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Nieuwsblad voor Dierdonk

Verigo onderscheid zich door dat we flexibel, betrouwbaar en snel kunnen inplannen.
Onze klanten kiezen voor ons omdat we persoonlijk benaderbaar zijn en klanten bij ons
een gezicht hebben en geen nummer zijn.

Opname recorder

Beveiliging camera

Onze camera’s houden ook bij u een oogje in het zeil.

December aanbieding:
2 camera’s 4 mp met nachtzicht tot 30mtr
1 opnamerecorder
Incl. installatie

€ 950,=
Contactgegevens
Naam: Verigo Installatietechniek
Adres: Wildenborchlaan 68 – 5709 RR
Helmond
E-mailadres: installatie@verigo.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 492 836447

(excl.BTW)

TROTS
Wat vliegt de tijd toch. Voor u ligt alweer
de eerste Gazet van 2019. Ik weet nog
goed dat ik vorig jaar het voorwoord
mocht schrijven en vooral uitkeek naar
2018. Een jaar waarin we zouden gaan
vieren dan Dierdonk 25 jaar bestaat.
Op dat moment was nog onduidelijk op
welke manier we dat zouden gaan doen.
Inmiddels weten we hoe fantastisch ‘Tussen Kunst & Quizien’ op 9 september was.
Dat het ook nog gelukt is om op die dag
vier (ex) wethouders het beeld ‘Meisje
met vogel’ te laten onthullen, geeft aan
dat er veel werk is verzet. Tel daarbij op
dat ook de DierDonkDagen erg goed bezocht waren en u snapt dat ik als voorzitter van de wijkvereniging TROTS ben op
al die vrijwilligers die dat mogelijk hebben
gemaakt.

Ook als u net buiten de wijk sportief aan
de slag wilt, kunt u terecht bij Hockeyclub Bakel en Scouting Paulus. Binnen
Dierdonk is er veel aandacht voor de
aanpassing van de N279. Er wordt vanuit
de politiek en de wijkraad gekeken naar
de besluitvorming. Het laatste nieuws is
dat een meerderheid van de Provinciale
Staten 7 december ingestemd heeft met
de lange omleiding bij Dierdonk en een
2 x 1 baans weg tussen Veghel en Asten.

TROTS ben ik ook omdat we hebben laten
zien dat Dierdonk veel minder een slaapwijk is dan sommige mensen denken. Er
is ontzettend veel te doen in Dierdonk.
Het probleem was en is dat niet iedereen
weet aan welke activiteiten mee gedaan
kan worden. Het blijft dan ook een belangrijk doel van de wijkvereniging om
de Dierdonker te informeren via website
www.dierdonk.nl en diverse social media.

Als laatste wil ik u namens het bestuur
van wijkvereniging Dierdonk fijne feestdagen wensen. Geniet van de vrije dagen
en van elkaar. Sta maar eens stil bij al die
liefde om u heen waar u TROTS op kunt
zijn.

De kerstvakantie is een mooi moment
om alles te lezen over deze onderwerpen
en een aantal vaste rubrieken. Een fantastisch wijkblad waar u en ik TROTS op
mogen zijn. Binnenkort wordt overigens
een enquête uitgezet om te ontdekken
wat u van de Gazet vindt.

Tot ziens in 2019 bij een van de vele activiteiten in onze mooie wijk.
Voorzitter Wijkvereniging Dierdonk

En dat er veel te doen is bewijst ook de
inhoud van deze Gazet. Denk aan het
nieuws rondom Moet Niks, Fotodier, Tennisclub, ATB-baan en Dierdonk Events.

Gazet januari 2019

ans
m
s
o
rd B
G e ra

3

Verenigingen

GAZET

Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:
www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78,
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)(556266
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder (06-30735792
www.parkzichtdierdonk.nl
DierdonkEvents
dierdonkevents@dierdonk.nl
Papier, gft, pmd en restafval:
Wilt u weten wanneer het
afval bij u wordt opgehaald,
kijk dan in de afvalkalender
op de website www.deafvalapp.nl.

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
bestuur@dierdonkdagen.nl
activiteiten@dierdonkdagen.nl
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
(0900-8844
mail: monique.van.lierop@politie.nl
henry.van.dongen@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
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(514121
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur op afspraak
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Spreekuur: Di ochtend, namiddag, avond
Do ochtend,andere dagen in overleg
Afspraken: 9:00-14:00
(518551
www.verloskundigendeuiver.nl

Huisartspraktijk Boszicht
Bakelsedijk 264,
5703 JJ Helmond
Mw. Drs. M.M.I.C.B. Gast
(724872
www.huisartspraktijkboszicht.nl

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

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

Peuterspeelzaal Hummeldonk
(088-2088726
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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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!
Uw installateur voor :

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

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

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

SUPER AANBIEDING

L

Cv ketel

Onderhoud en storing

Waterontharder

Vloerverwarming

Hybride warmtepomp

Sanitair

Badkamers

Tegels

I

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond

0492-386100

INBOUWCOMBI

• hetelucht, magnetron, grill en
stoomfunctie
• magnetron 800W
• stoomschoonprogramma voor
eenvoudig reinigen
• inhoud 50 liter
• emaille binnenruimte
• MAC696RVS

N

1099,-

699
,euro

5 jaar garantie*

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

WWW.VANDUPPEN.NL

Logisch liberalisme
VVD raadsleden denken en werken
vanuit het liberalisme. Wij streven
naar een zo groot mogelijke vrijheid.
De vrijheid van de een mag de vrijheid
van de ander echter niet belemmeren
en we zijn verantwoordelijk voor de
belangen van toekomstige generaties.
Je zou zo’n manier van denken
‘logisch liberalisme’ kunnen noemen.
Het is ook logisch dat de vrijheid
nooit ten koste mag gaan van onze andere kernwaarden:
verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid
en sociale rechtvaardigheid.
Zo is het vanzelfsprekend dat individuen en bedrijven die
rommel maken verantwoordelijk zijn voor het opruimen ervan
en dat bedrijven die flink moeten reorganiseren hun directie
geen enorme salarisverhogingen toekennen. Ook lijkt het
logisch dat we iedereen in onze maatschappij als gelijkwaardig
behandelen. Maar wat doen we als deze gelijkwaardigheid
leidt tot een maatschappij waarbij fundamentalisten ons
de les gaan lezen en ons land juist daardoor minder liberaal
wordt?
Deze vorm van liberaal denken zouden we ook kunnen
toepassen op de heftige discussie over het laten vaccineren
van onze kinderen. In Nederland daalt de vaccinatiegraad al
jaren en artsen maken zich grote zorgen. Mag de overheid
vaccineren gaan verplichten, of moeten mensen de vrijheid
hebben om dat te weigeren? Aan de andere kant mag de
vrijheid van de ene persoon, de vrijheid van andere personen

niet beperken. Zou het daarom niet logisch zijn als de overheid
het goedkeurt dat kinderen van anti-vaxxers niet worden
toegelaten op een crèche? Hun kinderen vormen immers een
gevaar voor andere kinderen.
Door het algoritme in google komt de mening van de ‘antivaxxers’ vaak hoog te staan in de ranking. Je zou soms denken
dat er sprake is van twee gelijkwaardige meningen. Medische
wetenschap is echter niet ook maar een mening, het is
gebaseerd op feiten waar 99% van de geneeskundige wereld
achter staat. ‘If someone says it’s raining and another person
says it is dry, it is NOT your job to quote them both. It’s your
job to look out of the window and see which is the truth’
Gezien het bovenstaande heeft de VVD het college gevraagd
of er ook in de Helmondse kinderopvang sprake is van deze
problematiek. Het antwoord was geruststellend. Hoewel ook
Helmond te maken heeft met een daling (van 98,1% in 2010
naar 93,7% in 2018) zitten we boven het landelijk gemiddelde
en is er nog geen reden tot zorg.
Een gelukkig en gezond 2019 toegewenst, voor u en uw
kinderen!
Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

Verbreding A67

Eind november werd bekend dat
de uitbreiding van de A67 tussen
Eindhoven en Venlo met een extra
rijstrook vooralsnog beperkt blijft
tot de aansluiting Geldrop. Met
de verbreding naar twee keer drie
rijstroken wordt in 2024 begonnen.
Daarnaast worden er ook maatregelen
voor de korte termijn genomen, zoals
het aanleggen van pechhavens. Het
doortrekken van de verbreding tot aan Asten blijft op de
langere termijn nadrukkelijk in beeld. Een verbreding tot aan
Asten zou nog eens 150 miljoen euro extra gaan kosten. Dit
geld is op dit moment niet beschikbaar volgens de minister.
Als het de gemeente Helmond, de regio en de provincie
had gelegen, was een langer traject verbreed. Wij pleiten al
jarenlang voor een extra rijstrook over het gehele traject tot
aan Asten. De nood is immers hoog: de A67 wordt steeds
drukker en de verkeersveiligheid is in het geding, aangezien
er steeds meer ongelukken plaatsvinden op deze weg.
Daarnaast staan er steeds meer files en het oponthoud op
de A67 zorgt ook nog eens voor economische schade voor de
transportsector (in 2017 bedroeg dit 5,2 miljoen).
Het is goed dat er eindelijk werk gemaakt wordt van het

Gazet januari 2019

verbreden van de A67, hoewel we nog tot zeker 2024 moeten
wachten. De dagelijkse ongelukken en files zouden hierdoor
in ieder geval grotendeels opgelost moeten worden, hoewel
we als gemeente Helmond liever een structurele oplossing
hadden gezien voor de problemen op de A67.
Voor Helmond heeft dit ook specifieke gevolgen voor
de verkeersdrukte. Door het uitstel is er sprake van een
toenemende verkeersdrukte op de Traverse. Deze weg wordt
gebruikt als alternatief voor de A67 als hier file staat. Hierdoor
krijgen we steeds meer regionaal verkeer door de stad. Dit is
niet alleen onwenselijk maar heeft ook negatieve gevolgen
voor de leefbaarheid en doorstroming in Helmond. Daarom
is het des te jammer dat het zo lang duurt voordat de A67
aangepakt wordt. Het lijkt eerder een kwestie van prioriteiten
stellen dan een geldkwestie. Waar een wil is, is immers een
weg. D66 Helmond zal zich in blijven zetten voor een snellere
aanpak van de A67 en het verbeteren van de leefbaarheid in
Helmond en de regio.
Ik wens u allen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig
2019!
Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond
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Concept verslag van de Algemene
Ledenvergadering (ALV),
jaarvergadering 2017/2018
van Wijkvereniging Dierdonk op maandag 23 oktober 2018 om 20.30 uur in Parkzicht
Op de vergadering waren aanwezig van het bestuur: Gerard
Bosmans (voorzitter), Jan van Duren (secretaris), Friedy van
den Reek (penningmeester) en Ivo Dolmans en verder de
leden Karin Bakker, Gert Bakker, Hans van Rijt, Wilma van Rijt,
Herman van Zoelen, Jos van den Eijnde, Frank Smits, AartJan
Nieuwhoff, Joke Nieuwhoff, René van Lierop, René van Lierop,
Carel van der Zanden, Walter Schuurman, Rudi van den Reek,
Jeroen van Odijk, Margriet van Mil, Wendy van Veen, Leonie
Boxstart.
Van Jeanne de Jong is een bericht van verhindering ontvangen.

1) Opening/vaststelling agenda

Na opening van de vergadering door de voorzitter, Gerard
Bosmans, wordt de agenda vastgesteld.

2) Ingekomen stukken/mededelingen

Dit jaar worden voor het eerst de stukken niet in hard copy
uitgedeeld maar zal alles digitaal via de beamer gepresenteerd
worden aan de leden.

3) Vaststellen verslag alv d.d. 30 oktober 2017

Het verslag is gepubliceerd in de Gazet van december 2017 en
er zijn geen opmerkingen ingekomen.
Het verslag wordt vastgesteld.
Actiepunten:

a. Er is afgelopen jaar met bijna alle andere clubs in
Dierdonk contact gelegd om hetzij de activiteiten
onder de vlag van de wijkvereniging te brengen dan
wel op andere wijze de samenwerking te zoeken. Ter
vergadering wordt per club verslag gedaan van de
contacten en afspraken to nu toe.
b. Het afgelopen jaar is een ledenwerfactie gehouden.
Er is deur aan deur een flyer bezorgd. Dit heeft geleid
tot 27 nieuwe leden.
c. Het idee om stukken niet meer te kopiëren maar via
de beamer te presenteren is opgepakt.

4) Bestuurssamenstelling

Volgens het rooster van aftreden is geen van de bestuursleden
aftredend. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden
gemeld. Wel heeft Mevr. Karin Bakker het afgelopen jaar de
bestuursvergaderingen bijgewoond als aspirant bestuurslid.
Zij heeft aangegeven graag bestuurslid te willen worden. Zij
wordt door de vergadering bij acclamatie als bestuurslid
benoemd.

5) Jaarverslag verenigingsjaar 2016/2017

Door de secretaris wordt aan de hand van de powerpoint
presentatie een toelichting gegeven op het jaarverslag. De
ALV gaat inhoudelijk akkoord met het verslag. Het jaarverslag
zal in de komende Gazet worden gepubliceerd. Door het lid
Aart Jan Nieuwhoff wordt de vraag opgeworpen hoe het
onder de paraplu brengen van andere clubjes zich verhoudt
tot de statuten en het huishoudelijk reglement. Door het
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bestuur wordt uitgelegd dat de relatie met andere clubs kan
variëren van onderdeel worden van de wijkvereniging tot
samenwerken met elkaar in minder of meer vergaande vorm.
Van dat laatste is de Stichting Dierdonkdagen een voorbeeld.
We werken samen, verzorgen de disco, de wijkvereniging
draagt financieel bij en onze leden hebben voordeel in de
vorm van gratis entree of gratis consumptiebonnen tijdens de
feestavond.
Het geheel past prima in de doelstelling van de vereniging die
in de statuten ruim verwoord is.
En van alle keuzes die worden gemaakt en ondersteuning die
wordt geboden wordt verantwoording afgelegd aan de leden
tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Het bestuur zal zich beraden op welke wijze de cohesie tussen
de verschillende clubjes kan worden bevorderd. Wellicht
tijdens het vrijwilligersfeest.
Verder wordt geopperd om te onderzoeken of in Dierdonk
een petanqueclub kan worden opgericht temeer omdat
binnenkort buiten nieuwe banen worden aangelegd. Het
bestuur neemt deze suggestie mee.
Verder brengt Dhr. Carel van der Zanden naar voren dat er
dit jaar bij de computerinloop vrijwilligers zijn gestopt omdat
ze verhuisd zijn en een baan gevonden hebben. Aanvulling is
noodzakelijk.

6) Financiële verslaglegging
a) Balans en jaarrekening verenigingsjaar 2017/2018. De
penningmeester geeft via de powerpointpresentatie
inzicht in en toelichting op de financiële stukken.
b) De jaarstukken zijn ook onderzocht door de
kascommissie bestaande uit de leden, Dhr. AartJan
Nieuwhoff en Dhr. Frans de Wit. De voorzitter van
de commissie verklaart dat de commissie inzage
in de administratie heeft gehad en dat de boeken
er prima uitzien; de commissie is van oordeel
dat de penningmeester haar werk accuraat en
zorgvuldig heeft uitgevoerd en verleent décharge
aan de penningmeester. Op basis van die verklaring
en alle stukken wordt door de ALV de financiële
verslaglegging van het jaar 2016/2017 goedgekeurd.
c) De kascommissie zal komend jaar wederom bestaan
uit Dhr. AartJan Nieuwhoff en Frans de Wit. Als
reservelid wordt Henk van der Zanden genoteerd.
d) Begroting 2018/2019 De penningmeester licht de
begroting toe en de opzet daarvan. In de conceptbegroting zijn alle vaste en al bekende bedragen
opgenomen. Met name voor de overige activiteiten
en evenementen kunnen verzoeken worden gedaan.
Hiervoor kan volstaan worden met een mailtje naar
de penningmeester en is vormvrij.
Mochten er vragen zijn dan kunnen die bij het bestuur
worden gesteld. Goed onderbouwde voorstellen
kunnen zeker rekenen op een redelijke bijdrage. De
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Dankwoord voor Jeanne de Jong
Jeanne de Jong heeft ons te kennen gegeven dat zij wil
stoppen met het besturen van Moet Niks, de seniorenclub
van de wijkvereniging. Jeanne is vanaf het begin betrokken
geweest bij Moet Niks net zoals haar regelmaatje Peter van
Rooij (die in 2017 is gestopt). Jeanne heeft meer dan 20 jaar
de kar getrokken samen met de rest van het team. Het is niet
niks om elk jaar weer opnieuw het programma te bedenken
en te organiseren. In het programma was er voor elk wat
wils. Koersballen, petanque, barbecue, bedrijfsbezoeken,
wandelingen, fietstochten, excursies, kerstbijeenkomsten en
niet te vergeten de jaarlijkse bustocht naar prachtige steden
in Nederland, België en Duitsland.

Jeanne is een echte organisator die alles tot in de perfectie
geregeld wil hebben. Zij legt de lat voor zichzelf erg hoog en
is pas tevreden als alles vlekkeloos verloopt. Bovendien werd
alles bugettair op een zeer verantwoorde wijze geregeld. Als
bestuur van de wijkvereniging hebben wij nooit veel omkijken
gehad naar Moet Niks. Daar hebben wij altijd veel waardering
voor en dat is voor een belangrijk deel aan Jeanne toe te
schrijven. We zijn haar dan ook zeer veel dank verschuldigd.
Jeanne, erg bedankt en we hopen je nog lang samen met Hans
op de Moet Niks-bijeenkomsten te mogen treffen.
Bestuur Wijkvereniging Dierdonk

Bierproeverij
Op donderdag 17 januari 2019 organiseert de Wijkvereniging
voor de mensen in de wijk een bierproeverij in Parkzicht. De
proeverij wordt gehouden door Micro Brouwerij De Rijpelaer
in samenwerking met Luc’s Wines. De proeverij bestaat uit 6
soorten bier inclusief daarbij behorende hapjes/snacks.
De proeverij begint om 19.30 u. en duurt tot ca. 22.00 u.
De kosten bedragen € 10,- voor leden van de wijkvereniging
en € 12,50 voor niet leden. Er kunnen maximaal 20 personen
deelnemen.

Voor deelname graag mailen naar:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Na aanmelding zal u worden gevraagd het bedrag over te
maken.
Voor vragen over de geplande activiteit kunt U eveneens naar
ons mailadres een mail sturen.
Bestuur Wijkvereniging Dierdonk

Kerstochtend
Woensdag 19 december 2018
Kerstochtend in Parkzicht voor ouderen met name uit onze wijk.
Vanaf 10.00 uur tot 13.30 uur.
Entree is gratis en voor de inwendige mens wordt gezorgd.
Aanmelden voor deze ochtend kan via het inschrijfformulier in
Parkzicht of via emailadres: dierdonkevents@gmail.com
Deze ochtend wordt mogelijk gemaakt door AH Dierdonk,
de wijkvereniging, de wijkraad en SCCD Parkzicht.

contributie blijft op hetzelfde niveau. Met inachtname
van de gemaakte opmerkingen wordt de begroting,
voor zover reeds ingevuld, geaccordeerd door de ALV.
7) Rondvraag
-René van Lierop vraagt naar de samenwerking met
de wijkraad: de samenwerking vindt direct plaats
met de gezamenlijke website en de wijkinfoborden.
Verder staat de wijkvereniging ook vermeld in het
wijkactieplan van de wijkraad. Ook met Kunst &
Quizien heeft samenwerking plaatsgevonden. De
wijkraad heeft substantieel gesponsord.
-AartJan Nieuwhoff dankt het bestuur voor alle
inspanningen en wenst haar veel succes voor komend
jaar.
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8) Korte terugblik op het feest 25 jaar Dierdonk/tussen
kunst en quizien

Door het bestuur wordt uitgelegd hoe het idee is onstaan en
geeft kort inzicht in zaken zoals de organisatie, het aan de wijk
geschonken kunstwerk, de financiën, de reacties etc. Op de
beamer draait intussen een fotovideo van het evenement, dat
als meer dan geslaagd mag worden genoemd.

9) Sluiting

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de
vergadering.
Voor verslag,

Jan van Duren
Secretaris
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Computerinloop Parkzicht Goed nieuws!!!
Ik ben blij te kunnen melden dat direct nà het verschijnen
van mijn alarmoproep van vorige maand enkele Dierdonkers
kwamen kijken naar de activiteiten van onze computerinloop.
Het lijkt erop dat we daarmee het ondersteuningsteam
kunnen aanvullen. Het speelt natuurlijk wel een rol in
hoeverre men wekelijks de donderdagochtend voor dit doel
vrij kan maken. Daarbij is het ook van belang met hoeveel
ondersteuners we zijn. Als we nog enkele enthousiaste
mensen erbij kunnen krijgen, lopen we niet vast als er iemand
even niet kan. Het zou bijzonder prettig zijn als we ook enkele
dames bereid zouden vinden om op de donderdagochtend
mee te helpen.

De afgelopen tijd hebben onze bezoekers mij gevraagd of het
niet mogelijk is om zo nu en dan een presentatie over een
belangrijk onderwerp te organiseren. Of dat kan, wordt mede
bepaald door de mogelijkheden die de vrijwilligers van het
ondersteuningsteam hebben. We gaan daarover binnenkort
eens met elkaar praten. Ik ontvang graag suggesties van
onze bezoekers met betrekking tot de onderwerpen die ze
eventueel behandeld zouden zien. We komen daar in januari
op terug.
Ten slotte wensen wij iedereen fijne kerstdagen en een goede
jaarwisseling toe. Moge het u in 2019 bijzonder goed gaan.
Carel van der Zanden

Nationale burendag

Zaterdag 22 september was het nationale burendag en
hieraan deden ook een aantal straten uit Dierdonk mee.
De Boekesteynlaan, de Ter Vorseldreef (en dit jaar nieuw
de Twickeldreef) waren goed vertegenwoordigd. Het
weer was tot 17.00 uur prima en ook de regen kon niet
deren, aangezien er door de organisatie was gezorgd voor
voldoende beschutting in de vorm van tenten. Het evenement
was gesponsord door de Albert Heijn Dierdonk en mede
hierdoor was de bbq een groot succes. Er waren voldoende
activiteiten georganiseerd, voor de kinderen was er een grote
hindernisbaan en werd er geknutseld met Peet.
Voor de volwassenen was er een wijnproef evenement
en werd er een cursus biermaken aangeboden. Beiden
activiteiten waren een groot succes. De laatste feestgangers
lagen pas rond 03.00 uur in hun bed, dus ook dit jaar was het
evenement weer zeer geslaagd. Ook het op en afbouwen van
het evenement verliep door de vele vrijwilligers, bijzonder
voorspoedig.
Volgend jaar vindt er weer een nieuwe editie plaats en zal het
evenement uitgebreid worden met de Singravendreef.
Tot volgend jaar! De feestcommissie

Carnavaleske middag
Zondag 17 februari 2019
Verder willen wij u vast attent maken
op zondag 17 februari 2019 wanneer
wij voor de ouderen uit onze wijk
(leeftijd vanaf ongeveer 50 jaar) een
carnavaleske middag georganiseerd
hebben met diverse optredens en de
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mogelijkheid om zelf een dansje te
wagen.
Zet deze datum alvast in uw agenda en
houd voor verdere informatie de Gazet
goed in gaten.
Met vriendelijke groet,
Team Dierdonk Events
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Activiteiten Moet Niks
Museum voor Vluchtsimulatie

Op 23 oktober brachten we met een tiental leden van
Moet Niks Dierdonk, een bezoek aan het Museum voor
Vluchtsimulatie, kom in de Cockpit. Ed, lid van de koersbalclub
is vrijwilliger in het museum. Hij gaf ons een zeer interessante
uitleg over het vliegen en het besturen van een vliegtuig.
Een ieder kreeg de gelegenheid om plaats te nemen in
de cockpit van de Beechcraft Baron met het prachtige
panoramisch uitzicht dat adembenemend is. Het was
spannend en indrukwekkend om een looping te nemen en
weer een doorstart te maken. De airbus A310 die ook door
piloten wordt gebruikt voor vlieginstructies is indrukwekkend
met alle metertjes, schakelaars en lichtjes en zeer boeiende
en interessante uitleg van Ed.

Indoor Curling Brabant

Op 20 oktober bracht een twintigtal leden van Moet Niks
Dierdonk voor de 4e keer een bezoek aan het Curling Centrum
in Lierop.
Na uitleg werden er teams gevormd en kon het spel beginnen.
Vooral de onderlinge competitie is erg spannend, maar het
plezier van het spel en contact met elkaar is geweldig.
Ook de toeschouwers waren erg enthousiast. Joke en Wim
waren vandaag de winnaars met een record aantal punten.
Alweer een activiteit om met veel plezier aan terug te denken.

Het bezoek aan het museum was zeker de moeite waard
en dank aan alle medewerkers van het museum voor de
gastvrijheid en deskundigheid.

Gazet enquête
Zowel het bestuur van wijkvereniging Dierdonk als de
redactie van de Gazet zijn erg geïnteresseerd in de mening
van de wijkbewoners over de Gazet.
Er is een enquête opgesteld die zeer binnenkort via diverse
kanalen, waaronder website en social media, verspreid zal
worden. Het helpt ons enorm om te weten wat u van ons
wijkblad vindt. Hierbij gaat het niet alleen om de kwaliteit en
diversiteit van de rubrieken maar ook om de advertenties,
opmaak en aantal edities.
Hopelijk neemt ook u de tijd om ons van feedback te voorzien
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Het Mooiste Groen
Verhoeven
Martens vof
versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur
aardappelen
scharreleieren met uitloop

Biezenweg 2a

Beek en Donk

Tel.: 0492-461310

www.tuincentrumdebiezen.nl
Wij danken onze adverteerders voor het
in ons gestelde vertrouwen in 2017.
en wensen ze
Prettige Kerstdagen en een
ondernemingsrijk 2019
Nieuwsblad voor Dierdonk
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tdagen en ee
Prettige Kers
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Verfrijk Nieu

Konings

voor Verf en Behang

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

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

H

Fotodier … avondfotografie

De dagen zijn kort hier. De nacht begint
vroeg. En daar kunnen we mooi gebruik
van maken; Avondfotografie.
Je kunt ‘s avonds effecten creëren die
overdag niet mogelijk zijn. Hierbij kun
je denken aan light painting, sterren
van lantaarnpalen of lichtstrepen van
auto’s. Je probeert met je mobieltje
de mooiste foto’s te maken, maar
je merkt dat het toch niet tot het
gewenste resultaat leidt. De lens van
je smartphone camera is te klein om
voldoende licht binnen te laten in de
avonduren. De foto is vaak bewogen,
heeft een te donkere achtergrond of
is compleet onderbelicht. Voor avond
fotografie zijn we daarom al snel aange
wezen op de camera, waarbij we meer
mogelijkheden hebben om het een en
ander naar onze hand te zetten.

Gebruik een afstandsbediening.
Het indrukken van de ontspanknop
zorgt ook voor een lichte trilling die
nadelig kan werken als bijvoorbeeld
je statief niet stabiel staat. Gebruik
daarom een bedrade of draadloze
afstandsbediening. Deze zijn voor een
paar euro te koop op het internet.
Zet beeldstabilisatie uit op je camera.
Ondanks dat er geen trillingen zijn als je
camera op een statief staat, je objectief
zal toch proberen deze te corrigeren. Dit
leidt tot onscherpte in je foto’s.
Speel wat met de witbalans.
Vanwege de aanwezigheid van kunstlicht
‘s avonds geeft de automatische
witbalans van de camera niet altijd het
beste resultaat. Je foto’s worden dan
wat gelig, terwijl je toch een beter beeld
had toen je door je zoeker keek.

Hieronder een aantal tips:
Gebruik een statief.
Vanwege het gebrek aan voldoende
licht zal je moeten werken met langere
sluitertijden. Iedere lichte beweging
met je hand zorgt voor een verstoring
in je foto. Een compact statief hoeft niet
duur te zijn voor een hobby-fotograaf.
Een professioneel statief is vaak ook
zwaarder; je zult er de hele avond mee
moeten sjouwen.
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Maar ook de verlichting van gebouwen
in onze eigen binnenstad nodigt je
uit om een keer van uit een ander
standpunt; zie bijvoorbeeld het Kasteel
van Sinterklaas. Ga je ‘s avonds op pad
met je dure camera; let goed op je
spullen!
Met vriendelijke groet,
Jeroen van Odijk

Probeer de ISO altijd zo laag mogelijk
te houden.
Een hogere ISO zorgt voor ruis in de
donkere delen van je foto. En die
donkere delen hebben we juist veel als
we ‘s avonds gaan fotograferen.
Avondfotografie is met name een kwes
tie van experimenteren. Welke instel
lingen leiden tot het gewenste effect?
Maar ook wanneer ga ik op pad? In het
eerste uur na zonsondergang kun je
bijvoorbeeld hele mooie blauwe luchten
op de foto krijgen. GLOW in Eindhoven
is een mooi evenement om wat dingen
uit te proberen met je camera.
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Kersen eten
Middenin de winter ziet
een koolmeesje een slak
in de kersenboom. "Wat
doe jij hier nou?" vraagt
het koolmeesje. "Kersen
eten," antwoordt de slak.
"Maar er zitten toch nog
helemaal geen kersen in
de boom?" zegt het koolmeesje verbaasd. "Nee, nu
nog niet," zegt de slak,
"maar als ik boven ben wel."

R

Het Kerstengeltje
De Kerstmarkt in het dorp was drukker
dan ooit! Het leek wel of er meer dan
duizend mensen heen en weer liepen
om mooie ballen en pieken voor de
kerstboom te kopen! Maar er waren
veel meer dingetjes te koop dan ballen
en pieken. Prachtige slingers en hele
rijen stemmige witte of mooi gekleurde
lampjes zag je in hele stapels grote
dozen liggen te wachten om gekocht te
worden.
Bij al dat moois lagen ook twee stapels
dozen met Kerstengeltjes. De ene stapel
was met grote engelen. Dat was meteen
ook de grootste stapel. Daarnaast stond
een veel kleiner stapeltje. Daarin zaten
kleine engeltjes. Helemaal onderaan lag
een doosje met een nog kleiner engeltje.
Het leek wel, alsof de fabriek, waar
de engeltjes waren gemaakt net nog
genoeg materiaal over had gehad om
nog één heel klein engeltje te maken!

Daar kwamen vier mensen aanlopen!
Een vader, een moeder, een jongen en
een meisje. De jongen zag de dozen met
de grote engelen het eerst. “Mamma!”,
riep hij, “mag ik zo’n mooie grote
engel hebben voor in de kerstboom?”.
Moeder vond het goed. De jongen pakte
de engel van de stapel af. Sommige
jongens zijn wel eens een beetje wild
en ook deze jongen! Met een klap viel
er twee stapels engeltjes op de grond.
Niet alleen de dozen met grote engelen,
maar ook het stapeltje kleintjes. Opeens
bukte het meisje zich. “Kijk eens wat een
lief, klein engeltje ik heb gevonden!”,
riep ze blij. Ook dat engeltje ging in
het winkelwagentje, bij alle andere
kerstboomversierselen.
Met z’n vieren stapten ze even later in
een auto en nog weer wat later waren
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ze allemaal druk bezig om de boom te
versieren. Eerst alle lampjes, toen de
ballen en de piek. Daarna de rest. De
grote engel hing onderaan, aan een
stevige tak. Het kleine engeltje had geen
ophanglusje. Dat stond heel parmantig
op een hoge tak.
Voor de kinderen die avond naar bed
gingen, keken ze nog even naar de
prachtige kerstboom. Een paar uur later
gingen ook de vader en moeder naar
bed. De kerstboomverlichting ging uit.
Het werd doodstil in de kamer.
Het kleine engeltje was vreselijk blij!
Eindelijk kon ze om zich heen kijken! Wat
zag alles er prachtig uit! Zo iets moois
had ze in haar hele leven nog nooit
gezien! Al die ballen, al die prachtige
slingers, dat schitterende engelenhaar!
Ze kon er niet genoeg van krijgen! O,
wat had ze lang in die stomme doos
moeten liggen! Niemand wilde haar
kopen omdat op haar doosje dezelfde
prijs stond als op die van haar grotere
zusters! En nu was het ongelooflijke
toch gebeurd! Ze was gekocht en ze
stond op de tak van de mooiste boom
van de hele wereld!
Even schrok ze! In de stille kamer
klonken opeens twaalf harde slagen
van de klok! Na de laatste slag was het
even nog stiller dan daarvoor. Toen
ruiste er even een zacht windje door
de kamer. “Hé, wat was dat?”, dacht
het engeltje. Opeens kreeg ze een raar
gevoel in haar schouders! En in haar
beentjes! Ze schrok al weer, maar dat
duurde niet lang! Ze kon haar benen
bewegen! Voorzichtig deed ze een
stapje, maar toch net niet voorzichtig
genoeg! Ze struikelde en toen tuimelde
ze naar beneden. Van schrik sloeg ze
haar vleugels uit en meteen zoefde ze
langs de kerstboom naar de tafel toe.
Ze ging even boven op de tafel staan
en toen vloog ze weer verder! De deur
van de kamer stond open en zonder ook
maar een klein beetje geluid te maken
zweefde ze langs de trap naar boven.
Daar waren alle slaapkamerdeuren
gesloten, behalve ééntje! Die stond
op een kiertje. Voorzichtig landde ze
op de grond. Ze duwde zachtjes tegen
de vreselijk grote deur en warempel
het ding ging verder open! Ze vloog

weer op en bij het licht van de maan
zag ze in bed het meisje liggen, dat
haar had uitgezocht. In haar hand had
het engeltje een klein stokje met een
nog kleiner, rood puntje. Voorzichtig
tikte het engeltje met het stokje op de
neus van het meisje! Dat deed meteen
haar ogen open. “Hé! Jij bent mijn
kerstengeltje!”, zei het meisje. “Vlieg jij
met me mee?”, vroeg het engeltje. Het
meisje keek het engeltje teleurgesteld
aan. “Ik zou best willen vliegen!”, zei ze,
“maar ik heb geen vleugels!”. “Probeer
dan eens met je armen te vliegen!”, zei
het engeltje. Het meisje bewoog haar
armen op en neer. Opeens ging ze een
klein stukje de lucht in. Ze bewoog
haar armen nog een beetje harder!
Ja hoor! Het lukte! Nu zag het meisje,
dat ze bijna net zo klein was geworden
als het engeltje! Samen vlogen ze naar
beneden, naar de kerstboom! Even later
zaten ze samen op een mooi, groen
takje gezellig met elkaar te kletsen!
Na een half uur zei het engeltje: “Zo,
nou is het weer bedtijd voor je! Morgen
gaan we weer een eindje vliegen!”.
Samen vlogen ze weer naar boven. Het
meisje ging in haar bed liggen. Ze voelde
al gauw, dat ze langzaam weer net zo
groot werd als vroeger!
De volgende morgen maakte haar
moeder haar wakker! “Hé, slaapkop!”,
riep ze, “zou jij niet eens een keertje je
bed uit komen!”. Met slaperige ogen
keek het meisje haat moeder aan. Toen
zei ze: “Vannacht heb ik gevlogen!
Samen met mijn kerstboomengeltje!”.
Haar moeder keek haar met grote ogen
aan. Toen begon ze hard te lachen. “Jij
hebt een mooi droom gehad, denk ik!”,
zei ze. Ze kreeg bijna tranen in haar
ogen van het lachen!
Toen ze allemaal weer beneden waren
liep de jongen naar de boom toe. Hij
keek eens en toen draaide hij zich om
naar zijn vader, zijn moeder en zijn zusje.
“Hé!”, riep hij, “dat kleine engeltje staat
twee takjes hoger, dan gisteravond!”.
Het meisje zei maar niks! Ze had er geen
zin in om weer uitgelachen te worden!
Maar ergens in haar hartje wist ze het
zeker! Vannacht ging ze lekker weer een
stukje vliegen!
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Kleurplaat

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

Oplossingen op pag 27.
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Amusementsavond 2019 Parkzicht
Grandioze amusementsavond op 16
februari 2019 in Parkzicht!

Kaarten voor deze avond à € 12,50 zijn
verkrijgbaar vanaf 19 januari a.s. bij
Albert Heijn Dierdonk.
Met optredens van o.a. Dirk Kouwen
berg, Rob Scheepers Helmond, Kuub,
Tadaa en diverse anderen.
Verdere informatie over deze avond
vindt u in de Gazet van februari 2019

Fijne feestdagen en de allerbeste
wensen voor 2019.
Namens het bestuur van
SCCD Parkzicht

Dringende oproep AED vrijwilligers
gratis cursus reanimatie aangeboden.
Voorwaarde is wel dat men zich daarna
aanmeld bij HartslagNu. Daar vindt u
ook alle informatie over het systeem.

De wijk Dierdonk is 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
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Met een leger van ruim 50 bij Hart
slagNu aangemelde vrijwilligers kunnen
we ervoor zorgen dat de Dierdonkse
wijkgenoten met acute hartproblemen
binnen 6 minuten eerste hulp krijgen
aangeboden.
Hiermee nemen de overlevingskansen
in geval van een hartstilstand letterlijk
met elke minuut toe. Het grote aantal
vrijwilligers is nodig om geografische
dekking in de wijk 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 vereni
ging
Helmond via mailadres:
secretariaat@ehv-helmond.nl
Zodra er voldoende aanmeldingen bin
nen zijn, wordt de volgende opleidings
avond bekend gemaakt.
Ik ben de contactpersoon van de
Wijkraad Dierdonk voor ons AED net
werk. Dus als er vragen of opmerkingen
zijn, laat je horen.
Met vriendelijke groet,
Arie Manders
Rhulenhofweide 44
5709SH Helmond
a.manders23@upcmail.nl
0492-517564
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Dec/januari 2018 in het Annatheater
Zaterdag 29 december: Op de planken
met Anna!
In één dag een voorstelling
maken met jongeren en kinderen!

In de Kerstvakantie, op zaterdag 29
december, organiseert het Annatheater
een dag vol theaterplezier voor jongeren
en kinderen!
We spelen de hele dag toneel en ’s
avonds hebben we een voorstelling, in
een echt theater met alles er op en er
aan. Vanuit een spannend verhaal gaan
we een flitsend toneelstuk maken. We
gebruiken alle kleuren licht en projecties
van kasteelzalen en griezelige bossen!
Kom in het Annatheater in de spotlights
staan!
Wanneer: zaterdag 29 december van
10.00 tot 20.00 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: jongeren en kinderen
Wat kost het: € 10,00
Geinteresseerd? Neem contact op met
Lavínia Germano: tel: 06-44369288 /
laviniagermano@annatheater.nl
Meer informatie: www.annatheater.nl
Dinsdag 4 en 18 december: Zingen
voor je Leven Helmond
“Als ik zing, voel ik dat ik leef.”

Stichting Kanker in Beeld biedt patiënten
en hun naasten de mogelijkheid de
confrontatie met de ziekte te verwerken
en een plek in het leven te geven door
middel van creatieve expressie.
Zingen voor je Leven doe je in een koor
en waar je in alle vrijheid je eigen stem
kan ontdekken. Tijdens de repetities

wordt zang ingezet als een creatief
middel. Door te zingen wordt uiting
gegeven aan gevoelens. Zo geeft zingen
lucht, biedt het troost en schept het
ruimte voor nieuwe kracht en energie.
Zangervaring en noten kunnen lezen
is niet nodig. Kom gratis en vrijblijvend
een keer gezellig meezingen!

nog een heleboel. In de acteerlessen
werk je aan je houding, stem en ver
beelding. Je vermogen om samen te
werken, te presenteren en je fantasie
worden verbreed.

data 2018: 4 + 18 december
tijd: 10:00 tot 12:00 uur
begeleiding: Nancy Meijer
inschrijven/informatie:
nancy@nancymeijer.nl
Woensdag 9 en donderdag 10
januari 2019: Gratis proeflessen
Jeugdtheaterschool!

Op het toneel kun je van alles beleven.
Je fantasie gebruiken om allerlei span
nende, gekke en onverwachte situaties
te beleven. Het is niet alleen ontzettend
leuk om toneel te spelen, je leert ook

In alle groepen krijgen kinderen en
jongeren onder de enthousiaste bege
leiding van theaterdocent Lavínia Ger
mano professionele acteerlessen.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend
een proefles volgen.
“Ik vond het fijn dat het tempo hoog lag
en dat we fysiek en mentaal uitgedaagd
werden.” (Yasemin, 16 jaar)
Meer informatie:
laviniagermano@annatheater.nl of bel:
06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl
rubriek Jeugdtheaterschool
Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg, 1 minuut lopen van het NSstation. Het adres is: Floreffestraat 21a,
Helmond. Telefoon: 0492 475255,e-mail:
info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl
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De fysiotherapeut vertelt ... hand- en
polsklachten”
Uw hand en pols zitten ingewikkeld in
elkaar. Botten, spieren, pezen en ban
den zorgen er samen voor dat u uw
hand op eindeloos veel manieren kunt
bewegen, met veel kracht of juist met
ongelooflijke nauwkeurigheid. Uw hand
en pols zijn echter ook kwetsbaar: door
een ongeluk, overbelasting of slijtage
kunt u allerlei klachten krijgen.
De klachten kunnen grote gevolgen heb
ben voor uw dagelijks functioneren.
Handtherapie houdt zich bezig met het
behandelen van spieren, pezen, banden,
botten, gewrichten, zenuwen en huid.
De handtherapeut verzorgt het revalida
tieproces na een operatie, maar kan ook
conservatief (dus zonder operatieve in
greep) behandelen.
De behandeling wordt precies afge
stemd op uw klachten en beperkingen
met als doel om weer zo optimaal mo
gelijk te functioneren. Afhankelijk van
de ernst van de aandoening kan ook de
duur van de therapie variëren.
Ziekte van Dupuytren
Een abnormale verdikking (in de vorm
van knobbels of strengen) van het bind
weefsel in de handpalm waardoor vol
ledig strekken van de vingers niet meer
mogelijk is. Meest aangedaan zijn de
ringvinger en pink.
Operatief ingrijpen is op een gegeven
moment noodzakelijk: vaak wordt als
richtlijn gegeven dat de hand nog plat
op de tafel gelegd moet kunnen worden.
Het is een ziektebeeld en daardoor is
het goed mogelijk dat de strengen en
knobbels na verloop van tijd weer op
nieuw ontstaan.
De behandeling bij de handtherapeut
bestaat uit oefenen van het buigen en
vooral strekken van de vingers. Een van
de eerste oefeningen is het rustig een
vuist maken en weer openen. Verder
wordt in de gaten gehouden of er geen
infectie van het litteken ontstaat en
wordt het litteken los gehouden c.q. los
gemaakt.
Het carpaal tunnel syndroom (CTS):
Het carpaal tunnel syndroom is een
verzameling van klachten die veroor
zaakt wordt door een beknelling van
de nervus medianus (zenuw) in het
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tunnel wordt doorgesneden, zodoende
komt er meer ruimte voor de zenuw.
Het kan voorkomen dat na de opera
tieve ingreep behandelingen bij de
handtherapeut noodzakelijk zijn. Deze
behandeling bestaat dan uit adviezen,
het losmaken c.q. loshouden van het
litteken en oefeningen om de pezen
goed te laten glijden door hun omhulsel:
gliding exercises.

verloop van de carpale tunnel. Dit is een
nauw kanaal, die gevormd wordt door
de polsbotjes en een stevig peesblad
tussen pink- en duimmuis aan het begin
van de handpalm. De klachten door de
beknelling van deze zenuw, bestaan
aanvankelijk uit een tintelend gevoel in
de handpalm en vingers (meestal duim,
wijs- en middelvinger en een deel van
de ringvinger).
Vaak ontstaan de klachten eerst ‘s
nachts en wordt men hierdoor wakker,
later treden de klachten ook overdag op
bijvoorbeeld tijdens fietsen, autorijden
of computeren. Er kan ook krachtverlies
optreden. Het CTS treedt veel vaker op
bij vrouwen dan bij mannen. Bij twijfel
over de diagnose kan een EMG (= elec
tromyografisch) onderzoek verricht
worden.
Mogelijke oorzaken zijn: zwelling van
de pezen door bijvoorbeeld reuma of
door hormonale veranderingen tijdens

zwangerschap of overgang. De pezen
kunnen ook zwellen door forse handen
arbeid of bijvoorbeeld na een breuk.
Behandeling kan bestaan uit een af
wachtend beleid (bijvoorbeeld bij zwan
gerschap) of uit een nachtspalk of een
injectie. Vaak wordt gekozen voor een
operatie waarbij het dak van de carpale

Artrose van het basisgewricht van de
duim:
Een gewricht wordt gevormd door 2 of
meer botstukken, om de uiteinden van
deze botstukken heen ligt een gladde
bekleding: het gewrichtskraakbeen.
Bij artrose gaat de kwaliteit van het
gewrichtskraakbeen achteruit. Op den
duur kan dit zelfs geheel verdwijnen. De
botuiteinden komen dan tegen elkaar
en dit veroorzaakt pijn.
Artrose van het basisgewricht van de
duim komt veel vaker voor bij vrouwen
dan bij mannen.
Pijn en stijfheid zijn de voornaamste
klachten. Oorzaken van artrose kunnen
zijn: ouderdom, maar ook overbelasting
of herhaalde blessures door b.v. spor
ten.

Ook een directe beschadiging van
het gewricht na een breuk kan voor
komen. Conservatieve (zonder operatief
ingrijpen) behandeling kan bestaan uit
medicatie, kleine spalkjes of aanpas
singen bij het uitvoeren van veelge
bruikte handelingen.
Met behulp van handtherapie kun je
oefeningen doen ter stabilisatie van het
duimgewricht waardoor je een betere
functie en minder pijn kunt krijgen.
VitaForum
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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

R

en een

Gelukkig Nieuwjaar
Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

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

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

Slijterij
U
Luc’s Wines & Drinks
Luc van der Horst
Mierloseweg 14
5707 AM HELMOND
0492 26 46 56
06 448 347 12
www.lucswinesendrinks.nl

Kent u deze Dierdonker al?
Diana de Breet
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie
woont er in uw buurt en wat houdt hen
bezig? In iedere editie een interview
met een Dierdonker om hier achter te
komen. Deze keer: Diana de Breet.

Diana de Breet, 44 jaar oud, getrouwd,
moeder van twee dochters van 12 en 14
jaar en ondernemer, woont al sinds 1997
in Dierdonk. Eerst in de Vilsterendreef,
maar sinds drie jaar in de Dierdonklaan
-volgens Diana ‘op het mooiste plekje
van Dierdonk’: in het hart van de wijk
en, door de hoogte van de woning, met
een prachtig uitzicht over de fontein.
Tien jaar geleden werkte ze nog als P&O
adviseur bij het Elkerliek Ziekenhuis.
Toen de kinderen geboren werden, ging
ze parttime werken maar ze bleef voor
haar gevoel achter de feiten aanlopen;
zowel thuis als op haar werk was ze
alle ballen in de lucht aan het houden
en ze werd er allesbehalve blij van. Ze
gooide het roer volledig om, volgde een
opleiding tot huidspecialist en startte
een eigen praktijk aan huis, Natural
Beauty Dierdonk. Ze heeft een mooi
klantenbestand opgebouwd, vertelt
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Diana terecht met trots. 80 % van haar
klanten komt uit Dierdonk.
Toen zij en haar gezin drie jaar geleden
hun huidige woning in de Dierdonklaan
zagen, waren ze meteen verkocht. Nu
wonen ze er niet alleen prachtig, maar
heeft ze ook een mooie ruime praktijk
ruimte met een aparte ingang onderin
de woning.
Gastgezin voor Hulphond Nederland
Naast dat ze enorm blij van haar werk
wordt, heeft ze nog een grote passie: ze
is gastgezin voor Hulphond Nederland.
Als gastgezin van een hulphond zorg
je ongeveer anderhalf jaar voor een
jonge hond. Je geeft hem zijn basis mee,
voedt hem op en leert hem diverse
commando’s, voordat hij naar de kennel
van Hulphond gaat om door trainers
verder op maat te worden afgetraind
voor de cliënt.
Diana: “De eerste vraag die mensen me
meestal stellen is; maar is dat niet heel
zwaar? Je gaat je hechten aan een hond
en dan moet je weer afscheid nemen!?
Soms zeggen mensen zelfs: Dat kun je
je kinderen toch niet aandoen? -Het
afscheid nemen is zeker een emotioneel
moment, maar ik houd altijd voor ogen
waar ik het voor doe en je weet vooraf
al dat je de hond maar een bepaalde
periode in huis hebt. We wilden onze
dochters juist meegeven dat het heel
mooi en belangrijk is om iets voor een
ander te doen, want dat is wat je doet.”
Als gastgezin krijg je een pup met 8 we
ken in huis, dan is hij nog niet zindelijk.
In het begin ben je er dus heel druk mee.
Je voedt hem op volgens de principes
van Hulphond, wat dus ook betekent
dat je misschien anders met hem om
moet gaan dan je met je eigen hond om
zou gaan. “Je kunt niet zeggen: ach kom
maar gezellig op de bank erbij liggen, of:
hier heb je een worstje onder de tafel.
Je moet vooral heel consequent zijn”,
zegt Diana.
Iedere week volg je trainingen en heb
je contact met Hulphond. “Soms op lo
catie, dan gaan we bijvoorbeeld naar
een tuincentrum of een treinstation. De
honden moeten op jonge leeftijd al met
zo veel mogelijk prikkels in aanraking
komen. Ze houden de voortgang nauw
gezet in de gaten”. Diana vertelt heel
be
vlogen over haar vrijwilligers
werk:

“Het is intensief, maar je weet waar je
het voor doet. Het doel is een hulphond
voortbrengen! Laatst zagen we een van
‘onze’ honden terug bij zijn nieuwe bazin
in een rolstoel. Het was een prachtig
team, hij was echt haar hond geworden
en deed het heel goed. Dat maakt je dan
zo trots. Daar doe je het voor.”
Als gastgezin wordt je ook aan je ge
vraagd wat jij denkt dat wel of niet bij
de hond past. “Er zijn verschillende
soorten hulp die een hond kan gaan
bieden. Een van onze pups was behoor
lijk onstuimig en speels, die was echt
niet gelukkig geworden van het lopen
naast een rolstoel. Dat hebben we
ook aangegeven. Nu werkt hij als
therapiehond met kinderen met ge
dragsproblemen. Hij wordt ingezet als
“clown” bijvoorbeeld bij een jongetje
dat al zijn hele leven heel veel pijn heeft,
die maakt hij met zijn gedrag aan het
lachen en hij geeft hem ook geborgen
heid en rust. Dat is zo mooi om te zien
en horen.”
Niet alle honden blijken geschikt om
uiteindelijk hulphond te worden. Ze
moeten kerngezond zijn maar ook hun
gedrag en karakter moet passen bij
dat van een hulphond. Diana heeft zelf
Edwin in huis; een schat, maar onge
schikt als hulphond omdat hij een hart
afwijking heeft. “Wij hebben Edwin ge
adopteerd en hij mag nu lekker bij ons
oud worden”.
Naast Hulphond Nederland zijn er heel
veel organisaties die hulphonden op
leiden. Ze zijn allen naarstig op zoek
naar gastgezinnen. Diana: “Voor zover ik
weet is er momenteel niemand in Dier
donk gastgezin. Ik hoop dat mensen zich
aan gaan melden want het is ontzettend
dankbaar en belangrijk werk”.
Maartje van Lith
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N I E U W BIJ SM ITS& SM IT S
Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

D

m
roo
ow zieën
h
s
de
loe
m.
s in ten ja 10m
n
o
u
n
le
bij
ho
va
Nu aren: nden subtie nd
a
,
v
e
r
ffe
rb
te e ladde strakk verblu
t
n
me or ee en een t!
aa
Vo king
sult
r
e
e
r
w
af

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

onze Facebook-pagina:

www.smitsensmits.nl

best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Laat u verrassen op

facebook.com/smitsensmits

Optiek
mode
op z’n

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

Huijskensstraat 21 • 5706 XA Helmond (Brandevoort)

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers
Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

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

F

Rampetampers in het nieuw jaar, 55 jaar!
55 jaar Rampetampers

In 2019 vieren de Rampetampers hun 55 jarig jubileum. Op
2 februari doen we dat met een Mis in de de St-Jozefkerk
met aansluitend een gezellig samenzijn voor leden, en
oudleden, jeugdleden en oud-jeugdleden. Doordat een
e-mailadres soms wisselt en men ook nog wel eens verhuisd
zijn van de oud (jeugd)leden niet altijd meer de juiste gegevens voorhanden. Wil je erbij zijn stuur dan een e-mail naar
secretaris@rampetampers.nl. Op 3 februari stellen wij tussen
12.00 en 17.00 uur iedereen in de gelegenheid om ons te feliciteren tijdens de feestelijke receptie in onze residentie De Fonkel.  

Zittingsavonden

In 2019 zullen er in de Fonkel door een intensive samenwerking
van de Rampetampers, de Fonkel,  Helmonse Enterteenmunt
Groep en Wijkbeheer binnenstad, 2 Kletsavonden plaats-

vinden waarbij op de Fonkelende Kletsavond op vrijdag 8
februari het programma louter uit Mistery optredens zal
bestaan.
Op zaterdag 23 februari is dan de Oergezellige Kletsavond
met de kletsers: Dolf Schrama, Rob Scheepers(Helmond),
Helga Cornelissen, Rob Bouwman en als amusement: Willy en
René, Tadaa en Niks en ‘n Bietje.  
Verder werken mee: de Durbloazers, de Dansgarde en
Showdansgroep van de Rampetampers. Kaartverkoop voor
beide avonden start op 16 december 2018 bij Wijkcentrum
’De Fonkel’, ’Primera De Luifel’ in winkelcentrum de Bus en via
de webshop op: www.rampetampers.nl.
De entree bedraagt per avond € 11,00. Wilt u naar beide
avonden dan kunt u een Paspartout kopen voor € 20,00
Zaal open 19.00 uur.  Aanvang 20.00 uur.
Info: www.defonkel.nl & www.rampetampers.nl

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

2019 een nieuw jaar en
goede voornemens?

Wel denkt u er al een tijd over om ook
lid te worden van de wijkvereniging en
heeft u zich nog steeds niet aangemeld?
Maak dan nu uw voornemen waar.
De contributie: slechts € 15,00 voor
het hele gezin en € 7,50 voor een
allenstaande en profiteer van diverse
voordelen zoals korting bij activiteiten
en eventuele gratis kaartjes etc.

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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De kookmuts
Wat is er heerlijker om in deze kerstperiode
je gezin en of gasten te verrassen op eigen
gemaakt worstenbrood.
Het Brabants worstenbroodje is een
typisch broodje uit de provincie NoordBrabant. Het broodje is ongeveer vijftien
centimeter lang en is gevuld met een
worst van gehakt. In tegenstelling tot het saucijzenbroodje
is het worstenbroodje niet van bladerdeeg, maar van zacht
witbrooddeeg gemaakt. Het worstenbroodje is ontstaan als

een manier om vlees langer houdbaar te maken door het in
deeg te rollen en te bakken. Traditioneel werd het vooral
gegeten tijdens kerstmis (met name na de nachtmis) en
carnaval. In andere Nederlandse provincies wordt het slechts
sporadisch gegeten.
Zeker als het buiten koud en guur is. Dan is het volgende
gezegde zeker op zijn plaats, “ Keert de kat haar rug naar het
vuur, dan komt er sneeuw op den duur ”. Het is maar dat u het
weet.

Gazetmenu voor de maand december
Brabants worstenbrood
. . . . . . . . . . . . voor 10 personen

Ingrediënten
500 gram ongekruid gehakt
1 pak witte broodmix
( volg de aanwijzing op het pak )
1 theelepel zout
1/2 theelepel paprikapoeder
Snufje gemberpoeder
Snufje korianderpoeder
( Ketoembar )
naar smaak peper, nootmuskaat
1/3 stuks losgeslagen ei
1-2 eetlepels paneermeel
1 eetlepel suiker
20 gram roomboter
Benodigdheden
Deegrol
Siliconenmat of
Bakpapier
Kwastje
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Bereidingswijze
Snijd het rundvlees in stukken en doe
dit Meng het gehakt met zout, peper, ei,
kruiden en paneermeel . Maak het deeg
volgens de aanwijzingen op het pak van
de broodmix.
Maak van het gehakt hoopjes van
ongeveer 50 gram en van het deeg
hoopjes 60-70 gr (uitrekenen aan de
hand van de hoeveelheid worstjes) voor
kleinere broodjes de hoeveelheid in
verhouding aanpassen. Bijvoorbeeld 34
gram worst en 45 gram deeg.
Rol van het gehakt worstjes van
ongeveer 10 cm lang. ( of kleiner )
Kneed elk deeghoopje stevig door en
maak er een glad bolletje van en leg
onder een vochtige doek anders droogt
het deeg uit.
Leg het deeg bolletje op een met bloem
bestoven werkblad en druk het bolletje
goed plat en rol uit met een deegroller,
tot een mooi ovaal deeg lapje van
ongeveer 10 cm lang en niet te dik.
Leg op dit deeg lapje een worstje en
vouw de randen en uiteinden losjes
dicht en zorg dat het goed vast zit
anders knappen de broodjes tijdens het
bakken open. Maak het wat vochtig met
wat water aan je vinger zodat het beter
blijft plakken. Leg de broodjes met de
naad aan de onderzijde op een ingevette
bakplaat of op een siliconenmat of

bakpapier en bestrijk ze met eigeel.
Leg de broodjes ver genoeg uit elkaar
en laat het geheel nog 20 minuten rijzen
met een vochtige doek erop.
Verwarm ondertussen de oven voor op
200 graden Celsius.

Zet hierna de broodjes in de voorver
warmde oven, prik 2 kleine gaatjes in
het deeg en bak ze in ongeveer 15-20
minuten goudbruin. Worstenbroodjes
uit de oven halen en bestrijken met
water.
Serveren:
Serveer ze knapperig warm, met wat
mosterd of curry.
Tip(s):
• Gebruik roomboter in plaats van
margarine.
• Bovenstaand is een basisrecept, je kan
zelf experimenteren met meer kruiden
in de worstjes zoals bv. nootmuskaat,
knoflook, maggi, chilipoeder etc.
• Als je de worstenbroodjes laat afkoelen
en later serveert, warm ze dan op in
de traditionele oven, en niet in de
magnetron. Het broodje wordt dan
zacht en is niet zo smakelijk.
• Na afkoelen kun je ze ook goed invriezen en bewaren voor later gebruik.
bron: De kookmuts.
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we een woordzoeker. De juiste
oplossing was een kort woord en niet minder dan “STUDENT”.
Hij was niet moeilijk, en misschien wel door zijn eenvoud
of door het “dreigement” in de vorige Gazet hadden we nu
25 deelnemers. Als we dit aantal vast kunnen houden dan
gaan we door met de Prijspuzzel. Komen er weer te weinig
inzendingen dan gaan we het opnieuw bekijken.
Dus kinderen van Dierdonk blijf puzzelen en vergeet deze niet
in te zenden. Ook als je voor de eerste keer meedoet kun je
al meteen in de prijzen vallen. Uit de goede inzendingen van
afgelopen maand heeft Gerard Bosmans, Voorzitter van de
Wijkvereniging weer 3 willekeurige kinderen getrokken. Deze
hebben op 9 december op de kerstmarkt 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 puzzel
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Benthe van de Kerkhof, Gijs van de Reek en Demi van Raaij

Doe jij ook mee?

Deze maand iets heel anders, en wel gaan we advertenties
zoeken. In 16 kerstballen van de kerstboom hiernaast staan
fragmentjes van een advertentie uit deze Gazet. Zoek de
advertentie op en noteer de letter die er bij staat. Als je alle
Kerstballen op nummer achter elkaar zet komt er een woord
of zin uit. Dit is de oplossing die je door moet geven. Veel
puzzelzoek plezier.

De oplossing:
Oplossing doodles spelletjespagina 19

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.
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 13 januari 2019.
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15e Open Dubbel Winter toernooi TV

Van zondag 28 oktober tot en met zon
dag 4 november 2018 was er in Dier
donk weer een open tennistoernooi.
We hebben het tij weten te keren, we
hadden meer deelnemers dan vorig
jaar!
Vorig jaar nog 105 deelnemers, nu maar
liefst 130 spelers. Ze waren afkomstig
van maar liefst 27 verschillende clubs
waarvan 25% (was vorig jaar 17%) van
TV Dierdonk zelf, met een totaal van
57% (was 43%) uit Helmond zelf en de
rest kwam uit alle dorpen en steden
rondom Helmond.
Zoals gebruikelijk hebben we met een
poulesysteem gewerkt, waardoor je al
tijd meerdere keren kunt spelen. Op één
volledig verregende avond na, die we
gauw weer vergeten, hadden we heel
prettig herfstweer. Dankzij onze buurvereniging HTV, die ons heel genereus
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hun banen ter beschikking stel
den,
konden we alle partijen van dinsdag
avond alsnog laten spelen. Duidelijk een
voorbeeld van een goede buur!
In het finale weekend hadden we weer
fantastisch zonnig weer, waardoor het
prettig was om naar de spannende
wedstrijden te kijken. Opwarmen kon
natuurlijk weer in ons clubhuis, waar de
barcommissie voor lekkere hapjes had
gezorgd. Fris-Co, heeft ons weer met
groente en fruit gesponsord. Daarvan
kun je heel veel lekkere en ook nog ge
zonde hapjes maken. Daarnaast heeft
ook Bouwbedrijf Rooijakkers ons gehol
pen door ons toernooi te sponsoren.
Ted, van Sported uit Mierlo was net als
vorig jaar op de woensdagavond een
hele avond in ons clubhuis aanwezig was
om, ter plekke rackets te bespannen en
gripjes te vervangen. Een leuke actie
die erg werd gewaardeerd door de
deelnemers.
Als vast onderdeel van de afsluiting
van ons toernooi, hadden we zondag
weer een ouderwetse loterij, met als
thema sport & wellness. Door de vele
sponsoren van deze loterij, had bijna
iedereen wel een groot of klein cadeau.
Vooral het lingeriesetje van Livera Dams

was weer een echt publiekstrekker.
Verder hebben ook RSW accountants,
Sported, Skin Nova Center Farilda
Hagelaar, Nico Berkers en Habufa onze
loterij gesponsord.
Wat vooral opviel tijdens de finale,
was dat de jeugd duidelijk de toekomst
heeft. In de Herendubbel 6 wonnen
2 jongens: Roel de Kimpe (17) en Juul
van der Steen (18). In de herendubbel
7 wonnen Joost en zijn zoon Fons (16)
van der Steen. In de Gemengd dubbel 7
werden Frank en zijn dochter Julia (17)
Verhulst tweede. Allemaal jongen leden
van TV Dierdonk! Geweldig! Zie voor de
bijgevoegde tabel voor alle winnaars.
PS. Safe the date alvast voor ons week
end toernooi: zaterdag 6 en zondag 7
april 2019!
Meer informatie over TV Dierdonk:
www.tvdierdonk.nl en op onze
facebook pagina
De toernooicommissie:
Edward van Seumeren, Erik Melssen,
Pim Kemps, Dian Hoogers, Carine van
Vuure
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KDV De Bereboot
Elke dag
een avontuur
in de natuur!

Graag brengen wij u weer op de hoogte
van een aantal ontwikkelingen van KDV
De Bereboot.

Werkwijze en visie
Iedereen heeft het erover en wij doen
het: Elke dag naar buiten! Kinderen
leren veel van en met elkaar. Ze kennen
de seizoenen en leren met hun hoofd,
hart en handen.Ons gevarieerde
(natuur)
activiteiten-aanbod
helpt
kinderen van alle leeftijden, op zijn of
haar eigen manier te leren. Wij zijn van
mening dat kinderen het meeste leren
in de natuur. Ze zijn ontspannen, leren
veel op sociaal gebied, ze worden er
fitter van en worden creatiever. Dát
gunnen wij ieder kind! Onze werkwijze
en visie, bereikt nu ook steeds meer
kinderen (en hun ouders) buiten de wijk
Dierdonk. En daar zijn wij heel trots op!
Groepen ingedeeld op leeftijd
We
werken
ontwikkelingsen
leeftijdsgericht op al onze groepen.
Al onze groepen zijn ingedeeld op
leeftijd van de kinderen, dit houdt in
dat wij een babygroep, dreumesgroep,
peutergroepen op onze locatie hebben.
Ook op de BSO zijn de kinderen
ingedeeld bij leeftijdsgenoten: 4-7 jaar,
7-10 jaar en 8-13 jaar. Ook hebben wij
een speciale avonturengroep van 8-13
jaar, onze: “ Verkenners”. Lees daarover
verderop meer.
Nieuwe regelgeving babygroep
In januari 2019 gaat er het één
en ander veranderen binnen de
regels van de kinderopvang. Op de
babygroepen moeten er bijvoorbeeld
meer beroepskrachten worden ingezet.
Wat natuurlijk hogere kosten met
zich meebrengt. Zoals elk jaar gaan
de prijzen binnen de kinderopvang
omhoog i.v.m. onder andere deze
nieuwe wet. Ook bij de Bereboot zal
dat het geval zijn. Wel zijn wij blij om te
kunnen melden, dat de overheid ervoor
zorgt dat de ouders juist een hogere
tegemoetkoming krijgen, waardoor in
de meeste gevallen de opvang van uw
kinderen juist goedkoper wordt.
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Peutergroepen
Vorig jaar startten wij met onze
peuterspeelzaal “Peuters in het wild”.
Wij hadden alleen maar kunnen dromen
van het succes dat we boeken met
het spelen en leren in de natuur! De
kinderen voelen zich vrij en leren van en
met elkaar. Net zoals bij een traditionele
peuterspeelzaal, werken ook wij aan
verschillende ontwikkelingsdoelen. Zo
zorgen wij ervoor dat de kinderen ook de
juiste voorbereiding op de basisschool
krijgen. Kinderen die wat extra’s nodig
hebben, bijvoorbeeld in de vorm van
VVE-aanbod, zijn ook van harte welkom
op onze VVE gecertificeerde locatie.
Op al onze peutergroepen (peuterspeelzaal en dagopvang) werken we
met thema’s en zorgen ervoor dat
onze activiteiten buiten uitgevoerd
worden en met materialen uit de
natuur. Een pietengym in het bos, een
mooie slinger van herfstmaterialen,
een Sinterklaasknutsel waarvan de
baard van bladeren wordt gemaakt
en wit wordt geschilderd, zijn dan het
resultaat.
Opening extra groep Peuterspeelzaal
We zijn in 2017 onze peuterspeelzaal
gestart met 2 dagdelen, uitgebreid
in augustus 2018 naar 4 dagdelen
en nu kunnen we u laten weten dat
er 2 dagdelen bij zullen komen - bij
voldoende belangstelling -, per januari
2019. Deze nieuwe groep willen wij
per 7 januari 2019 gaan openen, op
onze locatie in Dierdonk en wel op de
woensdagochtend en vrijdagmiddag
(er komen ook weer een paar plekken
vrij de komende maanden op andere
dagen). Mocht u interesse hebben
in een rondleiding neem dan gerust
contact met ons op.
Buitenschoolse Opvang
Op onze BSO-groepen zijn we ook
dagelijks buiten. De kinderen kunnen
heerlijk struinen in de bossen en
krijgen leeftijdsgerichte activiteiten
aangeboden. Het activiteitenaanbod
is toegespitst op sportieve en
natuurgerichte activiteiten, waarbij de
kinderen natuurlijk ook mee mogen
denken in het aanbod.

Speciaal aanbod voor kinderen 8-13
jaar
De avonturengroep: “ Verkenners” is
een groep die vrijwel altijd buiten te
vinden is. Wij hebben een pedagogisch
medewerkster in dienst die een “heuse
boswachter” is. Samen met andere
pedagogisch medewerkers trekken de
kinderen er dagelijks op uit om in het bos
te struinen, spellen te spelen, hutten te
bouwen, speurtochten te doen, buiten
te koken en nog veel meer! Wij zorgen
er natuurlijk voor dat de kinderen op
een veilige en verantwoorde manier
mee op avontuur kunnen.
Opening tweede BSO-locatie wijk
Rijpelberg
Ook openden wij onlangs een tweede
BSO-locatie in de wijk “Rijpelberg”. Op
het sportcomplex van Rood-Wit’62,
bieden we BSO aan op maandag, dinsdag
en donderdag. De kinderen kunnen hier
makkelijk sporten, bewegen en genieten
van de natuur. We gaan wekelijks met
een groepje kinderen van de locatie
Dierdonk, naar onze nieuwe locatie om
daar gezamenlijk sportactiviteiten uit te
voeren.

Kinderdagverblijf de Bereboot: Elke
dag een avontuur in de natuur!
Heeft u interesse in een rondleiding?
Of heeft u vragen of wensen, dan kunt
u ons bereiken op telefoonnummer:
(0492) – 475009.
Voor meer informatie over “KDV De
Bereboot” verwijzen wij u graag naar
onze website: www.bereboot.nl
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Buurttent en infomatieavond: Brand- en
inbraakpreventie”
In het kader van preventie hebben wij samen met de brand
weer, politie en Stadswacht twee preventie activiteiten geor
ganiseerd.
Donderdagavond 31 januari 2019 Buurttent bij AH
Op donderdagavond 31 januari staat de Buurttent van
19:00 tot 21:00 uur bij de Albert Heijn in Dierdonk. U kunt
hier inlichtingen inwinnen over het Buurtpreventie project
Dierdonk Veengeul en inbraak preventie.
Donderdagavond 7 februari 2019 in Parkzicht
Op donderdagavond 7 februari is er in Parkzicht een voor
lichtingsavond over brand- en inbraak preventie. Deze avond
wordt verzorgt door de brandweer en de Stadswacht. Inloop
vanaf 19:00 uur, start presentaties om 19:30 uur.
U bent van harte welkom!
Het Buurtpreventieteam Dierdonk Veengeul
Bereikbaar via:
Email: buurtpreventie.veengeul@upcmail.nl
Twitter: @BPDierdonk01
Facebook: Buurtpreventie Dierdonk Veengeul

Jeugd ATB baan in Dierdonk
Het baantje is weer door vrijwilligers winterklaar gemaakt.
De ATB jeugdbaan krijgt hetzelfde onderhoud als de
grote baan in het Bakelsbos. Extra vrijwilligers voor het
onderhoud zijn welkom.
Dit jaar hebben we weer verschillende gratis clinics verzorgd
in samenwerking met de Dierdonk school. Helaas was de
opkomst op de afgesproken tijden matig. Ook in 2019 zijn
wij bereid om wederom gratis clinics te verzorgen. Laat het
horen als je belangstelling hebt.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit voor de motoriek van de
fietsende jeugd zeer belangrijk is, vooral als ze dadelijk naar
de middelbare scholen moeten fietsen.
En zoals we al vaker vermeld hebben, wij leren de kinderen
niet hard maar wel veilig fietsen.

Gazet januari 2019

Met vriendelijk groet,
Arie manders, voorzitter Tourclub’81 Helmond
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

Nieuwsbrief N279
Grondverwerving – Hoe gaan we te werk?
Een van de onderdelen van het project N279 Veghel-Asten
is grondverwerving. Vanuit het project werken twee mede
werkers aan grondverwerving en zij werken hierbij nauw
samen met de omgevingsmanager. Met betrekking tot de
dossiers is een onderverdeling gemaakt in het traject van
Veghel tot aan de rotonde Boerdonk en het traject tot aan
de A67 bij Asten.
Zodra het PIP (provinciaal inpassingsplan) door Provinciale
Staten is vastgesteld, is duidelijk welke gronden precies nodig
zijn voor het project. De medewerkers van grondverwerving
en de omgevingsmanager zijn al enige tijd in het gebied
actief in gesprek met een aantal eigenaren die (een gedeelte
van) hun perceel moeten afstaan voor de uitvoering van
het project. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden
om gronden te verwerven, die kunnen worden ingezet als
ruilgrond.
Dit proces moet zorgvuldig doorlopen worden en kost
derhalve veel tijd. Het eerste gesprek betreft een kennismaking
waarbij de omgevingsmanager en de grondverwerver beiden
aanwezig zijn. Hierbij wordt verkend wat de wensen zijn van
de betreffende grondeigenaar. Na het eerste gesprek gaan
de grondverwervers aan de slag en wordt aangegeven welke

stappen nodig zijn om tot een overeenkomst te komen.
Door een extern taxateur wordt vervolgens een taxatie
opgesteld op basis waarvan een bod gedaan kan worden.
In dat aanbod kan het voorkomen dat er, mits beschikbaar,
vervangende grond wordt aangeboden, mocht de eigenaar/
belanghebbende daarvoor openstaan. Het proces van
de onderhandeling en het voeren van het overleg over
onder andere de hoogte van de schadeloosstelling en
verkoopvoorwaarden noemen we ‘de minnelijke verwerving’.
Als de provincie en betrokkene het niet eens worden over
de hoogte van de schadeloosstelling, kan de provincie
uiteindelijk overgaan tot het onteigenen van de benodigde
gronden en eventuele opstallen. Provincie hoopt uiteraard
met alle eigenaren zonder een onteigeningstraject tot een
overeenkomst te komen.
In het geval er overeenstemming bereikt is, wordt er een
koopovereenkomst opgemaakt. Het hele tracé bevat zo`n
tachtigtal dossiers. Deze variëren van een klein stukje van een
perceel tot aan de aankoop van een geheel bedrijf of woning
met bijbehorende gronden. Het streven is dat medio zomer
2019 met alle betreffende grondeigenaren gesproken is.

Planning
Nu de planfase bijna is afgerond, kunnen we de realisatiefase

gaan voorbereiden. Het jaar 2019 wordt gebruikt om de
aannemer voor het project te selecteren alsook eventuele
beroepen af te handelen. Het selecteren van een aannemer
gaat via een openbare Europese Aanbesteding. De provincie
gaat beginnen met het opstellen van de exacte vraag voor de
kandidaat-aannemers. De voorbereidende werkzaamheden
die deze vraag met zich meebrengt, starten zodra Provinciale
Staten een besluit hebben genomen. Rekening houdend met
een beroepsprocedure bij de Raad van State is de verwachting
dat de provincie aansluitend de aannemer zal selecteren en
het streven is om in 2020 met de uitvoering van het project
te starten.

Voor meer informatie

Wij blijven u ook in de nabije toekomst informeren middels
nieuwsbrieven, nieuwsflitsen, informatiebijeenkomsten en
de websites van de betrokken gemeenten en partijen. Op
www.brabant.nl/n279 staan ook de laatste ontwikkelingen
van dit project vermeld. Mocht u vragen hebben dan kunt u
altijd contact opnemen met de omgevingsmanager van het
project via N279-veghel-asten@brabant.nl
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Samenwerken aan de inrichting van Goorloop
Keldonk en de inpassing van de omleiding Helmond
bij
de Bakelse Aa.
Bureau MTD Landschapsarchitecten is door de provincie
Noord-Brabant ingehuurd om samen met de omwonenden en
omgevingspartijen een extra kwaliteitsimpuls te leveren aan
een tweetal deelgebieden. Dit bureau heeft ook voor de N279
Noord een dergelijke opgave naar tevredenheid uitgevoerd.
Vanwege de aantasting van het landschap, is het belangrijk
dat we met name in deze gebieden tot een kwaliteitsimpuls
komen. Deze opgave wordt losgetrokken van de overige
landschappelijke inpassing langs de N279. De provincie neemt
de tijd om de kwaliteitsimpuls zorgvuldig te verwerken in
twee inrichtingsplannen.

Inpassing Goorloop Keldonk

Dit is het gebied vanaf de entree van Keldonk aan de
Morgenstraat tot aan de uitmonding van de Goorloop in de
Aa. Dit is een ‘knooppunt’ waar landschap, waterberging,
landbouw, natuur, recreatie en de identiteit/dorpsentree van
Keldonk binnen één integraal plan en ontwerp samenkomen.

Inpassing Omleiding Helmond bij de Bakelse Aa.

Dit is het gebied tussen Dierdonk en Mathijseind- Muizenhol
in Bakel met daarin de huidige loop van de Bakelse Aa en
de omleiding van de toekomstige N279. De weginpassing
moet samengaan met het beekdal en kansen bieden voor
landbouw, waterberging, natuurontwikkeling en recreatie.
Hierbij wordt gekeken naar het klimaatbestendig maken
van de waterberging. Deze ruimtelijke vraagstukken
hebben gevolgen voor omwonenden, agrariërs en andere
belanghebbenden. Om voor beide gebieden tot gedragen
en integrale inrichtingsplannen te komen worden deze
partijen betrokken bij keuzes en oplossingsmogelijkheden.
Met twee omgevingsgroepen zijn in een tweetal avonden
ideeën opgehaald, uitgangspunten besproken en voorstellen
gepresenteerd op basis van scenario’s. Deze groepen hebben
aangegeven wat goede ideeën zijn en waar nog verbeteringen
mogelijk zijn. Zorgen over de weg werden besproken en
ideeën en lokale kennis meegegeven. Zoveel mogelijk
ideeën worden verenigd in de inrichtingsplannen. Naast
de omgevingsgroepen, is er ook intensief overleg met de
ambtelijke werkgroep en Stuurgroep. In december 2018 volgt
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een bijeenkomst voor de deelnemers aan de werkgroepen
waarin de inrichtingsplannen van beide gebieden worden
toegelicht.
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Groen licht lange omleiding om Dierdonk
De opgewaardeerde N279 tussen Veghel en Asten blijft twee
keer één baans en krijgt een lange omleiding bij Dierdonk,
tussen Bakel en Helmond. Een meerderheid van Provinciale
Staten heeft op 7 december ingestemd met het plan waarin
de ombouw is vastgelegd.
Helmond heeft bij de planvorming met de omleiding
ingestemd omdat ze ‘nadrukkelijk geen tweede Traverse
dwars door de stad wilde creëren’.
De aanpassingen aan de N279 worden zo gemaakt dat ze - als
dat straks nodig blijkt - relatief eenvoudig tot twee keer twee
rijbanen kunnen worden omgebouwd. Als alles verder volgens
plan verloopt zal de opwaardering in 2023 helemaal klaar zijn.
Het PIP N279 Veghel-Asten ligt van 17 december 2018 tot en
met 28 januari 2019 ter inzage. U kunt tijdens deze periode in
beroep gaan. Meer informatie in het nieuwsbericht:
www.brabant.nl/Dossiers/Dossiers-op-thema/Verkeer-envervoer/Wegen/Nieuws-Wegen/2018/December/ProvinciaalInpassingsplan-N279-ter-inzage
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We bakken
ze weer !!!

Met en zonder krenten

Oliebollen

5 stuks

3,50

Bestellen?
Mail het aantal zakken dat u met / zonder
krenten wilt ontvangen naar:
roverscouts@scoutingpaulus.com
Voeg uw naam en adres toe en wij
zullen 31 december de oliebollen bij u
thuis bezorgen.

Scouting Paulus: Jota Joti
antennemasten. Sinds ongeveer 1995 is
de Joti erbij gekomen.

Jota-Joti is de grootste scouting eve
nement ter wereld met meer dan
1 miljoen deelnemers in meer dan
150 landen. Het vindt sinds 1957 elk
jaar plaats in het derde weekend van
oktober en duurt het hele weekend.
Gedurende het weekend leggen scou
tinggroepen over de hele wereld con
tact met elkaar via de zenders van
radiozendamateurs of chatten ze met
elkaar over het internet via de chat
kanalen van Scoutlink.
Scouting Paulus heeft dit jaar voor het
eerst meegedaan aan Jota-Joti.

Wat is Jota-Joti eigenlijk?
De afkorting staan voor:
Jota = Jamboree On The Air
Joti = Jamboree On The Internet

Regionaal
Ook binnen de regioscouting groepen is
Jota-Joti een ‘happening’. Groepen gaan
bij elkaar op bezoek, helpen elkaar met
spellen en activiteiten en communiceren
met elkaar via de zendamateurs en
scoutlink. Het is een gezellige boel en
brengt op een laagdrempelige manier
leden van verschillende groepen uit de
regio in contact met elkaar.
Jota-Joti bij Paulus
Dit eerste jaar hebben wij gekozen om
het evenement bij Scouting Paulus klein
te houden en ons rustig te oriënteren
op wat er bij de Jota-Joti allemaal te
beleven is. Wij waren blij met de twee
zendamateurs die voor ons de Jota heb
ben verzorgd. Op vrijdag avond was er
voor de scouts een roulatiespel pro
gramma waar communicatie technieken
centraal stonden. De scouts hebben
kennisgemaakt met het fenomeen Jotajoti, inclusief amateurradio en scout
link en natuurlijk niet te vergeten de
toren! Verder was er op vridag avond en
zaterdag een vrije inloop waar belang
stellende naar hartelust hebben gechat
met scouts over de hele wereld en op
een wereldkaart de landen bijgehouden
hebben waarmee er contact is geweest.
Verschillende scouting groepen uit de
regio zijn bij ons op bezoek geweest
en wij hebben veel leuke ideeën opge
daan voor volgend jaar. Ook is er een

groepje van Paulus op pad geweest
om een bezoekje te brengen aan onze
regiobroeders.
In de week voor Jota-joti heeft de sjor
groep “Under Construction” en 6 meter
hoge toren gesjord voor de gelegenheid.
Al met al een leuk weekend en zeker
voor herhaling vatbaar!
Vooruitblik naar volgen jaar
Wij hopen volgend jaar meer speltakken
te kunnen betrekken en misschien ook
ouders en mensen uit de wijk de gele
genheid bieden om kennis te maken
met dit bijzondere scoutingweekend.
Er zullen activiteiten en spellen worden
georganiseerd en wij gaan ons natuurlijk
ook richten op de contacten met groe
pen uit de regio. Er zal vast weer een
(nog hoger) toren verschijnen en de
zendamateurs zullen een groter rol gaan
spelen in de activiteiten. En chatten…
ja dat is niet weg te denken bij deze
evenement.
Tot Jota-Joti 2019!

Jota is ontstaan in 1957 met het idee om
de jamboreegedachte en internationale
verbondenheid jaarlijks terug te laten
komen ondanks de grote geografische
afstanden. Destijds gebeurde dat via ra
dioamateurs en scouting groepen maak
te hiervoor gesjorde torens voor de

Internet Scouting Paulus
Facebook		
Instagram		
E-mail algemeen		
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www.scoutingpaulus.com
www.facebook.nl/scoutingpaulushelmond
www.instagram.com/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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Stichting Draaiorgels Helmond
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.

Zondag 16 december 3e Advent, 14.00 tot 16.00 uur Concert
door de ParkBloazers uit Nuenen Voor bijzonderheden over
dit orkest en optreden, verwijzen wij u graag naar de Gazet
van november 2018.
Zondag 23 december, 4e Advent 13.30 tot 15.30 uur Kerstconcert door Muziekvereniging Muzikale met het koor
Chant´ Oers
Deze muziekvereniging en het koor zullen op deze laatste
Zondag voor Kerstmis zowel afzonderlijk alsook samen een
gezellig concert geven. Ook het publiek wordt van harte uitgenodigd mee te zingen. De Muzikale heeft vorig jaar het Kerstconcert verzorgd met de zangroep Zingiz. Chant´ Oers gaf
onder leiding van Dirigent Peter van Beijnum in april 2017 een
meerstemmig concert in de Gaviolizaal. Een serieus concert
schuwen zij niet waarbij vijf-stemmig haalbaar is mede gezien
het groot aantal mannen dat het koor rijk is. In mei 2017 gaven
zij te kennen wegens de mooie ambiance het Kerstconcert in
2018 te willen verzorgen. Wegens het sucses en het mooie
van koor en Orkest zijn Chant´ Oers en de Muzikale bij elkaar
gebracht om dit jaar een mooi en sfeervol concert te brengen. De naam Muzikale verwijst naar muziek maken en naar

Ale,de benaming voor Aarle-Rixtel in het plaatselijke dialect.
De Muzikale staat onderleiding van Dirigent Hubert Geurts.
Het geheel zal evenals vorig jaar ondersteund worden door
lichtbeelden passend bij de muziekstukken wat een extra demensie geeft aan het geheel. Het concert zal ook livestream
te zien zijn op HelmondTV via internet.
Zondag 30 december 14.00 tot 16.00 uur een oudjaarsconcert door de Heidefelder Musikanten.
Die Heidefelder Musikanten uit Eindhoven, is een groep muzikanten die allemaal hun sporen reeds elders verdiend hebben. De kapel is opgericht op 17 april 1987 te Eindhoven. Haar
naam is ontleend aan het feit dat Eindhoven gelegen is tussen
de Oirschotse-, Strabrechtse- en Leenderheide. Het grootste
gedeelte van het repertoire bestond toen nog uit Egerländer,
Böhmische en ander “Volkstümliche” muziek. Tegenwoordig
hebben zij nu een gemengd repertoire met zowel moderne
muziek alsook de tradionele kapellen muziek. De Kapel staat
onder leiding van Chris de Baat die zijn hand ook niet omdraait om bestaande arrangementen geheel om te gooien of
zelfs volledig opnieuw uitschrijft om zo zijn beoogde klankkleur van het geheel te kunnen verkrijgen.

Zondag 6 januari 14.00 tot 16.00 uur Nieuwjaarsconcert
door de Brandweerkapel op historische grond
Al 4 x eerder waren ze te gast, de Brandweerkapel Helmond.
Zij bestaan uit 16 personen en werden in 1981 opgericht. Een
groepje muzikale brandweerlieden stond aan de grondvesten
van de kapel. Hun eerste repetities vonden plaats in de voormalige brandweerkazerne aan de Torenstraat 36a, de huidige
Gaviolizaal en momenteel nog de huisvesting van Stichting
Draaiorgels Helmond. Een concert dus op historische grond.
Het repertoire van de brandweerkapel bestaat voornamelijk
uit Duitse en Tsjechische volks- en stemmingsmuziek.

Zondag 13 januari: 14.00 tot 16.00 uur Concert Zingerij
Dwarsgetuigd (Shantykoor) uit Nuenen
Zingerij Dwarsgetuigd werd opgericht in 1997. De naam
“Dwarsgetuigd” houdt verband met de dwarsgetuigde
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activiteiten december, januari en 3 februari
zeilschepen, waarop destijds de shanties werden gezongen,
maar ook met knipoog naar Nuenen, waarvan de (oorspronkelijke) bewoners bekend staan om hun wat dwars karakter
en gedrag. De Zingerij brengt op meeslepende wijze oude zeemansliederen en shanties ten gehore. Dit niet alleen als een
statisch koor, maar zodanig dat ook iets van het zeemansleven
en het werken aan boord wordt getoond. De Zingerij heeft 45
zingende maten en staat onder leiding van Horst Rickels

Zondag 20 Januari 14.00 tot 16.00 uur Concert Senioren orkest Groot Someren.
In 1991 werd gestart met een klein aantal enthousiaste muzikanten die vanuit de fanfares en muziekgroepen uit de verschillende kerkdorpen van Someren kwamen. Inmiddels is het
orkest uitgegroeid van een muzikale vriendengroep tot een
volwaardig orkest met zo’n 51 actieve muzikanten, waarbij
ook diverse leden uit de omringende gemeenten afkomstig
zijn. Onder leiding van Roger Cobben brengen zij een gevarieerd repertoire.

Zondag 27 januari 14.00 tot 16.00 uur Concert door
Zangvereniging Combo Cantorij uit Someren
Cantorij klingt als een kerkkoor, niet is minder waar, maar
tijden veranderen dus ook dit koor. Zangvereniging Combo
Cantorij is in 1987 opgericht als jongerenkoor van de
parochie H. Lambertus te Someren. De gemiddelde leeftijd
van de 34 leden is inmiddels toegenomen, maar daarmee
ook het enthousiasme. Het koor wordt begeleidt door een

eigen combo bestaande uit drums, keyboard en dwarsfluit.
Onder leiding van de dirigente Emmy Stultiëns-Vries is het
koor de laatste jaren kwalitatief verbeterd en zijn een aantal
bijzondere optredens gerealiseerd waaronder met diverse
andere koren, fanfares en drumbands. Het repertoire is zeer
divers van wereldberoemde Nederlandstalige en Engelstalige
pophits tot traditionele musicalsongs. Naast het samen zingen
is vooral gezelligheid heel belangrijk. Kom dus geneiten in de
Gaviolizaal.

Zondag 3 februari 14.00 tot 16.00 uur Concert door Blaasorkest 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.

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
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Volgend jaar 20 maart 2019 staan de de verkiezingen voor de deur
van de Provinciale Statenverkiezingen en van het Waterschap Aa
en Maas. Bij de waterschapsverkiezingen sta ik op de derde plaats
op de lijst van 50plus ik hoop dat op u stem mag rekenen.
Langs deze weg wil ik alle bewoners van onze mooie wijk Dierdonk
fijne kerstdagen en een goed, gezond en gelukkig 2019 wensen en
laten we hopen dat we er echt een mooi jaar van kunnen maken.
Jan van Aert, Raadslid 50plus
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Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s.
Kijk op de website voor
een volledig overzicht
van onze huurauto’s.
www.automertens.nl

EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met
startonderbreker

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

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

OOK IN 2019

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75
Dierdonkse Kerstmarkt in Parkzicht
Zondag 9 december was de door Zorgzame Wijk Dierdonk georganiseerde
Kerstmarkt. Onze fotograaf was er vroeg bij en heeft enkele stands op de gevoelige
chip vastgelegd. Bent u er niet geweest neem dan volgend jaar zeker een kijkje.
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Parochie H. Lambertus
De vieringen met Kerst en de
jaarwisseling
Maandag 24 december
Lambertus 18.00
• Avondmis met kerstsamenzang
Paulus 19.30
• Schabbertkoor
Jozef 20.30
• Capella Musica Sacra en Jozefkoor
Edith Stein 21.30
• Edith Steinkoor
Lambertus 22.30
• Cantorije St. Lambertus met
muzikanten
Dinsdag 25 december:
zoals op elke gewone zondagochtend
Woensdag 26 december:
Jozefkerk 9:30
Oudjaar:
Jozefkerk 17:00 m.m.m. Mannenkoor
Lambardi
Nieuwjaar:
Lambertuskerk 11:00
Driekoningen 6 januari:
Zondag 10:30 in de Jozefkerk, TV Mis op
NPO2
Start ‘missionair jaar 2019’.
Na de viering nieuwjaarsreceptie. In de
andere kerken geen Mis.
Voor alle parochianen:
een zalig kerstfeest en een
gezegend 2019!

Kerstgroep uit de voormalige St. Leonarduskerk nog tot en met 6 januari te bezichtigen in de Gaviolizaal

Wijzing aanvangstijd
zaterdagavondmis
Met ingang van de Advent, 1 december,
wordt de H. Mis in de Jozefkerk voortaan
om 17:00 gehouden, en niet meer om
18:30. Zeker voor ouderen is het later
op de avond niet prettig om over straat
te gaan. Bovendien botste de oude tijd
voor velen met het avondeten. Het
pastoraal team en parochiebestuur heb
ben daarom de tijd aangepast en dit zal
voortaan zo blijven.
Kerstcollectes voor
Caritas0492
Caritas0492 bereidt voedsel voor de
mensen die het hard nodig hebben. Er is
zo veel verborgen armoede in onze stad,
dat willen we niet weten…

Ook dit jaar zullen we in de vieringen op
Kerstavond een deurcollecte houden
voor Caritas0492. En zo hopen we met
uw gulle gaven ook in 2019 weer hon
der
den mensen te eten te kunnen
geven.
Namens hen, nu alvast hartelijk dank!
Meer info op internet:
Caritas0492.blogspot.nl`

We hebben op 4 dagen per week een
hele maaltijd of soep en brood. Op 3
dagen verzorgen we dat zelf vanuit

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost		
zaterdag
17.00 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
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken H.W. Dings
(476345 diaken@heiligelambertus.nl
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Caritas0492. We geven wat u als paro
chianen 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, met
de kerstcollectes vorig jaar en spontane
giften en persoonlijke acties. We heb
ben zo veel mensen kunnen helpen!

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
www.facebook.com/ParochieHeiligeLambertus
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Protestantse Gemeente Helmond
Bijzondere kerkdiensten rond
de kerst
Kinderkerstfeest: Zondag 23 december
is er om 16.00u Kerstfeest voor de
allerkleinsten met hun ouders en groot
ouders. Het kerstverhaal zal beeldend
worden verteld en bekende kerstliedjes
worden gezongen.

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
Corrie Klop
Dierodonklaan 89
( 558808
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Kerstnacht: Op 24 december om
22.00u: kerstnachtdienst met als thema
‘Gebed zonder eind’. Bidden om vrede:
waarom zouden we? We bidden al
zolang… Cantimond o.l.v. Marjan Vree
zingt met ons mee. Na afloop is er
warme chocolademelk en/of glühwein.
Kerstmorgen: Op 25 december om
10.00u is er een kerstviering voor het
hele gezin. Lighthouse o.l.v. Arjan Mooij
(piano) en Istvan Eperjesy (orgel) wer
ken aan deze dienst mee.
ZORG-SAAM
Het programma omvat lezingen, cursus
sen gesprekgroepen en andere activi
teiten en is niet alleen voor mensen die
lid zijn van de Bethlehemkerk. Iedereen
die interesse heeft en wil aanhaken is
welkom.
Vredestocht op 22 december om
15.00u start 15.30u
Wandelen voor de vrede, omdat er nog
steeds veel oorlog en onvrede is in de
wereld. De wandeltocht wordt georga
seerd door de gezamenlijke kerken
ni
en moskeeën in Helmond. Start- en
eindplaats : de Fatih-moskee aan de
Molenstraat. We lopen een uur door
het centrum van de stad. Na afloop is
er een ontmoeting onder het genot van
koffie/thee en hapjes. Bakt u mee? De

door deelnemers meegebrachte hap
jes kunnen voor de vredestocht bij het
koffiehuis bij de moskee worden afge
geven. Na de tocht delen we al dit lek
kers met elkaar.
TOP2000-dienst
Zondag 20 januari 2019 is de zondag
in de week van gebed voor de eenheid
van de christenen. Op die zondag is er
’s middags om 15.30 uur een oecume
ni
sche viering in de kapel van het
Elkerliekziekenhuis. Deze kerkdienst
haakt aan bij de traditionele Top 2000
van NPO Radio 2. ln de Top2000 staan
veel nummers met inhoud: nummers
die emoties teweeg brengen, kippenvel
ge
ven en herinneringen oproepen.
Sommige nummers gaan expliciet over
ge
loof of God. Een projectkoor o.l.v.
Marjan Vree is zorgt voor de muzikale
uitvoering.
Dit is slechts twee voorbeelden uit het
‘Zorg-Saam’ programma.
Lezingen en gespreksgroepen beginnen
20.00 uur in de ontmoetingsruimte van
de Bethlehemkerk. Vraag naar het com
plete programma bij één van de wijk
teamleden of kijk op de site.
Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen houden we koffieinloop-ochtend in de Ontmoetingsruim
te van de Bethlehemkerk van 10.0012.00u. Een ieder die het gezellig vindt
om een kopje koffie te drinken samen
met anderen, elkaar te ontmoeten op
een door
deweekse dag, nodigen we
hierbij uit! Van harte welkom!
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BS Dierdonk: Terugblik 2018

Het jaar 2018 zit er alweer bijna op!
De afgelopen periode hebben er veel
leuke en leerzame activiteiten plaats
gevonden. Wij kijken dan ook uit naar
wat 2019 ons gaat brengen! Samen
met jullie blikken we graag even terug
op de laatste periode van 2018.
Sinterklaas
Rondom Sinterklaas vinden er een hele
boel activiteiten plaats. Donderdag 29
november was het pyjamafeest bij de
groepen 1-2-3. Alle kinderen mogen
dan ’s avonds in hun pyjama naar school
komen om gezamenlijk de schoen te
zetten. De volgende ochtend bleek dat
Sinterklaas ook langs was geweest sa
men met zijn pieten en zelfs wat had
achtergelaten in onze schoenen!
De groepen 3 hebben het kasteel van
Sinterklaas bezocht. We hebben onder
anderen de pepernotenbakkerij, de pak
jeskamer, de slaapkamer van de pieten
en zelfs Sinterklaas gezien!

Prehistorisch dorp
Aansluitend bij de thema’s ‘Het leven
als jager’ en ‘Boeren en dorpen’ van
de geschiedenismethode ‘De Trek’
bezochten de groepen 5 het Prehisto
risch dorp in Eindhoven. Op speelse
wijze hebben de leerlingen ervaren
hoe het leven eruitzag in de tijd van de
jagers en verzamelaars. Ook hebben ze
kennis gemaakt met de ambachten die
horen bij het boerenleven.
We gingen met een speer gooien tegen
een nep houten beer. We konden zelf

meel
maken
van
zaadjes. Ook gingen we hout hakken en
vuur maken met steen en ijzer. Daarna
gingen we ook nog kruidenthee proeven
en het was heel lekker. Laura en Carice
uit groep 5A
Burgemeestersontbijt
Ook dit jaar mochten wij, omdat we een
Gezonde School zijn, met vijf leerlingen
uit de groepen 3 t/m 8 deelnemen aan
het Burgemeestersontbijt.
Kind-ouderontwikkelgesprekken
Vrijdag 23 november hebben de kin
deren hun portfolio mee naar huis
gekregen. In het portfolio kunnen de
kinderen hun ontwikkeling laten zien.
Eind november en begin december vin
den de kind-ouderontwikkelgesprekken
plaats. De leerling, de ouders en de
leerkracht gaan hierbij samen in gesprek
over de ontwikkeling van het kind.

Muziekcarrousel
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben
kennis gemaakt met 5 verschillende
instrumenten. Gitaar, viool, dwars
fluit, keyboard en cajon.
Bij keyboard leerden we een stukje
spelen uit het liedje We Will Rock
You van Queen. In het begin was dat
moeilijk, maar later lukte iedereen
het wel. Yara en Evy uit groep 7/8C
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Wij kijken tevreden terug op 2018
en kijken uit naar wat 2019 ons gaat
brengen.
Wij wensen iedereen een fijne
kerst en een gelukkig nieuwjaar
toe!
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