar Jezus voor geboren is in de kerstnacht, en waarvoor
Hij gestorven en verrezen is. Mensen met God en elkaar
verzoenen. Kwaad uitbannen. Vergeving schenken en elkaar
laten vergeven. Niet verdiend, toch gekregen. Barmhartigheid.
Omdat het gewoon goed is en opbouwt tussen mensen. Maak
er een heilig jaar van. Heilig. Heel-makend. Heil-brengend.
Barmhartig omdat en zoals de Vader barmhartig is.

Die Iemand kan ook God zijn. Jezus leert ons dat God een
Vader is, die van mensen houdt en blijft houden. Ook als
mensen er een zootje van maken in hun leven en het leven
van anderen. Dan nodigt de Vader ons uit om terug te komen
van heilloze wegen. Zelf vergeving te krijgen van God door
sorry te zeggen.
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, do, vr 19.00 u
		
en di, do
9.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken drs. P.C.G. de Vries(476345 diaken@heiligelambertus.nl
diaken H.W. Dings
(522109
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Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Pastorie:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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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
activiteiten. Voor Dierdonk bestaat het
wijkteam uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel,
( 085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Pieter Flach
kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Zincafé in de Bethlehemkerk !
Vanaf november wordt er elke 2e dins
dagavond in de maand ‘het Zincafé’
georganiseerd in de ontmoetingsruimte
van de Bethlehemkerk. Op het menu
staat een ‘zinnige’ lezing door een
gastspreker met daarna gelegenheid
om met elkaar in gesprek te gaan (zgn.
Dialooglezingen). Koffie-inloop vanaf
19.45u . Aanvang 20.00u.
Op 10 november was de eerste avond
van dit seizoen met lezingen van:
Brabant Water en de Waterschap AA
en Maas.
Wist u dat het water in Brabant de
kwaliteit heeft van bronwater. Je kunt
je de kosten van water uit een fles
besparen. Uit de kraan komt dezelfde
kwaliteit. Ook de waterhuishouding is
goed geregeld. De kans om hier natte
voeten te krijgen door overstromingen
is wel heel klein. Beide bedrijven stel
len hun expertise beschikbaar voor
ontwikkelingslanden en bieden daar
hulp en voorlichting.
De aansluitende discussie gaf eveneens
stof om over na te denken over ons
gedrag bij watergebruik en misbruik. Er
is voldoende water, maar misbruik moet
worden tegengegaan.
De volgende bijeenkomst is op 8 decem
ber met als thema: “Geloof in je zelf!”
Spreker: Bright Richards (initiatiefnemer
van ‘New Dutch Connection’) komt ons
een preview geven van en vertellen

over de theatervoorstelling ‘As I left
my fathers house’, dat op vrijdag 26
februari 2016 zal worden gespeeld in
Helmond. Een blik achter de schermen
van het leven van een vluchteling …
volgende avonden zijn 12 jan, 9 februari
en 6 maart
Advent vanaf zondag 29 november
Aan de hand van het adventsproject
‘Hoe laat is het?’ zal in de Bethlehemkerk
de kerststal opgebouwd worden met
alle figuren en attributen die daarbij
een rol spelen. Zo kunnen we elke week
zien hoe laat het is en hoelang het nog
duurt voordat het kerstfeest is. Pieter
Flach heeft weer een mooi advents
projectlied geschreven op de bekende
melodie van ‘Jezus zegt dat hij hier van
ons verwacht’.Op alle adventszondagen
wordt ’s avonds om 19.00u een avond
gebed gehouden, waarin teksten, mu
ziek en stilte worden afgewisseld.
Kerst in Bethlehem (-kerk)
Kerstnachtdienst op 24 december
om 22.00u heeft als thema: ‘Wie trekt
aan de touwtjes?’ M.m.v. oecumenisch
gemengd koor Lighthouse o.l.v.
Arjan Mooij’. Pieter Flach en Corine
Beeuwkes-van Ede zijn voorgangers.
Kerstmorgen 25 december om 10.00u is
het thema: ‘Mag ik bij jou?’
In deze Kerstfeest-gezinsviering, wordt
het kerstverhaal verteld en gespeeld
voor en door jong en oud. M.m.v. het
oecumenisch gemengd koor Cantimond
o.l.v. Marjan Vree. Voorganger Corine
Beeuwkes-van Ede .
Lighthouse koor
Op 20 december 14.00 u geeft het oecu
menisch gemengd koor Lighthouse een
Kerst/Advents concert in de Gaviolizaal.
Dit Helmondse koor is opgericht in 1983
en zingt voornamelijk kerkelijke liede
ren. Zij repeteren elke woensdag in de
Bethlehemkerk van 20.00 tot 22.00 u.
Gepast om op deze 4e advent een
cert te verzorgen te midden van
con
de draaiorgels uit welke ook de no
dige kerstliederen zullen klinken.
Uiteraard zal ook de vierde kaars in
onze adventskrans branden en is de
Gaviolizaal in kerstsfeer gehuld.
De toegang is gratis al stellen wij een
donatie in onze orgelpijp of mansbakje
ten zeerste op prijs.
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‘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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Weer volop verkoopkansen!
De woningmarkt in Helmond e.o. is herstellende!! Dit constateren wij zeker ook in
Dierdonk! Wij zien in heel Helmond meer verkopen en kopen wordt weer interessant,
maar vooral ook weer leuk! De historisch lage rente maakt kopen veel interessanter
dan huren en het actuele woningaanbod is nog steeds jong en modern.
Door recente, succesvolle en snelle verkopen zijn wij op zoek naar nieuwe
opdrachtgevers die graag willen gaan verhuizen. Wij hebben zelfs onlangs nog een
aantal woningen verkocht, voordat deze zichtbaar waren op Funda! Wij hebben de
koper en u heeft de bijpassende woning: een win-win situatie!
Wilt u meer weten over de verkoopbaarheid van uw woning? Bel mij voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek (0492-549055).

Alwin Greefkes, Makelaar

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

