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Dubbel
Terwijl ik dit voorwoord schrijf zit ik met
een dubbel gevoel. Op 3 november ben
ik opa geworden van een schat van een
kleindochter en op 6 november is mijn
lieve schoonmoeder overleden. Toch
het leven gaat door. Ik heb overwogen
om een ander te vragen om het voor
woord te schrijven, echter vrijwillig is
niet vrijblijvend en het geeft ook wat
afleiding. Vandaar is het voorwoord
toch van mijn hand.

De wijkvereniging heeft besloten om dit
jaar geen jaarvergadering te houden, er
hebben nauwelijks tot geen activiteiten
plaatsgevonden. Wel zal dit jaar het
Kerstbloemschikken doorgang vinden,
tenminste als de briefing van Mark
en Hugo dit weekend geen roet in het
eten gooit. Dit geldt natuurlijk ook voor
de Dierdonkquiz en aansluitend het
weekend waarin de prijsuitreiking gaat
plaatsvinden.

Voor u ligt alweer de 10e editie van de
Gazet van 2021. 10 edities die ondanks
de coronapandemie toch nog uit mini
maal 32 tot 40 pagina’s bestonden.
Hiervoor geldt dat dit mogelijk is door
enerzijds onze trouwe adverteerders,
anderzijds onze vaste inzenders en
natuurlijk mijn andere 2 redactieleden
en Ray Nichelson. En zonder bezorgers
en een bezorgcoördinator had deze niet
bij u in de bus gelegen. Uw bezorger zal
voor de kerst weer bij u langs komen en
– afhankelijk van de coronamaatregelen
u op 1,5 meter de Gazet van Januari
2022 aanbieden.

Over roet in het eten gooien gesproken,
ze komen dit weekend weer, vroeger de
pieten zo zwart als roet, tegenwoordig
schijnen de schoorstenen zo schoon te
zijn dat ze slechts nog roetvegen hebben.
U zult wel begrijpen dat ik het heb over
Sinterklaas en zijn SchoorsteenPieten
die op zondag 14 november rond 13.00
uur worden verwelkomd in Helmond
en aansluitend hun intrek zullen nemen
in het logeerhuis, “het Kasteel van
Sinterklaas”. Dit alles natuurlijk volgens
het coronaprotocol.

Ja die corona, de cijfers liepen omlaag en
diverse activiteiten zijn weer opgestart
of in de planning gezet, nu wordt het
weer kijken wat er nog van door zal
gaan. Zo is de prinsbekendmaking bij de
Rampetampers wel door gegaan, maar
de carnavalisten die op 11 november
naar Roermond zouden gaan voor de
opening van het carnavalsseizoen 2022
vissen achter het net na de briefing
van Mark en Hugo van 2 november. Zo
zou eindelijk ook op 12 november de
officiële opening van Loods20 plaats
vinden en op 21 november het eerste
concert bij het draaiorgelmuseum.
Ook deze activiteiten zijn gecanceld
waardoor ook onze prijswinnaars van
de bedenkers van de naam Loods20
(afkomstig uit Dierdonk) ook weer langer
moeten wachten op het inwisselen van
hun prijs.

Hoe het verder gaat met corona, de
tijd zal het leren. Ik hoop voor iedereen
dat de nog geplande evenementen van
o.a. HelmondWinterstad en Kunst in
Dierdonk in 2022 zoveel mogelijk door
zullen gaan. Ook dat de reguliere zorg
gewoon door kan gaan. In deze zinnen
wens ik iedereen veel plezier met het
voorbereiden van activiteiten, maar
ook de eigen Sint, Kerst en Nieuwjaars
activiteiten in goede gezondheid.
Dit was mijn laatste voorwoord voor dit
jaar, zoals te doen gebruikelijk zal het
voorwoord van de eerste uitgave weer
geschreven worden door het bestuur
van de wijkverenging.
Veel leesplezier.
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Wie al wel een kijkje in Loods20
heeft genomen is onze ouderen club
Moetniks, die op 9 november het Draai
orgelmuseum en het EDAH museum
heeft bezocht. Ongetwijfeld dat er in de
Gazet van januari een verslag zal staan.
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192
Langste paard
Gaat een zwarte piet naar
een de stallen van sinterklaas en vraagt aan de
paardenpiet: "Kan ik een
paard een tijdje lenen?"
Zegt de paardenpiet:
"Hoe lang wil je hem
hebben?" Zegt de zwarte
piet: "De langste die je
hebt want we zijn met
vijf zwarte pieten."
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

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

www.smitsensmits.nl

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

info@vanheugtencv.nl
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18 November: Kom en speel mee met tablet,
smartphone of laptop!
Gezellig een spelletje spelen met vrienden of kleinkinderen?
Het is het allang niet meer nodig om op bezoek te gaan. Via
een smartphone, iPad, laptop of desktopcomputer kun je
spellen spelen wanneer en met wie je maar wil. In je eentje,
met familie, vrienden of onbekenden. Het kan allemaal.

apparatuur bent u welkom. We starten om 10.00 uur met een
korte inleiding. Daarna kunt u samen met onze vrijwilligers,
een op een, of in kleine groepjes, verder spelen. Wij helpen
u graag bij het vinden en installeren van een leuk spel. Deze
ondersteuning is, zoals altijd, geheel gratis.

Houdt u van scrabbelen, een potje schaak of puzzelt u
graag? Doet u graag mee met De Slimste Mens of bent u een
fanatieke Rummikubber? Voor iedereen is wel een leuk spel
te vinden. De spellen zijn vaak gratis en beschikbaar voor
verschillende apparaten.
Op donderdag 18 november willen we van 10.00 tot 13.00
uur wat uitgebreider stil staan bij de spelmogelijkheden die er
zijn. Neem uw laptop, smartphone of tablet mee. Ook zonder

Vanzelfsprekend biedt Computer-inloop Dierdonk ook de
normale ondersteuning voor al uw vragen en problemen met
betrekking tot uw smartphone, tablet of computer.
De Computer-inloop is gratis toegankelijk op iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum Parkzicht.
Vragen? Mail naar: computerinloopdierdonk@hotmail.com

Ouderen Kerstviering in Parkzicht
Woensdag 22 december a.s. organiseert Stg. Dierdonk
Events in overleg met Moet Niks wederom een kerstviering
voor alle ouderen in Dierdonk e.o.
Deze ochtend zal plaatsvinden in Parkzicht en zal bestaan uit
de ontvangst van de gasten met koffie en gebak en verder zal
een lunch aangeboden worden. Ook zullen er weer diverse
leuke activiteiten plaatsvinden. De ochtend zal beginnen om
10.00 uur en zal rond de klok van 14.00 uur eindigen.
Voor deze activiteit zal een kleine bijdrage van € 3.00
p.p. gevraagd worden welke vooraf voldaan moet zijn.
Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich aanmelden via
dierdonkevents@gmail.com of via de intekenlijst die op de
woensdagochtend in Parkzicht op de bar zal liggen. Let wel
op dat het aantal deelnemers, in verband met het aantal
beschikbare zitplaatsen, beperkt is en dat hiervoor geldt Vol
is Vol.
P.s. Het doorgaan van deze activiteit zal afhangen van de
door de regering te nemen maatregelen aangaande de dan
geldende coronaregels.
Team Dierdonk Events
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Sterker verder
De leden van de VVD Helmond hebben
afgelopen maanden hard gewerkt aan
een nieuw verkiezingsprogramma.
In de afgelopen vier jaar hebben we
laten zien dat de VVD het verschil kan
maken. Onze leuze ‘Helmond een stad
met ambitie’ heeft steeds meer vorm
gekregen. In ons nieuwe programma
willen we dat de Helmond ‘STERKER
VERDER’ gaat en kiezen we voor een minder ideologische
maar meer realistische politiek.
Helmond is binnen de Brainport regio goed op weg om van
steeds meer betekenis te zijn. Als we sterker verder willen en
onze ambities willen verwezenlijken moeten we inspelen op
de snelle veranderingen die op ons afkomen. Kansen grijpen
en problemen oplossen kan alleen succesvol zijn als we dat
samen doen met de provinciale en nationale overheid, samen
met andere politieke partijen en samen met de burgers die
we vooraf betrekken bij het proces. Dit betekent dat we als
VVD Helmond in gesprek moeten blijven met onze omgeving,
dat we moeten blijven luisteren en meedenken. Mede
hierdoor zijn ook voor onze wijk een aantal speerpunten in
het programma opgenomen. Zo willen we dat onze fietspaden
en de belijning daarvan worden aangepakt en streven we
naar een verbeterde ontsluiting van Dierdonk via Scheepstal.

Het uiteindelijke doel van ons programma is dat de leef
baarheid, de veiligheid, het welzijn en de welvaart voor alle
Helmonders gaat verbeteren. Daarbij horen geen sterk
ideologische verkiezingsprogramma’s maar flexibele, reële
en innovatieve oplossingen en een meer actieve overheid die
zorgt voor een eerlijk speelveld.
De economie van een stad vaart op het kapitaal van haar
inwoners. Het is tijd dat de Helmondse burgers die eerlijk en
hard werken maar toch moeite hebben om rond te komen,
gaan ervaren dat sterker verder ook voor hen gaat gelden.
Dat kunnen we doen door ze te begeleiden bij het opbouwen
van vermogen, bij het starten van een onderneming of het
creëren van een financiële buffers. Daarnaast kunnen we
met omscholing, jobcoaching en sollicitatietrainingen zorgen
voor toekomstbestendige werknemers die we helpen bij het
vinden van banen; betere banen!
De Helmondse VVD kan hierin van meer betekenis zijn
omdat we niet alleen geworteld zijn in de lokale politiek
maar ook goede banden hebben met de provinciale en
landelijke overheid. Die lijnen worden kort gehouden en het
krachtige netwerk dat hierdoor ontstaat is voordelig voor de
ontwikkeling van onze stad, waardoor we met een nog grotere
fractie in de gemeenteraad echt STERKER VERDER kunnen.
Theo Manders, Lijsttrekker VVD Helmond
P.S. Ik hoop dat u samen met uw gezin, familie en vrienden
kunt gaan genieten van een fijne en gezellige decembermaand!

Begrotingsperikelen.
Wanneer u dit leest is er over de
begroting van de gemeente Helmond
voor de komende periode al een keer
besproken en zijn er ook al beslissingen
genomen.
Op dinsdag 9 november hebben de po
litieke partijen hun zegje mogen doen
n.a.v. de begroting die de gemeente
heeft opgesteld. Vanaf 13.00 uur had
elke politieke partij een tiental minuten om een mondelinge
reactie te geven op de ingediende begroting. Michael Rieter
heeft dat namens Mi Hellemonders gedaan. De programma
begroting 2022-2025 is een sluitende meerjarenbegroting die
elk jaar een positief saldo laat zien.
Tevens zijn de belastingverordeningen en de tarieven voor
2022 besproken. Een aantal van deze verordeningen, en
de bijbehorende tarieven, zijn bv. de hondenbelasting, de
parkeerbelasting, de toeristenbelasting en natuurlijk niet te
vergeten de onroerende-zaakbelasting.
Van deze hierboven genoemde belastingen heeft u
waarschijnlijk het meeste te maken met de onroerendezaakbelasting. Deze belasting hangt af van de WOZ- waarde
van de woning. Het is goed om te vermelden dat bij een stijging
van de waarde van het onroerend goed in de gemeente, de
tarieven omgekeerd evenredig worden verlaagd en bij een
daling dito verhoogd.
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Voor de periode 1/1/2020 tot 1/1/2021 is er een gemiddelde
waardestijging van 9% voor de woningen. Doordat deze
stijging,conform bovengenoemd beleid, wordt gecompen
seerd in de tarieven,is er feitelijke sprake van een tariefsverla
ging bij de woningen. Natuurlijk een goede zaak om te horen.
Politieke partij Mi Hellemonders heeft de begroting kritisch
bekeken en heeft, waar nodig, opmerkingen gemaakt over
deze belangrijke financiële zaken. Mi Hellemonders is er voor
de Hellemonders en probeert met de Hellemonders te komen
tot een eerlijk, en vooral betaalbaar beleid in onze gemeente.
Als slot het volgende.
Mi Hellemonders heeft zich hard gemaakt om de monumen
tale treurwilg bij het gemeentehuis te behouden door middel
van verplaatsing van deze boom. Helaas heeft dit niet mogen
baten…… de boom is inmiddels gekapt. Desondanks zijn er nog
verschillende vragen ingediend bij B&W omtrent de gehele
gang van zaken over deze, helaas te vroeg, overleden boom.
Wij, Mi Hellemonders, hadden het graag anders gezien!!!
Martien van den Hoven,
Burgercommissielid Mi Hellemonders
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Geslaagde excursie Indoor Curling MoetNiks
Dinsdag 19 oktober jl.
Sportiviteit en een beetje fanatisme brachten de 21
deelnemers mee naar Indoor Curling in Lierop. Het werd een
gezellige middag, waarbij sportief presteren soms ook even heel - belangrijk werd. In tweetallen speelden de deelnemers
verschillende ronden Curling.
Na 1 ronde stond team 5 – Thea Berkers en Hans van der
Zanden – bovenaan. Na een kleine pauze bleek de koffie de
deelnemers van team 4 – Marian Klok en Wim Claassen –
extra kracht en precisie te geven. Er waren 4 banen waarop
Curling werd gespeeld, twee lange en twee korte banen.
De teams moesten op beide banen wedstrijden spelen. Dit
leverde soms wat problemen op: de curlingsteen werd veel te
hard of veel te zacht geschoven!

De puntentelling bleek soms ook reden tot discussie, maar
de VAR hoefde er gelukkig niet aan te pas te komen. Aan het
eind van de middag hadden Marian Klok en Wim Claassen
hun voorsprong verder uitgebouwd en eindigden als eerste.
Een mini-curlingbezem was hun prijs. Op de tweede plaats
eindigden Adrie de Ruiter en Ed Draisma en op de derde
plaats Thea Berkers en Hans van der Zanden.
Alle deelnemers hebben genoten van een sportieve en
gezellige middag.

Activiteitenoverzicht November
Datum of periode Activiteit
Koersbal
Iedere woensdag
Jeu de boules

Plaats
Parkzicht 10-12 uur
Promenade Parkzicht 10-12 uur

Iedere donderdag Wekelijks vrije computerinloop Parkzicht 10-12 uur
Januari
Contactpersonen:
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Amusement middag

Parkzicht

Wim de Ruiter

Toelichting
Indien het weer het toelaat
computerinloopdierdonk@
hotmail.com
Informatie volgt

Ans Postma tel: 06 20 39 79 18 / Wim Claassen tel: 06 13 43 08 46
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Kleurige herfststukjes
Bloemschikken op de woensdagmiddag-inloop
Gezellig creatief bezig zijn
Op de woensdagmiddag-inloop in Parkzicht is iedereen
welkom, je kunt er gezellig een praatje maken met
buurtgenoten, en aan diverse activiteiten meedoen. Elk
seizoen zijn er bloemschikactiviteiten. Woensdag 20 oktober
jl. konden belangstellenden herfststukjes maken. Voor
kleurige herfstbloemen, appeltjes en andere bloemstukitems
werd gezorgd.
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Het was een gezellige middag waar, onder begeleiding
van ervaren bloemschikster Tonnie Smits, mooie stukjes
ontstonden. Kortom, een leuke vrijetijdsbesteding, waarin we
creatief bezig konden zijn en het eindresultaat trots mee naar
huis mochten nemen!
Ans Postma.
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Ooievaarsnesten
Beste Dierdonkenaren,
Een jaar of 10 geleden zijn in Dierdonk 2 ooievaarsnesten
geplaatst, met de hoop dat er ooievaars zouden komen
wonen. Helaas blijkt dit niet het geval te zijn.
We hebben specialisten gevraagd om raad en die komen met
het volgende antwoord:
Helaas, hier is niets aan te doen.
Deze locatie ligt niet in een geschikt biotoop voor ooievaars.
Er is veel bos en bouwland, maar geen grote groene
weidegebieden. Feit is in ieder geval wel dat in grote delen
van Brabant geen ooievaars voorkomen, evenals in Limburg.
In Brabant zien we alleen veel ooievaars rond Oss omdat
daar in herfst en winter veel eten valt te halen, maar voor
de broedgevallen moet je veel hoger zitten in uw provincie
of zelfs in Gelderland omdat de Maas toch eigenlijk het
grensgebied is waar de ooievaars broedden.
Dus we maken volgens kenners weinig kans.
En het probleem is, de nesten en vooral de palen hebben
onderhoud nodig en dit kost geld en moeite.
Wij zijn dus van plan om deze 2 ooievaars nesten te ruimen, of
heeft iemand betere plannen?
Wijkraad Dierdonk

Weggeefhoek Dierdonk
Heeft u spullen die u niet meer gebruikt en u wilt van deze
spullen af? Bent u op zoek naar iets? Plaats ze op deze pagina
voor wijkbewoners van Dierdonk. Zo kunnen we elkaar helpen
om spullen een tweede kans te geven. Dit is een besloten
groep. Deze pagina heeft geen winstoogmerk, alles op deze
pagina wordt gratis aangeboden van Dierdonkers voor
Dierdonkers!

Vergeet niet de vragen te beantwoorden tijdens het lid
worden. Indien dit niet gebeurt kan een lidmaatschapsverzoek
niet worden geaccepteerd.
Wijkraad Dierdonk

Bloembakken in de Dierdonklaan
Beste wijkbewoners
De wijkraad heeft al enkele jaren de bloembakken in de
Dierdonklaan gefaciliteerd

Wat moet er in Dierdonk nog meer veranderen om de
leefbaarheid te verbeteren?
Graag melden bij secretariaat@wijkraaddierdonk.nl

Probleem is het onderhoud en vooral het water geven in de
zomermaanden. De Wijkraad zorgt voor nieuwe beplanting.
Fried van Rijt heeft dit jarenlang verzorgd, waarvoor onze
hartelijke dank

Ook u zelf kunt bijdragen aan een beter Dierdonk, denk
bijvoorbeeld aan:
Te brede hagen over de stoepen, hoge hagen of struiken op
hoeken van straten die het verkeersuitzicht belemmeren.

Zijn er vrijwilligers die dit werk willen verzorgen?
Als er geen vrijwilligers zich melden, laten we de bakken
opruimen.

Met vriendelijke groet
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Wijkraad Dierdonk
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Dit jaar geen ALV van
Wijkvereniging Dierdonk
Wijkvereniging Dierdonk houdt elk najaar een Algemene
Ledenvergadering waar verslag wordt gedaan in woord en
getal van de activiteiten van het voorbije verenigingsjaar.
Deze vergadering wordt doorgaans goed bezocht. Vanwege
corona en de lockdown die ons een groot gedeelte van
het verenigingsjaar 2020/2021 heeft gegijzeld konden er
helaas vrijwel geen activiteiten worden georganiseerd. Als
bestuur hebben wij daarom besloten om dit jaar geen ALV
te organiseren. Het is niet zinvol om de leden op te roepen
terwijl er in feite niets te vertellen is.
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De verantwoording van dat jaar zal
worden gedaan gelijktijdig met de
presentatie van de gegevens en cijfers
van het verenigingsjaar 2021/2022.
Dat betekent dat in november 2022 verslag zal worden
gedaan van de activiteiten van twee jaren.
Bestuur Wijkvereniging Dierdonk
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Kerstbloemschikken.
Maandag 20 december a.s. is het weer kerstbloemschikken.
Ina Doornbos verzorgt deze keer de bloemschikavond.
Zij zal een creatief ontwerp bedenken zodat we weer een
mooi kerststuk met bloemen kunnen maken. Het is in
de hobbyruimte van Parkzicht. Omdat het vorig jaar niet
doorgegaan is zullen we het stuk extra bijzonder maken en de
kosten voor de eigen bijdrage beperken tot € 10,- (voor niet
leden € 15,-) inclusief alle materialen en koffie/thee.

• Maximum aantal deelnemers 15.
• Deelnamekosten vooraf te voldoen. U krijgt ongeveer een
week van tevoren een verzoek per mail om het bedrag over
te maken. (In verband met inkoop van materialen kan bij
verhindering geen restitutie plaatsvinden).
• Aanvang 19.30 u. in Parkzicht.
• Voor deelname of vragen graag mailen naar
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
• Aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst
behandeld worden (leden gaan uiteraard voor).

Oproep
Kunst en Culinair 2022
2 oktober 2022 wordt er in Parkzicht wederom Kunst in
Dierdonk georganiseerd.
Ben je kunstenaar en wil je jouw werk exposeren dan is dit
een mooie gelegenheid. Je krijgt een eigen expositieruimte,
die je zelf mag inrichten. Vind je het leuk om mensen te laten
ervaren hoe het is om te werken in jouw techniek, discipline,
dan is dat mogelijk.
Naast beeldende kunst, zoals tekenen, schilderen, beeld
houwen, fotografie, etc. zijn we ook op zoek naar kook
kunstenaars.
Mensen die koken tot een kunst hebben verheven en dit graag
willen delen en vooral laten proeven zijn van harte welkom.
Mocht je interesse zijn gewekt neem dan contact op met
Namens de werkgroep Kunst in Dierdonk,
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Jos van der Donk.
06 43841261
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Beroep op hoog niveau.
Ene zwarte piet tegen de
andere: 'Hoe gaat het?'
'O, prima. Er werken nu al
150 man onder me.'
'Zo ...'

KERSTMENU 2021 € 49,50 p.p.
Amuse
***
Paling
Paling / tartaar van biet / vinaigrette / radijs

of
Carpaccio

Runderﬁlet / truﬀelmayo / tomaat/ rucola/ pittenmix
reypenaer / crispy chicken

***
Uiensoep

Uien / cognac / crostini / gruyère

of
Bospaddenstoelensoep

Shitake / oesterzwam / cantharel

***
Tournedos

Ossenhaas / groentes / rode wijnsaus / truﬀelchips

of
Saltimbocca

Kabeljauw / Serranoham / groentes / paprikasaus

***
Chocolade Moelleux

Chocolade lavacake / kersenroomijs / slagroom / fruit

of
Kaasplankje

Diversen kazen / stroop / suikerbrood / walnoot
(ook voor vegetariërs hebben wij een kerstmenu, deze kunt u vinden
op onze website www.grotelsgenieten.nl)

www.grotelsgenieten.nl

'Ja, ik zit in het kraaiennest op de boot van
Sinterklaas.

Sinterklaas snapt er niks van
Het is begin november en Sinterklaas
zit in zijn werkkamer in Spanje, hij zit
maar wat voorover gebogen achter zijn
bureau. Hij is wat verdrietig, want hij
heeft nog bijna geen verlanglijstjes of
tekening van de kinderen gekregen. De
telefoon rinkelt ook lang niet zo vaak
en op zijn computer krijgt hij ook geen
mailtjes.
Sint snapt er niets van, want over 2
weken gaat hij naar Nederland toe. “Ik
denk dat de kinderen niet willen dat
ik kom dit jaar”, mompelt de Sint voor
zich uit. “Die paar verlanglijstjes die ik
gekregen heb, kan ik wel aan Schoenpiet
meegeven.
Sint staat op en loopt door het grote
kasteel, waar het ook al zo rustig is,
normaal lopen de Pieten snel door de
gangen, van de ene naar de andere
kamer en hoort hij de Muziekpieten
oefenen en ruikt hij de geur van
speculaas van de Bakpieten, maar
nu niet. De Inpakpieten zitten om de
inpaktafel en doen een spelletje “Wie
ben ik”. Sint kijkt de kamer rond en ziet
zelfs Schrijfpiet die ook met het spelletje
meedoet.
Sint loopt verder en komt bij de
Gympieten, die druk aan het oefenen
zijn. “Stop, daar maar mee”, zegt
Sinterklaas, “want ik denk dat we niet
naar Nederland hoeven dit jaar”. De
Gympieten stoppen onmiddellijk met
gymmen en komen snel bij Sinterklaas
staan. “Niet naar Nederland?” vraagt
één van de pieten, “maar Sint wat
verteld u ons nu? En al die kinderen
dan in Nederland die op ons zitten te
wachten?” “Ach”, zucht Sinterklaas
bedroeft, “welke kinderen, ik heb
nog maar 50 verlanglijstjes en 15
tekeningen gekregen. Dat kunnen onze
Schoenpieten wel even brengen op 5
december, dan hoeven wij niet allemaal
naar Nederland.”
“Maar Sinterklaas, gisteren heeft de
burgemeester van Helmond toch gebeld
en gevraagd of wij weer op het Kasteel
willen komen logeren?” “Ja, dat zal
wel zo wezen”, zegt Sint, “maar met
corona en zo weinig kinderen die een
verlanglijstje hebben ingestuurd kunnen
wij toch niet helemaal naar Nederland
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varen! En dan zijn er ook nog een paar
pieten ziek”. Verbaasd laat Sinterklaas
de Gympieten achter en loopt verdrietig
naar zijn werkkamer terug. “De kinderen
vinden mij vast te oud of waren de
kado’s niet goed vorig jaar?” mompelt
de Sint weer voor zich uit.
Sint loopt naar zijn computerhoek.
Hij zet zijn computer aan, maar wat
is dat? Allemaal piepjes en dan niks
te zien op het beeldscherm. “Ook dat
nog!”, zucht de Sint en hij belt naar
Computerpiet. “Computerpiet kun je
even komen kijken naar mijn computer,
hij doet het niet goed”. “Okido, ik kom
er aan Sinterklaas”, zegt Computerpiet.
En ja hor nog geen minuut later komt
Computerpiet aangesneld, ook heeft
hij allerlei schijfjes en boekjes bij zich.
“Wat moet je daar nu mee Piet, die ga
je toch niet in mijn computer stoppen?
vraagt Sinterklaas. “Oh Sint dat zin Cdrom’s en daarop staan programma’s en
in die boeken staat ook van alles over
problemen met computers. “Ja, ja. al
goed”, zegt de Sint, “ga jij maar aan de
gang ik zal je niet in de weg lopen, ik ga
naar de stal en als je me zoekt ben ik bij
Americo”. “Goed Sinterklaas, ik ga mijn
best doen”, zegt Computerpiet.
Sint gaat de kamer uit en Computerpiet
loopt naar de computer, doet deze uit
en weer aan. Computerpiet begrijpt er
ook niks van en krabt zich op zijn hoofd.
“Wel alle cd-rommetjes, hoe kan dat
nou?, nu doet de computer helemaal
niks meer! Ik zal Technopiet er eens
bijhalen”.
En zo gezegd, zo gedaan. Technopiet
is een hele slimme piet die alle
apparaten die stuk zijn weer kan maken.
Computerpiet belt naar Technopiet en
vraagt hem op de werkkamer van Sint
te komen. Natuurlijk komt Technopiet
zo snel mogelijk. En hij gaat meteen
aan het werk nadat Computerpiet hem
heeft verteld wat er aan de hand is.
Na 15 minuten heeft Technopiet het
al in de gaten, de hoofdkabel van de
computer is stuk, gelukkig heeft hij altijd
voorraad van kabels en stekkers, zo ook
voor de computer van Sint. Hij maakt
de nieuwe kabel aan de computer en
Computerpiet zet de computer weer
aan en ja hoor, alles doet het weer,

alleen ... beginnen er nu lampjes te
branden op het toetsenbord, “oh, oh,
Computerpiet, wat is het probleem nu?”
vraagt Technopiet, “is het toetsenbord
nu ook stuk?” “Nee, hoor”, zegt
Computerpiet snel, “dat is juist goed!”
Technopiet snapt er niks van. “Goed?”
“Ja”, zegt Computerpiet, dit verklaard
alles, wat zal Sinterklaas blij zijn! En nu
ga ik gauw naar Sinterklaas, bedankt
Piet”. En Computerpiet loopt snel naar
de stallen. Technopiet begrijpt er geen
stekkerdoos van, pakt zijn spullen bij
elkaar en gaat maar terug naar zijn
werkplaats
Ondertussen is Computerpiet bij de
stallen aangekomen. “Sint, Sint, het
komt allemaal goed!” “Rustig Piet,
Americo wordt wat zenuwachtig van
jou,” zet de Sint. “Sinterklaas”, zegt
Computerpiet
opgewonden,
“uw
computer kabel was stuk, Technopiet
heeft hem vervangen en nu doet hij
het weer goed!” “Dat is fijn, dan kan ik
wat spelletjes doen op mijn computer”,
zegt Sinterklaas rustig. “Nee!” zegt
Computerpiet. “Wat nee”, zegt
Sinterklaas, “ik heb toch niks anders te
doen.”
“O jawel Sinterklaas, want u heeft uw
mailbox propvol met wel duizenden
mailtjes en het zal mij niks verbazen als
daar ook een heleboel verlanglijstjes,
brieven en tekeningen bij zijn van
kinderen uit Nederland!”
“O”, zegt de Sint, “nu snap ik het, kom
gauw naar mijn werkkamer” En Sint
loopt opgewekt door de gangen van
zijn kasteel een Sintliedje te neuriën. In
zijn werkkamer gaat hij gauw achter de
computer zitten om de mailtjes te lezen
en uit te printen. En Sinterklaas is nog
nooit zo hard aan het werk geweest,
net als alle Pieten, want natuurlijk komt
Sinterklaas heel graag naar Helmond en
zijn kasteel
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Kleurplaat
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 27.
Gazet november 2021
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AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

NIEUW

NIEUW

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Vraagprijs € 495.000,- k.k.
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Weet U dat:
Wij in Dierdonk een heel gezellig wijkgebouw hebben.
Dit wijkgebouw Parkzicht genaamd is.
Hier allerlei activiteiten georganiseerd worden.
U hierbij van harte welkom bent.
Er op maandagavond een bridgeclub hun competitie speelt.
Er op dinsdagmiddag een line dance club hun dansen oefent.
Hier erg veel animo voor is.
Ouderen vereniging Moet Niks op woensdagmorgen actief is.
Zij dan in de winter koersballen of jeu de boules spelen.
Door hun in de zomer fietstochten e.d. georganiseerd
worden. Iedere 50 plusser hier lid van kan worden.
De groep Zorg Samen Wijk op woensdagmiddag bijeen komt.
Op woensdagavond liederentafel ‘t Akkoordje repeteert.
Dit een heel gezellig koor is met eigen muzikanten.
Wij in Dierdonk onze eigen Dartclub hebben.
Zij op iedere donderdagavond hun oefenavond hebben.
Hun leden blij zijn dat in januari de competitie weer start.
De dartclub nog wel enkele leden kan gebruiken.
Op donderdagavond Parkzicht open is voor iedereen.
Alle wijkbewoners dan binnen kunnen lopen voor een
drankje. Je ook kunt kijken naar darten of voetbal op het
grote scherm.
Natuurlijk ook gezellig een praatje kunt komen maken.
Wij ook een orchideeënclub onderdak verlenen.
De wijkraad en de wijkvereniging hier hun thuisbasis hebben.
Zij beiden allerlei activiteiten en clubs ondersteunen.
Nieuwe initiatieven van harte welkom zijn.
Op donderdag v.m. een computerclub is die hulp kan bieden
bij vragen.
Stichting Dierdonkevents hier allerlei evenementen
organiseert. Dit varieert van Dierdonk Got`s Talent tot
Kerstfeest voor ouderen.
Zij ook carnaval, Paas knutselen en een wijkquiz verzorgen.

Parkzicht voor 95% door vrijwilligers gedraaid wordt.
Wij nog wel enkele vrijwilligers kunnen gebruiken.
Zij als er interesse voor is contact op kunnen nemen met de
beheerder. Hij te bereiken is onder tel.nr. 0630735792
Wij onze vrijwilligers zeer hoog in ons vandaal hebben staan.
Parkzicht ook te huren is voor bijeenkomsten, vergaderingen
e.d. Hier ook de mogelijkheid is tot het vieren van een
(kinder) feestje. U hiervoor ook bij de beheerder moet zijn.
Ook de EHBO vereniging hier hun thuisbasis heeft.
Zij hier hun herhalingslessen en cursussen geven. Deze
bestaan uit reanimatie, EHAK en Eerste Hulpverlener. U zich
hiervoor kunt aanmelden via secretariaat@ehv-helmond.nl
Zij ook hulpverlening verzorgen voor vele evenementen in
Helmond.
Ook ouderenwerk Haverveld/Dierdonk hier hun middagen
verzorgd.
Ik waarschijnlijk wel iets vergeet waarvoor alvast mijn
excuses.
Wij als bestuur/beheer Parkzicht velen van u hopen te
ontmoeten bij een van de vele activiteiten die voor u als
wijkbewoners van Dierdonk in ons wijkgebouw georganiseerd
worden.

Oproep S.C.C.D. Parkzicht
Beste wijkbewoners van Dierdonk. Heeft u enkele uurtjes per
week tijd over en zou u het leuk vinden om als gastvrouw/
gastheer op te treden tijdens een van de wekelijkse bijeen
komsten van b.v. Moet Niks, een zangkoor of de computer
inloopclub in ons wijkgebouw Parkzicht en heeft u enige
affiniteit met horeca werkzaamheden dan is dit misschien een
uitgelezen kans voor u. Het bestuur van wijkgebouw Parkzicht
is namelijk op zoek naar enkele vrijwilligers.
Dit houdt in dat u na een inwerkperiode gaat fungeren als
gastheer/vrouw voor de vereniging(en) die op die dagen
gebruik maken van Parkzicht. Het zal hier met name gaan
om het beheren van de bar. Heeft u interesse en bent u in de
gelegenheid om ons vrijwilligersteam te komen versterken
neem dan contact op met de beheerder Willy van Aerle via
telefoon no 06-30735792.
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Met vriendelijke groet,
SCCD Parkzicht
Hans van Rijt
Voorzitter/secretaris
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Advertentie

PROGRAMMA 2021/2022
14 NOVEMBER De Intocht van Sinterklaas
16 NOVEMBER t/m 4 DECEMBER Kasteel van Sinterklaas
2 DECEMBER Radio 2 met de Top 2000
6 DECEMBER - 24 DECEMBER Kerstwensboom
8 DECEMBER - 24 DECEMBER Huis van de Kerstman
9 DECEMBER - 9 JANUARI Schaatsbaan
9 DECEMBER - 9 JANUARI Home Computer Museum in Kerstsferen
12 DECEMBER Dickensnight in Brandevoort
18 DECEMBER - 9 JANUARI Winterkasteel
12, 19, 26 DECEMBER en 2 JANUARI Kerstmarkt
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Plan je bezoek op visithelmond.nl
Programmering onder voorbehoud.
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Bram Bosmans
I NTERV I E W

M E T

D O O R K A R I N LO E F F E N VA N H E L M O N D M A R K E T I N G

Bram en ik spreken elkaar bij hem thuis aan de grote ovale tafel en we kijken uit op zijn grote trots: de vleugel. Hij is
altijd met muziek bezig en bespeelt meerdere instrumenten,
is muziekdocent aan het Carolus Borromeus College en daarnaast kennen we hem van Striepke Veur en als toetsenist bij
Waskracht. Hij is actief betrokken bij het carnavalsleven en
is zelfs ‘afgestudeerd’ in de Keiologie aan de Keiologische
Hogeschool.
Bram is een echte Helmonder en woont al 15 jaar in Dierdonk. Wat
vindt hij eigenlijk van Helmond? “Het is een provinciestad met een
dorps gevoel en heel divers. Die diversiteit maakt het zo prettig om
er te wonen. Iedere wijk heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen smoel.
Dierdonk ziet er weer heel anders uit dan Stiphout en Brandevoort is
weer compleet anders dan de Rijpel. Dat vind ik mooi”, vertelt Bram.
“In Dierdonk zijn bijna geen winkels. We hebben alleen een Albert
Heijn en de Smuller. Maar ik mis niets, hoor. Winkelcentrum De Bus
is dichtbij en het is maar een kwartiertje fietsen naar het centrum.
Dierdonk is een rustige wijk en dat vind ik juist wel fijn.”
Bram komt graag in het centrum. Hij vindt het er gezellig en lekker
relaxed. Hij is niet zo van het winkelen, maar slentert graag door de
binnenstad, het liefst met een ijsje in de hand. “Als we spullen voor
de kinderen nodig hebben gaan we wel naar het centrum. Voor
schoenen slagen we altijd bij Arnani Modeschoenen. De mede
werkers zijn er vriendelijk en nemen echt de tijd voor je. Maar het liefst
ga ik naar het centrum om iets te doen met vrienden. Samen eten en
drinken. Vrijheid blijheid!”
“Ik kan ook echt genieten van alle mooie muzikale evenementen in
Helmond, zoals de Bluesroute, het Blaasfestijn, Jazz in Catstown en de
Kasteeltuinconcerten. De oude opzet van Jazz in Catstown mis ik wel
heel erg. Dat was altijd het laatste weekend van de zomervakantie.
Altijd gezellig om iedereen weer te zien en  onder het genot van een
biertje en goeie muziek – te luisteren naar elkaars vakantieverhalen.”
Enthousiast praat hij verder. “Ik ben heel blij met Geert Blenckers. Wat
hij met zijn team voor elkaar krijgt voor de stad is fenomenaal! Wat de
gemeente niet lukt, boksen hij en zijn compagnon toch maar mooi
voor elkaar. Dat de schaatsbaan er straks weer staat hebben we ook
aan hem te danken. Fijn trouwens, dat die kiosk weg is op de Markt.
Hop die kiosk eruit en de schaatsbaan erin”, zegt hij lachend.
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“Evenementen hóeven niet altijd vernieuwend te zijn. Ik zie dat
bij de beoordeling van subsidieaanvragen veel getoetst wordt op
vernieuwing, terwijl Helmonders juist genieten van tradities en
evenementen die het al jaren goed doen. Doe maar gewoon dan doe
je al gek genoeg. Nie hogger scheite als oe gat zit!”
“Wat ik ook zo krachtig vind aan Helmond is het actieve verenigings
leven. Er zijn veel sport, muziek en carnavalsverenigingen. Over de
muziekverenigingen maak ik me wel een beetje zorgen, want ik zie
dat het aantal afneemt. Over carnaval gesproken: ik ben een fanatiek
carnavalsvierder. Vier dagen lang ben ik dan in de stad te vinden. Met
mijn trompet om mijn nek ga ik samen met mijn vrouw en vrienden
biertjes drinken en muziek maken.”
Wat is nou het mooiste aan het centrum van Helmond? “Dat is toch
wel Het Speelhuis”, zegt Bram. “Het is een aanwinst voor de stad, een
prachtig pand met een bijzonder verhaal. Van kerk naar een tijdelijke
locatie tot volwaardig theater.
Mijn vrouw en ik zijn er getrouwd toen het nog een kerk was en nu
treed ik er regelmatig op. Iedere keer dat ik daar ben voel ik me trots
op mijn stadje. Ja, ik zie mezelf de komende honderd jaar nog wel in
Helmond wonen!”
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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 Noord-Brabant.
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

Bereidingswijze

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 6070 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.
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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.

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.

Zet hierna de broodjes in de voorverwarmde 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.

Nieuwsblad voor Dierdonk

Kinderdagverblijf De Bereboot

Peuterspeelzaal “Peuters in het Wild”
Op onze prachtige locatie, gelegen
aan de rand van de Bakelse Beemden,
bieden we sinds 2017 peuterspeelzaal
aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Een avontuurlijke, natuurlijke opvang
voor uw peuter. We ontdekken de
natuur, de dieren en mogen onze eigen
grenzen verkennen. We zijn zoveel
mogelijk buiten te vinden. We spelen
in onze ontdektuin, met de dieren in de
dierenweide of werken in de moestuin.

We trekken erop uit met regenlaarzen,
overall en rugzak, met onze vriendjes
Meneer Beer en Mevrouw Eekhoorn.
We onderzoeken beestjes, we zien
verschillende planten en beleven de
natuur in onze achtertuin. Wist u dat
uw kind buiten in de natuur ontspant en
tot rust komt? Kortom kinderen worden
blijer, creatiever, socialer, fitter en vrijer

in de natuur. Een groene omgeving
stimuleert alle zintuigen.
Buiten zijn en buiten spelen is gezond!
Ons motto is “iedere dag een avontuur
in de natuur”.

in overleg (ook in combinatie met
dagopvang).
Bij de Peuterspeelzaal werkt een vast
team van Pedagogisch Medewerkers.
Wij werken met een VVE programma
(voor en vroegschoolse educatie). Kin
deren met een VVE indicatie krijgen het
3e en 4e dagdeel gratis!

Peuters in het Wild is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 8.30
uur tot 12.45 uur.
Inclusief extra in en uitloop tijd en een
gezonde lunch. Uitbreiding is mogelijk
Bent u na het lezen van dit artikel
enthousiast en nieuwsgierig geworden
naar wat de Peuterspeelzaal “Peuters
in het Wild” biedt, neem dan contact
op met Lidian van Esch (coördinator
Peuters in het Wild) voor meer
informatie of een rondleiding. 0492528291 of lidian@bereboot.nl.
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Omdat iedereen anders is...
Ook als u verzekerd bent bij
Ardanta, Amev, Dela, Monuta
of Yarden bent u vrij om voor
ons te kiezen!

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M

E
SPECIAL M
J U B I L E UN
PRIJZE

www.peterparket.nl

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

De aftrap met Prinses Suus d’n Urste
Op Vrijdag 5 november is de nieuwe Hoogheid bij de
Rampetampers bekend gemaakt. Dit met inachtneming van
de huidige en toekomstige corona maatregelen en in bijzijn
van diverse bevriende verenigingen
Prinses Suus d’n Urste is de nieuwe Hoogheid van de
Rampetampers, ze is 42 jaar en al vele jaren bekend in het
carnavalsland van Helmond. Ze maakt graag zelf haar eigen
Carnavalskostuums, zoals Sneeuwwitje en andere, ook haar
Prinsessenkostuum heeft ze zelf gemaakt!
Ze geniet ze van het bourgondische leven en is van oorsprong
van boven de rivieren, maar voelt zich meer dan prima thuis
in het Brabantseland en heeft carnaval in haar hart gesloten.
Ze heeft altijd zin in een feestje en is graag de gangmaker, iets
wat prima past als Hoogheid!
In het dagelijks leven is ze werkzaam als secretaresse bij Mijzo.
Haar motto voor komend seizoen is: This is a man’s world…
(..But it wouldn’t be nothing without a Suus)
Voor het zover was mocht Prins Ton d’n Urste nog even
laten zien hoe hij carnaval kan vieren. Nadat de voorzitter de
attributen van zijn prinselijke waardigheid had ingenomen
kwam hij terug als Burgemeester Ton om samen met Vorst
Ruurd Jan, Ceremoniemeester Gerard, de Raad en de
Dansgardes Prinses Suus d’n Urste terzijde te staan. Na de
bekendmaking volgde nog een gezellig feestje tot, gezien de
coronamaatregelen slechts tot 24.00 uur duurde i.p.v. tot in
de kleine uurtjes.
De eerst volgende carnacalsactiviteiten met medewerking van de Rampetampers in de Fonkel zijn de

Oitprobeermiddagen op 12 en 19 december onder
voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. Zie
voor bijzonderheden www.rampetampers.nl of Facebook:
www.facebook.com/rampetampers.

Lid worden.
Heeft u ondanks het coronatijdperk
weer energie en houdt u van
gezelligheid, wordt dan ook lid van deze
gezellige vereniging.
Samen hopen wij geënt corona onder
controle te houden zodat we ook samen
kunnen feesten.
Meer info: secretariaat 0492-517210 of
secretaris@rampetampers.nl

Gazet november 2021
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November 2021 in het Annatheater
Vrijdag 19 november:
Davey Turnhout met “Niet normaal gelukkig (tryout)”

Een normaal en gelukkig leven is voor veel mensen een
streven. Maar wanneer ben je nou echt gelukkig en wanneer
is je leven normaal? Dat vraagt de talentvolle comedian/
cabaretier Davey Turnhout zich hardop af. Wat vinden andere
mensen normaal voor een jongeman die net 30 geworden is?
Maar hilarische anekdotes en veel (vaak vlijmscherpe)
grappen komt Davey Turnhout tot de kern. Zo normaal is
het namelijk niet om gelukkig te zijn. Je vindt geen geluk in
een leven dat met name voor anderen normaal is. Davey is
gelukkig op het podium, als hij zijn abnormale belevenissen
met het publiek deelt. En als ze dan ook nog lachen om een
keiharde grap, dan is hij niet normaal gelukkig.
In een vol De La Mar Theater won Davey Turnhout de juryprijs
van het Amsterdams Studenten Cabaret Festival 2019 en nu
gaat hij het land in met zijn debuut.
19 november - aanvang: 20.15 uur - entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-28104333
zaterdag 20 november:
Masterclass theater en beweging van Marcelo
Ferreira

Voor dansers en acteurs! Danspedagoog
Marcelo Ferreira geeft masterclasses
voor jongeren en volwassenen. Marcelo
Ferreira was twintig jaar artistiek
directeur en dans
leraar aan Ginasiano
Escola de Dança in Porto, Portugal.
Leerlingen van hem zijn doorgestroomd
naar de dansopleidingen in heel Europa
en in Nederland naar Rotterdam,
Amsterdam, Arnhem en Tilburg. Marcelo
nam deel aan talloze internationale
uitwisselingsprogramma’s met zijn school en geeft nog steeds
masterclasses over de hele wereld.
In de masterclasses in het Annatheater gaat Marcelo werken
aan podium-aanwezigheid en lichaamsbewustzijn. Iedereen
die op het podium staat moet zich comfortabel in zijn lichaam
voelen. Uitgaande van de drie principes: ruimte, beweging
en ritme wordt door middel van lichaamsoefeningen en
spelletjes met en zonder muziek gewerkt aan een betere
relatie tussen de acteur/danser en zijn lichaam.
tijd: 10.30 tot 12.00 uur volwassenen;
13.00 tot 14.30 uur jongeren
prijs: € 25,00 - aanmelden: via info@annatheater.nl
meer informatie: 06-44369288
Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg, 1 minuut lopen
van het NS-station. Het adres is: Floreffestraat 21a, Helmond.
Telefoon: 0492 475255, e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl
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Vanaf woensdag 15 december:
Toneelgroep Vreemd Beest speelt “Het echte
kerstverhaal”

Het is kerst. De
koning voelt zich
eenzaam en is onte
vreden. Hij wil het
échte kerstverhaal
horen. Zijn hele
hofhouding doet zijn
best en vraagt zich
af: “Wat is nou het
echte kerstverhaal?
Hilarische taferelen
volgen tot er een
onverwachte gast
uit de hemel komt
vallen!

Data: woensdag 15,
vrijdag 17, zaterdag
18 en zondag 19
december
tijden: woensdag 14.00 uur; vrijdag en zaterdag 19.30 uur;
zondag 15.00 uur
entree: kinderen/jongeren € 7,50, volwassenen € 10,00

Nieuwsblad voor Dierdonk

Jeugdpuzzel.
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing
van het de dierendag woordzoeker van de vorige keer. Als
je de juiste woorden horizontaal, verticaal of diagonaal hebt
weggestreept dan kon je met de overgebleven letters het
woord “werelddierendag” vormen. Dit was dan ook de
oplossing. Er zijn deze keer acht (8) oplossingen ingestuurd
door Ryan, Gijs, Demi, Angelica, Floor, Ralph, Sami en Suze,
waarvoor onze dank. Dit is een stijgende lijn, echter nog te
weinig om er prijzen aan te verbinden. Hiervoor zien wij
graag minstens 20 inzendingen. Nu de herfstvakantie weer
voorbij is, kun je de klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes
aansporen om ook mee te doen.

De Sinterklaas rebus

Want doe jij ook mee en stuur je hem in als het geen
prijspuzzel is?
Wel gepuzzeld maar niet ingestuurd? dan krijg je deze maand
een nieuwe kans. Deze maand hebben we een eenvoudige
sinterklaas rebus. Welk Sint Nicolaasliedje wordt hier
gevraagd?. Deze keer in onze ogen een gemakkelijke puzzel.
Succes ermee!! Bij 20 inzendingen gaan we over tot een
prijsuitreiking van 3 boekenbonen ter waarde van € 10,00
Veel puzzel- en speurplezier.
Nogmaals een dubbele oproep voor de Kinderdisco
Deze stopt tenzij jullie je ouders bereid vinden om de
organistie over te nemen. Het zou toch jammer zijn als jullie
niet aar de kinderdisco kunnen. Laat dit je ouders lezen!!!!

Waar mag de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je per mail
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
puzzel@dierdonkgazet.nl
Deelname is mogelijk vanaf 7 jaar, tot dat je de
basisschool verlaten hebt. Vermeld je naam,
adres, telefoonnummer, leeftijd en of je een
jongen of meisje bent.
Uiterste inzenddatum: Maandag 29 november 2021
Wat is je naam?

DE ORGANISATIE VAN DE JEUGDDISCO IS
GESTOPT. TOT OP HEDEN IS ER GEEN
OPVOLGING GEVONDEN

In winkelcentrum de Bus vraagt Sinterklaas aan een meisje hoe ze heet en hij
krijgt alleen een boze blik.
Sinterklaas herhaalt de vraag.
Tenslotte antwoordt het meisje verontwaardigd: “Dat heb ik je vanmorgen op
het Kindcentrum Dierdonk ook verteld en
nu ben je het alweer vergeten!”

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Jeugddisco
WIE NEEMT HET STOKJE OVER, ZODAT ER
WEER JEUGDDSICO'S PLAATS KUNNEN
VINDEN?
ER IS EEN DRAAIBOEK BESCHIKBAAR, EN
VEEL ENTHOUSIASTE KINDEREN STAAN TE
POPELEN OM WEER TE KUNNEN DANSEN

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE
SANDRA VAN GROOTEL 06-18664239
SASCHA DE VRIES 06-27852490
MARGRIET VAN MIL 06-11391134

Gazet november 2021
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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

EXTRA SLEUTEL
ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL

Optiek
mode
op z’n
best

KLAAR TERWIJL U WACHT

Dorpsstraat 29 5761BL Bakel

Oogmeting
+
Reparaties

SINT-, KERSTTIP: CADEUBON
Cadeaubon verkrijgbaar in elk gewenst bedrag.
Natuurlijk wordt dit mooi voor u ingepakt.

GRATIS

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN
TEGELVLOEREN

Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

Medi-Zijn: in verband met succes herhaald
Een bloemlezing uit een spreekuur van huisartspraktijk Boszicht
Column door huisarts Margot Gast
“in verband met succes herhaald” … Kerstmis in Boszicht!
Het begint nu al een ware traditie te worden. De sfeervolle
kerstversiering in onze praktijk. De slingers van dennentaken,
kransen en ‘de boom’! Onze haard met vlammetjes brandt
inmiddels traditioneel het hele jaar door in de schouw van
onze wachtkamer. Het schijnsel van het vuur verlicht vanaf
december de kleine pakketjes onder de boom. Een stukje
huiselijkheid dat door de patiënten wordt gewaardeerd. Een
gemoedelijke sfeer als serieuze bloeddrukverlager door de
gezellige uitstraling!
Ik herinner me nog van vorig jaar dat we een heuse
’binnenloper’ hadden.
Normaalgesproken is de term binnenloper gereserveerd
voor onbekende patiënten die op de Spoedeisende Eerste
Hulp (SEH) onaangekondigd binnenkomen in het holst van de
nacht. Eigenlijk komen soortgelijke patiënten altijd wel met
een of andere bijzondere reden.
Welnu: de onbekende patiënt liep in het midden van de
Coronacrisis bepakt en bezakt met 2 bigshoppertassen,
voorbij de balie richting wachtkamer. Keek rond en riep tegen
de assistentes: “Ik hoorde van onze buren dat het er hier met
de kerst zooooooo gezellig uit ziet. Het klopt helemaal !”. Ze
liep in een drafje enthousiast verder, door de openstaande
klapdeuren, waar een aantal patiënten mooi uitgelicht door
de lichtjes in de boom rustig aan het wachten waren. Ze
verwonderde zich, draaide zich weer om richting de balie
en ze sloeg weer een kreet van verwondering : “Ooooh …
en daar ook al!“. Ze richtte zich weer naar de assistentes en
vroeg: “En waar zit die dokter van Boszicht dan met haar
spreekkamer?. “In het halletje met de dennentak-guirlandes
en dan bij de gouden kerstbel linksaf, mevrouw!”. “Het is
werkelijk prachtig!” zei de dame, ze draaide nog eens rond
en verdween met haar volle boodschappentassen in de hand
weer naar buiten. Hilariteit in de wachtkamer als gevolg van
dit “Boszicht-toerisme“. Geen onbekend fenomeen overigens
in deze praktijk. De kerstboom heeft geen rode lichtjes, wel
rode slingers en rode kerstballen, een knipoog naar vroeger,
waar een bepaalde kleur wel de rode draad was in het
interieur.
Vorig jaar is onze wachtkamerschouw rond de feestdagen
opgesierd met een prachtige grote pluche eland, Elias. Als
een trouwe kerstmascotte waakt hij sinds 2018 in december
over onze patiënten. Vriendelijk kijkt hij met zijn grote ogen
en lange snuit de wachtkamer in. Elke keer wanneer ik een
patiënt binnenroep kijk ik’ m aan en dan krijg ik een trouwe
blik terug. Een kerstbal bungelt aan zijn grote vilten gewei.
Hoewel ik me besef dat de feestdagen niet voor elke patiënt
een feest zijn, vind ik de symboliek van het creëren van licht in
donkere dagen toch altijd erg mooi en troostend. Het lijkt of
we het dit najaar nóg harder nodig hebben dan in 2020. Om
alle nieuwe maatregelen tóch weer te kunnen volhouden!
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Leek het virus de mensen
na deze zomer eindelijk
wat met rust te laten blijkt
enkele maanden later het
tegendeel. Toch wéér toe
nemende besmet
ti ngscijfers
deze herfst, herintroductie
van de mondkapjes en ook
de anderhalve meter is weer
terug. Voor ons als praktijkpersoneel niets nieuws.
We hebben ons er vanaf
het begin van de pandemie
consequent aan gehouden
waar en wanneer maar mogelijk.
Een korte terugblik?
Het afgelopen jaar 2021 werd aanvankelijk reikhalzend
uitgekeken naar de vaccinatierondes! Het verdwijnen van de
avondklok, afschaffing van de lockdown, vaccineren en alles
leek even wat beter te worden. Wat gaat 2022 ons brengen?
Inmiddels lijkt ons zo verdraagzame landje in twee kampen
verdeeld, gevaccineerd of ongevaccineerd, mét of zonder QRcode. En iedereen vindt wel wat van ‘het recht op een IC-bed’.
Er zijn wel meer ziekten of omstandigheden die al dan niet
voorkomen hadden kunnen worden en er tóch uiteindelijk een
IC-bed nodig is. Daar hoor je nooit iemand over in het huidige
‘landsdebat’ te midden van miljoenen virus-experts. Er lijkt
geen middenweg meer te bestaan. Niet iedereen kan of mag
gevaccineerd worden! Hoewel ondenkbaar in ons welvarende
landje: ook niet iedereen heeft een mobiele telefoon. Amper
een maand later nadat men verhit en massaal de straat op
ging om tegen of vóór QR-codes te strijden, zonder anderhalve
meter en zonder mondkapjes, komen we er achter dat ge
vaccineerden óók (weer) Corona kunnen krijgen! Sommige
gevaccineerden kunnen blijkbaar niet voldoende antistoffen
maken en wie ze wel maakte, heeft ze blijkbaar ook niet lang
genoeg om een herinfectie te voorkomen. En onwetend zijn
velen van ons mét de geactiveerde QR-code zelf ook weer
een grote bron van besmetting Wie besmet wie eigenlijk?
Bovendien: we zijn als mens toch méér dan een QR-code?
Het virus blijft ons toch doorlopend onaangenaam verrassen,
dat weten we inmiddels wél zeker! Uiteindelijk komt het neer
op respect hebben voor elkaars gezondheid en rekening
houden met kwetsbare mensen in onze maatschappij. Zorgen
voor elkaar kan al heel eenvoudig door een luisterend oor te
bieden aan ieders persoonlijke verhaal en motivatie, zonder
te oordelen! Deze gedachte neem ik mee als lichtpuntje in de
donkere dagen voor Kerst en wil deze gedachte vast houden in
2022. Het mooiste is, dat kan iederéén, daar hoef je namelijk
helemaal geen huisarts voor te zijn.
Graag wens ik iedereen fijne Kerstdagen toe en veel
gezondheid voor het nieuwe jaar!
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Open middag 24 nov bij KC Dierdonk

OPEN MIDDAG bij de opvang van
Kindcentrum Dierdonk.
Op woensdag middag 24 november
organiseert de opvang van Kindcentrum
Dierdonk een openmiddag. Na een bij
zonder opstartjaar met een verbouwing
en de maatregelen van COVID–19 kun
nen wij eindelijk onze deuren openen
voor alle geïnteresseerde. Van 15.00 uur
tot 17.00 uur zetten wij de deuren open.
Iedereen is van harte welkom om een
kijkje te komen nemen bij de opvang
van Kindcentrum Dierdonk.
Kindcentrum Dierdonk staat voor ge
borgenheid, veiligheid, positiviteit en
warmte. Je mag zijn wie je bent. Je mag
zeggen wat je denkt en voelt binnen de
grenzen van respect en veiligheid. Groei
en ontwikkeling. Leren is ook zelfstandig
worden, op eigen benen leren staan,
keuzes leren maken, zelfvertrouwen
hebben en autonoom leren denken en
handelen. Wij dragen samen verant
woordelijkheid. Gevoel is een belangrijk
menselijk aspect. We leren door
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gevoelens onszelf en anderen kennen
en zo leren we ook rekening met elkaar
te houden. We vatten bovenstaande
samen in de missie: “Iedereen is de
uitdaging waard”.
Wij spelen in op de leeftijd en ontwikke
ling van kinderen van 2 tot 13 jaar. Om
dat goed te doen, werken we bij de
peuters met de methode Uk en Puk.
We geven extra aandacht aan zelfstan
digheid en zelfredzaamheid. Dat doen
we omdat we vinden dat uw kind op
deze wijze goed is voorbereid op de
maatschappij van nu.
Peuterwerk
We bieden peuterwerk aan. Dat bete
kent op alle ochtenden van de week
peuterspeelzaal van 08.15 uur tot
12.15 uur. Daarnaast bieden we peuter
dagopvang per dagdeel of een hele dag
aan op alle dagen van de week.
Buitenschoolse opvang (BSO & VSO)
Voor én na school bieden we buiten
schoolse opvang aan, maar ook tijdens

schoolvakanties zijn we iedere dag
open. Vóór school kun je dagelijks te
recht vanaf 07.30 uur. Het kind staat
centraal. We laten de kinderen hun
eigen vrije tijd inrichten. Daar spelen
we op in en volgen zo de behoefte van
kinderen binnen een veilige omgeving.
Samen kleuren we buiten de lijntjes!
Voordelen voor ouder en kind:
• Een vertrouwde omgeving en fijne
sfeer
• Kindontwikkeling en welbevinden
staat voorop
• Een ervaren team dat kwaliteit
bieden belangrijk vindt
• Nauwe samenwerking met school
• Kindcentrum als veilige basis
• Onderwijs en opvang ontmoeten
elkaar dagelijks
Ben jij nieuwsgierig hoe de binnenkant
van de dependance er uitziet sinds de
opvang er gevestigd zit? Kom dan langs
op woensdagmiddag 24 november bij
de openmiddag van 15.00 uur tot 17.00
uur. We zorgen voor leuke activiteiten
voor de kinderen. Je bent van harte
welkom!
*Onder voorbehoud, wij volgen de
maatregelen van het RIVM.
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Een bijzondere jubileumdag voor KC Dierdonk

Een bijzondere ‘jubileumdag’ voor
Kindcentrum Dierdonk.
Maandag 18 oktober 2021, een bij
zondere dag voor de Dierdonkschool.
Op deze dag bestonden we officieel 25
jaar!
Op vrijdag 18 oktober 1996 vond
namelijk de officiële opening van
Basisschool Dierdonk plaats. Alle 131
leerlingen mochten een ballon oplaten.
De gele klimrekken “de slang” en “de
slak” werden onthuld. En er werd op het
schoolplein een Dierdonkboom geplant,
die de kinderen later schaduw zou
moeten bieden tijdens warme zomers.

We begonnen al vroeg op de ochtend
aan onze feestelijke festiviteiten, met
ditmaal al onze 437 leerlingen op het
schoolplein. Naast het zingen van het
schoollied, werd ook de jubileumvlag
gehesen. Juffrouw Marjolein Verhees en
Juffrouw Yvonne Wouters zijn vanaf dag
één in dienst op basisschool Dierdonk
en werkten er op 18 oktober dus
precies 25 jaar. Deze hele dag werden
zij in het zonnetje gezet. Ook hebben
zij symbolisch twee milieuvriendelijke
ballonnen opgelaten. Onze directeur,
meneer Pieter van Wetten, is er ook
vanaf het begin al bij. Afgelopen zomer
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heeft hij zijn 25-jarig Dierdonkjubileum
feestelijk gevierd.
Op deze bijzondere dag kwam het
Hofstad Juniorenorkest uit Den Haag op
bezoek.
Het orkest had die week een tournee en
enkele grote optredens in de regio. Dit
75-koppige orkest zorgde tussentijds
voor veel muziek in de klassen en
in de aula. De muzikanten gaven in
de groepen 5-6-7-8 uitleg over hun
instrumenten en de muziek die ze
maken. In de middag gingen de groepen
5 t/m 8 luisteren naar dit enorme orkest
in de gymzaal.

knikkers in en dan mocht je raden
hoeveel knikkers er in zaten en dan kon
je een prijs winnen. Eén groepje had
voor 898 knikkers gegokt en het waren
er 897! Dat groepje had gewonnen het
waren 7 kinderen uit groep 7. Dat waren
wij: Daantje, Noah, Fynn, Lieke, Luca,
Russel, Annabelle.
Hallo ik ben Isa. Ik ga mijn ervaring
vertellen over de vossenjacht! Het was
echt super leuk. En we moesten allemaal
spelletjes doen voor en letter zoals, een
hinkelpad en allemaal van die leuke
dingen. Uiteindelijk kregen we letters
voor elk spel dat we deden (je kon een
spel doen per een gevonden vos). Het
woord was uiteindelijk: jubileum! De
meisjes in ons groepje hadden het al
snel geraden de jongens zaten gezellig
te zingen. Bij de andere groepjes was het
ook super gezellig.

De groepen 1 tot en met 4 werden in
de middag vermaakt door Miss Twist,
met haar goochelact, ballonnentrucs en
andere grappige kunsten.
Vossenjacht
Bij een speciaal Dierdonkjubileum hoort
ook een vossenjacht. Geheel in het
magische thema van dit jubileumjaar.
Woensdag 6 Oktober gingen we met de
hele school vossenjacht doen. Tijdens
vossenjacht was er een spelletje dan
had je een pot staan en daar zaten
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binnenkort:

NOVEMBER

podium

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

za 30 okt 21.00 u

lazuli

THE FANTASTIC TOUR
vr 12 nov 21.00 u

toontje lager

EROP OF ERONDER TOUR
vr 19 nov 20.30 u

fm

brasserie

EXCLUSIEVE NL SHOW
zo 21 nov 15.30 u

a balladeer

DOLF JANSEN

CABARET

Oudejaars 2021

12/11

TONEELGROEP MAASTRICHT

TONEEL

Vrijdag (van Hugo Claus)

TOUR 2021
vr 26 nov 21.00 u

13/11

RUUD HERMANS

MUZIEK

Back in Town

FEATURING SEAN WEBSTER
za 27 nov 21.00 u

16/11

STEPHANIE LOUWRIER

TONEEL

The show must go on

erwin java travel party
def americans

A TRIBUTE TO JOHNNY CASH
vr 03 dec 20:45 u

kristoffer gildenlow
SUPPORT PLATON KARATAEV
za 04 dec 20.30 u

reggae night

CAMEL’S DROP EN HEIGHTS MEDITATION

film

THE FRENCH DISPATCH
MAAK JE BEZOEK
AAN DE CACAOFABRIEK
NOG LEUKER!
Combineer je film- en concert
bezoek met een lekker warm
drankje of heerlijk borrelhapje
in de sfeervolle brasserie.
Kijk op onze website voor de
actuele openingstijden en het
menu! We zien je graag!

10/11

18/11

DE SCHULDIGE

TONEEL

Daniël Boissevain e.a.

24/11

ROSA DA SILVA

CABARET

Daar moet je heen

25/11

ERWIN NYHOFF

MUZIEK

Legends from heaven

Wes Anderson komt met nieuw kunstwerk

28/11

GEORGE & ERAN WORDEN VEGANISTEN

RIDERS OF JUSTICE

TONEEL

Een klimaat komedie over voedsel

ALLES OP TAFEL

30/11

DE LEKEN

TALKSHOW

Over bezit

Deense actiekomedie met Mads Mikkelsen
Vriendengroep gaat opmerkelijke uitdaging aan

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

65 + KLUSSER / STYLIST

Slome piet.

voor uw

HUIS - TUIN - INTERIEURPLAN
oa timmerwerk / houtenvloer
schilderwerk / behangen
metselwerk / tegelwerk
tevens, tuin en straatwerk
voor WOON en BEDRIJFSRUIMTES
Bel Kees 0611441257 45 jaar ervaring

BRAAKMAN

Mr. G.C.G. Raymakers

A DVO CAT E N

Mr. L.C.J. Sars

Voor particulieren en ondernemers

Specialisten in:

Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415

braakmanadvocaten.nl

Arbeidsrecht
Letselschade
Familierecht
Mediation
Omgevingsrecht
Sociaal zekerheidsrecht

Sinterklaas tegen een
zwarte piet :'Je pakt
langzaam in. Je schrijft
langzaam gedichten, je
loopt langzaam over de
daken. Is er dan helemaal
niets dat jou vlug afgaat?'
Zwarte piet: 'Oh, jawel
hoor. Ik ben vlug moe!'

B.C One Down “Kom erbij“
sociale netwerk te vergroten en dat is
goed voor je. Wat houdt het bridgespel
eigenlijk in? Een spannend en boeiend
kaartspel waaraan u veel plezier kunt
beleven.

Bridgeclub “One Down” speelt
op maandagavond in Cultureel
Centrum Parkzicht haar wekelijkse
competitie-avonden.

Kofferbridge.
Wist u dat B.C. One Down ook koffertjes
te huur heeft à € 2,-- om gezellig thuis te

bridgen.(na 5 ronden krijgt u de uitslag
hiervan).
Nadere informatie bij het secretariaat of
bij Th. Vliegenberg tel. 0492-559289

We hebben ruimte voor nieuwe leden.

Bridge leent zich bij uitstek om nieuwe
mensen te leren kennen. Bridgeclubs
bieden een perfecte omgeving om je

Wijkspreekuur
online met de wijkwethouder
Heeft u een vraag over of een idee
of initiatief voor uw wijk? Dan kunt
u deelnemen aan één van de digitale
wijkspreekuren. U kunt zich nu
aanmelden voor het onderstaande
digitale wijkspreekuur

Dierdonk:
woensdag 17
november
van 19.00 tot
20.00 uur met
wethouder Van
den Waardenburg

Tijdveiling

Maak van vrijwilligerswerk,
een cadeautje!
Veiling online van 21 oktober tot 17 december,
Tijdveilingfeest op 17 december.
www.tijdveiling.onzeveilingonline.nl

Hoe werkt de tijdveiling?
Je gaat naar
www.tijdveiling.onzeveilingonline.nl
Je kiest een product of dienst uit wat jij
graag wilt hebben.

Wilt u deelnemen?
Dan kunt u zich nu aanmelden door
een mail te sturen naar wijkadviseur@
helmond.nl. Vermeld het volgende in
de mail: uw naam, mailadres, aan welk
wijkspreekuur u wilt deelnemen en het
onderwerp. Vervolgens ontvangt een
bevestigingsmail met een link naar de
Teams vergadering. Via deze link kunt u
deelnemen aan de online vergadering.
U kunt zich uiterlijk tot 17.00 uur (op
de werkdag voorafgaand aan het
spreekuur) aanmelden

Je biedt tijd die jij in wilt gaan zetten
als vrijwilliger. Je mag ook met een
groep bieden, dan tel je alle uren van
alle mensen bij elkaar op.
Je komt op 17 december om 19.00 uur
naar het Tijdveilingfeest. Nadere
informatie hierover volgt als je geboden
hebt.
Op het feest hoor je of je gewonnen
hebt en kan je jouw vrijwilligerswerk
uitzoeken op een markt waar allerlei
organisaties staan die vrijwilligerswerk
aanbieden.

In het kader van het jaar van de vrijwillige
inzet organiseert LEVgroep dit jaar een
Tijdveiling. Dit is een veiling met allerlei
leuke producten en diensten waar je op kan
bieden. Je biedt alleen niet met geld, je
biedt met tijd! Tijd die je in gaat zetten als
vrijwilliger.
Zo krijg je bij het winnen van een leuke
prijs, ook de ervaring om vrijwilligerswerk te
proberen.
Je mag zelf kiezen waar je vrijwilligerswerk
gaat doen, er is dus altijd iets wat bij je
past!

Als je echte afspraken hebt gemaakt,
laat je deze afspraken zien aan de
organisatie en neem je jouw prijs van de
veiling in ontvangst.

LEVgroep is een brede welzijnsorganisatie die actief is in de regio. LEV staat voor
leven en verbinden. Dat is precies wat wij doen. Wij verbinden mensen met elkaar in
gezinnen, buurten, wijken en organisaties. Samen bereiken we meer!
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Peuteraanbod Hummeldonk

Herfst
Wat is dit toch een heerlijk seizoen
om samen met onze peuters van
Hummeldonk te beleven! Bij dit thema
halen we de natuur naar binnen,
maar we gaan natuurlijk ook naar
buiten toe. De peuters ervaren de ver
andering van de natuur. Ze hebben
nieuwe winterjassen en worden soms
nat van de regen als ze naar ons toe
komen. De bladeren verkleuren en
vallen van de bomen en er komen nog
meer herfstmaterialen uit de bomen.
Kinderen brengen uit het bos kastanjes,
eikels, takken en bladeren mee. Ze
mogen dit in de kring laten zien en
leggen het daarna op onze natuurtafel.

Ook spelen we met deze materialen in
onze themahoek, maar ook koken met
kastanjes in de huishoek is heel leuk!
Buiten in de tuin harken en bladeren
vegen en in een kar of kruiwagen doen
is ook geliefd.

Het boekje van Noortje staat centraal.
Ze gaat naar het bos en beleeft daar
dingen die ook voor de peuters heel
herkenbaar zijn. Ze wordt nat in de
regen, vindt paddenstoelen en speelt
met herfstblaadjes. En maakt kennis
met dieren zoals een eekhoorn en egel.
Ook wij gaan samen met onze peuters
en hun ouders een herfstwandeling
maken in het bos. Wat fijn dat er weer
een ouderactiviteit mogelijk is!

Bezoek aan dierdonkschool tijdens
kinderboekenweek
We schenken bij Hummeldonk veel
aandacht aan de taalontwikkeling van
onze peuters. We zingen liedjes, lezen
boekjes, werken met een woordweb
en doen interactieve spelletjes zodat
we spelenderwijs met taal en nieuwe
woorden bezig zijn.
Dit jaar was het landelijke thema van de
kinderboekenweek “Worden wat je wil”
en het ging over beroepen. Daar hebben
wij ook aandacht aan geschonken. Door
extra taalaanbod dmv voorlezen, maar
ook door extra boeken aan de peuters
en hun ouders uit te lenen.
Tijdens de kinderboekenweek mochten
we een bezoek brengen aan een
kleuterklas van de Dierdonkschool.
Daar hebben we geluisterd naar een
verhaal van de kleuterjuf en we hebben
samen liedjes gezonden. Dat vonden de
kinderen heel leuk! Het was voor onze
peuters fijn om in een klas binnenkijken
waar je later misschien ook wel naar toe
gaat en om vriendjes en vriendinnetjes
te zien die voorheen bij Hummeldonk
kwamen spelen.
Een fijne herfsttijd allemaal!

Binnen kunnen we ook heel fijn spelen.
Zowel met de herfstmaterialen maar
natuurlijk ook in onze andere speel
hoeken. Bijvoorbeeld in de huishoek, in
de leeshoek, aan de knutseltafel of in de
bouwhoek.
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TV Dierdonk: ook ‘s winters gaan we door

Het 18e Open Dubbel toernooi, gezel
ligheid staat altijd voorop!
Als deze Gazet verschijnt is ons open
toernooi alweer gespeeld. Dit jaar doen
er 120 spelers mee, waarvan 46 van
onze eigen club. Het % eigen leden is
daarmee dit keer met 36,5% heel goed!
In totaal komen de deelnemers van 31
verenigingen. Echt een open toernooi!
Park opknapbeurt
Twee keer per jaar wordt het park
opgeknapt door onze eigen leden. Dit
keer was het als voorbereiding op het
open toernooi. Daarom heeft onze
parkcommissie de leden opgeroepen om
hen te komen helpen met deze zware
klus, want vele handen maken licht
werk is niet voor niets een ouderwets
gezegde. Op zaterdag 23 oktober is met
een gezellig clubje mensen alles weer
spik en span gemaakt!
Nieuw: WINTER laddercompetitie
vanaf 29 november t/m 21 maart
Wat doe jij deze winter? Tennissen
natuurlijk! Want we starten weer met
de interne laddercompetitie. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van de KNLTB
Matchapp. Een heel laagdrempelig en
eenvoudig systeem.
Je wordt automatisch ieder 2 weken
ge
koppeld aan een tegenstander. Je
ontmoet andere leden van de vereniging
Jij bepaalt wanneer je speelt - dus ook in
het weekend mogelijk!
Nieuws vanuit de jeugdcommissie
Bijna alle jeugdleden van TV Dierdonk
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volgen tennisles. Daarnaast nemen
ook steeds meer jeugdleden deel aan
de KNLTB competitie. Gedurende het
jaar speel je 2 x 7 zondagen tenniswed
strijden tegen andere tennisverenigin
gen. Zo namen aan de najaarscompetitie
(sept t/m okt) een 3-tal jeugd
teams
mee aan de competitie. Al deze teams
én ouders zijn enorm enthousiast over
deelname aan de competitie. Tennis
spelen wordt leuker én het is bovendien
ook heel gezellig voor de kinderen én
ouders. Medio december gaan we de
competitieteams aanmelden die in het
voorjaar 7x op een zondag wedstrijden
gaan spelen. Voor ieder niveau én leef
tijd is er een mogelijkheid om deel te
nemen.
Meer weten? Kijk dan op onze website
tvdierdonk.nl onder KNLTB Competitie.
Naast de competitie organiseren we di
verse jeugdactiviteiten. Zo organiseren
we ook in de winter diverse zondag
ochtenden Toss4Kids. Gedurende twee
uur kan je dan onderling tennissen met
andere jeugdleden onder begeleiding
van een ouder/lid van de vereniging.
Daarnaast willen we deze winter ook
een tennis/film middag organiseren
voor de jongste jeugdleden. Kortom ook
voor jeugdleden is er veel te beleven bij
TV Dierdonk!
Ben je nog geen lid en wil je kennis
maken met tennis? Stuur een mail naar
leden@tvdierdonk.nl dan nemen we
snel contact met je op!
Nieuwe tennisleraren
We hebben voor deze winter twee
enthousiaste jonge mannen als tennis
leraar: Mike Snoeks draait al even mee,
maar Stan Deeks is vanaf deze winter op
de woensdagen ook bij ons op het park
te vinden.

Hij laat zijn leerlingen hard werken, het
zweet komt er vanaf heb ik mij al laten
vertellen!
Wil je meer over hen weten, kijk dan op:
https://www.tvdierdonk.nl/trainer
TV Dierdonk is ook bezig met het
duurzaamheid en circulariteit!
Wat doe je nu met zo’n oude tennisbal.
Als je een hond hebt krijgt een bal nog
een 2e leven, maar uiteindelijk moet je
ook met die afgekloven bal iets!
Daarom hebben wij besloten om een
inzamelbak van Renewaball® in ons
clubhuis neer te zetten. Daar kunnen
alle afgedankte tennisballen in gestopt
worden. Renewaball® zamelt ze in voor
het maken van een circulaire tennisbal.
Daar heb je uiteraard gebruikte ballen
voor nodig. Die zamelen zij, gesponsord
door ABN AMRO bank, in bij inmiddels
al zo’n 150 Nederlandse tennisclubs.
https://renewaball.com/

TV Dierdonk steunen kan nog steeds!
Voor bewoners van een woonwijk als
Dierdonk is het belangrijk om sociale
contacten te kunnen opdoen. Dat
kan heel goed via TV Dierdonk! Dat
geldt zowel voor de jeugd als voor de
volwassenen! Als je mee wilt helpen
om dit in stand te houden, dan kun je
onze sportieve en gezellige club steunen
met een bord of een winddoek. Neem
daarvoor dan contact op met Anouk van
Meelis via PR@tvdierdonk.nl
Ronald van Dijk &
Carine van Vuure
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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 Mensendieck, Bekkenfysiotherapie, Podotherapie, Ergotherapie en YorAction
trainingscentrum.

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Heerlijke asperges
Aardappelen
Scharreleieren
Diverse groenten
Fruit
Winkel : dinsdag t/m zaterdag
9.00 -17.00 uur
Versautomaat :dagelijks
7.00-22.00 uur
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 06-38637358

Parochie H. Lambertus
Heropening Pauluskerk op zaterdag 20
november
Nadat de lange periode van anderhalve-metermaatregelen
voorbij is, gaat ook de Pauluskerk aan de Paulus Potterlaan
weer open voor eucharistievieringen. Welkom om weer terug
te komen in de kerk. De eerste viering op 20 november zal
worden voorgegaan door pastoor Seidel en pastor Koopmans,
met medewerking van het Schabbertkoor. Aanvang: 17:00 u.
De eucharistievieringen in de Pauluskerk zijn voortaan
wekelijks op zaterdagmiddag/avond om 17:00 u. Het oude
tijdstip op zondagmorgen is niet meer beschikbaar, de
parochie heeft een nieuw schema van weekendvieringen na
de covid-tijd.
Ook het Schabbertkoor wil een doorstart maken, met een
eenvoudiger repertoire dan voorheen, met meer samenzang.

Andere dagen:
Jozefkerk
maandag t/m donderdag 9:00
		vrijdag 19:00
		zaterdag 12:00
We hopen uiteraard dat de planning niet verstoord gaat
worden door nieuwe coronamaatregelen van de overheid of
de bisschoppen. Op het moment dat we dit schrijven, loopt
het aantal zieken weer flink op. We weten niet wat voor
winter we dit jaar gaan krijgen…
Kerstdagen
Wat betreft de vieringen met de kerstdagen, hopen we u in
de volgende gazet te kunnen informeren. Volgt u anders
onze website: www.heiligelambertus.nl, met altijd het laatste
nieuws.

Eucharistievieringen in het weekend:
H. Jozef, Tolpost - zondag 9:30 en 11:00 (gezinsviering)
H. Paulus, Paulus Potterlaan		
zaterdag 17:00
H. Edith Stein (Rijpelberg)			
zondag 9:30
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag 11.00

Parochiekantoor
Het centraal parochiekantoor is gevestigd op: Tolpost 1, 5701
HE Helmond. Bereikbaar woensdag en donderdag van 9.3012.00. Telefoon 0492522109.
Emai: parochie@heiligelambertus.nl

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost
zondag 09:30 & 11:00 u
(gezinsviering)
H. Paulus, Paulus Potterlaan zaterdag 17:00 u
H. Edith Stein (Rijpelberg)
zondag 09:30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag 11.00 u
Andere dagen: Jozefkerk
maandag t/m donderdag 9:00 u
vrijdag
19:00 u
zaterdag : 12:00 u
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
www.facebook.com/ParochieHeiligeLambertus

Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel
pastor W. Koopmans
diaken H.W. Dings
Mw. R. Vucic
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(477255
pastoorseidel@live.nl
(477255 pastorkoopmans@live.nl
(476345 diaken@heiligelambertus.nl
(522109

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (woensdag en donderdag 9.30-12.00)
Pastorie:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
Email: parochie@heiligelambertus.nl.

37

Protestantse Gemeente HAS
Helmond Asten Someren

Kerkdiensten

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ’t Trefpunt, Ontmoetingsruimte
en de Kaulenzaal. Ook het kerkelijke
bureau is hier gevestigd. Het telefoon
nummer is 539470. Elke zondag om
10.00 uur heeft u gelegenheid om in
de kerk andere gemeenteleden te ont
moeten.
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
Margee Teunissen, diaken
Waterleliesingel 11
( 06-17622702
Diewerke Spoelstra
Kariboelaan 31
( 06-47846441
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 06-22739389
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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De kerkdiensten mogen weer normaal
bezocht worden op het moment
dat ik dit stukje schrijf. Echter de
besmettingen nemen weer toe en de
ziekenhuizen raken weer vol. Mocht
U naar de kerk willen komen kijk dan
op de website van de kerk wat mag.
www.bethlehemkerk-helmond.nl.
Gelukkig kunt u kunt nog steeds thuis de
kerkdiensten live-of op een later tijdstip
dat u beter uitkomt-volgen. Dit kan via
https://kerkdienstgemist.nl/
of u downloadt de app kerkdienstgemist
uit App Store of Google Play op uw
laptop, smartmobiel, ipad of tablet.
M.b.v. een Chromecast die u aan uw
televisie maakt, kunt
u dan zelfs op uw tele
visie onze kerkdiensten
volgen. Of rechtstreeks
met uw smart televisie.
De volgende activi
teiten zijn gepland en
u bent van harte uitgenodigd hieraan
mee te doen.
Startzondag van 19 september jl.

Dit was een hele mooie dienst samen
met Asten en Someren op de camping
‘de Somerense Vennen’ in Lierop. Ieder
een was blij dat dit op deze manier kon
plaatsvinden en we hopen dit vaker zo
te kunnen organiseren.
Activiteiten komende maand zijn:

Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen houden we koffieinloop-ochtend in de Ontmoetings
ruimte van de Bethlehem
kerk van
10.00-12.00u. Dit is voor iedereen.

Onder het genot van een kopje koffie
kunt u anderen ontmoeten en samen
zijn.
Ademtocht
Op vrijdag 3 december gaan we weer
wandelen! Heerlijk vooruitzicht!
We starten om 13.30u en wandelen
ca. 5 km. Het startpunt wordt elke keer
door één van de wandelaars bepaald.
Voor info: corine@beeuwkes.com
Kinderen van Abraham - wat Joden
dom, Christendom en Islam met elkaar
verbindt
Na de imam en de theoloog is de 3e
spreker (in de serie van 3 avonden)
rabbijn Corrie Zeidler. Welke teksten
bieden troost en veerkracht in de
Tenach of andere bronnen?
Plaats: Kaulenzaal (ingang Valkstraat)
Datum: dinsdag 7 december
Tijd:
20.00-21.30u
Kaulen-lezing: ‘Veerkracht in de 2e
helft van je leven’.
Frits de Lange
(schrijver van het boek
‘Eindelijk volwassen – de wijsheid van
de 2e helft’) zal de lezing verzorgen. De
lezing wordt afgewisseld met zang door
Eessa Frieman met gitaarbegeleiding
van de spreker.
Er is gelegenheid voor vragen en discus
sie.
Plaats: Kaulenzaal (ingang Valkstraat)
Datum: 14 december
Tijd:
19.30u-21.30u

Nieuwsblad voor Dierdonk

Scouting Paulus: Jota Joti 2021

Ook dit jaar hebben wij als Scouting
Paulus deelgenomen aan het grote
internationale scouting evenement Jota
Joti. Traditiegetrouw is er een hoge
toren gebouwd door een deel van de
leden/leiding, maar liefst 11.73m! Alle
jeugdleden van groot tot klein hebben
naar hartenlust mogen klimmen in en
abseilen vanaf deze toren. Verder is
er door een aantal van de jonge tech
neuten binnen onze vereniging leuke
technische en spelletjes gebouwd zoals
een levende zandbak, bibberspiraal en
telegraaf systeem. Door de meer crea
tieve en didactisch aangelegde onder
onze leiding zijn er een aantal infor
matieve en leerzame spellen bedacht,
bijvoorbeeld gebarentaal, katrollen,
lasers of het bouwen met bamboe
stokken. Natuurlijk is er ook contact
gelegd met scoutinggroepen over de
hele wereld, hetgeen waar de jota joti
voor is opgericht. Regionaal is er ook
van alles te doen dus is er een groep
vanuit Paulus op zaterdag avond de
regio ingetrokken om, middels een spel,
contacten te leggen met andere groe
pen. Al met al een bruisend, leerzaam
en vooral gezellig weekend!

Gazet november 2021

www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
www.instagram.com/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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