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Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature
De fotoclub van
Dierdonk
www.fotodier.nl (0621606934
stevenlangewouters@hotmail.com
Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. Tineke de Jong
Ouderenwerk
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, ( 518956
owhdhelmond@gmail.com
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders,
(542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
contact: ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:

Helmond

Haverveld Dierdonk



Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl
DIERDONK informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent M.Beckschebe (0900-8844
mail: maizie.beckschebe.@politie.nl
Basisschool Dierdonk
(512021
Dierenambulance
(513971
Gemeente (Meldingen)
(140492
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
Parochie H.Lambertus
(522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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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
Behandeling op afspraak
(556156
www.tandartsvanhagen.nl
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(510410
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Spreekuur: Di ochtend, namiddag, avond
Do ochtend,
In overleg andere dagen mogelijk
Afspraken: 9:00-14:00
(518551
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Peuterspeelzaal Hummeldonk

(514611
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088 2088200
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Het is weer tijd
Hallo Gerard, het is weer tijd.
Tijd waarvoor, Frank?
Voor het jaarlijkse voorwoord.
Oh ja, ik heb ooit beloofd elk jaar het
voorwoord van de kerst-editie van de
Gazet te verzorgen. Zodat de redactie dat
een keer niet zelf hoeft te doen.
En? Heb je al een idee?
Nou, ik stel voor om nu meteen de geit
bij de horens te pakken. Er was immers
veel te doen rond de geitenboerderij
vlakbij ons Dierdonk. Met een voorlopig
gunstige afloop.
Ja, en wat dacht je van de N279?
Klopt, de politiek is er eindelijk uit. De
Wolfsputterbaan wordt niet verbreed. Er
komt een weg om Dierdonk heen. Weer
goed nieuws voor onze bewoners, zou
ik zeggen.
En de toekomst?
De toekomst? Je bedoelt, wat staat er in
2018 allemaal te gebeuren in Dierdonk?
Ja, precies.
Nou, zoals niet iedereen zal weten, bestaat Dierdonk in mei 2018 precies 25
jaar.
Tijd voor een feestje?
Jazeker. De wijkvereniging is actief geweest met het enthousiasmeren van
wijkbewoners om deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij te laten gaan.
Is dat gelukt?
Ja en nee. Er was een mooi initiatief
met mooie uitgewerkte plannen. Twee
thema’s in 1 en al een mooie naam.
Tussen Kunst & Quizien?
Precies. Een soort Kunst in Dierdonk in
combinatie met voeding. Een feel-good
markt op het snijvlak van kunst en lekker,
verantwoord eten. De animo om mee te
organiseren viel helaas wat tegen. Kunst
in Dierdonk lijkt in 2018 wel terug te
keren maar de combinatie met eten is
zogezegd even op een laag pitje gezet.
Maar enthousiaste organisatoren kunnen
zich altijd met een idee melden.
Nog andere plannen vanuit de wijkvereniging?
Ja. Het bestuur is een actief beleid gestart
om het ledenaantal op te krikken. Een
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huis-aan-huis flyer heeft al nieuwe leden
opgeleverd. Die krijgen allemaal een fles
wijn als welkomstcadeau. Verder willen
we een beter overzicht zien te krijgen van
alle activiteiten die in Dierdonk plaatsvinden. Niet alles valt onder de vlag van
de wijkvereniging. Dat hoeft ook niet per
se, maar het is wel goed als het totale
aanbod beter gecommuniceerd wordt.
Hoe dan?
Via de wijkinformatieborden en natuurkijk op de vernieuwde website
www.dierdonk.nl met de daaraan
gekoppelde facebook-pagina en twitter account. En natuurlijk via dit mooie
wijkblad.
De Gazet?
Ja, de Gazet. Een kleurrijk medium dat zijn
waarde in deze digitale tijd nog steeds
heeft. Om dit gevoel te onderbouwen
gaan we in 2018 bewoners vragen om
hun mening over de Gazet. Ook over de
inhoud.
De inhoud?
Jazeker. Ook in deze Gazet komt weer van
alles voorbij. Van tennisclub tot carnaval.
Van kinderdagverblijf tot protestantse
kerk. Van wijkraad- en wijkverenigingsnieuws tot gaviolizaal. Van hobby’s van
wijkbewoners tot mediseinen en dierenkliniek-perikelen. Van wijkagent en politiek tot kinderpagina’s. Hoe goed wordt
deze spreiding gewaardeerd? Daar zijn
we benieuwd naar.
Ai, ik heb nog maar 1% accu. Heb je nog
een laatste opmerking?
Ik wil graag afsluiten met een welgemeende wens.
Namens het bestuur van de wijkvereniging
wens ik iedereen gezellige feestdagen,
een groots oud en nieuw en een gezond
en actief 2018. Hopelijk tot ziens bij een of
meerdere activiteiten in Dierdonk. Zeker
rond het 25 jarig bestaan.
s

sman
o
B
rd
G e ra

Voorzitter Wijkvereniging Dierdonk
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Het Mooiste Groen
Prettige feestdagen
en een warm 2018

UW BADKAMER EN CV SPECIALIST

Biezenweg 2a

Beek en Donk

Tel.: 0492-461310

www.tuincentrumdebiezen.nl

€ 5,korting!

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Wij danken onze adverteerders voor het
in ons gestelde vertrouwen in 2017.
en wensen ze
Prettige Kerstdagen en een
ondernemingsrijk 2018
Nieuwsblad voor Dierdonk

Vanaf € 25,- aan boodschappen.

Gegarandeerd
de laagste prijs!
Jumbo is en blijft de goedkoopste bij u in de
buurt. Dankzij onze laagsteprijsgarantie bent u
bij ons het goedkoopst uit. Is de vaste prijs elders
toch lager? Meld het ons. U krijgt als dank het
product gratis en we passen de prijs aan.
Tegen inlevering van de waardebon krijgt
u nu ook nog eens € 5,- korting!

Waardebon
€ 5,- korting
•
•

Geldig vanaf € 25, aan boodschappen
Waardebon inwisselbaar bij onderstaande
Jumbo van vrijdag 15 december t/m
zondag 31 december 2017

•
•

Maximaal 1 waardebon per transactie/klant
Kijk op jumbo com/spelregels

Jumbo, Bakel, Auerschootseweg 17

Kijk voor de spelregels op: jumbo.com

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192
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Timeless Jubileum

Bernhardstraat 15
5761 BH Bakel
0492-386262
Lekker slapen.
De normaalste zaak
van de wereld
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Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

alle maten

Elektrisch
verstelbaar 3815,-

2499,alle maten

Vakmanschap
sinds 1884

Al 133 jaar
gegarandeerde
kwaliteit

Uitvinders
van de
CombiSpring®

ELGA
HYBRIDE
WARMTEPOMP

€ 1.800,subsidie!

Cijnsbeemden 2
5706 NP Helmond - Brandevoort
M 06 295 74 376
E info@deinstallatieman.nl

www.deinstallatieman.nl

Stabiel
ligcomfort
over de gehele
breedte

Duurzaamheid,
ondersteuning
en ventilatie

Geheel compleet
∙ Originele
Combispring® matras
∙ Latex topper
∙ Topper anti-slip
∙ Luxe achterwand
∙ Draadloos elektrisch
verstelbaar
∙ Hoogwaardige
meubelstof

Op weg naar een rookvrije generatie
Momenteel loopt de landelijke campagne “Op weg naar een rookvrije
generatie”. Deze is geïnitieerd door
het Longfonds, de Hartstichting en
KWF Kankerbestrijding.
Hiermee wordt beoogd het rookvrij
laten opgroeien van kinderen van
zelfsprekend te maken. Ieder kind dat
geboren wordt, moet de kans krijgen
om volledig rookvrij op te groeien. Dat
kan in een rookvrije omgeving, zonder verleidingen en met
goede voorbeelden om hen heen. Uit onderzoek blijkt dat het
zien roken van anderen, kinderen aanzet om later zelf te gaan
roken.
Kinderen die vanaf nu worden geboren doorlopen het liefst al
een rookvrije zwangerschap; gaan naar een rookvrije kinder
opvang en school; spelen in rookvrije speeltuinen en sporten
op een sportvereniging waar niet meer gerookt wordt in de
buurt van kinderen.
In de raadsvergadering van 28 november jl. hebben we
daarom met steun van D66 en Helder Helmond een motie

ingediend waarin gevraagd werd om ook in Helmond te stre
ven naar rookvrije gemeentelijke speelplaatsen, sportparken
en (omgeving van) scholen en kindcentra. Om daarom dit
initiatief onder de aandacht te brengen van beheerders/eige
naren van speelplaatsen, sportparken, scholen en kindcentra
binnen onze gemeentegrenzen én om rookvrije zones bij
speelplaatsen, sportparken, scholen en kindcentra kenbaar te
maken middels borden.
Roken verbieden zou niet nodig moeten zijn. We willen niet
betuttelen. Het kenbaar maken van de wens kinderen rookvrij
te laten opgroeien, moet rokers attenderen op de impact van
hun gedrag op kinderen.
De motie is omarmt door het college bij monde van de
wethouder jeugdbeleid Margreet de Leeuw. Zij gaf te kennen
dat het idee helemaal past binnen de wens een gezonde stad
te zijn. De motie werd unaniem aangenomen.
Wit u meer weten over deze actie? Kijk op
www.rookvrijegeneratie.nl
Mirjam van der Pijl, raadslid PvdA.
Email: mirjamvanderpijl@gmail.com

Nog een paar dagen dan is het kerst en
gaan we bijna het nieuwe jaar in
Het jaar 2017 ligt al weer bijna achter
ons. Een jaar waar best veel in is
gebeurd, zowel positief als negatief,
zeker op gemeentelijk niveau. Denk
aan sportcampus de Braak en het
nieuwe stadspark dat er aan zit te
komen. Maar ook de strijd om te
voorkomen dat er een geitenhouderij
zou komen in een pand aan het
Muizenhol.
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Ikzelf probeer altijd van het positieve uit te gaan en daarom
wil ik u
Namens Senioren 2013 / 50Plus allen fijne kerstdagen
en een goed, gelukkig en gezond 2018 wensen.
Jan van Aert, gemeenteraadslid namens
Senioren 2013
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Gratis kaartjes
Carnaval Parkzicht
Het bestuur van wijkvereniging Dierdonk stelt
ook dit jaar weer 20 vrijkaartjes ter beschikking
voor de carnavalsavond in Prakzicht op 27 januari.
Voorwaarden: u moet lid zijn van de wijkvereniging
en u moet voor 1 januari een verzoek mailen naar
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Per gezin maximaal 2 gratis kaartjes.
Bij teveel aanmeldingen beslist het lot. Je hoort uiterlijk
10 januari hoeveel kaartjes je krijgt.
Bestuur van wijkvereniging Dierdonk

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

Hoe kunt U lid worden;

• Via internet www.dierdonk.nl,
• Je gegevens mailen naar
R.vandenreek@upcmail.nl
• Je gegevens invullen op het formulier
en inleveren, Berkenheuveldreef 4,
		
5709 SW Helmond

Datum: ............................
Handtekening:
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......................................................
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Op zoek naar “het perfecte plaatje”

Fotografie is altijd al voor veel mensen een leuke bezigheid
geweest en zit nog steeds in de lift qua populariteit. Dat komt
natuurlijk omdat je tegenwoordig met je smartphone ook
altijd je fototoestel bij je hebt en de kwaliteit van de foto’s
steeds beter wordt. Maar ook het programma ‘Het Perfecte
Plaatje’ zal menigeen motiveren om iets, of iets meer, met
fotografie te gaan doen. Misschien wel hierdoor hebben
we bij onze fotoclub Fotodier de laatste tijd veel nieuwe
leden mogen verwelkomen. Vaak horen we dan dat men al
liefhebber van fotografie is, maar te weinig er mee doet en
bij de fotoclub komt om daar verandering in te brengen. En
uiteraard ook omdat men wil leren betere foto’s te maken.
Hoewel ik zelf al jaren lid ben van Fotodier, kom ik door de
drukte van alle dag ook te weinig toe aan mijn hobby. De
fotoclub is voor mij dan ook een stok achter de deur om in
elk geval tweemaal per maand expliciet tijd hierin te steken.
Dat is bij onze maandelijkse clubavond in Parkzicht en bij ons
maandelijkse clubuitje waarbij we op pad gaan. Wanneer ik
ook echt met fotografie aan de slag ga, is tijdens vakanties.
Dat zal voor veel mensen gelden denk ik. Tijdens elke vakantie
ga ik meerdere keren voor zonsopkomst alleen op pad, terwijl
de rest van het gezin lekker uitslaapt. Vaak maak ik dan de
mooiste foto’s, omdat ik in de dagen ervoor de omgeving al
heb verkent en weet waar de mooie plekjes zijn. Daarbij is het
licht in de ochtend net voor of na zonsopkomst op z’n mooist
en kan ik de tijd nemen om ‘het perfecte plaatje’ te maken.
En dat kan van alles zijn: een landschap, stadsgezicht, portret,
macrofoto, enzovoorts.
Afgelopen zomervakantie hebben we ruim 3 weken een
rondreis in Vietnam gemaakt. Ik ben met meer dan 2000
foto’s thuis gekomen en heb dan nog een hele klus om de
mooiste foto’s uit te zoeken en die na te bewerken. Maar
dat is allemaal napret en er komen altijd wel enkele topfoto’s
uitrollen die me een ultiem geluksmomentje bezorgen. Foto’s
waar je nog vaak naar terugkijkt en die je graag aan anderen
laat zien. Ik heb daar ook nog een foto tour gemaakt met
een professionele Nederlandse fotograaf die daar gevestigd
is. Naast dat hij ons de mooiste plekjes liet zien, heb ik ook
weer het een en ander geleerd van hem. Dergelijke foto tours
worden op veel toeristische plaatsen aangeboden en zijn
zeker de moeite waard om eens uit te proberen op vakantie.
Wil je alvast je fotografie vaardigheden verbeteren en ook
tussen de vakanties plezier beleven aan deze leuke hobby?
Kom eens vrijblijvend onze clubavond bezoeken of neem eens
contact op, zie www.fotodier.nl.
Peter Kanters
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Computerinloop Parkzicht
Vanaf donderdag 4 januari bent u weer van harte welkom op
onze wekelijkse inloopochtend. Alle wijkbewoners kunnen
vanaf nu gratis gebruik maken van de ondersteuning die we
daar bieden. Financiële ondersteuning van de wijkvereniging
en wijkraad maken dit mogelijk. U kunt de inloopochtenden
dus gratis bezoeken, zonder ergens lid van te zijn. Om deel te
nemen aan de maandelijkse workshop dient u wél lid te zijn
van de wijkvereniging of van Seniorweb.
U kunt tijdens de wekelijkse inloopochtend ook privéles
krijgen, aan de hand van het cursusmateriaal van Seniorweb.
Er zijn tal van cursussen beschikbaar, bijvoorbeeld E-mailen
met Windows Mail, Aan de slag met Facebook, Foto’s beheren
en bewerken m.b.v. ipad / Windows 10 / Android-tablet, leer
alles over WhatsApp enz.
We hebben daarvoor onze laptops opnieuw ingericht en
tegelijkertijd voorzien van SSD-geheugens, waardoor ze een
heel stuk sneller zijn geworden.
Uiteraard mag u ook uw eigen apparaten, zoals laptop, tablet
en smartphone meebrengen. Wij doen ons best u zo goed
mogelijk te helpen.
In november hebben we een workshop over streaming
georganiseerd. Daarin werd duidelijk hoeveel informatie
en entertainment via deze kanalen geboden wordt. Van
instructiefilm en theatervoorstelling, tot het genieten van
bijvoorbeeld reizen van andere mensen.
Als u het wilt en een goede internetverbinding hebt, dan kunt
u afscheid nemen van LP’s, Cassetebandjes, CD’s en DVD’s en
de bijbehorende apparatuur de deur uit doen. Films, series
en muziek zijn in zeer ruime mate beschikbaar geworden
en kunnen, middels streaming via het internet, direct uw
woonkamer in komen.
Op donderdag 11 januari kunt u van 10:00 tot 12:00 uur
horen en zien met welke apparatuur u de films en muziek op
uw eigen geluidsinstallatie en TV kunt zien en gaan we dieper
in op de huidige internet muziekdiensten.
Aan belangstellende deelnemers van deze workshop kunnen
we documentatie verstrekken over de bezochte websites en
URL’s en over de te gebruiken apparatuur.
We stappen in de toekomst en zien wat de jeugd boeit.
Tenslotte willen we u attenderen op de Seniorweb Open
Week, die gehouden wordt van 22 t/m 28 januari 2018.
Daarin zullen alle Helmondse leercentra waar Seniorweb mee
samenwerkt, zich presenteren. Computerinloop Parkzicht zal
daar ook aan meedoen.
Rest ons u allen een goede Kerst en een mooie jaarwisseling
toe te wensen.
Karoline, Carel, Hans en Jan
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MoetNiks mededelingen
Feestelijke Kerstviering

Op woensdag 20 december bent u van harte uitgenodigd
voor de jaarlijkse kerstviering.
We verwachten u in Parkzicht om 10.00 uur. Na de gebruike
lijke koffie en gebak gaan we dit jaar de uurtjes daarna aan
een culturele invulling over Helmond spenderen. Wij zijn
daarvoor in het oude archief gedoken met een knipoog naar
de huidige tijd. U mag meedenken en raden welke foto bij
welke plek hoort.
We besluiten met de warme goulash en brood rond 13.00 uur
en denken dat iedereen dan genoeg gepraat en geluisterd
heeft en zonder honger en dorst met een fijn gevoel naar huis
gaat.
De kosten bedragen € 5,- p.p. voor leden en € 7,50 voor niet
leden. Opgeven en betalen tot 14 december 2017 bij Jeanne
(512516), Rhulenhofweide 10.

Koersbal op woensdag 27-12-2017
gaat door bij voldoende deelname.

Het MoetNiks jaar is bijna teneinde.

Nog even snel een terugblik; wegens te weinig deelname ging
de Surinaamse middag niet door.
Maar we kijken met veel plezier terug op de middag in Lierop
waar we met veel Dierdonkers alweer voor de derde keer
Curling speelden. De winnaars van dit jaar zijn met stip Liesje
en Cor. Met een record aantal punten zullen zij in de boeken
worden opgenomen en daar een poosje blijven staan.
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Alle andere activiteiten liggen vast in ons geheugen en wij
kunnen constateren dat alles bij elkaar het bestuur een stijlvol
jaar heeft aangeboden.
Bij deze wensen wij u een Fijne Kerst en een Voorspoedig
2018, waarin u weer volop kunt en mag genieten van de vele
activiteiten van de MoetNiks club.

Eerste winterwandeling

Zet maar alvast in de agenda van het nieuwe jaar! Op
dinsdag 23 januari 2018 staat de eerste Winterwandeling
gepland.
We vertrekken om 10.30 uur vanaf het parkeerterrein Albert
Heijn. De route is een verrassing en de niet wandelaars zijn
vanaf 12.00 uur welkom in Parkzicht voor een kopje koffie.
Gaarne opgeven uiterlijk 17 januari bij Jeanne (512516),
Rhulenhofweide 10.
Woensdag 14 februari 2018 is Aswoensdag. In overleg met
Parkzicht bekijken we nog of er Koersbal gehouden kan
worden. Zie hiervoor de mededelingen in de volgende Gazet.

Tweede winterwandeling

Deze keer zal het een “Soepwandeling” zijn. Voor nadere
informatie; zie de volgende Gazet.
Bestuur van “MoetNiks”.
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Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 2016-17
Inleiding

Het verenigingsjaar liep van 1 juli 2016
t/m 30 juni 2017. Ook dit jaar zijn er
weer veel activiteiten georganiseerd.
Helaas is de tafeltennisvereniging
vanwege het te geringe aantal leden
gestopt.
De financiële situatie van de wijkvereniging ziet er nog steeds gezond uit.
Er is dit jaar weer een licht positief
exploitatiesaldo.
Het bestuur bestond uit Gerard Bosmans (voorzitter), Jan van
Duren (secretaris), Friedy van den Reek (penning-meester)
en Ivo Dolmans. Het bestuur stimuleert en faciliteert de
activiteiten. Dit alles is mogelijk dankzij de vele vrijwilligers en
actieve coördinatoren die het dagelijkse regelwerk binnen de
diverse clubs verzorgen.

organisatie van het Dierdonkweekend. Ook financieel
hebben wij daar graag een belangrijke bijdrage aan geleverd.
Het weekend heeft dit jaar op 9, 10 en 11 september
2016 plaatsgevonden in het Dierdonkpark. Op vrijdag de
kinderdisco en Dierdonk got’s talent. Op zaterdag knutselen,
tafeltennistoernooi, golftoernooi en de feestavond verzorgd
door DJ Petertje en op zondag een hardloopwedstrijd en het
volleybaltoernooi voor de 19e keer.

Gratis kaarten

Dit jaar hebben wij wederom onder de leden een aantal gratis
kaarten verloot voor de kletsavond op 4 februari 2017 met
Carnaval in Parkzicht.

Feest vrijwilligers

Ledenadministratie

De ledenadministratie is per boekjaar 2016-2017
overgenomen door onze penningmeester, Friedy van den
Reek. Het jaar begonnen we met 360 leden. In november
2016 zijn er aanmaningen gestuurd aan 59 leden die al
langer dan een jaar geen contributie hadden betaald. Hierna
hebben 56 leden alsnog opgezegd om diverse redenen. Het
ledenaantal is nu gestabiliseerd. Er zijn dit verenigingsjaar in
totaal 13 nieuwe leden genoteerd t/m 30 juni 2017, waardoor
het totaal aantal leden op 317 staat.
Voor het verenigingsjaar 2017-2018 hebben zich al weer 7
nieuwe leden aangemeld en in dit najaar zal er deur aan deur
een flyer worden bezorgd ten behoeve van ledenwerving.

Het vrijwilligersfeest van verenigingsjaar 2016-2017 heeft
op zondagmiddag 2 juli 2017 plaatsgevonden. Voor alle
vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de wijk was een
foto-zoektocht georganiseerd op de route met de fiets naar
het Culinair Centrum in Aarle-Rixtel, waar eerst het spel
“Kraak De Code” moest worden gespeeld. Het feest werd
aangeboden door de besturen van Parkzicht, Wijkraad en
Wijkvereniging, waardoor een dag ontstond waarop een
breed scala vrijwilligers met elkaar kon praten. Vrijwilligers
zijn de drijvende kracht en onmisbaar voor de wijk en we
hopen dat zij nog lang actief blijven.

Nieuw: Alle nieuwe leden vanaf 1 januari 2017 worden verrast
met een fles wijn die door leden van het bestuur persoonlijk
zal worden bezorgd. Dit gaat in het najaar plaatsvinden
met terugwerkende kracht en zal in de toekomst een vaste
activiteit zijn.

Samenwerking Stichting Dierdonkdagen

Ook dit jaar heeft de wijkvereniging weer intensief
samengewerkt met de Stichting Dierdonkdagen bij de
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Jaarvergadering

De jaarvergadering van wijkvereniging Dierdonk heeft
plaatsgevonden op maandag 7 november 2016 om 20.30 uur
in Parkzicht. Het jaarverslag van de vereniging is gepubliceerd
in de Gazet van december 2016. Het concept verslag van de
vergadering is geplaatst in de Gazet van april 2017.

De Gazet

Bijna het gehele seizoen hebben we wederom heel hard
moeten werken met onze 3 vaste medewerkers om de 11
uitgaves op tijd gereed te hebben. Gelukkig is onze redactie
op het einde van het seizoen versterkt met een vierde
redactielid, Maartje van Lith, die ons ondersteunt bij allerlei
redactionele werkzaamheden en als columnist vaste bijdrages
gaat leveren. Een echte aanwinst.
Ook Ray Nicholson heeft, als onze vaste illustrator, weer
iedere uitgave gezorgd voor de speciaal voor de Gazet
gemaakte kleurplaat en alle tekeningen op de spelletjes
pagina. De lay-out wordt verzorgd door Jos van den Eijnden
en Sylvia Neve en Frank Smits zorgt voor de kinderpagina’s en
alle advertentiepagina’s. We zijn ook blij dat we steeds kunnen
rekenen op onze trouwe inzenders van de vaste rubrieken en
columns zoals die van de politiek, de hobby van, de wijkagent,
de dierenarts, de huisarts, de basisschool, verenigingen van
sport, hobby en cultuur en nu de nieuwe rubriek van Maartje,
die schrijft over de Dierdonker onder ons.
De Gazet is gratis voor alle bewoners wat mede mogelijk is door
onze adverteerders. Frank Smits bezoekt alle adverteerders
persoonlijk en probeert ook nieuwe te bereiken. Het valt niet
altijd mee om de adverteerders te binden. Verder is er door
scherp onderhandelen weer een kostenbesparing behaald
bij de drukker. Daarnaast is onze drukker altijd bereid snel te
leveren, daar zijn we erg blij mee. Het lukt ons nog steeds om
het wijkblad kostendekkend uit te brengen. Wederom dank
aan het team van bezorgers dat ervoor zorgt dat de Gazet zo
snel bij de mensen op de mat ligt.
De Gazet is ook te lezen op internet, enkele dagen na verschijning van de gedrukte versie, op de site www.dierdonk.nl en

dan klikken op Gazet. De Gazet mag er zijn! Sinds korte tijd zijn
de e-mailadressen van de Gazet eindigend op.org vervallen en
wordt gebruik gemaakt van redactie@dierdonkgazet.nl.
Voor advertenties: advertenties@dierdonkgazet.nl en voor de
kinderpuzzel: puzzel@dierdonkgazet.nl

Website

De website www.dierdonk.nl is van wijkvereniging en
wijkraad gezamenlijk. Zij plaatsten belangrijke berichten via
de beheerder Charles van den Reek. Hij zorgde ook voor de
plaatsing van meldingen op de facebook-pagina en twitteraccount. Ook de facebook-groep Weggeefhoek Dierdonk
met ruim 400 leden werd beheerd door hem. Begin 2017 is
hij hiermee helaas gestopt. De wijkraad en wijkvereniging
hebben gezamenlijk vervanging gezocht en gevonden. Het
bedrijf Visual Circle verzorgt nu het beheer.

Kinderdisco

De jeugddisco wordt nog steeds met veel plezier gehouden
voor en door de kinderen. We zien nog steeds vanuit de
onderbouw veel kinderen deelnemen, kinderen die echt hun
best doen voor de danswedstrijd en meedoen aan de thema’s.
Veel animo ook bij de ouders als vrijwilliger. Omdat er een
aantal ouders gaat stoppen zullen we actief gaan werken
aan opvolging en continuïteit. Niet alleen de jeugd van de
basisschool heeft plezier aan de disco, maar ook de jeugd
van de middelbare school. Wij bieden hen de mogelijkheid
een maatschappelijke stage te lopen. Het voordeel is dat zij
ook bijdragen aan het aantrekkelijk houden van de disco’s
door hen zelf ideeën te laten uitwerken die de thema’s
aantrekkelijker kunnen maken.
Het afgelopen jaar zijn er vijf jeugddisco’s gehouden, waarbij
de eerste traditiegetrouw georganiseerd is door de Stichting
Dierdonk Dagen in de gymzaal naast Parkzicht. De overige vier
disco’s zijn gehouden in Parkzicht en voorzien van een thema.
Helaas hebben de beide Dj’s te kennen gegeven het komende
seizoen niet meer te kunnen draaien. We zijn naarstig op zoek
naar een nieuwe DJ voor vier disco’s per jaar.
Door de terugloop van het aantal leerlingen op basisschool
Dierdonk heeft de financiële situatie dit jaar extra aandacht
gevraagd. Door de alertheid van de huidige leiding van de
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disco kon daar tijdig op worden geschakeld. Aangezien wij dit
als organisatoren een belangrijke activiteit vinden, hebben
wij een verhoging van het budget aangevraagd en gekregen.
Daardoor kon ook de laatste disco doorgaan.
Tevens is gesproken over een oplossing voor het feit dat het
seizoen niet synchroon loopt met het begrotingsjaar van de
wijkvereniging. Hoe een en ander structureel budgettair moet
worden opgelost zullen wij als leiding van de disco bespreken
met het bestuur.

andere jaren. Het bleek een succes dat deelnemers konden
kiezen.
Gedurende het zomerseizoen zijn er maandelijks fietstochten
gereden. Zoals elk jaar is er in juli een Jeu de Boules toernooi
met barbecue geweest. In september hebben we een excursie
naar de Jan Paagman Sterrenwacht in Asten gemaakt.
Op 23 oktober 2016 was er een kanaalwandeling naar de
Cacaofabriek. In november hebben we, zoals vorig jaar, Indoor
Curling gespeeld in Lierop. De kerstbijeenkomst was op 21
december weer druk bezocht en, verzorgd met spelletjes,
hapjes en een drankje, een succes.
Verder waren er twee aanmeldingen van nieuwe bestuursleden
voor MoetNiks, te weten: Joke Nieuwhoff en Wim Claassen.
Als bestuur van de wijkvereniging zijn we daar erg blij mee.

MoetNiks

Iedere week is er op woensdagochtend door veel deelnemers
in de winterperiode koersbal gespeeld in Parkzicht en in de
zomerperiode zowel koersbal (binnen) als jeu de boules
(buiten) op de banen bij de Promenade. Dit in afwijking van

Januari, februari en maart waren de maanden van de
winterwandelingen, met een afsluiting in Parkzicht, ook voor
de niet-lopers.
In april hebben we een bezoek gebracht aan een anthurium
kwekerij in Asten. Eveneens in april hebben wij bijzondere
aandacht besteed aan het afscheid van mede-oprichter
en bestuurslid van MoetNiks Peter van Rooij. Bij onze
feestelijke koersbalochtend was Jan van Duren namens de
Wijkvereniging aanwezig, die ook een woordje sprak, wat erg
gewaardeerd werd.

De jaarlijkse bustocht vond plaats op 16 mei 2017. Dit jaar
zijn we in Amersfoort (keistad) geweest. We konden met de
boot en met een city-treintje Amersfoort nader bekijken. Ter
afsluiting was er een heerlijk 3-gangen diner in Hoenderloo.
Deelname was weer overweldigend, ofschoon er nog een
paar plekjes in de bus over waren.
Tot en met juni zijn er nog 2 korte fietstochten geweest. Bij
alle activiteiten hebben we een groeiend aantal deelnemers
gehad en meerdere nieuwe gezichten gezien.

Computerinloop Parkzicht

Van begin oktober tot half april was er elke donderdag
ochtend gelegenheid om vragen te stellen over de werking
en het gebruik van PC, laptop, tablet en smartphone. Er
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werd individuele ondersteuning gegeven bij het oplossen van
problemen met de apparatuur en software. Deze service is
gratis voor onze leden.
Daarnaast was er elke tweede donderdag van de maand
een presentatie of workshop over een actueel onderwerp,
verzorgd door Carel van der Zanden en Hans Geerarts.
Zo is aandacht besteed aan de verbinding tussen de
gebruikersapparatuur en het internet en (de gevaren van)
WIFI. Als bestuur zijn wij erg blij met deze activiteit.

Toneelgroep Maskerade

Helaas heeft Maskerade moeten besluiten om in maart 2017
geen voorstelling op de planken te zetten. De regisseur heeft
ervoor gekozen om het wat rustiger aan te gaan doen én drie
van de leden hebben besloten om minimaal een jaar niet te
spelen. Als bestuur wachten we af wat de toekomst brengt.

Country-line dance

“The Silver Valley Countryline Dancers” dansen voor het 16e
jaar in Parkzicht op de vrijdagavonden. Harry en Annie Geurts
hebben er nog steeds veel zin in om de groep enthousiaste
line- dansers, variërend van beginners tot gevorderden te
begeleiden. Er worden nieuwe country-dansen geleerd maar
ook oudere dansen worden herhaald. Er worden zowel linedansen geleerd, waarbij men in lijnen staat, als koppeldansen,
die je met zijn tweeën danst.
Kom gerust eens kijken of meedoen.

Dartteam

Het dartteam Parkzicht ’07 bestaat uit zeven leden en
bevindt zich al jaren in de 2e divisie van de dartcompetitie
van de Peelland Dartbond. Het team speelt elk jaar 26
dartwedstrijden. De 13 thuiswedstrijden vinden plaats in
wijkcentrum Parkzicht op donderdagavond. Door ziekte van
een van de sterspelers is het ternauwernood gelukt om in
de 2e divisie te blijven. In juni 2017 bestond het dartteam
10 jaar. Een mooi moment om de dartbanen te vernieuwen
en de verlichting te optimaliseren. Inmiddels is Maikel Haans
toegetreden tot het team en bestaat het team verder uit Jan
van Hees (captain), Herman en Luc Meulendijks, Arthur Arts,
Martin Swinkels en Gerard Bosmans.

Kerstbloemschikken

Dit verenigingsjaar hebben we met Kerstmis een specifieke
thema-avond bloemschikken georganiseerd op 20 december
2016. Tonnie Smits en haar collega Anneke hebben we
weer bereid gevonden om dit te organiseren. Voor dit soort
workshops is altijd veel belangstelling. De oogst van de avond
was schitterend.

Dierdonkquiz

In 2016 is de Dierdonkquiz alweer voor het derde
achtereenvolgende jaar gehouden. Een geweldige activiteit
in onze wijk, die door het hardwerkend en enthousiaste
quizteam wordt georganiseerd. Als wijkvereniging hebben wij
daar dit jaar voor de eerste maal financieel aan bijgedragen.
En dat van harte. Het aantal quizteams is dit jaar gestegen
tot 20. Dat betekent dat er zo’n 300 á 350 inwoners van
Dierdonk meegedaan hebben aan het oplossen van de
puzzelvraagstukken. Op 8 oktober was de quizavond en op 29
oktober de prijsuitreiking in Parkzicht met het live - optreden
van Bart en Theo.

Hondenwandeling

Op 5 februari 2017 is er weer een hondenwandeling
georganiseerd door Hart voor Honden Dierdonk. Voor leden
van de wijkvereniging is deze wandeling, waar na afloop iets
lekkers wordt aangeboden, gratis.

Tai Chi

Speciaal voor de leden van de wijkvereniging hebben we in
samenwerking met Jacqueline Thielen in Parkzicht wederom
een introductieles/cursus Tai Chi georganiseerd. De lessen
hebben op de dinsdagavond plaatsgevon-den van september
tot eind januari en van februari t/m eind juni.
oktober 2017
Secretaris Wijkvereniging Dierdonk,
Jan van Duren

Fotoclub Fotodier

Fotodier heeft dit jaar een kleine ledenuitbreiding
gehad. Wij hebben op dit moment 17 leden en twee zeer
geïnteresseerden.
Net als vorig jaar, zijn onze clubuitjes en clubavonden meer
op elkaar afgestemd. Door middel van thema’s vullen wij
onze tijd steeds meer gestructureerd. Komend jaar willen
wij aansluiten bij “tussen kunst en quisine” met een fotoexpositie. Wij willen heel graag meer samenwerking met
andere deelclubs van Wijkvereniging Dierdonk, maar het
is lastig om met zo’n kleine groep, fotodier-leden bereid te
vinden om foto’s te maken. Elke maand verzorgt Fotodier in de
Gazet twee pagina’s gevuld met mooie verhalen maar vooral
ook prachtige shots, met iedere keer daarin een persoonlijk
accent gelegd door de schrijver.
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Het kerstfeest van de kerstman

De kerstman rookt tevreden een pijpje.
Uitgeput aait de kerstman zijn ren-dier.
Hij mompelt wat en het rendier snuift.
Zijn warme vochtige neus is vlakbij het
oor van de oude man. Er trekt een rilling
door het rendierlijf. Stoom komt uit zijn
neusgaten. “Het zit erop, beestje,” zegt
de kerstman zacht. “Nu mag je rusten.”
Verdrietig kijkt de kerstman in de
glanzende ogen van zijn trouwe lastdier.
Het laat zijn kop zakken, alsof het zich
schaamt voor zijn eigen vermoeidheid.
“Ik ben ook moe,” zegt de kerstman
troostend. “We hebben hard gewerkt
en ver gereisd.”
Voorzichtig legt hij een deken over
de rug van het rendier. Hij schudt
even zijn hoofd. Waarom voelt hij zich
teleurgesteld? Andere jaren kwam
hij in de nacht van tweede kerstdag
toch tevreden thuis? “Het was dit jaar
anders,” zegt hij zacht voor zich uit. Het
rendier draait zijn kop half naar hem om.
Dan zegt het, met woorden die alleen de
kerstman kan verstaan: “Anders hoeft
niet altijd slechter te zijn.” De kerstman
knikt, maar hij kan er nu niet in geloven.
“Ga maar slapen,” zegt hij enkel. Nog
éen keer streelt hij de fluwelen nek en
gaat de stal uit.
Langzaam loopt hij naar zijn houten
hut. Hij hijgt en worstelt tegen de
wind in. Het is gaan sneeuwen, geen
dwarrelende zachte kristallen, maar
striemende verijsde vlokken. Binnen
pookt hij het vuur op. Zuchtend schuift
hij zijn gemakkelijke stoel dichter naar
de haard en gaat zitten. Met een hand
wrijft hij over zijn voorhoofd. Hij rilt,
maar zijn voorhoofd gloeit. Buiten gaat
de storm tekeer. De ijzige wind rukt
aan de luiken voor de ramen, giert in
de schoorsteen. Het dak maakt een
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roffelend geluid. De dakbalken kraken
en steunen. De kerstman let er niet
op. Hij voelt zich nog steeds verward.
Andere jaren genoot hij van dit moment.
Moe maar voldaan zat hij dan in zijn
stoel voor het vuur, zijn voeten op de
kachelplaat. In de vlammen had hij weer
al die blije gezichten gezien. Hoeveel
kinderwensen waren niet in vervulling
gegaan? Maar nu? Weer schudt hij zijn
hoofd. “Wat is er toch met me aan de
hand?” denkt hij. Hij doet zijn ogen
dicht, leunt achterover in zijn stoel. Het
gebulder van de wind klinkt al verder en
verder... De geluiden worden doffer en
doffer... De kin van de kerstman zakt op
zijn borst.
Plotseling klinkt een krassende stem:
“Arme man!” Geschrokken kijkt de
kerstman op. “Arme man!” zegt de
stem weer met een geluid alsof er
takken kraken. Het komt uit de haard.
De kerstman fronst zijn voorhoofd en
staart naar het vuur. Dan ziet hij iets wat
alleen de kerstman kan zien: boven het
vuur op een dikke tak die uitsteekt, zit
een klein grauw mormel. Het grinnikt
geniepig.
Als de kerstman van zijn verbazing
bekomen is, wordt hij boos. “Laat me
met rust,” moppert hij. “Moet je mijn
kerstfeest soms verknoeien! Wie ben
je eigenlijk?” “Je beste vriend,” zegt het
mormel. “De stem in je hoofd. En ik wil
je behoeden voor nog meer domme
streken.” “Domme streken?” vraagt de
kerstman onzeker.
“Ja, jaar in jaar uit breng je met Kerstmis
overal op de wereld cadeaus rond.
Ondanks je hoge leeftijd vertrek je
telkens fris en vrolijk. Maar hoe kom je
terug? Doodmoe, bekaf, versleten en
uitgeput. Koud en kleumend en met
lege zakken. Je bent en blijft een arme
domme oude man.”
Met lege zakken...? De kerstman veert
op. “Nee!” roept hij. “De zakken voor de
cadeaus zijn leeg, ja. Natuurlijk zijn die
leeg. Maar de zakken van mijn broek...
Wacht!” De kerstman staat op en pakt
een trommeltje van de schoorsteen. Hij
haalt het deksel eraf en kijkt erin. Het
is leeg, tot op de glimmende bodem.
Dan grijpt hij met beide handen tegelijk

in de zakken van zijn broek. Hij haalt er
iets uit dat alleen de kerstman kan zien
en stopt het in de trommel. Hij pakt zijn
pijp van de schoorsteen en gaat weer
zitten, met de trommel op zijn schoot.
Hij moet ineens weer denken aan de
woorden van zijn rendier: “Anders
hoeft niet altijd slechter te zijn.” Een
handvol zand lijkt ook weinig, denkt de
kerstman. Maar ga de korrels maar eens
tellen... Glimlachend kijkt hij naar het
vuur. Hij knikt het kleine mormel boven
de vlammen toe. “Ik kom veel rijker
terug dan ik ga,” zegt hij. “Dit jaar viel
het wat tegen, maar toch... Ik ben rijk.”
“Laat je rijkdom dan maar eens zien!”
roept de stem. Weer knikt de kerstman.
Terwijl hij de trommel openmaakt, zegt
hij zacht: “Geluk is een fijn poeder dat
rond de kinderen zweeft. Uit elk huis
waar ik kwam, nam ik een klein beetje
mee.” Dan zwijgt de kerstman. Hij denkt
aan de andere jaren. Toen was zijn
trommeltje altijd vol. Nu is het maar
half vol. Hij heeft dit jaar zoveel lege
huizen op de wereld gezien. Niemand
woonde er. Er brandde geen licht, er
speelden geen kinderen. En dan waren
er de huizen waar veel te veel mensen
woonden. Er werd hard gepraat en
de kinderen maakten er ruzie. In die
huizen kon de kerstman nauwelijks
gelukspoeder vinden.
Hij zucht en kijkt naar het vuur. Het
mormel grijnst nog steeds. “Ja,” zegt de
kerstman. “Ik was teleurgesteld. Maar
als ik zuinig ben, heb ik genoeg poeder
om er tot volgend jaar Kerstmis van te
genieten.” De kerstman zucht tevreden
en begint zijn pijp te stoppen met
wat gelukspoeder. “Heb je daar al die
moeite voor gedaan,” zegt het mormel
spottend. “Het is meer dan je denkt,”
mompelt de kerstman nog voordat hij
zijn pijp aansteekt. “Hun geluk is mijn
geluk.”Het mormel zwijgt. De wind fluit
en huilt in de schoorsteen. De vlammen
flakkeren hoog op en het hout knettert.
Een grote wolk as vliegt de schoorsteen
in. Het mormel is verdwenen.
Boven de pijp van de kerstman kringelt
een gouden sliert rook. De kerstman
leunt behaaglijk achterover. Wat een
heerlijk kerstfeest, denkt hij tevreden.
Mijn kerstfeest
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Kleurplaat

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

Oplossingen op pag 29.
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Onlangs zijn wij in een landelijk onderzoek, door een onafhankelijke
instantie, als beste makelaar voor de regio Zuidoost-Brabant
uit de bus gekomen. 4e van Noord Brabant en 22e van Nederland.
Er zijn 9000 woningmakelaars in Nederland.
Vestiging Helmond:
Hoofdstraat 155
5706 AL Helmond
0492-661884
info@heuvel.nl
Vestiging Eindhoven:
Aalsterweg 134c
5615 CJ Eindhoven
040
7820849
t ging
Helmo
eindhoven@heuvel.nl
Hoofdstraat 155

Hier zijn we erg trots op. Deze beoordeling is op basis van een 4 tal
criteria tot stand gekomen.
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Er is weer Openbaar Vervoer in Dierdonk
Op 11 december komt er in Dierdonk weer een vorm van
openbaar vervoer (OV).
Na jarenlang leuren is het er dan toch van gekomen.
Bravo Flex is de naam en het is OV op afroep. In eerste
instantie komt er één bushalte op de hoek Dierdonklaan Kromme Geer. De gemeente gaat in overleg met Hermes
bekijken of er ook op korte termijn haltes kunnen komen op
de hoek Coendersberglaan - Arcenlaan en Zonnedauwsingel
- Lage Geer.
U roept de bus op via Whats app of door te bellen. Binnen
een klein kwartier arriveert de bus vervolgens bij de door u
opgegeven halte. De verder spelregels en kosten vindt u op de
site van Hermes.
Wijkraad Dierdonk

Vervanging wilgen in Dierdonk
De komende maanden plant de gemeente 42 nieuwe bomen
in de wijk Dierdonk. Deze bomen vervangen de wilgen
die al lang voor overlast zorgen in de wijk. Het gaat om de
specifieke soort Salix alba ‘Sericea’.
Deze wilgen worden weggehaald en daarvoor in de plaats
worden de nieuwe bomen komende maanden geplant. De
aanplant duurt tot eind maart 2018.

Wilgen leiden tot overlast

In de wijk Dierdonk zijn het afgelopen jaar opnieuw veel
klachten geweest over de overlast van wilgen, die bij de
aanleg van de wijk zijn geplant. Vorig jaar is al een aantal van
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de wilgen vervangen. Het betrof toen bomen langs een deel
van de Waterleliesingel en aan de Zevenstersingel. Voor het
komende plantseizoen (november tot en met maart) staat de
vervanging van de overige bomen op de rol.

Meer variatie aan bomen

De 42 nieuwe bomen zijn van negen verschillende soorten,
waaronder de linde, eik, esdoorn en tulpenboom. Bij de
boomkeuze is nadrukkelijk rekening gehouden met de waarde
die deze boomsoorten hebben voor insecten zoals bijen en
vlinders. Daarnaast wordt de variatie aan insecten groter door
te kiezen voor meerdere boomsoorten.
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Nieuwe fase N279:
onderzoeken en vormgeven
Nu het voorkeursalternatief voor de N279 definitief is
vastgesteld, is het tijd voor de volgende stap. Wat gaat er
nu gebeuren? En wat kunnen omwonenden en andere
belanghebbenden daaraan bijdragen? We vroegen het
projectmanager Mark van den Hoven en omgevingsmanager
Joep Mooren van de provincie Noord-Brabant.
De keuze voor de ligging van de weg is vastgesteld: Het betreft
een toekomstbestendige aanpak waarbij de aansluitingen
en kruisingen ongelijkvloers worden gemaakt en de N279
grotendeels 2x1-baans blijft. De N279 wordt om Dierdonk
heen gelegd.

Omdat het tracé bij Dierdonk een natuur- en waterbergingsgebied doorsnijdt, wordt er ook gekeken naar het compenseren van natuur, maatregelen voor waterberging en het
herstellen van de verbinding tussen natuurgebieden. “In het
voorkeursalternatief is daarom bijvoorbeeld een ecoduct over
de Heikantseweg opgenomen. Daarbij wordt ook gekeken
naar het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.”
Ten slotte vindt er nader geluidsonderzoek plaats. Wat zijn
de mogelijkheden om geluidsoverlast te beperken? Welke
vernieuwende technieken zijn daarvoor beschikbaar?
“Samen met de omgeving willen we bijvoorbeeld bezien of
geluidsschermen gecombineerd kunnen worden met energieopwekking door zonnepanelen, of geluidwering die tegelijkertijd de lucht zuivert”, verduidelijkt Van den Hoven.

Samenwerken met belanghebbenden

Het voorkeursalternatief N279 Veghel-Asten.

Onderzoeken

Allereerst staan er tot en met februari 2018 diverse
technische onderzoeken op de planning, vertelt Mark van
den Hoven: “We willen bijvoorbeeld tijdig inzicht hebben in
archeologische vindplaatsen en nog mogelijk achtergebleven
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog”, legt hij uit.
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Zijn team trekt er actief op uit om omwonenden en andere
lokale belanghebbenden te vragen mee te denken over
hoe de weg er uiteindelijk uit moet komen te zien. “Hun
stem is belangrijk om ervoor te zorgen dat de weg zoveel
mogelijk recht doet aan het gebied: samen werken we aan
het ontwerpen van viaducten, het inpassen van de weg, het
materiaalgebruik etc. ”
Daarvoor komen in de periode tot februari 2018 verschillende
bijeenkomsten waarin belanghebbenden samen met mede
werkers van de provincie, gemeenten en waterschap de
plannen daadwerkelijk vorm geven.
“Het blijft niet bij alleen praten,” verzekert Mooren. “We
gaan in een aantal sessies samen met de omgeving schetsen.”
Hijzelf fungeert hierbij als schakel tussen de omgeving en de
provincie.
“Sommige effecten van het plan zijn niet te voorkomen”, zegt
hij. “Waar geluidsoverlast is als gevolg van verkeer moeten
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maatregelen worden getroffen. Maar deze maatregelen zullen
nooit de overlast tot nul reduceren. Daar moet je duidelijk in
zijn naar de omgeving.”
De gebiedsgerichte werkgroepen, met vertegenwoordiging
vanuit provincie, gemeenten en het waterschap, gaan binnenkort van start. Geïnteresseerden kunnen hun ideeën op verschillende manieren laten landen: tijdens zogenaamde inloopuren alsook in werkateliers. Kanttekening bij laatstgenoemde
mogelijkheid is dat de deelname beperkt is tot circa 15 deelnemers per werkgroep. Via diverse communicatie kanalen

wordt hier binnenkort verdere informatie over gegeven.

Provinciaal Inpassingsplan

En na februari 2018? “Dan worden alle resultaten van
onderzoeken, bijeenkomsten en sessies verwerkt in het
provinciaal inpassingsplan: het PIP”, legt Van den Hoven uit.
Maar het duurt nog even voordat het zo ver is. Rond de zomer
van 2018 moet het ontwerp PIP klaar zijn. De uitvoering van
de werkzaamheden staat gepland in 2020.”
Meer details over het voorkeursalternatief kijk op :
https://pnb.tik-app.nl/n279-veghel-asten)

De Wijkraad wenst u een vrolijke Kerst
Vol warmte en licht
Dan kan die niet meer stuk
En voor het nieuwe jaar
Gezondheid, Plezier en veel Geluk
Fijne Feestdagen!
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W y van Duren
Ka moesbeek 3
570 PV Helmond
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Schoonheidssalon

yentill

Aanbieding

november, december 2017
en januari 2018

10% korting

bij een komplete behandeling

Heerlijke December maand

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

3 gangen € 21,50

Cadeaubon vanaf € 10,00

4 gangen € 24,75

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

Proeverij 7 gangen
verrassingsmenu € 29,50
Altijd

25%

ng
orraad beha
Korting op vo

Konings

voor Verf en Behang

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

Proeverij 1e Kerstdag (reeds volgeboekt)
Proeverij 2e Kerstdag
6 gangen met amuses & bubbels € 42,50
Alleen op reservering

Asdonkseweg 6 Aarle-Rixtel 0492 - 550 871 info@gasterijdenheikant.nl

Basisschool Dierdonk … op naar 2018

De tijd vliegt weer voorbij op basisschool
Dierdonk en we zijn al benieuwd wat
het jaar 2018 ons gaat brengen. In de
laatste periode van 2017 zijn diverse
leuke en leerzame activiteiten de revue
gepasseerd. We hebben een goed
bezochte open dag gehad, de fietsen
van groep 7 zijn gecontroleerd, op vrij
dagen zat de aula weer lekker vol met
publiek dat naar de podiumoptredens
kwam kijken. Het schoolorkest heeft de
eerste repetitie weer gehad, een aan
tal kinderen mocht ontbijten met de
burgemeester, de ATB-baan is officieel
geopend en de Sinterklaassfeer heeft
inmiddels plaats gemaakt voor kerst.
Met een trots gevoel kijken we terug op
2017.
ATB-baan
Door Iris en Madelon uit groep 6B
Op 25 oktober werd de nieuwe ATBbaan geopend voor de Bakelse bossen.
De crossbaan heeft veel obstakels en
is ongeveer 1,5 km lang. Het idee van
de crossbaan kwam van Toerclub 81
en de Rabobank heeft gesponsord.
Wij mochten samen met basisschool
Dierdonk naar de opening komen. Je
mocht zelf je eigen fiets of crossfiets
meenemen om de baan een keertje
uit te proberen. De school heeft van

de ATB-baan een mooie herdenking
gekregen, die staat nu in de school.
Toen we terug op school kwamen, kre
gen we nog iets lekkers. Een heerlijk
frietje, een pakje appelsap, een bidon en
een handenklapper van de Rabobank.
We vinden het een supergave baan en
gaan er nog zeker vaker naar toe!
Controle op fietsverlichting in groep 7
Door Teun, Nik en Luka uit groep 7c
Woensdag 1 november hadden we de
fietscontrole op school. Iedereen moest
met de fiets naar school komen en de
verlichting laten controleren. Hierbij
was de reflectie ook heel belangrijk.
Twee ouders hebben alle fietsen gecon
troleerd en als de verlichting goed was,
kreeg je een oké sticker. In groep 7 staat
verkeer erg centraal, dit is het begin van
het verkeersexamen!
Open dag
Van de foto’s krijg je al een kleine in
druk van de open dag en er was nog
veel meer te beleven! Kinderen uit
groep 8 verzorgden rondleidingen
door de hele school en in alle lokalen
was wel iets te zien of te doen. In een
aantal lokalen kon je zien waar de kin
deren uit de klas de afgelopen tijd aan
gewerkt hadden, in de aula traden er
kinderen op, er werd geknutseld in het
handvaardigheidslokaal en in sommi
ge lokalen stonden uitdagende reken
taken klaar. Wat fijn dat we zoveel
enthousiaste bezoekers hebben mogen
ontvangen!
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Basisschool Dierdonk wenst iedereen
een fijne kerst en een gelukkig en
leerzaam nieuwjaar toe.
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ATB baan in Dierdonk officieel geopend!
Woensdag 25 oktober heeft wethouder
De Vries de jeugd ATB baan in Dierdonk
officieel geopend. Groep 6 en 7 van
de basisschool Dierdonk stonden om
half 12 te trappelen om de nieuwe
jeugd-ATB crossbaan in gebruik te gaan
nemen, maar hun drang om te gaan
crossen werd nog even op de proef
gesteld.

staan allemaal te trappelen om de
baan te gaan uitproberen’) werd het
bord onthuld en gingen de leerlingen
gefaseerd de baan op.
Al ras klonken vanuit het bos de gilletjes
bij enge bochtjes en afdalingen. Na hun
tocht over de baan mochten ze terug

In het bos aan de Coendersberglaan/
Dierdonkse Heide is op initiatief van
wijkbewoner Arie Manders een jeugdATB-baan gerealiseerd door Tourclub ‘81
uit Helmond en financieel ondersteund
door de Wijkraad, de gemeente en het
Wijkfonds van de Rabobank Helmond.

De kinderen van de basisschool in
Dierdonk krijgen ook clinics aange
boden. Een mooie en sportieve acti
viteit, waar de hele wijk profijt van
heeft. De tourclub is verantwoordelijk
voor het onderhoud. Contactpersoon
namens de wijkraad, Arie Manders: “Ik
ben heel erg blij dat de baan door onze
jeugd intensief gebruikt wordt. Heb je
op of aanmerkingen over de baan, aarzel
niet op contact met me op te nemen.”
Arie Manders:
Tel 0492 517564
Email: a.manders23@upcmail.nl

naar school fietsen, waar ze door de
organisatie werden getrakteerd op een
aandenken en een frietje.

Eerst werd het bord onthuld door v.r.n.l.
wethouder Erik de Vries en voorzitter
van de Tourclub Arie Manders en
secretaris van de wijkraad Dierdonk
Wim van Hoof (Foto Anja Donkers).
Na de gebruikelijke toespraakjes (‘we
maken het niet te lang want jullie

Deze 1,3 km lange ATB-baan is er echt
voor de kinderen. Tourclub ’81 heeft
ervaring met aanleg en onderhoud van
een ATB-baan en hebben een prachtige
10 kilometer lange baan bij de N279.
Maar de kinderen uit Dierdonk mogen
niet zonder begeleiding naar die baan,
waardoor het idee ontstond om een
kleine baan aan te leggen waar de jeugd
zonder begeleiding van zou kunnen
genieten en nog belangrijker, om
sportiviteit bij kinderen te stimuleren.

Edwin Raats wint EK veldrijden in Tabor
Afgelopen zaterdag vond het Europese Kampioenschap
Veldrijden plaats in het Tsjechische Tabor. Een zwaar
parcours waar veel deelnemers streden om de felbegeerde
trui die er te winnen viel.
Edwin Raats, de fietsenmaker uit Brouwhuis, werd bij de start
helemaal achteraan opgesteld met zo’n 40 renners uit zijn
eigen leeftijdscategorie voor hem. De eerste ronde van de
race verliep niet zoals gewild.
Als je start met zo veel renners voor je, is de kans groot dat je
achter valpartijen en opstoppingen komt en dit gebeurde ook,
waardoor Edwin het idee kreeg dat er niets meer te winnen
viel. Maar langzaamaan begon hij renners in te halen en kreeg
hij ook concurrent Erik Dekker in het vizier.
Toen hij Erik Dekker voorbij was, begon hij ook de koplopers
in beeld te zien en dat gaf hem een adrenaline stoot. Het goud
was nog niet vergeven! En als Edwin winst ruikt dan gaat hij
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ervoor… Hij kwam dan ook met de handen in de lucht als
eerste over de finish. Supertrots mag hij zijn op zijn gouden
plak en op de titel Europees Kampioen Veldrijden!
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Kent u deze Dierdonker al?
Hein Koets
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie
woont er in uw buurt en wat houdt
hen bezig? In ieder editie een interview
met een Dierdonker om hier achter te
komen. Deze keer: Hein Koets.
De grootste passie van Hein Koets (57
jaar, woonachtig op de Rosendaeldreef,
getrouwd en vader van twee tieners) is
ontegenzeggelijk parasailing.

Al sinds 1993, toen hij via een
collega kennismaakte met vereniging
Paracumulus uit Horst Amerika, is hij in
de ban van deze sport. De verenging,
bestaande uit zo’n 30 leden en een

instructeur, pachten een groot stuk
grasland van een boer in het Veulen
(vlakbij Sevenum) en oefenen daar het
hele jaar door. Zolang het maar niet
te hard waait en de grond niet te nat
is.. Sinds 1995 is hij voorzitter van de
vereniging en dit doet hij al jaren met
veel plezier.
Hein legt tot in detail uit wat de sport
inhoudt. ‘Het heeft niets te maken met
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een parachute die door een speedboot
voortgetrokken wordt. In Turkije noe
men ze dat ook parasailing, maar dat is
totaal iets anders.’
Bij parasailing loop je met een parachute
in de vorm van een vleugel, van 10 meter
lang en 3 meter breed en een zitje om
van een berg af. Niet per se een hobby
dus die je zou verwachten in Nederland.
Maar gelukkig kun je oefenen middels
een lier en een speciaal touw waardoor
je ook hier kunt parasailen en steeds
beter kunt worden. Daarnaast gaan
leden van de vereniging één keer per
jaar een week naar Oostenrijk om onder
toeziend oog van een Oostenrijkse
instructeur te oefenen en uiteindelijk
examen te doen voor hun bergbrevet.
Daarmee mogen ze dan in alle landen
van bergen afvliegen.
Het moge duidelijk zijn: dit is geen sport
die je zo maar even doet en zelfs voor
iemand met jarenlange ervaring, zoals
Hein, blijft het opletten. Je bent erg
afhankelijk van de wind en het weer. Tot
windkracht 4 is het perfect, maar vanaf
windkracht 4 vlieg je achteruit! Verder
wil je gebruik maken van de warme
luchtstromen (thermiekbellen) om zo
hoogte te krijgen en te houden. Het
doel is immers om zo lang mogelijk in de
lucht te blijven.

om daar weer vanaf te komen, maar
parasailing leer je door het te ervaren,
of zoals Hein het verwoordt: ‘Je kunt
niet droog een inklapper oefenen.’
Zelf krijgt hij de grootste kick uit het
uitzicht en de vrijheid en rust die hij
ervaart tijdens een vlucht. Zeker wan
neer het hem lukt om heel lang in de
hierboven omschreven thermiek te
blijven en van de ene ‘bel’ naar de an
dere te gaan.

Omdat Paracumulus geen commer
ciële organisatie is, bieden ze leuke
beginnerscursussen en tandemspron
gen aan tegen kostprijs, zoals een
tandemvlucht voor maar 25 euro. ‘Check
onze website wanneer we springen en
kom een keer kijken of meedoen!’ zegt
Hein enthousiast. Voor meer informatie
zie: Paracumulus.com

Hiervoor moet je heel goed letten op de
omgeving voordat je springt en tijdens
de vlucht: Hoe bewegen de bomen zich
en waar zitten de ‘witte watjes’ in de
lucht, het begin van een wolk. (want
daar zit de thermiek)? Soms moet je lang
wachten voordat de omstandigheden
goed zijn. Hein heeft zelfs wel eens
besloten, nadat hij de lange tocht naar
de top van een berg had gemaakt: ik ga
het niet doen. Veiligheid gaat wat hem
betreft boven alles en bij twijfel springt
hij nooit.
Er kan natuurlijk ook van alles misgaan,
juist omdat je zo afhankelijk bent van het
weer en de wind. Je moet dan ook goed
weten wat je wanneer wel en niet moet
doen. Het ergste wat er mis kan gaan is
dat je parachute aan één kant inklapt
door luchtstroming. Hein heeft dit zelf
twee keer meegemaakt. Gelukkig had
hij de technieken goed onder de knie
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Verhoeven
Martens vof
versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur
FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

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

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

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

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

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

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

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen
maand
hadden
we
een
Sinterklaas
kruiswoordraadsel. Als alle woorden in de puzzel goed
waren ingevuld kon men ook de oplossing invullen. Deze
oplossing had te maken met het paard van Sinterklaas, want
die lust natuurlijk wel een “WINTERPEEN”. Dit was dan ook
de oplossing. Jammer genoeg waren er ook nu maar weer 9
inzendingen. Graag zien we dit toch weer stijgen naar een stuk
of 20. Dus niet alleen puzzelen, maar stuur de oplossing ook
in. Of zijn jullie puzzelmoe? We overwegen anders om tijdelijk
te stoppen met een prijspuzzel. Uit de goede inzendingen
van afgelopen maand heeft bestuurslid Ivo Dolmans weer 3
willekeurige kinderen getrokken. Deze hebben op 8 december
hun prijs, zijnde een boekenbon van de Ganzenveer, in
ontvangst genomen. Op de foto hieronder de gelukkige
prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd!
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De woorden
vuurwerk,
kerstmuts,
sneeuwpop,
kaars,
rendier,
maria,
kribbe,
elfje,
jozef,

herder,
koning,
nieuwjaar,
oliebol,
poedersuiker,
denneboom,
ballen,
klokken,
piek,

ster,
engel,
gloria,
kameel,
slee
bel,
was,
wit

De oplossing

Yara van den Berselaar, Tijmen Voets en Vere van Seccelen

Doe jij ook mee?

We hebben deze maand weer een nieuwe puzel, en wel een
Kerstwoordzoeker. Zoek de woorden die in de 144 letters in
het vierkant zijn verstopt. Het kan zijn van links naar rechts,
van rechts naar links, van onder naar boven of van boven
naar onder, of schuin omhoog of omlaag. Als je alle woorden
hebt gevonden blijven er 15 letters over. Vul die van links naar
rechts in, in de hokjes van de oplossing. Je hebt er deze keer
de hele kerstvakantie en nog een aantal dagen de tijd voor.
Veel succes!

Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, totdat je de
basisschool verlaten hebt. Vermeld je naam, adres,
telefoonnummer, leeftijd en of je een jongen of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij:
3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: zondag 14 januari 2018.
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Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze puzzel kun je
bij voorkeur per mail met als onderwerp
“kinderpuzzel” opsturen naar:
puzzel@dierdonkgazet.nl of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.
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Carnavalsavond Parkzicht
27 Januari 2018
Terwijl de goede Sint nog in het land is en de feestdagen
nog aanstaande zijn, zit ik al een aankondiging te maken
voor alweer de derde klets en amusementsavond op 27
januari 2018 in Parkzicht. Dit komt omdat de Gazet van
februari pas na de kletsavond bij u op de mat valt en
wij u toch van harte willen uitnodigen om deze avond
te bezoeken. Wij zijn er ook dit jaar weer in geslaagd
om een gevarieerd programma samen te stellen met
een drietal kletsers en twee amusementsgroepen. De
avond bestaat uit optredens van Ons Jonges en Marco
Swiggers die allebei hun roots hebben vanuit de zeer
bekende amusementsgroep De Noot. Verder klimmen
voor u in de ton Rob Scheepers uit Helmond, Freddy van
den Elzen, winnaar van kletstournooi, De Goeie Toon en
Rob Bouman, een nieuweling aan het kletsfront, die in zijn
creatie als taxichauffeur de zaal plat speelde en tweede
werd bij De Goeie Toon. Ook zal het Dierdonks duo Dè
Kenne Wai Ôk hun nieuwste carnavalskraker ten gehore
brengen. Het geluid wordt ook dit jaar weer verzorgd door
de vakbekwame mannen van Disco 2000.
De kaartverkoop start op 2 januari 2018 bij A-H Dierdonk.
Kaarten kosten € 12,00 incl. garderobe en een kop koffie
of thee.

WIST U DAT………
-

Parkzicht de nodige veranderingen heeft ondergaan
Er sfeervolle LED verlichting is aangebracht
Er nieuwe stoelen met beklede rug- en armleuningen
gekomen zijn
We comfortabele barkrukken gekocht hebben
Er sinds afgelopen zomer een splinternieuwe vloer op de
begane grond ligt
De gemeente onlangs elektrische schuifdeuren geplaatst
heeft
Dit een enorme verbetering is voor mensen die moeilijk
ter been zijn
Wij voor de derde keer carnaval gaan organiseren
Er begonnen wordt met een klets- en amusementsavond
op 27 januari a.s.

30

-

De kaarten hiervoor vanaf 1 januari te koop zijn bij AlbertHeijn
Deze slechts € 12,00 kosten incl. garderobe en een kop
koffie of thee
Wij er weer in geslaagd zijn om top artiesten te boeken
Er ook dit jaar weer een kinderdisco en 2 kindermiddagen
zullen zijn
De data hiervoor zijn vrijdag 09-02 en maandag 12-02 en
dinsdag 13-02
Wij hopen velen van u op een dezer dagen te mogen
ontmoeten
Wij buiten carnaval nog van alles te bieden hebben
Er al jarenlang op maandagavond gebridged wordt
Deze club nog nieuwe leden kan gebruiken

Nieuwsblad voor Dierdonk

Robotica-team naar USA
In maart 2018 gaat het Robotica-team Force Fusion naar
San Diego voor drie dagen vol met robotwedstrijden.
Dierdonk is met 4 personen vertegenwoordigd in dit unieke
technologische samenwerkingsproject.
De Amerikaanse organisatie FIRST organiseert wereldwijd op
verschillende niveaus robotwedstrijden voor jongeren.
Het nieuwe robotteam Force Fusion
van 14 2e-jaars mechatronica stu
denten van Fontys Eindhoven zocht
8 middelbare scholieren om het
team te versterken. Dat is gelukt.
Vier havo4 en vier vwo5 leerlingen
van het Dr.‑Knippenbergcollege zijn
uitverkoren. Hun motivatie-pitch maakte indruk. Niet omdat
ze zo goed kunnen programmeren, maar meer omdat ze heel
veel willen leren op dit gebied. Wim Bron en Lynn Luderer
wonen in Dierdonk, net als de twee begeleiders van school,
Sabrina van Driel en ondergetekende.
Wat gaan ze doen?
Tot 6 januari wordt er elke dinsdagavond gewerkt aan
teambuilding en krijgen de midelbare scholieren uitleg over
de wedstrijd door de Fontys studenten. Op 6 januari komt de
opdracht online. Dan wordt duidelijk wat de robot allemaal
moet kunnen. Het ontwerpen, programmeren en bouwen kan
dan gaan beginnen. Een bijna fulltime job van circa 6 weken.

-

Er ook bridge cursussen gegeven worden
Wij sinds september ook de EHBO-vereniging Helmond
onderdak bieden
Er ook Tai- Chi beoefend wordt op dinsdagavond
Op woensdagavond ’t Akkoordje hun liederentafel oefent
Zij 4 keer per jaar voor iedereen in Parkzicht een meezing
avond organiseren
De club voor jonge ouderen, Moet Niks, gestaag blijft
groeien
Zij wekelijks een koersbal- of jeu de boules wedstrijd
organiseren
Er ook computer lessen gegeven worden in Parkzicht
De Dartclub al 10 jaar hun competitie wedstrijden op
donderdagavond speelt
Zij al jaren in de tweede divisie actief zijn
Er de wens bestaat een tweede team op te kunnen richten
Er zich dan wel nieuwe leden aan moeten melden
Op iedere donderdagavond de zaal open is voor de jeugd
Dit altijd gezellig is en er al jaren een vaste groep jongeren
aanwezig is
Er sinds kort ook een orchidee club hun maandelijkse
clubavond bij ons houd
Wij ook het ouderenwerk Haverveld-Dierdonk een ruimte
bieden
Wij dit doen sinds wijkhuis de Terp gesloten is
Ook Line Dance al vele jaren op vrijdagavond beoefend
wordt
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Wanneer gaan ze?
Op 3 maart vertrekt het hele gezelschap naar Los Angeles om
daarna door te rijden naar San Diego. Drie dagen spannende
wedstrijden voor duizenden geïnteresseerden als publiek en
met als mogelijke prijs de finale in april.
Is het te volgen?
U kunt het team Force Fusion op veel manieren volgen (@
forcefusionFRC en #forcefusion). Het verhaal van Wim en
Lynn zal u vaker tegenkomen in de pers. Ook in de Gazet zal ik
hun avonturen met u delen.
Gerard Bosmans

-

U sinds enkele weken ook op dinsdagmiddag kunt LineDancen
Er in de weekenden weinig te doen is in Parkzicht
Wij dit graag anders zouden zien en dus open staan voor
nieuwe ideeën
Ook dit jaar weer een Kerstmarkt gehouden wordt en wel
op 10 december
Dit georganiseerd wordt door de dames van de
woensdagmiddaggroep ZSW
Deze dames iedere woensdagmiddag bij elkaar komen in
Parkzicht
Wij u komend jaar tijdens een van deze activiteiten hopen
te ontmoeten
Wij, bestuur en beheer Parkzicht, iedereen prettige
feestdagen en een voorspoedig 2018 wensen.
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom
EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN
TEGELVLOEREN

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar
Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

Milde yoga lessen in Bakel
Een unieke locatie waar stilte en rust heerst.
Op maandag en woensdag avond zijn er nog
enkele plaatsen vrij.

da’s pure winst!

Kuundertseheide 6
5761 RX Bakel
0492-343577
vertakteboom@live.nl
www.devertakteboom.nl

Lestijden:
Maandag
Woensdag

18.30 – 19.30
19.45 – 20.45
19.15 – 20.15
20.30 – 21.30

R.J. van Hagen TANDARTSS 0492-556
156
9
Coendersberglaan 42
Als ondernemer heb je een droom. Maar dat wat je graag wilt bereiken lijkt soms eenvoudiger
dan het is. Wil je groeien met je bedrijf, ben je genoodzaakt te veranderen, wil je een beter

5709 MA
A Helmond - Dierdonk

rendement of wil je werken aan je balans zakelijk / privé?
Met hulp van MB Advies gebeurt er écht iets met als uitgangspunt dat elke verandering

Voor
tandheelkunde
V r professionele
r
i
t
l und inn eenn prettige omgeving.
mg n

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

MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond
6 m - 780630
rio verhoeven
Advertentie• www.mbadvieshelmond.nl
Gazet 2014 pdf
1
0492
• info@mbadvieshelmond.nl

www.tandartsvanhagen.nl

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
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

Werkweigering,
... een dringende reden voor ontslag op staande voet?
De werknemer in deze zaak was voor onbepaalde tijd in dienst
bij zijn werkgever en de werknemer was daar werkzaam als
salesmanager. De werknemer heeft op een gegeven moment
middels een Whatsapp-bericht aan de werkgever aangegeven
dat hij de nacht ervoor nauwelijks had geslapen en dat hij
zich om deze reden ziek meldde. Als reactie hierop heeft de
werkgever aan de werknemer middels een Whatsapp-bericht
bericht dat de werknemer zich niet per appbericht kon
ziekmelden, dat een dag zou moeten worden afgetrokken van
de opbouw van vrije dagen en dat een en ander zou worden
opgevat als werkweigering.
Een maand later heeft de werknemer zich in persoon bij zijn
leidinggevende opnieuw ziek gemeld. Dit gebeurde naar
aanleiding van een incident op het kantoor van de werkgever
waarbij een leidinggevende tegen de werknemer aan het
schreeuwen was. Als reactie op de ziekmelding heeft de
werkgever de werknemer op staande voet ontslagen.
Na het ontslag op staande voet heeft o.a. de werknemer de
kantonrechter verzocht aan hem een billijke vergoeding toe te
kennen. Wanneer een ontslag op staande voet ten onrechte
is verleend kan de werknemer op grond van de wet de
kantonrechter verzoeken aan hem een billijke vergoeding toe
te kennen. De kantonrechter heeft geoordeeld dat het ontslag
op staande voet in dit geval ten onrechte is gegeven wegens
het ontbreken van een dringende reden en dat het verzoek
van de werknemer om aan hem een billijke vergoeding toe te
kennen daarom op grond van de wet toegewezen diende te
worden.
In de wet staat vermeld dat zowel een werkgever als een
werknemer de arbeidsovereenkomst per direct op grond van
een dringende reden op mag zeggen en deze opzegging moet
ook direct worden medegedeeld aan de wederpartij. Op grond
van de wet worden voor de werkgever als dringende redenen
beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen
van de werknemer dat van de werkgever redelijkerwijze
niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten
voortduren. Relevant daarbij zijn aard en duur van de
dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer zijn werk
heeft vervuld, de persoonlijke omstandigheden van de
werknemer en ook de gevolgen die een eventueel ontslag op
staande voet heeft voor de betreffende werknemer.
Er wordt in de rechtspraak niet snel aangenomen
dat er sprake is van een dringende reden om een
arbeidsovereenkomst per direct te beëindigen. Bij de
beoordeling van de rechtsgeldigheid van een ontslag op
staande voet dient de kantonrechter alle omstandigheden
van het geval in aanmerking te nemen. De kantonrechter
moet hierbij de aard en ernst van de aangevoerde dringende
reden afwegen tegen de door de werknemer aangevoerde
(persoonlijke) omstandigheden en ook de gevolgen die een
eventueel ontslag op staande voet heeft voor de betreffende
werknemer. In deze zaak vond de kantonrechter in dit geval
een ontslag op staande voet toch niet gerechtvaardigd. Aan
het ontslag op staande voet lag ten grondslag werkweigering
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door de werknemer, omdat hij stelselmatig de gevraagde
werkzaamheden niet zou hebben uitgevoerd. Dit standpunt
was in de ontslagbrief verder niet met concrete feiten en
omstandigheden onderbouwd. Bovendien had de werknemer
zich voor het ontslag op staande voet ziek gemeld.
De kantonrechter oordeelde ook dat het niet aan een
werkgever is om te oordelen over de arbeidsongeschiktheid
van een werknemer. Dat is voorbehouden aan een
bedrijfsarts. Daar de werkgever in deze zaak geen bedrijfsarts
had ingeschakeld, had de kantonrechter geoordeeld dat het
standpunt van de werkgever dat er geen sprake was van ziekte
nergens op was gebaseerd. Voorts was het kantonrechter het
niet eens met het oordeel van de werkgever dat de werknemer
zijn werkzaamheden niet naar behoren had uitgevoerd. Als
hiervan al sprake was geweest, dan had de werkgever de
werknemer hierop moeten aanspreken en een verbetertraject
in moeten zetten. Aangezien ook dit niet was gebeurd was
de kantonrechter van oordeel dat ook hierin geen dringende
reden was gelegen voor een ontslag op staande voet. De
conclusie van de kantonrechter was dan dan ook dat het
ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was gegeven. Op
grond van de wet heeft de kantonrechter vervolgens een
billijke vergoeding toegekend aan de werknemer.
Het is voor een werkgever dus aan te raden om enkel
en alleen over te gaan tot een ontslag op staande voet
wanneer dit onderbouwd kan worden met concrete feiten
en omstandigheden. Bovendien is het niet aan de werkgever
zelf om te beoordelen of een werknemer daadwerkelijk
arbeidsongeschikt is of niet. Deze beoordeling dient te
gebeuren door een bedrijfsarts. Voor een werknemer is
het aan te raden om tijdig juridische bijstand te vragen
wanneer een werkgever stelt dat hij zich schuldig maakt aan
werkweigering en/of wanneer de werkgever hem o.a. om
deze reden (dreigt) op staande voet te ontslaan. Voor een
werkgever is het ook van belang om tijdig juridische bijstand
te vragen om een reële inschatting te kunnen maken of een
eventueel ontslag op staande voet in zijn of haar situatie in
rechte stand zou houden.
Ingeval u juridische bijstand wenst met betrekking tot het
krijgen of het verlenen van een ontslag op staande voet kunt
u hierover contact met mij opnemen.
Mw. mr. M. (Marjolein) Ummels
Arbeidsrechtspecialist
Als advocaat verbonden aan
De Rijk Van de Westerlo
Advocaten te Helmond
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Stichting Draaiorgels Helmond
Openingstijden tijdens Kerst en Nieuwjaar

Zaterdag 23 december open van 13.00 tot 17.00
Zondag 24 december 2017 open van 13.00 tot 16.00 met
kerstconcert
Dinsdag 26 december 2017
2e Kerstdag zijn we geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Kom de kerstsfeer proeven in de Gaviolizaal.
Zondag 31 december 2016
Oudejaarsdag zijn we geopend van 13.00 tot 16.00 uur.
Kerstgroepen tentoonstelling
Met welwillende medewerking van de Familie Senders is het
ons gelukt om vele kerstgroepen, zowel kleine als grote, samen te brengen in de expositieruimte van de Gaviolizaal. De
heer Kees Senders is lid van de landelijke Vereniging Vrienden
van de Kerstgroep Nederland en verzamelt en restaureert
Kerstgroepen. Al diverse jaren heeft hij zijn groepen in en om
zijn huis in Brouwhuis tentoongesteld en nu zijn ze dus in een
echt museum te zien, bij de museale Helmondse Draaiorgels.
De Nederlandse vereniging is weer lid van de internationale
vereniging Universalis Foederatio Praesepistica (UN-FOEPRAE) gevestigd in Rome. Van deze vereniging zijn nog 21 andere verenigingen van over de gehele wereld lid. Voor meer
informatie zie: http://www.unfoeprae.org

De toegang tot de tentoonstelling is nog te bezichtigen op 16,
23, 26, 30 december en 6 januari van 13.00 tot 17.00 uur en
op 17, 24 en 31 december van 13.00 tot 16.00 uur. Ze is, evenals de toegang tot de Gaviolizaal op de normale openingstijden, GRATIS.
Zondag 17 december 13.30 tot 15.30 uur Concert Seniorenorkest the Old-timers uit Nuenen (let op aangepaste tijden)
Voor bijzonderheden over dit orkest en optreden, verwijzen
wij u graag naar de Gazet van november 2017.
Zondag 24 december, 4e Advent 13.30 tot 15.30 uur Kerstconcert door Muziekvereniging Muzikale met Zanggroep
ZINGIZ (aangepaste tijden)
Deze muziekvereniging en zangroep zullen op tweede kerstdag zowel afzonderlijk alsook samen een gezellig concert
geven. Ook het publiek wordt van harte uitgenodigd mee te
zingen. De muzikale heeft u in maart al kunnen horen te midden van de draaiorgels, dit onder leiding van Hubert Geurts.
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Zanggroep Zingiz uit Beek en Donk bestaat 15 jaar en is een
graag geziene gast. Zij staat o.l.v. Heidi de Louw en voor de
piano tekent pianist Lodewijk Holzken.

Zondag 7 januari 14.00 tot 16.00 uur Nieuwjaarsconcert
door de Aalander Muzikanten uit Bakel
Evanals in 2017 verzorgen zij het eerst concert van het nieuwe
jaar. De Aalander Muzikanten zijn 57 jaar geleden opgericht
als carnavalskapel. Momenteel bestaat de kapel uit 16 leden,
waaronder een zanger en zangeres en een muzikaal leider/
dirigent. Zij brengen gezelige muziek ondersteund door zang.

Zondag 14 januari: 14.00 tot 16.00 uur Concert Shantykoor
De Klotvaarders uit Deurne
Het Shantykoor ‘De Klotvaarders’ is in 2008 opgericht door
enkele enthousiaste mensen. Het koor bestaat momenteel uit
meer dan honderd leden en staat onder leiding van dirigent
Luuk Jonkers. De dirigent tekent ook voor de arrangementen
van De Klotvaarders. Er is verder een ensemble dat bestaat
uit 3 accordeonisten, een klarinet, een alt-sax, een pianist en
een drummer

Zondag 21 Januari 14.00 tot 16.00 uur Concert door de
Muziekvrienden uit Boekel.
‘De Muziekvrienden’ is met zijn 25 actieve muzikanten
zowel binnen Huize Padua, als daarbuiten een gewaardeerd
blaasorkest met een breed en divers repertoire. Ze spelen
moderne blaasmuziek zoals pop, rock, tango, cha-cha,
swing, maar ook Egerländer, Tsjechische blaasmuziek,
carnavalsmuziek, dixieland, wals en polka. Ook het solistisch
werk wordt niet geschuwd.
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activiteiten december, januari en 4 februari

Zondag 28 januari 14.00 tot 16.00 uur Concert door
Blaaskapel “Die Zwei Dörfer” uit Meijel-Neerkant
Blaaskapel “Die
Zwei Dörfer”
is ontstaan in
februari 1993.
uit “Die Lustigen
Dorfsfreunde”
uit Neerkant en
de “Tesnuzzikke”
uit Meijel.
Het repertoire
bestaat uit
Egerländer muziek, karakteristieke muziek uit Tsjechië/
Slowakije, Oostenrijkse- en Duitse ‘Stimmungs’-muziek,
aangevuld met diverse soorten dans- en amusementsmuziek.
Zondag 4 februari 14.00 tot 16.00 uur Concert Carnavalesk
door de Rimboband en Amusementsgroep Qukske dur Bai
Carnaval 2018 is in aantocht. De Rimboband is een
muziekgezelschap voor mensen met een verstandelijke
beperking. De leden wonen in de regio Helmond, namelijk
in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond,

Geldrop-Mierlo, Laarbeek en Someren. De band bestaat uit
zo’n 60 leden, variërend in de leeftijd van 18 tot ruim 60 jaar.
Alweer voor het 3e jaar op rij wordt door de Rimboband te
midden van de draaiorgels een carnavalesk concert verzorgd.
Aan deze gezellige middag met muziek en zang wordt
medewerking verleend door
Amusementsgroep ‘Qukske
dur bai’. Dit muzikale trio
zet met eigen instrumenten
een volledige act neer. Een
groep met ervaring, zelfspot
en vooral een sterke werking
op de lachspieren.
Naast de door de Rimboband
gespeelde stukken zullen ook onze draaiorgels voor, na en in
de pauze carnavalsmuziek ten gehore brengen.
De entree tijdens de openingstijden en optredens is gratis,
echter vragen wij wel een donatie achter te laten in onze
orgelpijp.
Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl

Carnaval 2018 met de Rampetampers
Nieuwe Prins bij de Rampetampers
Op vrijdag 3 november 2017 is Prins John d’n Twidde in
Residentie de Fonkel als Prins van de Rampetampers
voorgesteld. Dit In het bijzijn van zijn echtgenote,
kinderen, vrienden, bekenden en een vijftal bevriende
carnavalsverenigingen. Na wat schijnschaduwbewegingen
achter het witte scherm, alsof het dit jaar een prinses
zou gaan worden, stapten De Burgemeester, Vorst en
Ceremoniemeester door dit scherm. Hierbij misten we nog
de Prins. In de zaal was een imitator van Elvis Presly, “The
King”, aanwezig die werd gevraagd of hij misschien wist waar
de Prins was. Helaas, maar nu hij toch hier was vertolkte hij
live de Elvis hit “Don’t be cruel”. Hierna werd aan de King
gevraagd of hij geen Prins wilde worden. Onder de Elvis outfit
zat John van Lanen, nu dus Prins John d’n Twidde. Hij volgt
Prins Koen d’n Urste op.
Een jongensdroom kwam hiermee uit. John was in zijn
jonge jaren reeds lid van de Rampetampers en had toen al
de ambitie om prins te worden. Alleen werd hij toen helaas
niet gekozen. Wel heeft hij precies 40 jaar geleden de functie
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van Burgemeester vervuld. In 1981 heeft hij de vereniging
verlaten en heeft hij mede het amusement verzorgd met de
groep “Vijf Cent”, later bij “Qwatz” en “Kei te Gek”. Carnaval
zit John dus in het bloed. Verder organiseert hij geheel
belangloos al meer dan 15 jaar de “oit probeer middag”, wat
elk jaar een platform voor is voor kletsers en amusement om
nog vóór carnaval hun creatie te tonen en aan de hand van de
reacties van het publiek e.e.a. bij te schaven.
John van Lanen is 63 jaar jong, gehuwd met Marga en heeft
twee zonen. Hij werkt bij Ispa plastics in Helmond. Het motto
voor deze carnaval is: “Minder is Meer”.
Prins John ziet u graag op de Carnavelske Disco voor de jeugd
op vrijdag 2 februari, de zittingsavond op zaterdag 3 februari,
en de kindermiddag op dinsdag 13 februari.
Prins John d’n Twidde wordt in zijn zware taak bijgestaan door
Ceremoniemeester Gerard, Burgemeester Bert, Vorst Koen
en de wijze Raad van Elf met een geweldige Dansgarde en
Showgroep.
Voor informatie zie www.rampetampers.nl of mail naar
secretaris@rampetampers.nl tel 0492-517210
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Carnaval 2018 met de Rampetampers
Zittingsavond op zaterdag 3 februari
2018.
Op deze avond treden voor u de kletsers
Hans Keeris, Rob Scheepers (Helmond),
Cees Coolen en Jorlan Manders op.
Het amusement wordt verzorgd door

onze website, facebook of De Loop in de
gaten.
Kindermiddag op dinsdag 12 februari.

Applaus Amusement en -ja u leest het
goed- eenmalig en speciaal voor de
Rampetampers; Dubbel Trubbel!

Prins John d’n Twidde
Carnavaleske Jeugddisco op vrijdagavond 2 februari.
Evenals vorig jaar houden wij de
carnavaleske jeugddisco een week voor
carnaval. Hou jij van dansen en hossen
op te gekke muziek en dan ook nog eens
verkleed? Dan is onze jeugddisco echt
iets voor jou. Lekker met je vriendjes en
vriendinnetjes uit je bol gaan. Komen
jullie allemaal verkleed? Dan wordt het
een knotsgekke avond in de Fonkel. Er
zijn ook leuke prijzen te winnen. Het
programma staat onder leiding van DJ
Gerard van Drive-in Show Geofietsia. Hij
zorgt voor een gezellige carnavalssfeer.
Het programma is bestemd voor
kinderen van de basisschool.
Aanvang 19:00 uur sluiting 21.30 uur.
Entree € 1,50

De muziek wordt verzorgd door de
Durbloazers. Na afloop is er een
gezellig bal in de foyer. Entree voor
dit avondvullend programma is
slechts € 11,00. Voorverkoop via onze
webshop en vanaf 8 januari ook aan
de receptie van onze residentie “De
Fonkel”. Mogelijk komt er nog een
voorverkooppunt meer, hou hiervoor

Dit jaar vindt de Kindermiddag niet
op maandag- maar op dinsdagmiddag
plaats. Op het moment van het ter perse
gaan van deze Gazet zijn we nog druk in
de weer met onderhandelen voor een
artiest. Wat we al wel weten is dat het
weer een te gekke middag gaat worden.
De limonade Fontijn zal weer spuiten en
er zijn weer verschillende traktaties. De
middag duurt van 14.00 tot 17.00 uur
Meer bijzonderheden leest u op onze
website www.rampetampers.nl en op
onze facebookpagina.

Let op: Alleen kinderen uit groep 8
die een briefje van de ouders bij zich
hebben mogen alleen naar huis. Voor
alle andere kinderen geldt dat ze binnen
opgehaald moeten worden. Maak a.u.b.
niet de afspraak met uw kind dat het
ergens buiten wordt opgehaald, want
dat kunnen wij niet controleren! En
mocht uw kind onverhoopt eerder naar
huis willen dan wat u hebt afgesproken,
dan is het handig als uw kind een briefje
met uw telefoonnummer bij zich heeft,
zodat wij u kunnen bellen.
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December 2017 in het Annatheater
Vrijdag 8 december: Vocal group O’nyx
Kaarten: € 10,00; www.annatheater.nl Aanvang: 20:30 uur
Vrijdag 15 december: De Rozenkrans van Tante Fien
Spel en muziek van Ingeborg Odekerken en Laetitia van Krieken
Wat je tegenwoordig niet allemaal moet doen om een beetje
grip te houden op je eigen leven! We rennen maar door en
krijgen doorlopend prikkels; langzaam wordt het één grote
chaos in ons hoofd.
Ingeborg en Laetitia nemen de regie in eigen handen en gaan,
met hulp van het publiek, op weg naar hun ware aard.
Een tocht waarbij allerlei levensvragen de revue passeren, we
op zoek gaan naar onze roots en we er allemaal als gelukkiger
mensen uit hopen te komen!
Kaarten: € 12,50, www.annatheater.nl Aanvang: 20.15 uur
Maandag 8 januari: Figuranten jubileum voorstelling
Annatheater gezocht!
In 2018 bestaat het Annatheater 15 jaar en is het alweer 25
geleden dat Toneelgroep Vreemd Beest werd opgericht. Beide
jubilea worden gevierd met de groots opgezette voorstelling
“De Pagador” die op 17 maart 2018 in première zal gaan.
We zijn op zoek naar muzikanten en dansers (vanaf 12 jaar) die
een bijdrage willen leveren aan deze bijzondere voorstelling.
Deze figuranten zullen een rol spelen tijdens een paar scènes
in het stuk.
Doe je mee? Dan sta je in maart 10 keer op het podium met
Vreemd Beest in het Annatheater.
Geef je op voor de vrijblijvende informatieavond op maandag
8 januari om 19.30 in het Annatheater via wanda@ckx.nl. Ook
voor meer informatie of vragen.
Aanvang: 19.30 uur
Informatie: wanda@ckx.nl, www.annatheater.nl

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.
Jeugdtheaterschool Annatheater is winnaar van de Brabantse
Theaterprijs 2016.
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel:
06-44369288. Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek
Jeugdtheaterschool
Verwacht in maart:
Jubileumvoorstelling: 25 jaar Toneelgroep Vreemd Beest en
15 jaar Annatheater
Vanaf 17 maart 2018 speelt het gezelschap van het
Annatheater “Vreemd Beest”
10 keer “De Pagador”, een groots opgezette voorstelling naar
het toneel¬stuk ‘O Pagador de Promessas’ (De betaler van de
belofte) van de Braziliaanse schrijver Alfredo Dias Gomes.
Het stuk belooft een spectaculair totaaltheater te worden
omdat Vreemd Beest voor deze productie samenwerkt met
Helmondse musici en dansers.
Data: 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30 en 31 maart 2018
Tijden: zondag 15.00 uur, alle andere dagen 20.15 uur
Entree kinderen/CJP/CKV € 10,00; volwassenen € 15,00
Kaartverkoop www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop 06-28104333.

Woensdag 10 en donderdag 11 januari:
Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool!
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken
om allerlei spannende, gekke en onverwachte situaties te
beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te
spelen, je leert ook nog een heleboel. In de acteerlessen
werk je aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen
om samen te werken, te presenteren en je fantasie worden
verbreed.

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

Fysiotherapie
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Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

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.

Laat u verrassen op onze
nieuwe Facebook-pagina:

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

facebook.com/smitsensmits

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden

 0492-792462

Kanaaldijk N.W. 85

 info@asd-helmond.nl

5707 LC Helmond

I

n de stad Helmond moet iedereen kunnen meedoen aan het dage ijkse leven.
Sommige inwoners krijgen hulp als dat niet lukt. Bijvoorbeeld als er geen inkomen

is of als er psychische of lichamelijke klachten zijn. Er is ook hulp voor inwoners die
net even iets extra’s nodig hebben om ze fstandig te kunnen blijven wonen. Al deze
steun komt uit het Sociaal Domein van de gemeente Helmond.
We zijn benieuwd naar uw mening
De gemeente Helmond kijkt samen met verschillende partijen, onder andere de

Adviesraad Sociaal
Domein Helmond
Brug tussen burger
en gemeente

Adviesraad, hoe het Sociaal Domein er uit moet komen te zien. Daarbij is uw mening
belangrijk. U bent namelijk degene die hulp krijgt, u kent wel icht iemand die hulp
nodig heeft of u gaat er misschien in de toekomst zelf gebruik van maken. Aan de
hand van uw mening geven wij advies aan de gemeente Helmond.
Kortom, laat uw stem horen. Hoe? Op de website leest u hoe u kunt
meepraten en meedenken.

De adviesraad
bestaat uit:
Jan van Ginkel
(voorzitter)

Leen de Kramer

Nicole Damsvan der Heijden

Luc Reusken

Hein Hunnego

Jan Brok

Meedoen? Bezoek onze website: www.asd-helmond.nl - Volg ons op:  twitter.com/asd_helmond en  facebook.com/asd-helmond

Van onze wijkagent:

Beste wijkbewoner,
Ja, ook in Dierdonk heeft men er last
van: vuurwerk!. In november kreeg ik al
met regelmaat te horen dat er vuurwerk
werd afgestoken. En waarschijnlijk zal
dat nu nog niet gestopt zijn.
Collega’s surveilleren door heel Hel
mond op meldingen van vuurwerk.
Echter zullen ze in wijken waar veel
meldingen van overlast zijn vaker
surveilleren, dan in wijken waar geen
meldingen worden gedaan. Het verzoek
is dan ook; heb je overlast van het
afsteken van vuurwerk, meld dit via
0900-8844.
Om maar een voorbeeld te noemen:
Op zaterdag 25 november werd er door
een bewoner uit Dierdonk melding
gemaakt van vuurwerkoverlast bij de
politie. De bewoner gaf een duidelijk
signalement door van de overlastgevende groep. Even later werd de
groep gecontroleerd en bleek men
nog vuurwerk in het bezit te hebben.
Deze werd meteen in beslag genomen.

Omdat het hier een minderjarige betrof
werden de ouders van de jeugdige in
kennis gesteld en werd de jeugdige
doorverwezen naar HALT.
Je bent dus niet alleen strafbaar bij het
afsteken van vuurwerk, maar ook als je
het bij je draagt, met uitzondering van
de verkoopdagen van vuurwerk.
Wat waren nu ook alweer de regels?
Mocht je twijfelen wanneer een van de
kinderen thuis komt met vuurwerk, of
kun je zelf misschien niet wachten met
het afsteken: hierbij nog een keer de
regels met betrekking tot het afsteken
van vuurwerk.
• Van 31 december 18.00 uur tot 1
januari 02.00 uur mag u vuurwerk
afsteken. Valt een van de verkoop
dagen (29, 30 en 31 december) op een
zondag? Dan mag er op die dag geen
vuurwerk worden verkocht. Het is dan
wel toegestaan vuurwerk te verkopen
op 28 december.
• U mag geen vuurwerk op de openbare
weg bij u hebben vóór en ná de
verkoopdagen.
• U mag maximaal vijfentwintig kilo
vuurwerk in uw bezit hebben. Buiten
de verkoopdagen ook, maar dan op
een veilige, niet voor het publiek
toegankelijke plaats.
Aan al het vuurwerk zit risico,
daarom is het belangrijk alleen
goedgekeurd
consumenten
vuurwerk te kopen bij erkende
verkooppunten en de ge
bruiksaanwijzing goed te lezen.
U herkent goedgekeurd vuur
werk aan:
• een Nederlandse gebruiks
aanwijzing.
• dat u het alleen op 29, 30 en
31 december kunt kopen (en
eventueel op 28 december als
een van de andere verkoopda
gen op een zondag valt)
• de aanduiding ‘geschikt voor
particulier gebruik’
• een vermelding of afb eelding
die duidelijk maakt welke effec
ten u kunt verwachten van het
soort vuurwerk.
• de naam, de handelsnaam (of
handelsmerk) en de plaats van
de vestiging van de fabrikant en
de importeur (of handelaar).
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• het toegekende artikelnummer en
productiejaar.
• een CE-keurmerk op nieuw 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 0800-7000.
Woninginbraken:
Het is een rustig jaar geweest qua
woninginbraken in de wijk. Een is
er eigenlijk al een te veel. Gezien
de woninginbraken in de overige
wijken, vonden in Dierdonk de minste
woninginbraken plaats van Helmond.
Laten we zo ook het jaar afsluiten. Denk
aan alle preventie tips die het gehele
jaar langs zijn gekomen.
Rest mij alleen nog u hele fijne
kerstdagen te wensen en te zorgen dat
u veilig het nieuwe jaar in gaat. Een
goed uiteinde en tot volgend jaar in de
wijk!
Maizie Beckschebe
e-mail : maizie.beckschebe@politie.nl
Instagram: wijkagent_maiziebeckschebe
Twitter : @brigadierdonk
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Medi-Seinen: “Willem”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
Het leven kent drie zekerheden.
De geboorte, de dood en de
belastingdienst.
Een
aantal
weken geleden hoorde ik bij het
radioprogramma
“spijkers
met
koppen” van Dolf Jansen en Felix
Meurders een interview met Mieke
Kerkhof, een gynaecologe in ruste
met een fascinatie voor de laatste
levensfase. Ze heeft een boek
geschreven met de titel “Klaar is
Kees”, uiteraard verwijzend naar de
overlijdensadvertentie
van
Kees.
Kees was lid van vele verenigingen,
onder andere de klaverjasclub. Deze
laatste had ook een bericht in de krant
geplaatst met als aanhef “in plaats van
kaarten”. Graag wil ik met u spreken
over een bloedneus.

medicijnen stolt het bloed minder snel.
Een kapot bloedvaatje bloedt dan langer
door dan normaal.

Iedereen weet wat het is: opeens loopt
er bloed uit de neus. Het kan uit één
neusgat komen, maar ook uit allebei.
Waarschijnlijk proeft u de smaak van
bloed, omdat neus en mond met elkaar
in verbinding staan.

Als u vaak een bloedneus heeft, kunt
u het beste zachtjes snuiten en niet in
uw neus peuteren. Zorg ervoor dat de
lucht in uw huis niet te droog is. In de
winter kunt u bijvoorbeeld vochtige
handdoeken over de verwarming
hangen of bakjes water op de
verwarming zetten.

Het slijmvlies dat aan de binnenkant
van de neus zit, is dun en vrij kwetsbaar.
Door het slijmvlies lopen veel
bloedvaatjes. Als zo’n bloedvaatje stuk
gaat, kan dat een bloedneus geven.
Dit gebeurt bijvoorbeeld door een tik
op de neus, neuspeuteren, droge lucht
of verkoudheid, of door ouderdom.
Oudere mensen hebben wat zwakkere
bloedvaatjes. Door bloed verdunnende

Er kan flink wat bloed uit uw neus
stromen, maar het is helemaal niet zo
ernstig als het eruit ziet. Een bloedneus
kan zelden kwaad.
Wat u zelf aan een bloedneus kunt
doen. Ga eerst rustig zitten en snuit flink
uw neus. Daarna knijpt u uw neus dicht,
vlak onder het neusbeen, waar het
zachte deel van de neus begint. Hierbij
kunt u uw hoofd het beste licht voorover
buigen. U ademt rustig door uw mond.
Blijf minstens 10 minuten lang zo zitten
met uw neus dichtgeknepen. Bijna alle
bloedneuzen gaan zo over.

Neem contact op met uw huisarts als het
bloeden doorgaat, nadat u 10 minuten
de neus dichtgeknepen heeft. Ook als u
bloed verdunnende medicijnen gebruikt
en wel eens een bloedneus heeft, en/of
als u regelmatig een bloedneus heeft,
terwijl u niet peutert en altijd zachtjes
snuit.

Natuurlijk kun je ook wel eens doen
alsof je neus bloedt. Af en toe is dat
niet erg. Het wordt pas een probleem
wanneer het je handelsmerk wordt en
als je als bijnaam “de Neus” hebt en
dan ook nog eens een podium krijgt in
College-Tour.
Graag tot een volgende keer, en moge
het u tot die tijd meer dan goed gaan!
Prettige feestdagen en een Gezond 2018

Math. Strijbos,
huisarts medisch centrum Dierdonk.
Ook te volgen op twitter: @mathstrijbos

Dringende oproep vrijwilligers AED
De wijken Dierdonk, Helmond-Oost en
Helmond-Noord zijn dringend op zoek
naar mensen die als vrijwilliger een
AED kunnen bedienen of willen leren
te bedienen.
Doel is om mensen met acute hart
problemen te helpen. Voor vrijwilligers
die nog geen ervaringen hebben met
het bedienen van een AED wordt een
gratis cursus reanimatie aangeboden.
Voorwaarde is wel dat men zich daarna
aanmeld bij HartslagNu.
Met een leger van zo’n 50 vrijwilligers
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voor de wijk Dierdonk en 70 vrijwilligers
voor de wijk Helmond-Oost en een
leger van 100 vrijwilligers voor de
wijk Helmond-Noord, kunnen we er
voor zorgen dat in de drie wijken de
wijkgenoten met acute hartproblemen
binnen 6 minuten eerste hulp krijgen
aangeboden. Hiermee nemen de over
levingskansen in geval van een hart
stilstand letterlijk met elke minuut toe.
Het grote aantal vrijwilligers is nodig
om geografische dekking in de wijken
te kunnen verkrijgen en opvolging te
kunnen bieden in het geval een van de
vrijwilligers niet paraat kan zijn.

Meld u snel aan bij EHBO vereniging
Helmond via mailadres:
secretariaat@ehbo-Helmond.nl
of zie voor informatie op onze website,
www.ehbo-helmond.nl
Zodra er voldoende aanmeldingen bin
nen zijn, wordt de eerste opleidings
avond bekend gemaakt.
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

‘Overdaad schaadt’
Dat er elk jaar teveel ongewenste dieren
worden geboren zullen de meeste
mensen wel weten. In dit seizoen zijn
de asielen overvol, met name met jonge
kittens. Niet iedereen zit thuis op een
nestje te wachten. Daarom nemen de
meeste mensen maatregelen om dit te
voorkomen. Voor de poes door haar te
steriliseren, maar ook wordt er soms
een zogenaamde ‘Poezenpil’ gebruikt.
Hoewel het doel bereikt wordt: de poes
komt niet meer zwanger thuis, weten
veel mensen niet dat het op lange
termijn erg schadelijk voor het dier kan
zijn. Wanneer een poes langere tijd
de pil toegediend krijgt, loopt ze een
vergroot risico op melkkliertumoren,
baarmoederontsteking of suikerziekte.
Als voorbeeld hebben we Minoes, een
13 jaar oude poes. Al jong kreeg ze een
poezenpil wanneer ze krols was. Dit
werkte voor Minoes goed en zo ging het
vrolijk door. Op een gegeven moment
voelden haar baasjes wat knobbeltjes

op de buik en kwamen om haar na te
laten kijken. De knobbeltjes waren nog
heel klein dus waren we er op tijd bij,
maar we zien ze ook regelmatig snel
groot worden. De knobbeltjes bleken
melkkliertumoren te zijn, maar in haar
buik was ook nog een behoorlijke massa
te voelen. Helaas wisten de baasjes
niet van de gevaren van de poezenpil,
maar wilden wel het beste voor Minoes.
Daarop is Minoes geopereerd aan de
tumoren en gelijk ook gesteriliseerd. De

massa in de buik bleek de baarmoeder
te zijn, gevuld met ontstekingsmateriaal.
Minoes had niet laten zien dat ze zich
ziek voelde, maar maakte een duidelijke
opleving door toen het vuil uit haar
lichaam was!
Bas had al van jongs af aan ongelijke
testikels. Als jonge hond was de kleine
testikel nog wel in de lies te voelen,
maar werd op een gegeven moment
overschaduwd door de grote testikel.
Jarenlang is dit goed gegaan, tot Bas op

zijn 12e last begon te krijgen van de huid
rondom zijn zaakje. De overgebleven
testikel was gegroeid tot de grootte
van een sinaasappel en leek de oorzaak
te zijn van de problemen. Daarop is
besloten Bas te castreren. De grote
testikel kwam er maar moeizaam uit,
zo massief was hij. Bij het openen bleek
hij gevuld te zijn met vocht. Er was
een cyste ontstaan. Ook dat kan voor
behoorlijke irritatie zorgen. Naast de
grote testikel bleek het kleine testikeltje
onverwachts ook nog te bestaan, dus
ook deze is weggehaald. Zelfs op deze
leeftijd heeft Bas het prima gedaan
tijdens de operatie. Nu de druk eraf is
zal het hem erg opluchten.
Er zijn al met al verschillende manieren
om ervoor te zorgen dat een dier geen
nakomelingen krijgt. Tussen vrouwelijke
en mannelijke dieren zitten verschillen,
maar ook tussen hond en kat. U kunt
gerust met ons de voor- en nadelen
bespreken van de verschillende opties.
Samen met alle medewerkers wensen
wij u en uw huisdieren een gezond en
gelukkig 2018.
Evianne Drijver
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
Wilt u meer weten over Dierenkliniek
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op:
www.dierenkliniek.com of volg ons op
Facebook!

Zondag 7 januari IVN wandeling Vlierden
Zondag 7 januari is er weer een IVN-Publiekswandeling in de
Vlierdense bossen. Ga je mee? Trek je wandelschoenen aan!
In dit seizoen is de lucht fris, vogelgeluiden klinken helder en
een stevige boswandeling verkwikt lijf en leden. Twee uur in
de buitenlucht genieten dus.
Genieten van wat je zelf ziet en genieten van alles waar onze
IVN-gidsen je op attent maken. En dan ontdek je dat je met
een deskundige gids zoveel meer ziet van je omgeving.
Centraal in het bosgebied ligt een stuifzandcomplex met
heide en een groot aantal jeneverbessen.
De jeneverbes komt op nog maar weinig plekken in Nederland
voor en is daarom een beschermde plant. De bessen worden
in de winter vooral door lijsterachtigen gegeten. Wij mensen
gebruiken ze bij het stoken van jenever en om voedsel te
kruiden.
Het betreft een mooie wandeling van 4 à 5 kilometer. We
verzamelen om 14.00 uur op de parkeerplaats bij bospark De
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Bikkels ( Biesdeel 4, 5756 PK Vlierden). Deelname is gratis.
Tijdens deze wandeling stappen we lekker door. Trek daarom
goede wandelschoenen aan.
Voor meer info:
Anne Regts (tel. 06-20491428 of ivnhelmond@gmail.com)
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Speel je mee verder als Speelgoedbank
De hobby van….
Deze maand is het helaas niet gelukt
om de laatste fractievoorzitter uit de
Helmondse gemeenteraad te inter
viewen. Dit had een bijzondere reden.
Aan de beurt was Mohammed Chahim
van de PvdA. Zijn vrouw was hoog
zwanger en tot twee keer toe is de
afspraak voor het interview vanwege
een ziekenhuisopname (in verband met
zwangerschapscomplicaties) verzet.
Op 24 november jl. is zoontje Nawyan
geboren. Kort daarna moest de kopij
ingeleverd worden voor deze Gazet en u
begrijpt dat het voor Mohammed even
niet uitkwam om nu het interview te
geven. Dat houdt u dus tegoed!
Er is echter een ander onderwerp waar ik
u graag meer over vertel; Stichting Speel
je mee.
Stichting Speel je mee uit Helmond
verder als speelgoedbank
Vijf jaar geleden werd Stichting Speel je
mee opgericht door twee jonge moeders
en een jonge vader. Zij bemerkten in
hun omgeving en bij klasgenootjes van
hun eigen kinderen dat er gezinnen
waren waar een cadeautje voor een
kinderverjaardag financieel niet moge
lijk was. Om hen een steuntje in de rug
te geven, zijn ze (gebruikt) speelgoed
gaan inzamelen voor kinderen uit mini
magezinnen. De afgelopen vier jaar
heeft Speel je mee zich ingezet om een
verjaardagsfeestje mogelijk te maken
voor alle kinderen (t/m 12 jaar) uit
Helmondse gezinnen die op of rond de
armoedegrens leven. De ouders van
deze gezinnen mochten (op vertoon van
de gemeentelijke inkomensverklaring of
een verwijsbrief) voor iedere verjaardag
van hun kind langskomen in de winkel
van Speel je mee aan de Braakse Bos
dijk 2A, om daar een feestpakket en
verjaardagscadeau op te halen. Sinds
de opening van de winkel in juni 2013
heeft Speel je mee 800 kinderen uit
ruim 400 gezinnen geholpen bij het
vieren van hun verjaardag. Daarnaast
werd de mogelijkheid gegeven om drie
keer per jaar een klein cadeautje te
komen uitzoeken dat hun kind naar een
kinderfeestje van een jarig vriendje of
vriendinnetje kon meenemen. Speel je
mee is voor kinderen t/m 12 jaar. De
stichting kan bestaan dankzij donaties
van (gebruikt) speelgoed én contant
geld van particulieren en bedrijven.
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Vanaf 1 oktober 2017 heeft Stichting
Speel je mee in Helmond haar werkwijze
veranderd. Zij is verder gegaan als een
zogenaamde ‘speelgoedbank’. Dit houdt
in dat ouders van minimagezinnen
vanaf die datum ieder kwartaal gratis
speelgoed en boeken kunnen komen
uitzoeken, en dus niet meer zoals eerder
één maal per jaar voor de verjaardag
van hun kind. Op die manier beslissen
zij zelf of ze de donatie inzetten voor
dagelijks gebruik of hem bewaren voor
een feestmoment later in het jaar zoals
Sinterklaas, communie, suikerfeest of
de verjaardag van hun kind.
Deze verandering is het gevolg van het
beleid van de Nederlandse overheid
om extra geld uit te trekken voor de
ondersteuning van minimagezinnen.
Daarbij werd aangehaakt bij een
vergelijkbaar initiatief maar dan van een
landelijke organisatie, namelijk Stichting
Jarige Job. Deze stichting bezorgt een
verjaardagsbox thuis bij alle gezinnen in
de doelgroep met daarin vergelijkbare
producten als het feestpakket van Speel
je mee, inclusief een cadeautje voor de
jarige. Omdat Stichting Speel je mee
de donaties die zij van particulieren en
bedrijven ontvangt niet wil uitgeven aan
dubbele ondersteuning op het gebied
van verjaardagen, hebben bestuur en
vrijwilligers gezamenlijk besloten om
verder te gaan als speelgoedbank. De
doelgroep en de wijze waarop deze
zich kenbaar kan maken bij de stichting
blijven hetzelfde, evenals het adres.
Naast de speelgoedbank blijft Stichting
Speel je mee kinderfeestcadeautjes
aanbieden voor een jarig vriendje/
vriendinnetje, zodat ieder kind de mo
gelijkheid blijft houden om naar een
kinderfeestje toe te gaan.

Deze nieuwe werkwijze heeft veel extra
werk opgeleverd maar ook veel extra
gelukkige ouders en vooral gelukkige
kinderen! Extra donaties werden ook
hard nodig maar de publiciteit rond
de veranderde werkwijze hebben ge
lukkig ook voor veel meer ingebracht
speelgoed gezorgd. Alle donaties blijven
echter meer dan welkom. Iedere eerste
zaterdag van de maand kan daarom op
het bovengenoemde adres speelgoed
worden ingeleverd.
Bedrijven houden af en toe een inzame
lingsactie voor de stichting, zoals de
diverse AH-filialen dat in november
doen onder hun klanten met de “goed
zak”. Ook zijn er acties van bedrijven
onder hun personeel, vaak ter ge
legenheid van een personeelsfeest.
Gelukkig zijn er ook nieuwe vrijwilligers
bijgekomen om al dat speelgoed uit te
zoeken en schoon te maken, waaronder
een paar uit Dierdonk.
Stichting Speel je mee is nog steeds
op zoek naar vrijwilligers. Heeft u op
woensdagochtend een paar uurtjes tijd
om speelgoed na te kijken en schoon
te maken in het gezelschap van de
vaste vrijwilligers of bent u bereid één
avond per maand de handen uit de
mouwen steken, neem dan contact
op met Stichting Speel je mee via
info@stichtingspeeljemee.nl of neem een
kijkje op www.stichtingspeeljemee.nl.
Mirjam van der Pijl
(ook vrijwilliger bij Speel je mee)
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Weet u het al
Maak kennis met de ondernemers in Bakel en weet dat klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!

24/7

Óok voor
autoverhuur

b e re

ik b aa

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

r

Ondernemer van Bakel!
Hier had uw advertentie
kunnen staan.
Informatie:
advertenties@dierdonkgazet.nl
telefoon 06- 40980106

www.automertens.nl

KERST 2016

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Heerlijk genieten
van een
Oer Hollands
Kerstdiner

bereid uit productenvan onze streek

Johan Slegers

Meer info en reserveren:
0492-342200
Bakel

EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

OOK IN 2018

14e Open Dubbel Winter toernooi TV

Van zondag 29 oktober tot en met
zon
dag 5 november 2017 was er in
Dierdonk weer een open tennis
toer
nooi. De landelijke trend volgend,
was het aantal deelnemers gedaald.
Natuurlijk waren we heel blij met de
105 deelnemers, die opnieuw vanuit de
hele regio kwamen. Ze waren afkomstig
van maar liefst 28 verschillende clubs
waarvan 17% van TV Dierdonk, 43% uit
Helmond zelf en de rest kwam uit alle
dorpen en steden rondom.
Zoals altijd hebben we weer traditie
getrouw met een poulesysteem ge
werkt, waarbij we dit keer van alle
poules 2 paren konden laten doorgaan
naar de kwartfinales. Iedereen heeft
daardoor flink de kans gehad om zich
sportief uit te leven.
Gelukkig werkte ook het weer goed
mee. Zelfs tijdens het winterse finale
weekend bleef het vrijwel droog.
Bovendien kon je je lekker opwarmen
in ons gezellige clubhuis. Zoals intussen
gebruikelijk, zorgde de barcommissie
ervoor dat iedereen na het spelen een
lekker gezond hapje voorgezet kreeg.
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Fris-Co, onze hofleverancier voor groen
ten en fruit, zorgde er weer voor dat alle
gasten, naast dat gezonde hapje direct
na het spelen, lekker van bananen en
mandarijnen konden genieten. Sported
uit Mierlo hielp ons opnieuw met de
aankleding van het toernooi. Nieuw
was dat Ted op de woensdagavond een
hele avond in ons clubhuis aanwezig
was om, tegen een zacht prijsje, ter
plekke rackets te bespannen en gripjes
te vervangen. Een actie die erg werd
gewaardeerd door de deelnemers.
Meer informatie over TV Dierdonk:
www.tvdierdonk.nl
De toernooicommissie: Hannie Kusters,
Erik Melssen, Karin van der Steen,
Edward van Seumeren, Carine van Vuure
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Burgerhulpverleners AED gezocht
In de media is er de afgelopen tijd veel
aandacht geweest voor AED netwerken
en burgerhulpverleners. De gemeente
Helmond gaat in Helmond een dekkend
AED Netwerk faciliteren. Dit betekent
dat de gemeente de kosten draagt
voor de AED apparatuur, opleidingen,
onderhoud, verzekering etc. Om
een dekkend netwerk in Dierdonk te
realiseren hebben we jouw hulp nodig.
AED staat voor ‘Automatische Externe
Defibrillator’ en is een draagbaar toe
stel, dat wordt gebruikt voor het re
animeren van een persoon met een
circulatiestilstand als gevolg van ven
trikelfibrilleren. Dit apparaat wordt
in combinatie met reanimeren (hart
massage) gebruikt. Direct reanime
ren door omstanders verdubbelt de
overlevingskansen van mensen met een
hartstilstand. Hun kwaliteit van leven na
afloop is over het algemeen goed.
In Dierdonk hangen op dit moment
twee AED-apparaten. Voor deze twee
AED’s zijn er in Dierdonk 52 burgerhulp
verleners nodig. Een burgerhulpverlener
is iemand die kan reanimeren en de
AED mag bedienen en aangemeld is bij
www.hartslagnu.nl.

In verband met de wet op de privacy is
er geen overzicht beschikbaar van het
aantal actieve (aangemelde) burger
hulp-verleners in Dierdonk.
Bij deze het verzoek om door te
geven of je aangemeld bent bij
www.hartslagnu.nl of dat je burgerhulp
verlener wilt worden.

Voorbeeld Burgerhulpverlening
Dierdonk zaterdag 14 oktober 2017

Als je burgerhulpverlener wilt worden
dien je een korte opleiding te volgen in
reanimeren en gebruik van de AED. Deze
opleiding is gratis. Na deze opleiding kun
je je aanmelden als burgerhulpverlener
op www.hartslagnu.nl.
Uitgebreide informatie is te vinden op
www.hartslagnu.nl
Stuur alsjeblieft je reactie naar:
aednetwerkdierdonk@gmail.com

Pierre Claessens,
Buurtpreventie Dierdonk Veengeul
Wilma van Rijt
EHBO vereniging Helmond

Wandelevenement Dierdonk KWF
Op 8 oktober jl. is er een wandeleve
nement ten bate van sponsoring voor
KWF/Alp D’Huzes 2018 door onze wijk
genoot Jan-Wilm Meulendijks geor
ganiseerd.
Er waren in totaal 30 personen en
het evenement begon met koffie en
gebak. Daarna startte de wandeling
door de wijk met halverwege een
tussenstop bij “De Smuller” alwaar een
ijsje met aardbeiensaus en slagroom
gesponseerd werd. Vol enthousiasme
vervolgde de groep vervolgens zijn
tocht. Na terugkomst wachtte een
lekkere geheel gesponsorde BBQ.
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Ondernemers uit Dierdonk, waaronder
de AH en Applause Productions, hebben
mede bijgedragen aan het succes van
de dag door kortingen te geven en te
sponsoren. Het was een gezellige en
sportieve dag, zelfs de weergoden
waren ons goed gezind.
Mede door alle sponsoring hebben we
een mooi bedrag opgehaald voor het
KWF en wel € 285,-!
Om het totale sponsorbedrag nog ver
der te vergroten, heeft het team waar
Jan-Wilm onderdeel van is -‘Team
Lekker Belangrijk’- alweer een aantal
nieuwe acties op touw gezet, waarvoor
ze ook uw bijdrage vragen, zoals :
• Een kleding actie: als we honderd
zakken kleding / Schoenen ophalen
krijgen we van Benelux recycling
125,- gestort!
• Een oud ijzer, huishoudelijke ap
paratuur of elektrische kabels
inzameling: Gerritse recycling te
Helmond geeft ons een goede prijs
daarvoor.

• Verkoop van Mangenta Armbandjes
a € 2,50
De kleding en het oud ijzer mogen ge
bracht worden naar: Sandenburglaan
15. Ze kunnen gewoon onder het Car
port gezet worden. Of bel ons op 0621553291 of 06-24520257, dan kunnen
we het komen ophalen.
U kunt ons ook sponseren op onze
eigen sponsorpagina’s van Alp D’Huzes:
Opgevenisgeenoptie.nl (zoek op deel
nemer: Jan-Wilm Meulendijks, Angelien
Meulendijks, Elke Meulendijks of Collin
Konings). Alvast heel erg bedankt voor
uw sponsoring namens ‘Team lekker
belangrijk’ en ons! We hopen ook dit jaar
weer een mooie prestatie te leveren.
Jan-Wilm en Angelien Meulendijks
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Scouting Paulus Oliebollenactie!
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SUPER AANBIEDING

Al meer dan 90 jaar uw
vertrouwde witgoedspecialist
Wij hebben alles op het gebied van wassen &
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door de jarenlange ervaring kunnen wij u een
persoonlijk en deskundig advies geven bij de
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij
hebben een zeer groot assortiment van
alle bekende merken. Dit alles tegen
scherpe prijzen én direct uit voorraad
leverbaar. Daarnaast hebben wij een
eigen servicedienst.

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

INBOUWCOMBI
• RVS, inhoud 45 liter
• hetelucht, boven- en

onderwarmte, grill en
magnetron (1000 Watt)
• digitaal display met Assist
• email binnenwanden met
EcoClean coating
• Led binnenverlichting
• CMG636NS2

1.399.-

999.euro

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

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

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

Parochie H. Lambertus
Vieringen met de feestdagen
Zondag 24 december
Lambertus
18.00 Gezinsviering
Paulus		
19.30 Schabbertkoor
Lambertus
20.00 Poolse Nachtmis (Pools gesproken!)
Jozef		
20.30 Capella Musica Sacra en Jozefkoor
Edith Stein
21.30 Edith Steinkoor
Lambertus
22.30 Cantorije St. Lambertus met
			muzikanten
Maandag 25 december en zondag 31 december
Vieringen zoals in de weekenden, in alle vier de kerken:
Jozef en Paulus om 9:30 u, en Lambertus en Edith Stein om
11:00 u.
N.B. Op Oudjaarsavond is er geen viering in de Jozefkerk.
Nieuwjaarsdag 1 januari
Alleen een viering in de Lambertuskerk om 11:00 u.
Het pastoraal team en het parochiebestuur wenst u een Zalig
Kerstfeest en veel zegen en geluk in 2018.
Kerstcollectes voor Caritas
Vorig jaar zijn we estart met Caritas0492, voedsel bereiden
voor de mensen die het hard nodig hebben. Er is zo veel
verborgen armoede in onze stad, dat willen we niet weten…
je zult met vier gezinsleden maar al je voedsel, kleding, de
kapper etc. moeten doen van minder dan 200 euro per maand
omdat de rest bijvoorbeeld door de bewindvoerder wordt
ingehouden…
We hebben 4 dagen per week een hele maaltijd of soep en
brood uitgedeeld. Op 3 dagen verzorgen we dat zelf vanuit
Caritas0492. We geven wat u als parochianen in de mandjes
doet die achterin de kerk staan. En we hebben het hele jaar
kunnen inkopen en koken van de andere giften die u heeft
gegeven; de opbrengst van de kerstcollectes vorig jaar, de
spontane giften en de persoonlijke acties. We hebben zo veel
mensen kunnen helpen!

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost		
zaterdag
18.30 u
		
zondag
9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag
11.00 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)
zondag
9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg)
		
zondag
11.00 u
Weekdagen: Jozefkerk.
ma, wo, do, vr
19.00 u
		
en di, do
9.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken H.W. Dings
(522109
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Ook dit jaar zullen we in de vieringen op Kerstavond een
deurcollecte houden voor Caritas0492. Zo hopen we met uw
gulle gaven ook in 2018 weer honderden mensen te eten te
kunnen geven. Als u niet naar de kerk kunt komen, maar wel
iets wilt geven voor de armsten in de stad, kunt u ook iets
overmaken, meer informatie op Caritas0492.blogspot.nl
Namens de mensen die bij ons komen eten, alvast hartelijk
dank!
Doopvoorbereiding verandert
We hebben als pastoraal team bekeken hoe het doopsel in
onze parochie beter kan aansluiten op de praktijk. Wij hebben
de bakens wat verzet in verband met het vertrek van diaken
de Vries, maar ook goed geluisterd naar wat jonge gezinnen
willen voor de doop van hun kindjes.
Daarom:
• Hebben we voortaan ter voorbereiding een maandelijkse
ouderavond op de eerste maandag van de maand
(behalve als dat op een feestdag valt, zoals nieuwjaar, dan
is het op de tweede maandag). Deze ouderavond wordt
ondersteund door een nieuwe dvd en presentatie.
• Maken we voortaan op die ouderavond de afspraken
met de ouders op welke zondag we kinderen dopen.
Niet meer per se in een gemeenschappelijke viering, en
ook niet langer op een vaste zondag. Er kan zelfs ook op
andere dagen gedoopt worden, zoals zaterdag.
• Gaan ook de families die hun kinderen laten dopen in
de Kapel van Binderen naar de ouderavond komen.
De doop wordt in de kapel gedaan door ons eigen
doopteam, waarbij diaken van Leuken de kinderen van
het woonwagenpastoraat doopt.
Aanmelding verloopt zoals altijd via het parochiekantoor.
Daar geeft men zich op voor een doopouderavond, op de
betreffende maandag om half acht in de zaal van de Jozefkerk.
Wij hopen zo iedereen beter van dienst te kunnen zijn
en efficiënter te kunnen werken vanuit het team en de
organisatie.

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

49

Protestantse Gemeente Helmond
Diensten rondom Kerst
Kinderkerstfeest:
op zondag 17 december wordt om 16.00
uur een KindopSchootdienst gehouden
waarin het kerstverhaal wordt verteld
en verbeeld. Een kinderkerstfeest voor
de allerkleinsten en hun (groot-)ouders.
Een feest voor jong en oud!
De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het wijk
team uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel,
( 085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Pieter Flach
kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052

Kerstnachtdienst:
op zondag 24 december is om 22.00
uur de kerstnachtdienst, waaraan het
oecumenisch koor ‘Lighthouse’, o.l.v.
Arjan Mooij, meewerkt.
Voorgangers: Pieter Flach en Corine
Beeuwkes-van Ede.
Thema: ‘Ruimte genoeg?’
Na afloop is er heerlijke glühwijn en
warme chocolademelk!
Kerstmorgendienst:
op maandag 25 december is om 10.00
uur een gezinskerstfeest. Het kerstver
haal wordt verteld en verbeeld, mooie
kerstliederen gezongen.
Het koor ‘Cantimond’ o.l.v. Marjan Vree,
Ad Brouwer (piano), Theo Franx (fluit),
werken mee.
Voorganger: Corine Beeuwkes-van Ede.
Thema: ‘Vertellis…’

Vredestocht op 16 december
We zingen in de maand december
meermalen over ‘Vrede op aarde’. Een
verlangen naar die wereldvrede brengt
ons nu al een aantal jaren op de been
met een groeiend aantal deelnemers.
Wandelt u/jij dit jaar ook mee?
We starten om 16.00 uur bij de Turkse
Moskee aan de Molenstraat, via de
Bethlehemkerk en de Lambertuskerk
naar het Islamitisch Koffiehuis aan de
Molenstraat. Daar zijn we van harte
welkom om ter afsluiting thee/koffie te
drinken met elkaar.

Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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moRgen ga ik (echt)
beginnen!
Herkenbaar? bel dan nu...

Wegens succes
3e infraroodtraining

die we aan kunnen bieden

InfraroodtraInIng
UNIE
25 minUten tRainen
= 25 km haRdlopen
Nu oo n eu

Met veel
tevreden
nklanten!

✓ Versnelde vetverbranding
✓ Versneld centimetersverlies
✓ Gewichtsverlies
✓ Soepelere gewrichten
✓ Ontgifting en zuivering
✓ Cellulite vermindering
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✓ Jonge en mooiere huid
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plan in decembeR een afspraak
en ontvang in janUaRi nog een

gRatis pRoefles!!!

staRt nU en bel ons op 0492 - 745 159

www.emcslankenfit.nl

Woonplezier
Woonplezie
begint bij Broeckx makelaars
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Vilsterendreef 19

Walenburgweide 12

de Kromme Geer 14

5709 RP He mond
v aagp js € 289.000 k.k.

5709 SN He mond
v aagp js € 319.000 k.k.

5709 ME He mond
v aagp js € 419.000 k.k.
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uw
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Holterbergweide 26
5709 MP He mond
v aagp js € 435.000 k.k.

t
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Ockenburghpark 18

de Kromme Geer 33

5709 M He mond
v aagp js € 309.000 k.k.

5709 ME He mond
v aagp js € 265.000 k.k.

Persoonlijke aanpak
De afge open jaren heeft ons kantoor z ch gespec a seerd n make aars op w jkn veau k ben uw make aar
voor D erdonk Deze werkw jze s de afge open jaren erg succesvo geb eken A s k ant heeft u steeds te
maken met een vaste make aar d e goed op de hoogte s van uw persoon jke s tuat e
Daarnaast weet deze make aar a s een van de eerste wanneer mensen n D erdonk hun hu s hebben verkocht
en naar wat voor een n euwe won ng z j op zoek z jn Dat s het moment om ju st uw won ng onder de
aandacht te brengen Deze aandacht en persoon jke aanpak s de kern waar het b j ons om draa t
Evena s uw woonp ez er natuur jk
Uw w jkspec a st
Alwin Greefkes
06 547 90 222

alwin@woonplezier.nl
www.woonplezier.nl
Tel.: 0492 549 055

V nd ons ook op

