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Verenigingen

GAZET

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:
www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78,
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267
Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
www.parkzicht-dierdonk.nl
GFT & PLASTIC: Ma. 11 en 25 jan.
RESTAFVAL:
Ma. 4 en 18 jan.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 11 en 25 jan. ten westen en
wo. 13 en 27 jan. ten oosten van
de Dierdonklaan.

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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2015---->2016 woord van de voorzitter
Het is een eer om als voorzitter van wijkvereniging Dierdonk het voorwoord te
mogen schrijven van het Kerstnummer
van de Gazet. Ik ben ontzettend trots op
de kwaliteit van ons wijkblad, zowel qua
inhoud als qua uitstraling. Een full-colour
kwaliteitsblad met erg veel informatie
voor alle bewoners van Dierdonk. Elke
maand blijkt weer hoeveel verschillende
activiteiten worden georganiseerd voor
jeugd, jongeren, oudere jongeren en
jongere ouderen.
Deze maand kunt u onder andere bijdragen lezen van de Dierdonkschool, Parkzicht, Scouting, Bereboot, Rampetampers en politie. Vanuit de wijkvereniging
is er nieuws van Fotodier, Maskerade,
Didoko, Moet Niks en Tai Chi. Ook de
wijkraad wil u informeren, onder andere
over het vissen in Dierdonk. Tel daar de
jeugdpagina’s en de informatie vanuit
de politiek en kerk bij op en u ziet, het
aanbod is enorm breed.
Speciale aandacht wil ik vragen voor
Moet Niks. Zij organiseren zoveel dat met
een fotocollage wordt teruggekeken op
2015. Ze presenteren ook hun plannen
voor het eerste halfjaar van 2016. Ook
de foto’s van leden van Fotodier zijn elke
maand weer een lust voor het oog.
Vooruitkijkend naar Kerst en Oud en
Nieuw vraagt de politie aandacht voor
inbraakpreventie en regels en veiligheid
rondom het afsteken van vuurwerk.
Hoewel we nog in de dagen voor Kerst
leven, heeft er al wel een Kerstmarkt
plaatsgevonden. Een nieuw initiatief in
het kader van Zorg Samen Wijk met in
deze Gazet een terugblik.
Nog verder vooruitkijkend komen we
bij Carnaval. Er is veel veranderd op dit
gebied in Dierdonk. Carnavalsvereniging
De Rampetampers heeft Parkzicht verlaten als residentie. Zij vieren carnaval
voortaan in wijkhuis De Fonkel. Het programma daar is vergelijkbaar met het
Dierdonk-programma van de afgelopen
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jaren. Toch is er in Dierdonk ook in 2016
carnaval te vieren. Niet in de gymzaal
maar in de zaal van Parkzicht kan men
terecht voor onder andere een zittingsavond. De wijkvereniging geeft al jaren
gratis entreebewijzen weg voor optredens van Maskerade, Didoko en ook voor
de zittingsavond rond carnaval. Dit jaar is
besloten om de keuze voor Parkzicht of
de Fonkel bij u zelf neer te leggen. Wilt
u kaartjes voor een zittingsavond naar
keuze, kijk dan snel op pagina 9. U moet
natuurlijk wel lid zijn van de wijkvereniging om te kunnen profiteren van dit aanbod.
Een van de succesnummers van 2015 was
de Dierdonkquiz. Die krijgt in 2016 een
vervolg, op 8 oktober om precies te zijn.
De fervente puzzelaars worden op hun
wenken bediend en kunnen in de vrije
dagen rond Kerstmis aan het werk. De organisatie heeft een kerst-editie gemaakt
die te vinden is op de vernieuwde website www.dierdonk.nl . De reden hiervoor
is dat de redactie elke maand moet afwegen hoeveel pagina’s gevuld kunnen
worden om kostendekkend te werken.
Omdat de advertentie-inkomsten langzaam minder zijn geworden is besloten
deze maand niet meer dan 40 pagina’s te
vullen. Hierdoor is er deze maand helaas
ook geen plek voor ‘De hobby van ….’.
U ziet, er is weer van alles te doen in ons
mooie Dierdonk. Hopelijk zien we u ook
in 2016 bij een van de vele activiteiten.
Rest mij om u, namens het voltallige
bestuur van wijkvereniging Dierdonk,
fijne feestdagen en een gezond, actief
en gelukkig 2016 toe te wensen.
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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 )

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

CCorstiaan Stoeffe

Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
info@coscom.nl
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Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

voor Verf en Behang
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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)
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Een tegel OUTLET erbij !!

Wij willen iedereen erg bedanken voor de steun,
C

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
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medeleven, kaartjes, troostende telefoontjes en woorden
na het plotseling overlijden
van mijn lieve man, vader en schoonvader
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Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
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Huub Mesters
Annie, Rob en Saskia.
Helmond, November 2015
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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.
Ondanks het feit dat er dit jaar geen carnavals vereniging meer
in Parkzicht resideert zijn wij ervan overtuigd dat we er in
geslaagd zijn om voor jong en oud een aantrekkelijk carnavals
programma in elkaar te zetten.
De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels afgerond en we
hebben de nodige contacten gelegd.

Narrenkap. Als amusements groepen hebben wij voor weten
vast te leggen: Dè kenne wai ôk, Tadaa en Spoit Elluf. Hiervan
zal Spoit Elluf 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. Na
afloop van de kletsavond is er nog de mogelijkheid tot een
gezellig samenzijn in Parkzicht.
Muziek, geluid en belichting worden verzorgd door DJ Petertje
in samenwerking met Cor Claassen van Disco 2000.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Aanvang van de avond 20.00 uur zaal open 19.15 uur.
Entreeprijs € 12,00 incl. een kop koffie/thee en gratis garderobe. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 04 januari 2016 bij AlbertHeijn Dierdonk en op de donderdagavonden 07, 14, 21 en 28
januari in Parkzicht aan de bar van 20.30 uur tot 23.00 uur.

Donderdagavond 4 februari: Carnavalleske inloopavond
voor de jongeren uit onze wijk. Dit initiatief is vorig jaar
spontaan ontstaan door onze vaste groep jongeren die iedere
donderdagavond de vrije inloopavond bezoeken. Zij vonden
het een goed idee om de donderdag voor carnaval een avond
te organiseren met enkel carnavalsmuziek. Vrijwilligers Hans
en Wilma, altijd wel in voor een feestje, pikten dit idee op en
stelden voor dat dan wel iedereen verkleed moest komen.
Parkzicht zou een prijs voor de leukst verkleedde beschikbaar
stellen en zou zorgen voor een hapje. Dit alles resulteerde in
een geweldig goed geslaagde avond die zeker voor herhaling
vatbaar is. Dit jaar gaan we namelijk nog een stapje verder
en bieden iedereen die wil de mogelijkheid om zijn of haar
zangkunsten aan het aanwezige publiek te tonen.
Ook hier zullen we natuurlijk een prijs voor beschikbaar stellen.
Wel graag zelf je muziek meebrengen en van te voren even
overleggen hoe je dit wil doen. Parkzicht heeft namelijk niet
alle mogelijkheden in huis om muziek te draaien.
Als klap op de vuurpijl hebben we de winnaars van de
Helmondse Carnavalsschlager 2016, de groep “de Knallers”
waarvan een aantal deelnemers in onze wijk wonen, bereid
gevonden om op deze avond hun nummer ten gehore te
komen brengen. Wij hopen op een grote opkomst.
Toegang gratis.
Aanvang: 20.00 uur einde 24.00 uur.

Van de wijkvereniging hebben wij het bericht ontvangen dat
zij ons initiatief om een kletsavond te organiseren van harte
toejuichen en daarom 25 gratis entreekaarten beschikbaar
stellen voor hun leden. Bent u lid van de wijkvereniging en wilt
u gratis een avond topamusement meemaken, meld u dan voor
31 december a.s. aan via:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl. Graag in je mail
vermelden -Naam, adres en telefoonnummer
-of je 1 of 2 kaartjes zou willen hebben
Bij teveel aanmeldingen beslist het lot. Je hoort uiterlijk 5
januari hoeveel kaartjes je krijgt.
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.
Ook hier zullen de drie leukste en meest origineel verkleedde
kinderen met een prijs beloond worden.
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 8
februari
Muziek wordt verzorgt door Dj Petertje
Aanvang: 14.00 uur Zaal open 13.45 uur
Entreeprijs: € 3,00 groot en klein incl. garderobe

Vrijdag voormiddag 5 februari: basisschool Dierdonk viert
carnaval in Parkzicht.
Vrijdag avond 5 februari: jeugdcarnaval mmv DJ Petertje.
Voor de drie leukste en meest origineel verkleedde kinderen
zal een prijs beschikbaar gesteld worden.
Aanvang: 19.00 uur einde 21.30 uur leeftijd t/m groep 8
Entreeprijs : € 3,00
Zaal open 18.45 uur
Zaterdagavond 6 februari: gezellige Kletsavond mmv de
volgende kletsers: Berry Knapen, Boy Janssen en Jorlan
Manders waarvan de laatste twee via het pre kletstoernooi
“de goeie toon” zijn doorgedrongen tot de voorronden bij het
Keiebijterskletstoernooi en dus meestrijden om de Zilveren
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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 04, 11, 18, en 25 januari van 11.45 uur tot 13.15
uur en op de donderdagen 07, 14, 21, 28 januari van 11.45 uur
tot 13.15 uur en van 20.30 uur tot 23.00 uur.
Verder zullen de kaarten op de kindermiddagen aan de zaal
verkrijgbaar zijn zolang de voorraad strekt. Let wel OP = OP
Rest ons nog om u allen prettige feestdagen en een voorspoedig
2016 toe te wensen en we hopen u allen te mogen ontmoeten
tijdens o.a. carnaval 2016
Namens het bestuur Parkzicht,
Hans van Rijt
secretariaat@parkzicht-dierdonk.nl
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Overleeft Peel 6.1 ’16?
Het nieuwe jaar ligt voor ons als een
soort ongeschreven blad. Wat het jaar
ons gaat brengen, zowel politiek als
privé, staat voor een groot deel al vast
maar kent ook nog veel onzekerheden.
Bovendien zullen er ook onverwachte
dingen plaatsvinden. Zo is nu eenmaal
het leven. Zowel privé als politiek ken
ik inmiddels het klappen van de zweep.
Eén van de onzekerheden welke al bijna niet meer onzeker is
betreft de Peel 6.1. Het in 2014 ambitieus gestarte plan van
onze stad tezamen met 5 buurgemeenten in de Peel (Asten,
Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) om intensief te
gaan samenwerken, te beginnen met de taken die vanuit het
Rijk naar de gemeenten kwamen. Jeugdzorg, participatiewet
en WMO nieuwe stijl hadden dus prioriteit maar er lagen
al direct plannen voor het gezamenlijk oppakken van
belastingen, facilitering en zo mogelijk nog veel meer. Het
heette: “Zo ontstaat een krachtige samenwerking die de
strategische positie van de Peelregio versterkt en waar de
kwaliteit van de dienstverlening aan klanten gewaarborgd
blijft. Dit tegen minder kosten en een lagere kwetsbaarheid
per individuele gemeenten’. Minder kosten was dus de
drijfveer! En dat moet mogelijk zijn als je het gezamenlijk,
groter en dus met kans voor meer specialisatie en voordeliger
inkoop gaat organiseren.

Helaas blijken er al ruim een half jaar kinken in de kabel te
zijn. De buurgemeenten verwijten keer op keer het Helmonds
college niet (meer) te willen samenwerken. Dit bereikt ons
via de pers, via social media en via persoonlijke gesprekken
met bestuurders, raadsleden en ambtenaren! Vanuit het
Helmonds college klinken, zeker in geval van raadsvragen
die hen worden gesteld, geruststellende en bezwerende
woorden.
“We schalen even af om de huidige taken goed op de rit te
krijgen”. We willen het meer een lokale maat en model
kunnen geven. Maar we gaan zéker door, we willen graag
samenwerken”.
Meer en meer dringen inmiddels de teksten door die in
raadsvergaderingen van onze buurgemeenten over Peel 6.1
worden gesproken. In de regio lijkt met ook alle vertrouwen
te zijn verloren in een voortzeting. Hadden we het binnen de
PvdA dan toch goed gezien afgelopen zomer?
2016 zal het ons leren….
We hopen op een veel beter jaar voor alle lezers van de Gazet!
Gelukkig Nieuwjaar!
Mirjam van der Pijl, raadslid PvdA.
Email: mirjamvanderpijl@gmail.com

Laten we er iets moois van maken in 2016
Al weer een jaar voorbij mijn laatste
bijdragen in 2015, ook staat de laatste
raadsvergadering voor dit jaar deze
week op het programma. Op de agenda
staan een aantal belangrijke punten.
Zoals het nieuw te vormen Werkbedrijf
Atland De Peel en Bezuiniging
accommodatiebeleid. Op beide punten
zal ik in deze bijdragen op ingaan.
Werkbedrijf: Met ingang van 1-1-2015 hebben gemeenten
er een omvangrijk takenpakket bij gekregen in het sociaal
domein. Naast de invoering van de Participatiewet, is
de verantwoordelijkheid over de gehele keten van zorg
voor jeugd aan gemeenten overgedragen en zijn diverse
extramurale functies uit de AWBZ overgeheveld naar de
WMO. De Peelgemeenten die samen met de gemeente
Geldrop-Mierlo de arbeidsmarktregio Helmond- De Peel
vormen, hebben besloten, conform de wens van de wetgever
de uitvoering van de Participatiewet gezamenlijk op te pakken
in het nieuw te vormen Werkbedrijf Atland De Peel. Daarmee
is er sprake van het voortzetten van een gezamenlijke aanpak
op het terrein van werk en uitkeringen die ook de afgelopen
jaren al succesvol is geweest binnen het Werkplein met die
verstanden dat Werkplein, UWV en Atland nu de handen
ineen slaan. Met de voorbereiding is eind 2013/begin 2014
gestart. Dit om de uitvoering van de Participatiewet met
ingang van 1-1-2015 te kunnen uitvoeren dat nu verder zijn
beslag zal krijgen in het nieuwe Werkbedrijf Atlant De Peel
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met operationele invoering met ingang van 1-1-2016. Ik denk
dat dit zeer goed is voor de omleggende Peelgemeente en
voor Helmond want samen staan we sterk.
Accommodatiebeleid: We komen nu eind 2015 aan het
einde van de bezuinigingsopdracht om € 500.000 op het
accommodatie beleid te bezuinigen. Een bezuinigingsopdracht
waar het college nogal wat moeite mee heeft gehad om die
uiteindelijk in te vullen. Op het punt van beheerders zou
een bezuiniging gehaald moeten worden als zowel op de
wijkaccommodatie zelf. Met name van dit gegeven dat één
van de 3 wijkcentra in Helmond Noord zou moeten worden
gesloten. Dit is altijd een moeilijk besluit omdat je uiteindelijk
besluit om gebruikers naar andere locaties te moeten
overhevelen. Het besluit is uiteindelijk gevallen, om wijkhuis
de Terp te sluiten, dat is op minst gezegd nooit fijn voor de
gebruikers van de Terp, maar zoals het er nu voorstaat hebben
nagenoeg alle gebruikers van de Terp op twee na een ander
onderkomen gevonden. En wij de fractie van Helmond Aktief
zullen er op toezien dat deze twee ook een goed onderkomen
krijgen. En dat is voor ons het belangrijkste uitgangspunt er
moest nu eenmaal € 500.000 bezuinigd worden en dat kan
natuurlijk beter in stenen dan in mensen, maar bezuinigingen
zijn nooit leuk en zeker niet binnen de wijkaccommodaties.
Langs deze weg wil ik iedereen een heel goed, gezond en
gelukkig 2016 wensen. Laat we er iets moois van maken in
2016!!!
Jan van Aert, fractievoorzitter Helmond Aktief
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Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Metselwerken
Timmerwerken
Onderhoudswerken
Beglazing
Cascobouw
Dakbedekking
Aanbouw/verbouw
Invalidenaanpassingen

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

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl
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Tai Chi - Ontspanning van lichaam en geest
Benodigdheden?

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

Cursusprogramma 2016
Wilt u ook gezond bewegen?
Kom dan meedoen met de cursus tai chi in Dierdonk.
(in samenwerking met de wijkvereniging Dierdonk)

Wat is tai chi?

Tai chi is een oud Chinees systeem van oefeningen waarin
de ontspanning van lichaam en geest centraal staan. Van
oorsprong maakte tai chi deel uit van de krijgskunst, maar
tegenwoordig wordt het vooral beoefend voor de meditatieve
ontspanning die de gezondheid bevordert. Tai chi heeft
overeenkomsten met yoga.

Waarom tai chi?

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

Voor wie en door wie?

Tai chi is geschikt voor alle leeftijden en kan al vanaf de eerste
les zelfstandig beoefend worden. De tai chi lessen worden
gegeven door Jacqueline Thielen. Zij beoefent sinds 1993 tai chi.

50 gratis kaartjes voor

Er worden twee verschillende programma’s aangeboden.
Op dinsdagavond wordt de tai chi vorm van Cheng Man
Ching (klassieke korte yang-stijl) gegeven. Deze bestaat uit
46 houdingen die in een vloeiende beweging achter elkaar
worden uitgevoerd.
Op dinsdagmiddag is er een aangepaste les voor 55+ en
mensen die meer moeite hebben met bewegen. Hierin
wordt niet de vorm geleerd maar wel de principes van tai chi
toegepast in verschillende staande en zittende oefeningen.
De lessen worden wekelijks op dinsdag gegeven in Parkzicht
(Dierdonkpark 6 in Helmond). Er is geen les op 9 februari, 29
maart en 3 mei. Dinsdag 12 januari is er een introductieles
voor de middagcursus (55+) en op 2 februari voor de
avondcursus. Na de introductieles beslis je of je deel gaat
nemen aan de cursus.
Introductieles middag 55+: € 8,- 12 januari
van 16:00-17:00 uur
Doorlopende cursus 55+: € 104,- per 4 maanden (13 lessen)
dinsdagmiddag 16:00-17:00 uur
Introductieles avond:
€ 6,- 2 februari
van 18:00-18:45 uur
€ 114,- 16 februari t/m 12 juli,
Beginnerscursus:
18:00 - 18:45 uur, 19 lessen
Half-gevorderden cursus: € 120,- 2 februari t/m 12 juli,
18:45 - 19:30 uur, 20 lessen
€ 120,- 2 februari t/m 12 juli,
Gevorderden cursus:
19:30 - 20:15 uur, 20 lessen

Aanmelding

Deelname aan de cursussen tai chi staat open voor leden
van Wijkvereniging Dierdonk. Als je nog geen lid bent kun je
direct lid worden, zie www.dierdonk.nl. Geef je op voor de
introductieles door een e-mail te sturen met je naam, adres
en telefoonnummer onder vermelding van introductieles
dinsdagmiddag of dinsdagavond tai chi Dierdonk naar
jacquelinethielen@hetnet.nl of te bellen naar 0492-524250
of 06-1324066. Kijk op de website voor meer informatie:
www.taichimovement.nl

zittingsavond of kletsavond

Wijkvereniging Dierdonk verloot onder haar leden 50 gratis kaartjes voor de:
- zittingsavond van de Rampetampers op 30 januari 2016 in de Fonkel of
- de kletsavond op 6 februari 2016 in Parkzicht.
Ben je lid van de Wijkvereniging en heb je zin in een gratis avondje lol en genieten stuur
dan uiterlijk 31 december een mailtje naar: secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Graag in je mail vermelden:
-Naam, adres en telefoonnummer
-of je 1 of 2 kaartjes zou willen hebben
-en je voorkeur voor: de zittingsavond (30 jan.) of de kletsavond (6 febr.)
Bij teveel aanmeldingen beslist het lot. Je hoort uiterlijk 5 januari hoeveel kaartjes je krijgt.
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Cees Gruyters – een bijzonder portret
Wil je meer weten over onze club kijk dan
op onze website www.fotodier.nl of mail
naar stevenlangewouters@hotmail.com

Inmiddels ben ik alweer een aantal jaar met veel plezier
lid van Fotodier. Mijn grootste passie is nog altijd portret
fotografie.
Bij portret, Fashion en groepfotografie is het altijd zaak ervoor
te zorgen dat er een ontspannen sfeer is. Daarentegen vraagt
het veel geduld vooral bij kind fotografie omdat ik de kinderen
wil fotograferen tijdens hun spel. Voor de nabewerking van
mijn foto’s maak ik gebruik van Photo shop om zodoende nog
een extra accentje aan de foto te geven of er
iets creatiefs van te maken.

Afgelopen augustus heb ik bij het fotoblad ZOOM een prijs
vraag gewonnen voor een workshop op Ameland.
Eenmaal op Ameland bleek dat ik daar samen, met 3 andere
lezers van het blad ZOOM, enkele foto-opdrachten kreeg.

10
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Één ervan was het fotograferen van bruiden te paard bij zons
ondergang op het strand. Helaas waren de weergoden ons
niet goed gezind we hadden zware bewolking, windkracht
8 en veel regen. Verrassend genoeg werden dit bijzondere
foto’s.

Nieuwsblad voor Dierdonk

13-12-2015 15:19:01

De tweede opdracht was de lancering van de reddingsboot,
de Abraham Fock vast te leggen. De lancering van de
reddingsboot met behulp 10 van paarden is sinds 1988 een
toeristische attractie geworden. Deze heeft plaats gemaakt
voor een motorreddingsboot. Ameland was het enige
reddingsstation in West-Europa waar dit tot het eind van de
motorsloep met behulp van paarden gebeurde.
De oude reddingsboot is tentoongesteld in het Maritiem
museum. Een aantal maal per jaar wordt deze reddingsactie
met paarden gedemonstreerd. Zoals te zien is op de door
mij gemaakte foto’s. Deze opdracht was voor het foto blad
ZOOM editie november, de plaatselijke VVV en het Maritiem
museum van Ameland.
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Meerdere foto’s van de tewaterlating van de Abraham Fock
zijn te zien op web pagina:
https://www.behance.net/gallery/30105691/TewaterlatingAbraham-Fock
Cees Gruyters
Namens Fotodier wensen wij iedereen prettige kerstdagen en
een knallend 2016 toe!!!
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MoetNiks activiteiten 2015
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Beste Dierdonkse Quizzers
De datum van de derde editie van de Dierdonkquiz is bekend.
Deze zal gehouden worden op 8 oktober 2016 en de lijst met
opdrachten zal ook deze keer weer opgehaald kunnen worden
in Parkzicht. De prijsuitreiking zal dit jaar wederom tijdens
een gezellige avond in Parkzicht gehouden gaan worden. Wij
zorgen dan voor de juiste ambiance en een gezellige sfeer. Zet
deze datum dus alvast op de kalender.
Om jullie alvast in de stemming te brengen voor de quiz van
2016 en om eens iets anders om handen te hebben tijdens
de komende vrije dagen, hebben we voor jullie een miniatuur
versie van de DierdonkQuiz in elkaar gezet.
U vindt deze op www.dierdonk.nl.

De juiste oplossingen kunt u voor 1 januari 2016 inzenden
via mailadres: Dierdonkquiz@gmail.com of schriftelijk op
Leeuwenborchweide 58 in Dierdonk. Voor de beste inzending
hebben we een leuke verassing klaar liggen welke in januari
2016 bezorgd wordt.
Rest ons nog jullie prettige kerstdagen en een voorspoedig
2016 toe te wensen.
Team Dierdonk Quiz wenst jullie veel succes met de vragen op
www.dierdonk.nl.

MoetNiks mededelingen
Iedere woensdag in januari koersbal in Parkzicht van 10:00
tot 12:00 uur. Donderdag 7-14 en 28 januari computerinloop
in Parkzicht van 10:00 tot 12:00 uur en donderdag 21 januari
computer workshop in Parkzicht ook van 10:00 tot 12:00 uur.

Zondag 17 januari een bijzondere bijeenkomst in Parkzicht
om 14:30 uur. MoetNiks nodigt alle bewoners van de wijk
Dierdonk met hun eventuele familieleden en kennissen uit
voor een literaire ontmoeting met Martin Thijssen.

Dinsdag 12 januari excursie naar de Kringloopwinkel, wij
gaan op eigen gelegenheid en zijn om 13:45 uur bij de ingang
Noorddijk 2. De excursie duurt tot ongeveer 16:45 uur.
Opgeven bij Jeanne vóór 4 januari.
Tijdens de excursie bij Kringloopwinkel Helmond kan het
publiek kennis maken met een hele bijzondere branche. De
kringloopbranche geeft niet alleen spullen een tweede kans
maar, wat veel mensen nog niet weten, geeft ook mensen
een tweede kans. Om het publiek te laten zien welke goede
dingen kringlooporganisaties doen voor mens en milieu zetten
ze tijdens deze excursie hun deuren wagenwijd voor U open.
Als U spullen inlevert of koopt bij een kringloopwinkel levert
U een belangrijke bijdrage aan het milieu. Door spullen nog
een tweede leven te geven zorgt u voor een vermindering
van de afvalberg en hoeft er niet iets nieuws geproduceerd
te worden. Van de 120 miljoen kg aan goederen die per
jaar worden opgehaald wordt 82% opnieuw verkocht of
hergebruikt. Dit komt dus niet op de afvalberg en scheelt 95
miljoen kg CO2 uitstoot. Dit staat gelijk aan het verwarmen
van bijna 40.000 huizen een jaar lang.
Niet alleen het milieu, maar ook mensen hebben profijt van
de Kringloop. De opbrengst van de verkochte spullen wordt
grotendeels geïnvesteerd in mensen die het moeilijk hebben
om op de reguliere arbeidsmarkt een baan te vinden. Zij
kunnen bij de kringloop aan de slag en in sommige gevallen
zelfs aan het werk blijven. In de kringloopbranche werken
bijvoorbeeld mensen die moeten re-integreren nadat ze
langdurig werkloos of ziek zijn geweest of mensen die
een beperking hebben. Bij elkaar gaat het om duizenden
mensen in heel Nederland met een kwetsbare positie op de
arbeidsmarkt. Kortom, de Kringloop levert een grote bijdrage
aan mens en milieu.
Kringloopwinkel Helmond laat U graag ook achter de
schermen kijken, waar de goederen binnenkomen, verdeeld
en nagekeken worden en vervolgens in de winkel worden
geplaatst. Op elke afdeling wordt verteld wat er op de
betreffende afdelingen wordt verricht.

Martin, oud-directeur van het Knippenbergcollege, 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. Gaandeweg zijn verhaal zal Martin overgaan naar zijn
laatste roman “De Ventoux als stille getuige”. Wat inspireerde
hem? Waarom speelt juist de Ventoux zo’n belangrijke rol in
zijn romans? Het publiek krijgt volop de ruimte om vragen te
stellen en met Martin te praten over het schrijven van een
misdaadroman.
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P.S. De eerder aangekondigde winterwandeling op 17 januari
komt te vervallen. Carnavalweek is parkzicht gesloten. Dus
geen koersbal 10 februari en computerinloop 11 februari.
Dinsdag 16 februari Winterwandeling met aansluitend lunch,
we vertrekken om 10:15 uur vanaf parkeerterrein Albert
Heijn en wandelen door de Bakelse Bossen naar de fietsbrug
in de Pronto. Rond 11:45 uur gaan we voor een gezamenlijke
lunch naar de Praktijkschool ingang: Straakvense Bosdijk.
Niet wandelaars kunnen mee lunchen en rond 11:45 uur op
dezelfde plek komen. Tot 10 februari opgeven bij Jeanne
Rhulenhofweide 10 (envelop met naam en geld in de
brievenbus) Leden van de wijkvereniging betalen € 7:00. Niet
leden betalen € 10:00.
MoetNiks wenst iedereen fijne feestdagen en een goed en
gezond 2016 toe.
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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

Ziet U wel!!
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Het had ﬂink gesneeuwd en op
weg naar haar werk zag Anja dat
men naast de landweg een ouderwets bord met "afgesloten rijweg"
had neergezet. Maar de sneeuw
was geruimd en ze besloot dus
maar door te rijden. Maar verderop dook er plotseling een hoge
sneeuwbank voor haar op en
moest ze toch terugkeren. Toen ze
weer bij het bord kwam, bleek op
de achterkant het volgende te
staan: 1 19-6-2012 11:55:11
2012.pdf
"Ziet u wel!"

“Wij stellen reëele doelen
in de strijd tegen rimpels”

FIETS REPARATIES

22-03-2010 10:3

C

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

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
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Stichting Draaiorgels Helmond
Concerten en activiteiten te
midden van de draaiorgels.
Concert uit 1925 en de 6000e Bezoeker
Op zondag 13 december werdt 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 was dit het geval. Aanleiding
nu was het afsluiting van het groot onderhoud op alle
draaiorgels, wat mede mogelijk is gemaakt door B&W en de
Raadsfracties. Wethouder Frans Stienen vertegenwoordigde
hierbij het college en sloot het groot onderhoud af, terwijl
hij gelijktijdig het concert opende door Onze Klenne als
volleerd orgeldraaier te draaien. Het concert werd op een
voortreffelijke wijze gepresenteerd door onze wijkgenoot
Willy van der Linden. Een andere mijlpaal deed zich rond
14.15 voort, toen kwam onze 6000e bezoeker van 2015 de
Gaviolizaal binnen, dit was al 1000 meer dan de doelstelling
voor 2015. Omdat het als je met zijn 2tjes komt moeilijk te
zeggen is wie nu 6000 is en wie 6001, hebben we zowel Gijs
Coolen als Annie van Veghel in het zonnetje gezet, door een
bloemetje, cd en een flesje wijn aan te bieden. Verder is onze

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

Concert Rimbo-Band op 31 Januari 2016 van 14.00 tot 16.00 u.
Te midden van de draaiorgels een
nieuw uniek concert. Deze keer
treedt voor u op de RimboBand met
hoe kan het anders in deze periode
een concert Carnavalesk.
De Rimboband is een muziekgezelschap voor mensen met
een verstandelijke beperking. De leden, wonen in de regio
Helmond; de gemeenten: Asten, Deurne, Gemert-Bakel,
Helmond, Geldrop-Mierlo, Laarbeek en Someren. De band
bestaat uit zo’n zestig leden, varierend in de leeftijd van 18
tot ruim 60 jaar, de entree is wederom gratis, echter vragen
wij wel een donatie achter te laten in onze orgelpijp.

orgelonderhoudsman Martin Conrads in het zonnetje gezet.
En enkele dagen “te laat” werden in het kader van de dag van
de vrijwilliger op 7 december, door de wethouder aan onze
“concertmeesters” (wat een mooie naam voor d beniers van
de orgels) Martin v.d. Werf en Bob van der Graef, symbolisch
voor alle vrijwilligers van de Stichting een Kerstpakket met
onderandere de ster van 0492 uitgereikt voor hun inzet
getoond in 2015.
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Ook voor februari, maart en april hebben we bijna op alle
zondagen een concert in petto, meer hierover in de volgende
Gazet of bezoek onze website. Wij hopen u te mogen
begroeten tijdens onze openstellingstijden. Wij wensen
iedereen prettige Kerstdagen een Gelukkig en muzikaal
Nieuwjaar.
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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2 kerstdag open 13.00 – 17.00

Bernhardstraat 15

BAKEL

Prettige Kerstdagen en een Kleurrijk 2016
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 •
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Een tekening voor de Kerstman
Mamma en Sanne hebben de kerstboom
versierd. In de boom hangen gekleurde
lichtjes, kerstballen en slingers. Bovenin
zit een rode piek. Sanne heeft er ook
koekkransjes ingehangen. Van een
koekkransje is een stukje afgebeten.
Mamma ziet het en zegt: ‘Dat zal
de Kerstman niet gedaan hebben’.
Sanne krijgt een rode kleur. Ze heeft
stiekem een hapje genomen van het
koekkransje.
‘Zal ik een mooie tekening voor de
Kerstman maken?’ vraagt Sanne. ‘Dat
zal de Kerstman fijn vinden. Ik schrijf er
een briefje bij en dan sturen we het op’.
‘Waar woont de Kerstman?’ vraagt
Sanne. ‘De Kerstman woont op de
Noordpool, dat is in het hoge noorden’.
Sanne pakt haar viltstiften en een stuk
papier. Ze tekent een grote Kerstman.
Hij heeft een witte baard en een rode
muts op. Sanne geeft de tekening aan
mamma.

‘Dat ziet er prachtig uit. Ik ga meteen
een briefje erbij schrijven’. Mamma pakt
briefpapier en een envelop. ‘Wat moet
ik schrijven?’ vraagt mamma. Sanne
denkt na en zegt: ‘Lieve Kerstman, ik heb
voor jou een tekening gemaakt. Mag
ik bij jou logeren? Kusjes van Sanne’.
Mamma schrijft het allemaal op en doet
het briefje in een envelop. Ze schrijft het
adres op de envelop en Sanne mag de
postzegel erop plakken.
‘Dan gaan we de brief met de tekening
maar meteen op de post doen’, zegt
mamma. Mamma en Sanne doen
een dikke jas met een sjaal om, want
het is koud buiten en het waait hard.
Sanne geeft mamma een hand. In de
andere hand houdt ze de brief voor de
Kerstman goed vast. Als ze vlakbij het
postkantoor zijn, komen ze Jasper en zijn
moeder tegen. ‘Ik ga een brief sturen
aan de Kerstman’, zegt Sanne. ‘Je weet
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niet eens waar hij woont’, zegt Jasper.
‘Welles, hij woont op de Noordpool’.
‘Hij woont in Spanje’, zegt Jasper. ‘Niet
waar. Je bent stom’.

is gebeurd’, zegt mamma. Met z’n allen
lopen ze naar het huis van Sanne. In
huis is het gezellig met de kerstboom.
Mamma doet de lichtjes aan.

Jasper geeft Sanne een duw. Sanne
struikelt en de brief voor de Kerstman
valt uit haar hand. Door de harde wind
vliegt de brief de lucht in. Sanne rent
de brief achterna, maar de brief waait
over de huizen. De brief en de mooie
tekening voor de Kerstman zijn weg.
‘Dat is jouw schuld’, zegt Sanne huilend
tegen Jasper.

Mamma en Jaspers moeder gaan op de
bank zitten. Jasper en Sanne gaan aan de
grote tafel zitten en maken allebei een
tekening. Jasper tekent een Kerstman
op de slee. Sanne tekent een Kerstman
met een zak vol cadeautjes. Ze maken
geen ruzie, want het is bijna Kerstmis en
dan is iedereen lief voor elkaar. Vrede
op aarde.

‘Kom, kom kinderen, geen ruzie maken’,
zegt mamma. Sanne kijkt boos naar
Jasper. ‘Sinterklaas woont in Spanje en
de Kerstman op de Noordpool’, zegt
Sanne. ‘Dat is zo, Jasper. Kom we gaan
naar de bakker en dan mag Sanne een
Kerstman van chocolade uitzoeken’,
zegt de moeder van Jasper.
De winkel van de bakker is versierd
met kerstballen en slingers. Op de
toonbank staat een kleine kerstboom
met lichtjes erin. ‘Wat mag het zijn?’
vraagt het vriendelijke meisje achter de
toonbank. ‘Sanne mag een Kerstman
van chocolade uitzoeken’, zegt Jaspers
moeder. ‘En de jongen zeker ook’, zegt
het meisje.

‘Nee, Jasper is stout geweest. Hij heeft
Sanne geduwd en toen is de brief
met de tekening voor de Kerstman
weggewaaid’, zegt Jaspers moeder. De
juffrouw achter de toonbank zegt: ‘Ach
het is bijna Kerstmis en dan moeten
jullie geen ruzie maken. Iedereen moet
dan lief zijn voor elkaar’. Ze geeft Sanne
en Jasper een chocoladekransje.

Als het bijna Kerstmis is, krijgt Sanne
een brief met een vreemde postzegel.
‘Van de Kerstman, Noordpool’ staat
er achter op de envelop. Sanne maakt
hem open en mamma leest hem voor:
‘Lieve Sanne, Dank je wel voor de mooie
tekening. Ik zou het heel leuk vinden
als je een keer komt logeren bij mij op
de Noordpool. We kunnen dan een
tochtje maken met de rendieren door
de sneeuw. Liefs van de Kerstman’.

‘De Kerstman heeft toch je brief
gekregen. Iemand heeft hem gevonden
en op de bus gedaan’, zegt mamma.
Sanne glundert. ‘En nu gaan we
kerstkoekjes bakken, want morgen is
het Kerstmis’, zegt mamma.

‘Je hebt gelijk’, zegt mamma tegen het
meisje. ‘Geef mij maar een paar ons van
die chocolaatjes en dan gaan we gezellig
thuis thee drinken. We vergeten wat er
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl		
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.
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VAN DUPPEN: DÉ SPECIALIST IN WITGOED
Al 90 jaar een begrip in Helmond en omstreken.
Wij voeren alle bekende merken vrijstaande
apparaten zoals wasmachines, drogers en koelen vrieskasten. Kwaliteit en service staan voorop. Ook voor inbouwapparatuur in uw keuken
kunt u bij ons terecht. In onze showroom tonen
wij u een zeer uitgebreid assortiment van alle
bekende merken. Het inbouwen van uw apparatuur kunt u desgewenst laten verzorgen door
onze eigen servicedienst. Én bijna alles is direct
uit voorraad leverbaar!
• groot assortiment
• scherpe prijzen
• direct uit voorraad leverbaar
• eigen servicedienst

INBOUW
VAATWASSER
• energieklasse A+
• volledig geïntegreerd
• 4 programma’s
• resttijdindicatie en
startuitstel
• aquastop
• Infolight
• SMV84L10EU
A+

Bij inlevering van deze

advertentie

GRATIS 8 JAAR GARANTIE*

799.-

599.-

€ 25.- extra kortingr
op deze vaatwasse

euro

ALLE GOEDS IN 2016!
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Het Mooiste Groen

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

Biezenweg 2a

Beek en Donk

Tel.: 0492-461310

www.tuincentrumdebiezen.nl
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Rampetampers carnaval in 2016
Zittingsavond op zaterdag 30 januari

Zaterdag 6 februari 2016: Foute Party

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. De voorverkoop is op 15 december begonnen
bij AH Dierdonk en de Receptie van de Fonkel

Zaal open 20.00 uur, Aanvang 20.30 uur, sluiting 1.30 uur.
Entree € 5,00

Wij hebben onze residentie verlegd naar de Fonkel maar
blijven de carnavalsvereniging voor Dierdonk. Om deze
reden heeft de wijkvereniging evenals voorgaande jaren ook
gemeend gratis entreekaarten beschikbaar stellen voor hun
leden. Bent u lid van de wijkvereniging en wilt u gratis de
Zittingsavond van de Rampetampers bijwonen, meld u dan
voor 31 december a.s. aan bij secretariaatwijkvereniging@
dierdonk.nl Bent u nog geen lid, wordt het dan!
Graag in je mail vermelden:
-Naam, adres en telefoonnummer
-of je 1 of 2 kaartjes zou willen hebben
-en zittingsavond Rampetampers (30 jan.)
uiterlijk 5 januari hoort u hoeveel kaartjes je krijgt.

Gazet januari 2016
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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.

Maandag 8 februari 2016: Kinderfestival

Deze middag wordt georganiseerd voor de kinderen van
de basisscholen. 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

21
11-12-2015 22:36:29

De wijkraad zoekt nieuwe leden
Taken van de wijkraad:

Sinds enkele maanden hebben twee leden afscheid moeten
nemen van onze wijkraad omdat aan de ene kant het
afstuderen prioriteit kreeg en de tweede persoon zijn drukke
werkzaamheden bij een nieuw werkgever niet meer kon
combineren met zijn taak binnen de wijkraad. De wijkraad
behartigt de algemene belangen van de wijk. Daarnaast
verbinden zij mensen om de leefbaarheid te verbeteren en om
wijkbewoners te stimuleren tot meedoen in de eigen buurt.
De wijkraad is voor de gemeente het eerste aanspreekpunt

• Het algemeen belang van de wijk behartigen
• Regelmatige contacten met wijkbewoners en verenigingen
in de wijk organiseren
• Met goede communicatie draagvlak inde wijk organiseren
• Actief bewonersinitiatieven stimuleren
• Actief een bijdrage leveren aan het versterken van lokale
netwerken in de wijk
• Voor besteding en verantwoording van buurtbudget
zorgen
• Jaarlijks een wijkactieplan maken
• Het wijkbezoek van het college organiseren
• Aan het breed wijkoverleg deelnemen
Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste personen, vrouwelijk
en/of mannelijk, die de twee open gevallen plaatsen willen en
kunnen invullen.
Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan contact op met de
secretaris de heer Wim van Hoof,
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl of telefonisch 514063

Status vissen in de wateren in Dierdonk
Naar aanleiding van het openstellen van de wateren in
Dierdonk en de onderhandelingen van de Gemeente met de
Hengelsport Vereniging Brabant/Zeeland, heeft de wijkraad
op 17 juli 2015 de gemeente een brief gestuurd met daarin het
advies van de wijkraad. In een bevestiging van de Gemeente
Helmond werd vermeld dat de wijkraad binnen zes weken een
antwoord zou krijgen. Dat hield in dat de wijkraad voor 28
augustus 2015 een reactie zou ontvangen, tenzij er wettelijke
bepalingen omtrent de behandelingstermijn van toepassing
zijn. Dat men de laatste zinsnede heeft gebruikt om tot op
heden geen antwoord te geven, is met de wijkraad tot op
heden niet gecommuniceerd.
Naar aanleiding hiervan heeft de wijkraad onderstaande brief
gestuurd.
L.S.
In de maand mei jl. heeft de Wijkraad Dierdonk een verzoek
van U ontvangen inzake het uitbrengen van een advies
betreffende het vissen in de wateren in Dierdonk.
Vanwege de tijdsdruk die er op dit project stond moest een
onderbouwde schriftelijke reactie aangeleverd worden medio
juni/juli. Dit verzoek bracht voor de wijkraad nog al wat werk
met zich mee, gezien de korte tijd welke er beschikbaar was
voor een reactie. Gelukkig waren er enkele wijkbewoners
bereid om snel een enquête te houden onder direct
aanwonenden.
De resultaten van deze enquête en de afspraken die tijdens de
oprichting van de wijk Dierdonk zijn gemaakt, zijn aangeleverd
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en per brief door de Gemeente Helmond bevestigd dat
een antwoord, omtrent het besluit van het college van B
& W., voor 28 augustus 2015 aan de wijkraad zou worden
verzonden, tenzij er wettelijke bepalingen omtrent de
behandelingstermijn van toepassing zijn. Mocht deze laatste
zinsnede door het college van B&W te zijn gebruikt, dan is de
wijkraad hiervan niet op de hoogte gebracht.
In september heeft de wijkraad nog steeds geen reactie
mogen ontvangen, waarop onze secretaris telefonisch contact
heeft opgenomen met de betreffende ambtenaar. Wanneer
de wijkraad goed is geïnformeerd zag het er naar uit dat B &
W een voor de wijk Dierdonk positief besluit zou nemen. Er
zou alleen nog maar gevist mogen worden door jeugd, maar
e.e.a. moest nog wel met de Hengelsport Vereniging Brabant/
Zeeland overlegd worden. Inmiddels is het december en tot
nu toe heeft de wijkraad na het telefonisch contact niets
meer mogen vernemen terwijl de nieuwe overeenkomst in
zou moeten gaan per januari 2016.
De Wijkraad zou het op prijs stellen wanneer ook zij
geïnformeerd worden omtrent het besluit van
B & W zodat er duidelijkheid komt voor de aanwonenden en
de wijkraad.
Met vriendelijke groet,
Wijkraad Dierdonk.
(Namen zijn wegens privacy redenen weggelaten)

Nieuwsblad voor Dierdonk

13-12-2015 23:03:33

Zorg samen wijk Dierdonk
De kerstmarkt, gehouden op 29 november j.l. in Parkzicht, was
een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. Menigeen
heeft de weg gevonden naar de 1e georganiseerde kerstmarkt
in Dierdonk en genoot van het diverse aanbod, een hapje en
een drankje.

Echter, wij moeten helaas ook constateren dat van de diverse
groeperingen – woonachtig in Dierdonk – zoals bijvoorbeeld
de politiek, overheid en semi-overheid en wijkverenigingen
actief in Dierdonk, weinig of geen mensen de moeite hadden
genomen om de kerstmarkt te bezoeken. Wij hopen de
volgende keer van well!!

Zorg Samen Wijk Dierdonk wenst u allen fijne, vredige
kerstdagen en voor 2016 veel geluk en vooral een goede
gezondheid.

Voor wat betreft hulpvraag en –aanbod zijn we druk doende;
eerste prioriteit ligt op dit moment bij het oprichten van de
belcirkel(s).

Ook in 2016 is er iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00
uur weer “inloop” in Parkzicht. Loop gezellig een keer binnen!
U ontmoet medebewoners voor een praatje of gezamenlijk
iets creatiefs te doen; ook is er gelegenheid om leesboeken
te lenen. Bovendien wordt er iedere eerste woensdagmiddag
van de maand gekaart (m.n. rikken).

Mocht u zich hiervoor alsnog willen aanmelden, stuur ons dan
een berichtje, ons e-mailadres is: zorgsamenwijk@dierdonk.nl
Overigens kunt u alle verzoeken voor hulp (mits deze geen
betrekking hebben op persoonlijke verzorging) richten aan
voornoemd e-mailadres.

De Wijkraad Dierdonk
Wenst U Fijne Kerstdagen En Een Gelukkig Nieuw Jaar
Bruisend En Sprankelend, Stralend En Schitterend,
Gezond En Gelukkig, Zorgeloos En Prachtig!

Gazet januari 2016
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Citadel nieuwe stijl
Geen inschrijfgeld
Gratis 1 maand extra
Gratis 6 maanden squash
Gratis 1x gebruik massage stoel
Bij afsluiting van

Jaar onbeperkt fitness
Voor slechts

OF

€ 4,95 per week

Jaar onbeperkt fitness en groepslessen
Voor slechts

€ 5,75 per week

Aanbieding geldig tot 1 februari 2016. Betaling jaarabonnement in één bedrag. Betaling per maand ook mogelijk.

Rivierensingel 90 (Brouwhuis)
Helmond
0492 - 517180
www.sportcitadel.com
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Squash, Fitness, Sportmassage,
Spinning, Steps, Zumba, Powerkick,
Body lift, Functionele training,
XCORE, Robotmassage, Fysiotherapie,
DéDé Danceballet, TaeKwon-Do
11-12-2015 22:01:36

Medi-Seinen: “Snot”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

Mijn voorliefde voor muziek, heeft u reeds diverse malen
mogen smaken. Zo ben ik een groot fan van “Gruppo
Sportivo” met als frontman hans vandenburg. “Gruppo
Sportivo” heeft mijn studententijd gekleurd, in positieve zin.
Het nummer “hey girl” is top. “She said your nose is running
honey, I said sorry, but it’s not”. Geweldig! Misschien moet
ik dit even uitleggen. Het gaat om “it’s not”. Spreek uit als
“snot”.
Over ‘snot”gesproken; graag wil ik met u spreken over
verkoudheid.
Verkoudheid is een ontsteking van het slijmvlies in de neusen keelholte, waarbij soms het slijmvlies in de kaakholten
betrokken kan zijn. Het slijmvlies produceert, de naam zegt
het al, altijd een beetje vocht en slijm. Wanneer het ontstoken
is, dan zwelt het slijmvlies op en vormt extra slijm. Daardoor
krijgt u bij een verkoudheid meestal een “loopneus”. Andere
klachten zijn: een verstopte neus, niezen, hoesten, keelpijn,
heesheid, oorpijn, en soms hoofdpijn. De klachten kunnen
gepaard gaan met koorts, met name bij kinderen. Over het

algemeen gaat een verkoudheid na 1-2 weken vanzelf over.
Verkoudheid wordt veroorzaakt door een virus. Het
verkoudheidsvirus verspreidt zich gemakkelijk in ruimten waar
mensen dicht bij elkaar zitten, en waar slecht geventileerd
wordt.Verkoudheid kan geen kwaad. Kinderen die verkouden
zijn mogen gewoon naar buiten.
Wat u zelf kunt doen: u kunt proberen besmetting te
voorkomen door uw hand of zakdoek voor uw mond te
houden wanneer u niest of hoest. Was u handen regelmatig,
en zorg voor een frisse lucht in huis. Stop met roken. Bij een
verstopte neus kunnen neusdruppels / -spray de klachten
verlichten (xylometazoline neusdruppels). Deze spray of
druppels mag u 3 maal per dag gedurende maximaal 1 week
gebruiken. Stomen kan verlichting geven. Voeg geen menthol
of eucalypthus toe. Deze middelen geven een extra slijmvlies
irritatie. Er bestaan geen medicijnen tegen verkoudheid en
antibiotica helpen niet.
Neem contact op met uw huisarts, wanneer u verkouden bent
en langer dan 3 dagen koorts heeft. Als u benauwd bent, of
een piepende ademhaling heeft. Wanneer uw baby slecht
drinkt, minder plast of suf is, en uiteraard, wanneer er andere
verschijnselen zijn waarover u zich zorgen maakt.
Ik mag graag kijken naar “tussen kunst en kitsch”. Ik zag daar
laatst een “snotneus” voorbijkomen. Een koperen olielamp
op hoge voet, met aan het oliereservoir een tuit waaruit een
katoenen pit komt. Mijn ouders hadden vroeger, toen ik nog
een snotneus was, in een tijd, toen geluk heel gewoon was,
ook een “snotneus”.
Graag tot een volgende keer, en moge het u tot die tijd meer
dan goed gaan
Math. Strijbos, huisarts medisch centrum dierdonk.
Ook te volgen op twitter: @mathstrijbos

Uitnodiging voor alle peuters in
Dierdonk en omgeving
Graag nodigen wij jullie uit om in de
kerstvakantie een ochtendje met ons
mee te knutselen.
Wij willen kerstkransen en rendieren
gaan maken.
Heb je zin om met ons mee te knutselen?
Dan ben je bij ons van harte welkom.
Dus neem je papa/mama, opa/oma/
vriendjes en vriendinnetjes mee om
samen met ons te gaan knutselen voor
de kerst. Dan gaan we er samen een
gezellige ochtend van maken.
Hier horen natuurlijk gezellige kerst
liedjes bij die we samen met jullie gaan
zingen!
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Kerstkransen maken en rendieren
knutselen
Datum: 29 december 2015
Tijd:
10.00 – 11.00uur
Locatie: De Bereboot
Wij wensen jullie alvast fijne kerstdagen
en de beste wensen voor 2016!!
Hopelijk zien we jullie dinsdag 29
december.
Wil je er bij zijn, laat dit ons dan even
weten via: kdv@bereboot.nl
De Bereboot, Adres: Oude Dierdonk 1,
5703 JV Helmond

Kling, klokje klingelingeling
kling, klokje kling
Kerstmis is gekomen
kaarsjes aan de bomen
kaarsje hier en overal
die ik strakjes branden zal
kling, klokje klingelingeling
kling, klokje kling!
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Nieuws van onze wijkagent:

Voorkom inbraak tijdens de feest
dagen.
De kerstdagen, oud en nieuw. Feest
dagen die we graag met familie en
vrienden door brengen. Inbrekers weten
dat en maken daar handig gebruik van.
Uit de cijfers blijkt namelijk dat op deze
dagen het aantal woninginbraken in
sommige wijken meer dan verdubbelt.
Laat inbrekers uw feestdagen niet
bederven en neem maatregelen. Zorg
dat het lijkt of er iemand thuis is. Laat
in en om het huis lampen branden. Zet
glazen op tafel en zet bijvoorbeeld de
radio aan. Check voordat u weggaat
of alle ramen en deuren op slot zijn en
draai deze op slot.
Natuurlijk let de politie tijdens de
feestdagen op vreemde en verdachte
situaties in uw wijk. Daar kan de politie
uw oren en ogen goed bij gebruiken.
Hoort of ziet u iets ongewoons? Een
persoon die op de uitkijk staat? Aarzel
niet en bel direct 112. De politie kan
wellicht een inbraak voorkomen en
een inbreker op heterdaad aanhouden.

Vuurwerk.
Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling.
Helaas vallen er ook elk jaar ernstig
ge
wonden en soms zelfs doden te
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betreuren door vuurwerk. Vaak doordat
niet iedereen verantwoordelijk omgaat
met vuurwerk of doordat het vuurwerk
illegaal en daardoor onveilig is. Het
zware knalvuurwerk veroorzaakt het
meeste letsel en de meeste schade en
overlast.
Welk vuurwerk is veilig?
Aan al het vuurwerk zit risico, daarom
is het belangrijk alleen goedgekeurd
consumentenvuurwerk te kopen bij er
kende verkooppunten en de gebruiks
aanwijzing goed te lezen.
U Herkent goedgekeurd vuurwerk aan:
• een Nederlandse gebruiksaanwijzing.
• dat u het alleen op 29, 30 en 31
december kunt kopen.
• de aanduiding ‘geschikt voor particul
ier gebruik’.
• een vermelding of afbeelding die
duidelijk maakt welke effecten u kunt
verwachten van het soort vuurwerk.
• de naam, de handelsnaam (of han
delsmerk) en de naam en plaats van
de vestiging van de fabrikant en de
importeur (of handelaar).
• het toegekende artikelnummer en
productiejaar.
• CE-keurmerk op nieuw vuurwerk.
Hoe weet u of vuurwerk illegaal is?
Bepalen of vuurwerk illegaal is, is lastig.
Het hoeft er niet afwijkend uit te zien en
wordt ook soms normaal aangeboden.
Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk
is al het vuurwerk dat niet in de legale
handel en binnen de vastgestelde ver
koopdagen in Nederland wordt ver
kocht. Voorbeelden van bekend illegaal
vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur,
mortierbommen, Chinese rollen, la
winepijlen en Cobra’s.
Wanneer mag ik vuurwerk afsteken of
bezitten?
Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari
02.00 uur mag u vuurwerk afsteken.
De verkoopdagen zijn 29,20 en 31
december. U mag geen vuurwerk op de
openbare weg bij u hebben vóór en ná
de verkoopdagen.
Hoeveel vuurwerk mag ik bezitten?
U mag maximaal vijfentwintig kilo vuur
werk in uw bezit hebben. Buiten de
koopdagen ook, maar dan op een
ver
veilige, niet voor het publiek toeganke
lijke plaats.
Hoe doe ik melding van illegaal
vuurwerk?
Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor

u en uw omgeving. Weet of vermoedt
u dat er ergens illegaal vuurwerk is
opgeslagen of wordt verhandeld?
• Meld dit bij de politie 0900-8844.
• Blijft u liever anoniem? Bel dan met
Meld Misdaad Anoniem op 08007000.
Via deze weg wens ik iedereen gezellige
feestdagen toe. Dagen om stil te staan
bij het jaar 2015 en om vooruit te kijken
naar 2016.
Uw wijkagent, Francisca Kamphuis
Contact wijkagent
francisca.kamphuis@politie.nl
Ingezonden oproep:
“Geachte wijkbewoners, Ik ben door
wijkagente Francisca Kamphuis ge
vraagd om in onze buurt een WhatsApp
beveiliging groepje samen te stellen.
Voor dit groepje ga ik als kartrekker fun
geren voor De Rhulenhofweide, Spren
genbergweide en de Leeuwenborch
weide. Diverse personen zijn al in mijn
WhatsApp groep opgenomen.
Woont u in een van deze straten, meld
je aan!
Er is op dit moment al een groep actief in
een andere wijk, deze is met mijn groep
gekoppeld.

Arie Manders
Rhulenhof-weide 44, 5709SH Helmond
Tel 0492 517564 / 0653310131
Email: a.manders23@upcmail.nl
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Een uitdagende vrijetijdsbesteding

Ben je op zoek naar een uitdagende
vrijetijdsbesteding?
• Lijkt het je leuk om een vlot zelf te
sjorren (bouwen met houten palen
en touw) en daarmee op het kanaal/
de vijver te varen?
• Lijkt het je leuk om, samen met een
groep leeftijdsgenoten, een speel
toestel te sjorren om op te klimmen
en klauteren?
• Lijkt het je leuk om een tocht te
lopen met behulp van een kaart en
kompas?
• Lijkt het je leuk om dingen te knut
selen – van hout, stof, gips, touw,
enz.?
• Lijkt het je leuk om je uit te leven
tijdens een bosspel, kampeer
weekend of een van de talloze
andere sport/spel activiteiten?
• Lijkt het je leuk om iets te doen met
expressie, drama, muziek, dans?
• Lijkt het je leuk om hout te hakken
en zagen om zelf een vuur te stoken
– en daar iets lekkers op te bakken?
• Lijkt het je het gezellig om samen
met een groep leeftijdgenoten te
genieten van allerlei avontuurlijke
activiteiten?

• Denk aan: Hiken, zwemmen, schaat
sen, steppen, zeilen, fietsen, allerlei
workshops, je kunt het zo gek niet
bedenken!
Dan is scouting zeker iets voor jou!
De scouts van scouting Paulus hebben
op dit moment plek voor nieuwe leden,
dus….Pak je kans!
Ben je in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar
en zoek je een spannende en uitdagende
vrijetijdsbesteding, kom dan een keer
vrijblijvend kijken bij de scouts.
De clubavonden zijn iedere vrijdag van
20.00 –22.00 u aan de Bakelsedijk 208.
Op de clubavonden bieden wij een zeer
gevarieerd programma, elke week weer
een verrassing! Wij motiveren scouts
om zo zelfstandig mogelijk mee te doen
want wij willen ook graag dat jullie er
iets van leren, maar natuurlijk gooien wij
je niet in het diepe, de leiding is er altijd
om jullie te helpen en te begeleiden.

De scouts gaan ongeveer 4 x per jaar
een weekend op kamp, natuurlijk in
tenten, behalve op winterweekend,
dan kiezen wij een blokhut in een leuke
omgeving. Als je echt fanatiek bent
dan kan je zelfs nog meedoen met de
regionale scouting wedstrijden die ieder
jaar in de Stiphoutse bossen gehouden
worden. Dit is een ontzettend leuk
weekend samen met scoutinggroepen
uit de regio.
Verder gaan wij ieder jaar, de eerste
week van de zomervakantie, een
week op zomerkamp. Dit is een week
boordevol avontuur en spanning. Je zet
samen met jouw groepje (patrouille) je
eigen tent op, je bouwt je eigen keuken
waar jullie de hele week ZELF in koken,
je maakt samen met jouw patrouille
allerlei opdrachten en je maakt samen
voornamelijk heel veel lol!
Leuk. Uitdagend. Spannend, en vooral
“Super gezellig” Dat is scouting!! Kom
erbij!!
Is jouw interesse gewekt, laat het ons
weten en kom gerust een paar keer vrij
blijvend meedraaien om te kijken of het
echt iets voor je is.
Wij willen graag al jullie vragen beant
woorden en wij hopen jullie een keertje
te zien bij ons in de blokhut, waar je
echt de scoutingsfeer kan proeven!!
www.scoutingpaulus.com
Facebook 			
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand was er de Sinterklaaspuzzel. Deze keer was
er maar een korte reactietijd. Toch waren er 15 inzendingen
en alle 15 goed. Echter een meisje had alleen de oplossing
gegeven en haar naam. Helaas kun je dan niet deelnemen aan
d eloting bij meerdere goede inzendingen. Vermeldt altijd de
volledige gevraagde gegevens. De oplossing nadat alle vakjes
waren ingevuld “Mijn schoen zetten“.
Er waren weer 3 prijzen te verdelen. Uit de goede oplossingen
heeft Jan van Duren, secretaris van de wijkvereniging 3
prijswinnaars getrokken die op 10 december, een boekenbon
van de Ganzeveer, in ontvangst genomen hebben. Op de
foto’s hieronder de gelukkige prijswinnaars voor de Kerststal
bij de hoofdingang van de Dierdonkschool.
Van Harte Gefeliciteerd

Suzi Tjong A Tjoe, Floris van der Hulst en Lieke Pastoor

Doe jij ook mee?

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze
maand een nieuwe kans. Deze maand hebben we een
“Kerstwoordzoeker“. Streep de woorden weg van links naar
rechts van rechts naar links, van onder naar boven van boven
naar beneden, schuin naar boven of beneden enz. Heb je
alle woorden weggestreept vul dan in de lege vakjes de
overgebleven letters in dezelfde volgorde in. Dit is de oplossing.

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 Kerstpuzzel
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Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, tot
dat je de basisschool verlaten hebt. Vermeld je
naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en of je een
jongen of meisje bent. Onder de goede oplossingen
verloten wij dan: 3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: Woensdag
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Januari 2016 in het Annatheater ...
Woensdag 6 en donderdag 7 januari:
Toneelspelen in het Annatheater!
Kom een gratis proefles volgen op onze Jeugdtheaterschool
Vliegen naar de maan, reizen in de tijd, in een weeshuis wonen
waar de vreselijke mevrouw Havik de baas is of zelf de koning
zijn in een prachtig kasteel. Dat kun je allemaal op het toneel
beleven. In de acteerlessen werk je aan je houding, stem en
verbeelding. Je vermogen om samen te werken en je fantasie
worden verbreed.
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de
enthousiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia Germano
professionele acteerlessen.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen.
Voor dag en tijd gratis proefles:
zie www.annatheater.nl, rubriek Jeugdtheaterschool
Voor meer informatie:
Lavínia Germano, telefoon: 0492- 547573/06-44369288
e-mail: laviniagermano@annatheater.nl; www.annatheater.nl

Lessen flamenco!
Proeflessen op woensdag 6 januari.
Vanaf januari 2016 worden er door Jessica Achten lessen in
flamenco gegeven voor kinderen, tieners en volwassenen.
Jessica heeft de dansacademie ArtEZ in Arnhem afgerond en
daarna voor langere tijd in Spanje gewoond om zich te specia
liseren in flamenco.
Zij besteedt in haar lessen aandacht aan houding, expressie,
muzikaliteit en persoonlijke correcties. De flamencolessen
worden gedeeltelijk door een gitarist begeleid.
Kom gratis een proefles volgen op woensdag 6 januari en
schrijf je snel in!
17.00 – 18.00 Flamenco (kinderen)
18.00 – 19.15 Flamenco (tieners)
19.30 – 20.45 Flamenco intermediate (volwassenen)
20.45 – 22.00 Flamenco beginners (volwassenen)
Informatie: Jessica Achten, Jessica.achten@gmail.com / 0683808200 /www.flamencoencuentros.com
Toneelgroep Vreemd Beest speelt “Ons Anna” vanaf 9 april
Kaartverkoop gestart!

Gratis proefles acteren voor (jong)volwassenen op woens
dag 6 januari. Voor iedereen vanaf 16 jaar.
Kom vrijblijvend een les volgen en ontdek hoe leuk
toneelspelen is!
Op woensdag 6 januari kun je de eerste les van de wintercursus
acteren gratis volgen om te kijken of het iets voor je is.
In deze cursus ga je vanuit verschillende invalshoeken een rol
verkennen en je eigen maken. Zo leer je op een waarachtige
manier andere persoonlijkheden op het toneel neer te zetten.
Deze cursus is zowel voor beginners als voor gevorderden
geschikt omdat er eventueel in niveaugroepen gewerkt zal
gaan worden.
De cursus wordt met een presentatie op
woensdag 2 maart 2016 afgesloten.
data en tijd: woensdag 6 januari van 19.45
tot 21:30 uur
meer informatie: Lavínia Germano,
telefoon: 0492- 54 75 73 / 06-44369288;
laviniagermano@annatheater.nl
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Vreemd Beest, het huisgezelschap van het Annatheater,
speelt “Ons Anna”, een theaterproductie over de Annawijk
in Helmond. 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.
De regie is in handen van Lavínia Germano.
data voorstellingen: 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 en 24
april 2016.
aanvang 20:00 uur, behalve op zondagen: 15:00 uur
entree € 15,00; CJP, CKV, kinderen tot 12 jaar € 10,00
reserveren reserveren@annatheater.nl, tel. 06-28104333

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

“Dierenland, … altijd interessant”

Als dierenarts kan je nooit zeggen dat je
“uitgeleerd” bent. Er komen steeds weer
nieuwe onderzoeken of therapieën op
de markt, andere technieken of er komt
een dier langs met een zeldzame ziekte.
Zelfs na jaren praktijkervaring kunnen
ze je verrassen met een interessante
aandoening die je nog niet eerder was
tegengekomen. Soms zie je aan
doe
ningen die we regelmatig bij honden
en katten tegenkomen ook bij andere
diersoorten en dat maakt het dan toch
weer “nieuw” en toch zeker niet minder
eenvoudig
Snoepie was een leuke en erg nieuws
gierige cavia. Met veel liefde verzorgd
door het jongste lid van het gezin en
duidelijk ook gewend op geknuffeld
te worden. Op een dag zag de jonge
eigenaar dat Snoepie wat verward voor
zich uit zat te staren. De verstrooide
bui duurde maar enkele tellen en na
telefonisch overleg besloten we nog
even af te wachten wat er zou gebeuren
en Snoepie goed in de gaten te houden.
Enkele weken later belde de eigenaar
op
nieuw: Snoepie had opnieuw een
aanval gehad maar dit keer leek het
veel erger te zijn: ze rilde over haar
hele lijfje, was onrustig en het leek
Alle
medewerkers
van
Dierenkliniek
Brouwhuis
wensen u en
al uw (huis)
dieren prettige
feestdagen
en alvast een
goed begin
van 2016 toe!
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alsof ze slecht kon zien. Bij aankomst
hier in de praktijk was ze weer helemaal
opgeknapt. Het vermoeden bestond
echter dat ze leed aan epilepsie, een
aandoening die we bij honden en soms
ook bij katten regelmatig tegenkomen.
Een injectie valium werd gegeven om te
proberen mogelijke verdere aanvallen
te onderdrukken. Maar enkele dagen
later belde de eigenaar weer terug. Het
werd alleen maar erger: Snoepie liep
in rondjes, was blind en viel regelmatig
om. Als dat gebeurde trok ze ook erg
met haar pootjes. Dit bevestigde het
vermoeden van epilepsie. Helaas over
leed Snoepie enkele dagen later omdat
de aanvallen niet meer onder controle
raakten.
Ook Humble was een leuke cavia en
duidelijk “handtam”. Reeds op zeer
jonge leeftijd kwam hij hier met de
klacht van niezen en regelmatig had
hij last van een bloedneus. Omdat
medicatie de klachten niet onder con
trole kreeg besloten we een röntgen
foto te maken van de schedel. Hier
op was duidelijk te zien dat de beide
middenoren onrustig waren, waar
schijnlijk ten gevolge van een infectie.
Een kuur van zes weken bracht gelukkig
verlichting en gedurende enige tijd was
Humble klachtenvrij. Maar na enkele
weken kwam de eigenaar toch weer
langs: Humble had veel last van zijn
oortje. Een oorzalfje gaf beterschap,
maar was niet voldoende om de
klachten lange tijd weg te houden. Een
oorinspectie onder sedatie volgde en
er werd een bacteriekweek gedaan om
zeker te zijn dat er geen resistente kiem
in het spel was. Uit deze onderzoeken

werd duidelijk dat het niet om een
‘eenvoudige’ oorontsteking ging maar
er rees een vermoeden dat Humble een
‘weefselwoekering’ (tumor) in zijn oren
had. Omdat deze langs de buitenkant
niet te zien of te benaderen was,
konden we hem enkel ondersteunen
met medicatie om hem comfortabel
te houden. Enkele maanden later
meldde de eigenaar zich weer: Humble
was vrolijk en actief, maar er was een
rood bolletje te zien in zijn oortje. Het
leek erg sterk op een poliep, iets dat
vooral bij katten voorkomt. Er werd
besloten om te proberen deze poliep
net als bij de kat onder sedatie in zijn
geheel te verwijderen. De kans dat er
een weefselstukje achterbleef in zijn
middenoor was reëel, maar tegelijk was
dit ook zijn enige kans op een blijvend
herstel. Omdat een cavia-oortje erg
nauw is, zeker als er ontsteking en
zwelling in de gehoorgang zit, was het
niet eenvoudig om tot in de diepte te
geraken. Uiteindelijk lukte het toch om
het gezwelletje aan de basis vast te
grijpen en in zijn geheel te verwijderen!
Misschien was Humble voorgoed verlost
van zijn pijnlijke oortje. Nu kon hij rustig
wakker worden aan de zuurstof. Helaas
stopte hij tijdens de recovery plots met
ademen en is hij enkele minuten later
overleden. In plaats van een vrolijk
telefoontje naar de eigenaar had ik plots
slecht nieuws te melden…
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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Ruysenaars|vdBroek is sinds 2012 een Pluspraktijk (certificering zorgverzekeraars), ’s avonds geopend en 5 minuten verwijderd van Dierdonk.
De praktijk heeft een sterke samenwerking met oefentherapie Mensen dieck, Bekkenfysiotherapie, Podotherapie, Ergotherapie en YorAction
trainingscentrum.

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

yentill

Aanbieding

Januari en Februari 2016

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

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

Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
voor informatie
Cadeaubon vanaf € 10,00
of een afspraak
pag 6 mario verhoeven Advertentie Gazet 2014.pdf
06-52407050 e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407
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Stagelopen op Basisschool Dierdonk

Wie op een willekeurige dinsdagmiddag
rond kwart over 12 de koffiekamer
binnenloopt, zal zien dat nagenoeg
iedere stoel bezet is. Op meerdere
dagen in de week en met name op
dinsdag, lopen er diverse stagiaires door
onze school. Waar de een net begonnen
is met een opleiding, studeert de ander
over een half jaar al af. Hieronder een
blik op enkele van deze nieuwe talenten.
Meester Ryan (groep 5A)
Wij zijn groep 5A en hebben sinds kort
een stagiaire, meester Ryan.
Meester Ryan heeft verkeerslessen
gegeven. Hij ging over de fiets, is de fiets
wel veilig? Het volgende moet er op
zitten: een bel, voorlamp, achterlamp
en je moet zorgen dat je zadel en stuur
goed vast zitten. Je moet ook een
reflector hebben op je trapper en achter
bij je achterlamp en bij de wielen.
We mochten de fiets van Filip in de klas
nemen. Zo konden we kijken of de fiets
veilig was. Gelukkig, meneer Ryan heeft
de fiets goedgekeurd!
Juf Mercedes (groep 4-5C)

woningen ter grootte van een rijtjeshuis.
We brachten een bezoek aan de
basisschool Podrinje, waar we ver
wel
komd werden met optredens
van de leerlingen. Vanaf de volgende
dag werden we meteen in het diepe
gegooid, we mochten hele dagen
les
geven. Maar met wat handen en
voetenwerk slaagden we erin om met
de kinderen te communiceren. We
hebben laten zien hoe wij les geven in
Nederland, interactief, coöperatief en
spelenderwijs.
Basisschool Dierdonk heeft onder
andere atlassen, reken- en kleurmate
riaal en spelletjes beschikbaar gesteld.
De leerkrachten en leerlingen waren
er ontzettend blij mee en het werd
dezelfde dag nog in gebruik genomen.
Gedurende onze studiereis waren de
sporen van de oorlog nog volop zicht
baar. Het was dan ook mooi om te
zien hoe de kinderen genoten en even
hun zorgen konden vergeten.
We
sloten de week af met een middag
waarbij kinderen konden aansluiten
bij verschillende activiteiten zoals: op
maken, buitenspelletjes, stoepkrijten,
knut
selen, tekenen en bordspelletjes.
Het was een onvergetelijke ervaring!

Belcirkel voor de wijk
In samenwerking met de wijkraad
Dierdonk gaat basisschool Dierdonk
vanaf januari meehelpen met het
opstarten van een belcirkel. Iedere
ochtend zal basisschool Dierdonk de
nummer 1 van de belcirkel bellen. Deze
persoon zal de volgende telefonisch
benaderen en zo verder. Zo wordt er
gekeken of iedereen bereikbaar is. De
laatste persoon zal weer terugbellen
naar basisschool Dierdonk en dan is de
cirkel weer rond.
Iedereen die er behoefte aan heeft in
de belcirkel opgenomen te worden,
kan bellen met Myriam Janssen, tel:
5107741
Wij wensen iedereen een fijne kerst en
een gelukkig en leerzaam nieuwjaar toe.
Dat het een jaar vol met mooie, nieuwe
uitdagingen mag worden!

Juf Marleen (groep 8C)
Hallo, ik ben Marleen, student van
Hogeschool de Kempel. Onlangs heb
ik de kans gekregen om met stichting
Out of Area op studiereis te gaan naar
Bosnië-Hercegovina. Een ontzettend
leuke en indrukwekkende ervaring.
Met een groep van 15 medestudenten
we
vluchtelingenkamp
be
zochten
Mihatovići, dat 20 jaar na de oorlog nog
steeds bewoond is. Er is geen geld om
straten en huizen te onderhouden, er
lopen zwerfhonden rond en overal ligt
afval. Mensen leven met 4 gezinnen in
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advertentie House of JAB Gazet september c ©Gazet.pdf

Mierloseweg 288
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Horstlandenpark 59
5709 MC Helmond

0492-842216
06-41055575
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www.schildersbedrijfbieleveld.nl
Info@schildersbedrijfbieleveld.nl
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Kersen eten
Middenin de winter ziet
een koolmeesje een slak
in de kersenboom. "Wat
doe jij hier nou?" vraagt
het koolmeesje. "Kersen
eten," antwoordt de slak.
"Maar er zitten toch nog
helemaal geen kersen in
de boom?" zegt het koolmeesje verbaasd. "Nee, nu
nog niet," zegt de slak,
"maar als ik boven ben wel."
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NIEUW IN DIERDONK!
Yanty Praktijk voor Reflexologie
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,vruchtbaarheidsproblemen
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Reflexologie Yanty
Mary Tjong A Tjoe
Natuurgeneeskundig Therapeut
Singravendreef 1
5709 RH Helmond
06-46352246
info@yanty.nl
www.yanty.nl
Behandelingen worden geheel
of gedeeltelijk vergoed door de
meeste zorgverzekeraars.
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Kanoënde broer en zus klaar voor de
volgende stap

Maartje (19) en Joris (18) Otten doen
aan kanoslalom. Vaste lezers van de
Gazet hebben er vast al ooit vaker over
gelezen. 2015 was een goed jaar voor
de twee. Het nieuwe jaar staat in het
teken van twee dingen: het halen van
het schooldiploma én een nieuwe stap
zetten in het internationale veld van
kanoslalommers.

in het afgelopen jaar voor de tweede
keer Nederlands kampioen bij de
senioren. In april hoopt hij zich tijdens
de selectiewedstrijden te plaatsen voor
de Worldcup wedstrijden in 2016. Als hij
slaagt wil hij in ieder geval in Helmond
blijven wonen, zodat hij dagelijks
zijn trainingen kan doen op de Zuid
Willemsvaart.

Joris is de jongste van de twee. Hij
vaart in een C1. Dat betekent dat hij
op zijn knieën in de boot zit en dat hij
zijn slagen maakt met een eenbladige
peddel. In het afgelopen jaar heeft
Joris veel in het krachthonk gezeten.
Kracht en techniek zijn de twee pijlers
onder deze wildwatersport. Joris werd

Maartje heeft het wat makkelijker dan
Joris. Zij deed vorig jaar al examen in
vier vakken en hoeft er dit jaar nog
maar drie. Omdat ze minder tijd op
school hoeft te zijn, traint ze vaak in
het buitenland. Vorig jaar kon ze door
extra sponsorbijdragen voor het eerst
twee weken trainen in Dubai. Een mooie

ervaring in een jaar waarin ze ook haar
eerste wedstrijden op het hoogste
internationale niveau mocht varen. De
klasseringen, 47-ste in Krakow (Polen) en
41-ste in La Seu d’Urgell (Spanje) waren
uitstekend te noemen. Komend jaar wil
Maartje gaan studeren in Nottingham.
Daar kan ze haar studie combineren met
haar trainingen op wild water.
Het grote doel van de twee is om te
schitteren op de Olympische Spelen
van 2020 in Tokyo. Maar zover is
het nog lang niet. Op 2 en 3 april
aanstaande staat de eerste en meteen
belangrijkste wedstrijd van het jaar op
het programma. Dan moeten Maartje
en Joris zich in Leipzig kwalificeren voor
de Worldcups, EK en WK. We houden
jullie op de hoogte!

Inschrijven tot 27 april op www.tc81.nl

Geheel over de openbare weg, overige verkeer wordt stil gezet, dwars
door Helmond, begeleid door ervaren motards, EHBO, bezemwagen.
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Start, rust en finish locatie:




Carolus Lyceum
Markesingel 2,5707 DJ, Helmond
Vertrek
:
09:30 uur
Einde
:
14:00 uur

GROEPSTOERTOCHT

afstand 2 x 50 km met rust

maximaal 250 deelnemers (vol is vol)

snelheid max 28 km/u

racefiets verplicht

dragen van helm verplicht

vooraf inschrijven verplicht

inschrijven leden NTFU € 6,- overigen € 8,-
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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
Óok voor
autoverhuur

24
b e re / 7
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 productenvan
productenvan onze
onze streek
streek
Meer
Meer info
info en
en reserveren:
reserveren:
0492-342200
0492-342200
Bakel
Bakel

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

EXTRA SLEUTEL

Nederheide kerstbrunch en -diner
1e en 2e Kerstdag

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

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

T O T Z I E N S I N B A K E L!!
Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2016
- Advertenties Gazet van Dierdonk jan 2016.indd 36
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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.
Wij wensen alle parochianen in Dierdonk een Zalig Kerstfeest!
Vieringen met de jaarwisseling
De oudejaarsviering in de Jozefkerk om 17.00 u., met
mannenkoor Lambardi.
De nieuwjaarsviering in de Lambertuskerk, om 11.00 u.

U kunt niet zonder de parochie; u heeft er voor gekozen om bij
onze gemeenschap te willen horen. Om de gemeenschap en
de kerk in stand te kunnen houden is er veel geld nodig. Alles
kost geld. We vinden het allemaal fijn dat er in onze parochie
nog 4 kerken geopend zijn. Maar deze kerken kosten geld,
denk maar aan het onderhoud, verzekeringen en belastingen,
de kosten voor het verwarmen. Ook kan een parochie niet
draaiend gehouden worden zonder personeel.
Sluit u ook financieel aan bij onze parochie of als u al kerk
bijdrage betaalt, bekijkt u eens of deze iets verhoogd kan
worden. Iedere bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer :
NL72RABO 0171 0800 84 ten name van R.K. Parochie H.
Lambertus Helmond.
Ook kunt u de parochie machtigen om per maand, per
kwartaal, per halfjaar of per jaar een bedrag van uw rekening
af te schrijven. Formulieren hiervoor liggen achter in de kerk.

Wij wensen alle parochianen in Dierdonk een gezegend 2016
toe!
Vraag van de penningmeester:
Draagt u ook uw steentje bij?
Ieder jaar, in januari, is er de AKTIE KERKBALANS. Met deze
actie doen wij een beroep op U om uw parochie financieel
te laten draaien. Door uw financiële bijdrage zorgt u er voor
dat onze parochie komend jaar en ook in de toekomst blijft
bestaan en financieel gezond blijft.
Onze parochie telt 18.208 ingeschreven katholieken; het
aantal gezinnen en alleenstaande is 11.576. Dat zijn er heel
wat. Slechts 690 gezinnen en alleenstaanden hiervan doen
mee aan de kerkbijdrage; dat is nog geen 6%! Het zal u niet
verbazen dat ook de opbrengst kerkbijdrage de laatste jaren
fors gedaald is.
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

37
12-12-2015 11:47:36

Protestantse Gemeente Helmond
Kerst In Bethlehem (-Kerk)

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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Kerstnachtdienst (24 december om
22.00u): Thema: ‘Wie trekt aan de
touwtjes?’ M.m.v. oecumenisch ge
mengd koor Lighthouse o.l.v. Arjan
Mooij, Pieter Flach en Corine Beeuwkesvan Ede (voorgangers)
Kerstmorgen (25 december om 10.00u):
Thema: ‘Mag ik bij jou?’ Kerstfeestgezinsviering, waarin het kerstverhaal
wordt verteld en gespeeld voor en door
jong en oud. M.m.v. het oecumenisch
gemengd koor Cantimond o.l.v. Marjan
Vree, Corine Beeuwkes-van Ede
(voorganger).
Veel heil en zegen in 2016!
Oude woorden voor een nieuw jaar:
woorden van heelheid en goedheid,
die we zo hard nodig hebben in onze
wereld. Maak heel wat stuk is en goed
wat slecht is; het is een zegenbede en
opdracht tegelijkertijd. Ik wens het u
allen van harte toe in het nieuwe jaar:
veel heil en zegen!
Corine Beeuwkes-van Ede

Koffie-inloopochtend
Elke dinsdagmorgen houden we inloopkoffieochtend in de Ontmoetingsruimte
van de Bethlehemkerk van 10.0012.00u. Een ieder die het gezellig vindt
om een kopje koffie te drinken samen
met anderen, elkaar te ontmoeten op
een doordeweekse dag, nodigen we
hierbij uit! Van harte welkom

Zincafé in de Bethlehemkerk!
Elke 2e dinsdagavond in de maand is er
‘het Zincafé’ 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.
12 januari: ‘Mediteren met het
Hebreeuwse alfabet’ door Sid Bachrach.
De schrijver van het gelijknamige boek
(en tevens spreker op deze avond) legt
verbinding tussen letters en meditatie.

Nieuwsblad voor Dierdonk
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Dierdonkkoor DIDOKO
Zaterdag 21 november hebben wij een
workshop zingen van Maria Coolen van
het Kustkwartier gehad.
We begonnen ’s-morgens om 10 uur vol
goede moed. Het was heel intensief en
de koffie pauze kwam ook op tijd. Na
een kwartiertje gingen we weer aan de
gang.
We hadden allemaal
verschillende
oefeningen en iedereen deed goed mee.
Om half 1 hadden we een lunch die
door iedereen heerlijk en relaxt werd
genuttigd.

Om half 2 begonnen we weer en we
leerde steeds meer over ons lichaam.
Ons eigen klankbord, zoals Maria dit
noemde, werd steeds mooier.
Maria was zeer tevreden over ons.
Iedereen heeft tot de laatste minuut alles
gegeven. Om half 5 waren we klaar en ik
denk dat ik voor iedereen kan spreken
dat het een zeer leerzame dag was.
Voor herhaling vatbaar.
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Maria Coolen bedankt en iedereen die
aanwezig was ook bedankt voor jullie
inzet en medewerking.
Jannet van de Kolk
Voorzitter Dierdonkkoor DIDOKO

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.

o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...................................
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Familienaam:
.........................................................................
Adres:		
.........................................................................
Postcode:
....................................................
Tel.: 0492 ....................................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam

Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)
Datum: ............................ Handtekening: ......................................................
De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende
per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie
wordt bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende
verenigingsjaar.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9 - 5709 PM Helmond
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VERKOCHT!
VERKOCHT!
VERKOCHT!

‘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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Prettige feestdagen en veel Woonplezier in Dierdonk!
Namens alle medewerkers van ons kantoor wensen wij u prettige feestdagen en
ontzettend veel Woonplezier in 2016!
Wij kunnen terugkijken op een uitstekend jaar waarbij wij, mede door onze
flexibiliteit, op ieder gewenst tijdstip al onze huidige opdrachtgevers,
woningzoekende en verkopers waarvan we het huis hebben verkocht (of aan hebben
verkocht!) naar volle tevredenheid hebben geholpen met het realiseren van hun
woonwensen.
Bent u op zoek naar een makelaar die 24 uur per dag (ook op zaterdag!) voor u klaar
staat? Neem dan contact met ons op om kennis te maken (0492-549055).

Alwin Greefkes, Makelaar

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