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Wij bieden u een volledig geïnstalleerd systeem met gerenommeerde merken uit Duitsland 
en Australië. Met onze unieke hybride omvormer, slaat u energie overdag op die in de avond 
of nacht kunt gebruiken. Wees hiermee voorbereidt op de regeling van 100% salderen die 
gaat verdwijnen. 

AEG 300wp Full Black – Duits merk Sapphire Solar Hybride Omvormer

Nu vanaf 12 panelen €4650,00 incl. BTW, volledig geïnstalleerd 
en met hybride omvormer voorzien van een 2.5Kw accu

Bent u al zo verstandig geweest en heeft u al zonnepanelen? Vergeet dan niet twee keer per jaar uw 
zonnepanelen schoon te maken. Wij kunnen dat verzorgen voor maar €39,50 per jaar.

Bij calamiteiten of storingen kunt u ons ook benaderen.

Adres: Wildenborchlaan 68 – 5709 RR Helmond
IBAN: NL86ABNA0600352382
BTW-Nr: NL141954012B03
KvK: 56333641
E-mailadres: installatie@verigo.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 492 836447
Website: www.verigo.nl

            



Het scheelt maar 1 letter
Dit voorwoord beginnen we met 2 cor-
recties. De laatste Gazet is er  per ongeluk 
een foto omgewisseld. Bij de politieke 
column van Jan van Aert was per ongeluk 
de foto geplaatst van Joan Damen. Er zit 
natuurlijk veel verschil in beiden, daarom 
onze excuses voor de gemaakte fout.

Een ander item dat even recht gezet moet 
worden is een e-mailadres. Bij het stukje 
betreffende Huiskamerconcerten op pag. 
33 is een fout geslopen in het e-mail-
adres. Als u  interesse heeft, en u heeft dit 
kenbaar gemaakt naar het e-mailadres 
toondankers6@gmail.nl dan is dit nooit 
aangekomen. Stuur uw belangstelling 
dan nogmaals maar dan nu naar het juis-
te, namelijk toondankers6@gmail.com. 
Het is “com” i.pv.”nl”.

Dan terug naar deze Gazet-uitgave: Dit 
is alweer het laatste voorwoord voor dit 
jaar en dus ook het laatste nummer van 
dit jaar. Het Januarinummer zal – zoals 
gebruikelijk – weer voor de Kerst worden 
bezorgd en wel vanaf 15 december en 
dient uiterlijk 23 december bij u in de 
bus te liggen. Traditioneel zal ook het 
eerste voorwoord van de Gazet worden 
geschreven door de voorzitter van de 
Wijkvereniging.

Vorige maand zaten we nog in het warme 
zonnetje het voorwoord te schrijven, nu 
is het echt herfstweer, kou en guur, maar 
buiten heeft het ook zo zijn charmes met 
zijn bonte kleuren pracht. Zowel de voor-
pagina als Fotodier spelen hier op in.

Ook is de jaarlijkse ledenvergadering van 
de wijkvereniging, waar ook dit wijkblad 
deel van uit maakt weer geweest. De in- 
en outs zijn besproken en het afgelopen 
verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 
1 juli is vastgelegd in het jaarverslag en 
gepubliceerd in deze Gazet.

Een wijkblad dat geheel door vrijwilligers 
wordt gemaakt en dan ook nog een gra-
tis huis aan huis binnen Dierdonk wordt 

bezorgd of u nu wel of géén lid bent van 
de wijkvereniging. Mogelijk voelt u zich 
nu bezwaard als u geen lid bent, maar 
geen nood, u kunt u altijd aanmelden als 
lid. Voor het geld hoeft u het niet te laten, 
de kosten zijn € 15,00 per gezin en voor 
een alleenstaande € 7,50 per jaar.

Deze maand nemen we ook afscheid 
van een medewerkster die jarenlang 
haar bijdrage aan de Gazet heeft gele-
verd. Begonnen met een politieke co-
lumn, nam ze later het stokje over van 
Irma van Nieuwehuizen voor de rubriek 
“kent u deze ondernemer”, later werd 
het “de Hobby van de ondernemer”, en 
vorig jaar in aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen werd “de hobby van 
de fractievoorzitter” gelanceerd. Daarna 
werd de rubriek bedacht “Vrijwillig is niet 
vrijblijvend”. Deze vrijblijvendheid kan 
dan ook wel eens te veel worden zeker 
met andere vrijwilligerswerkzaamheden. 
U weet nu zeker wel over wie we het heb-
ben, Mirjam van der Pijl. Mirjam heeft 
besloten om te stoppen, en denkt dat 
het gedachtengoed van” vrijwillig is niet 
vrijblijvend” zeker ook voort zal leven 
in de rubriek “Kent u deze Dierdonker”. 
In deze rubriek wordt zij dit nummer 
geinterviewd door Maartje over haar af-
scheid als vaste schrijfster voor de Gazet. 
Wij als redactie zullen haar zeker missen. 
Mirjam bedankt.

Verder wil ik u ook nog de relatief nieuwe 
rubrieken “De Kookmuts” en “de Fysio-
therapeut“ voorstellen. De Kookmuts 
zult u elke maand tegen gaan komen, de 
Fysio om de 2 maanden.

Tot slot, het vijfde jaargetijde is met 
de Jubileumprinsbekendmaking op 2 
november in Helmond, 9 dagen eerder 
begonnen dan in de rest van carnavals-
minnend Nederland. Wij wensen de 
Rampetampers met hun Prins Werner 
d’n Urste een mooi Jubileumjaar toe.

Veel leesplezier.

Joan       - o =        Jan

@gmail.nl moet zijn @gmail.com

Mirjam Bedankt!!!
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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

Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken, (514121
M.H.W. Strijbos (558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl

Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42 5709 MA Helmond
Behandeling op afspraak (556156
www.tandartsvanhagen.nl

Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22 5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak (510410

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

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

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

Peuterspeelzaal Hummeldonk 
 (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

Telefoonnummers

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
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:
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
informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Informatie:
tafe l tenn is .d ierdonk@yahoo. i t

GAZET

Ouderenwerk
Haverveld  Dierdonk

Helmond

   DIERDONK

Verenigingen

         



De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

Redactionele kopij in MsWord, bij voor-
keur in platte tekst !! en Afbeeldingen, 
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo 
hoog mogelijke kwaliteit !!

Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  27 november.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 15 december tot kerst.

C O L O F O N G A Z E T
18e jaargang nr.10. 
Editie november 2018
Verschijnt 10x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve
Maartje Warbroek - van Lith

Lay-out:
Jos v.d. Eijnden
Frank Smits
Sylvia Neve
Ray Nicholson

Foto’s: o.a.
Frank Smits, Jos v.d. Eijnden
en ingezonden foto’s

Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonkgazet.nl

Bezorging:
Jeroen Schoonen tel. (512886)

Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond, (517210)
E-mail: redactie@dierdonkgazet.nl

Druk: Vane Druk v.o.f.

De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78, 5709 ML Helmond.

Bestuur:
Voorzitter: Gerard Bosmans
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Friedy van den Reek
Bestuurslid:  Ivo Dolmans
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Wijkinformatie en telefoonnummers    .     .     .     .     .     .     .    4
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel.     0492-533074
mob.  06-22773192

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond 

0492-386100 

Uw installateur voor : 

Cv ketel 

Waterontharder 

Hybride warmtepomp 

Badkamers 

Onderhoud en storing 

Vloerverwarming 

Sanitair 

Tegels 

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!

Al meer dan 90 jaar uw 
vertrouwde witgoedspecialist

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

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!

Kijk in onze webshop
 of in onze winkel

            



Met volle kracht vooruit.
Aangedreven door innovaties en eco-
nomische ontwikkelingen verandert 
de wereld om ons heen razendsnel. 
De laatste jaren kreeg onze stad te 
maken met o.a. decentralisaties, de 
uitbouw van de automotive campus, 
het nieuwe Speelhuis en de ontwik-
kelingen op de Braak. Ontwikkelingen 
die een enorme impact hadden en 
hebben op het organisatievermogen 

van onze gemeente. Vanwege de crisis kwam daar in 2015 
nog een forse bezuinigingstaakstelling bovenop. Deze be-
zuinigingen gingen gepaard met een flinke reorganisatie. 
Vooral op de afdeling financiën bleken de problemen groter 
dan gedacht. Inmiddels wordt met man en macht gewerkt 
om ook deze afdeling klaar te maken voor de toekomst.

Tijd om bestek op te maken. Het lijkt een klein wonder dat 
in deze storm van veranderingen, uitgesproken ambities en 
economisch turbulentie het schip van de gemeente overeind 
is gebleven. Dat was nooit gelukt zonder onze hard werkende 
‘matrozen’. Met alle negatieve berichtgeving in de krant 
vergeten we wel eens dat de jaarverantwoording over 2017 
inmiddels is voorzien van een goedgekeurde accountants
verklaring en dat er sprake is van een structureel sluitende 
begroting.

Veel schepen in de omgeving 
hebben flink averij opge
lopen, ons schip heeft de 
storm goed doorstaan maar 
onze werknemers heb ben 
hard moeten roeien met de 
riemen die ze hadden. Waar 
op andere schepen nog 
wordt gepraat zijn we hier in 
Helmond van het denken en 
doen. Vanwege een goedge
vulde spaarpot kan ons schip 
in de komende jaren toe komstbestendig worden  gemaakt 
en worden voorzien van digitale, duurzame en innovatieve 
apparatuur. Om toekomstbestendig te navigeren is een stip 
aan de horizon niet meer voldoende. Onvoorspelbaarheid 
domineert het weer van tegenwoordig. Het moderne schip 
en haar  matrozen moeten flexibel zijn en inzicht hebben in 
wat veranderingen betekenen voor de eigen positie om zich 
zo te richten op een zee die constant in beweging is. Na een 
 evaluatie van de storm is het daarom nu tijd om gebruik te 
gaan maken van het goede weer en de stevige wind die in 
onze  zeilen blaast. Helmond ahoy, met volle kracht vooruit.

Theo Manders,
raadslid VVD

50Plus en de gemeente begroting 2019
Als dit stukje verschijnt in de “ GAZET” 
is de begrotingsbehandeling al ge-
weest toch wil ik u vertellen hoe 
50Plus zich heeft ingezet voor de 50 
plussers binnen deze begroting. 

Ieder jaar rond deze tijd is de politiek 
weer druk in de weer met de begroting 
voor het jaar 2019. Deze ronde ligt er 
qua tijdsbesteding meer druk op de 

raadsleden om hun bijdragen op te hoesten. Debet daaraan zijn: 
* De verlate behandeling van en op vele punten trieste uit

komsten van de jaarrekening (behandeling begin oktober 
i.p.v. eind mei/ begin juni!!!) 

* De vertraagde aanlevering van de tweede Bestuursrap
portage, welke nu gelijktijdig met de begroting behandeld 
wordt i.p.v. opeenvolgend. 

De fractie van 50Plus heeft zich vanuit haar verkiezingspro
gramma goed voorbereid op de behandeling van de begroting. 
Uit onze begrotingsbijdrage wil ik een paar punten benoemen 
welke in de fractie en bij onze achterban erg leven. 
In de eerste plaats hameren we op een betere positie voor 
ouderen in het arbeidsproces. Veel te vaak zie/ hoor je dat de 
ouderen op de arbeidsmarkt niet bepaald een riante positie 
wordt toebedeeld. Wij zijn niet uit op verdringing van jonge
ren op de arbeidsmarkt, maar streven naar een evenwichtige 
verdeling. Voor dit onderwerp zullen wij een motie op tafel 
leggen om het college een onderzoek te laten doen naar 

instrumenten om die verdeling te bereiken. 
Een ander aspect van onze voortdurende aandacht is de spe
cifieke woonbehoefte van ouderen en de levensbestendigheid 
van wonen. Op dit vlak zijn er nog veel slagen te halen. Vanuit 
de oppositiebank zullen we hiervoor op allerlei manieren ons 
sterk maken en daarbij ook oplossingen aandragen. 

Digitalisering kan een groot goed zijn, maar het kan ook teveel 
zijn. We bemerken dat de dienstverlening van de gemeente 
steeds meer langs de digitale snelweg gaat. An sich moet je 
daar niet tegen zijn, maar soms kan het wel een tandje min
der. We vragen om zorgvuldige behandeling van en daar waar 
nog hulp aan de wat oudere medemens die niet meer op die 
snelweg wil/ kan meedoen. 

Verder is 50Plus van mening dat men het nieuwe te bou
wen zwembad op die diepte moet maken dat ook de 
“Duikersvereniging”gebruik kan maken van dit nieuwe zwem
bad we kunnen het maar een keer goed doen. Ook het vuur
werk afsteken voor en tijdens de jaarwisseling in Helmond is 
ons partij een doorn in het oog wij zijn voor het afsteken op 
aangewezen plaatsten of laat de gemeente Helmond zelf een 
grote vuurwerkshow geven en het afsteken verder verbieden. 
Ook de “Stichting Draaiorgels Helmond”dragen wij warm hart 
toe zij moeten verdwijnen uit de Gaviolizaal, 50Plus is van 
mening dat hier een passende oplossing voor gevonden moet 
worden.

Jan van Aert,
Raadslid 50Plus
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Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 2017-18
Inleiding

Het verenigingsjaar liep van 1 
juli 2017 t/m 30 juni 2018. Er zijn 
ook dit jaar weer veel activiteiten 
georganiseerd. Alle activiteiten 
hebben in dit jaar zijn vervolg 
gekregen. De financiële situatie 
van de vereniging ziet er gezond 
uit. Er is dit jaar wederom een 
positief exploitatiesaldo.
Het bestuur bestond uit Gerard 
Bosmans (voorzitter), Jan van Duren 

(secretaris), Friedy van den Reek (penning-meester) en Ivo 
Dolmans. Daarnaast heeft Karin Bakker een jaar als kandidaat 
bestuurslid de vergaderingen bijgewoond. Het bestuur 
stimuleert en faciliteert de activiteiten. Dit alles is mogelijk 
dankzij de vele vrijwilligers en actieve coördinatoren die het 
dagelijkse regelwerk binnen de diverse clubs verzorgen.
Zoals in de laatste jaarvergadering afgesproken hebben wij 
contact gelegd met verschillende andere clubs om te bezien 
in hoeverre samenwerking mogelijk is. Dierdonk Events wil 
onder de vlag van de wijkvereniging regelmatig activiteiten 
organiseren. De Dierdonkquiz is er daar één van. De gesprek-
ken met de andere clubs lopen nog constructief.

Ledenadministratie
Het jaar begonnen we met 317 leden. In het najaar hebben 
wij deur aan deur een flyer bezorgd. Er zijn 27 nieuwe leden 
ingeschreven en er zijn 14 opzeggingen waarvan 8 wegens 
verhuizing, de andere hebben geen reden van opzegging 
opgegeven. Verder hebben wij, om een zuiver ledenbestand 
te behouden, leden die twee jaar op een rij geen contributie 
hebben betaald, uitgeschreven als lid. Mogelijk zijn deze leden 
verhuisd en zijn zij vergeten hun lidmaatcshap op te zeggen. 
Het aantal leden staat daardoor per 30 juni 2018 op 313. De 
contributie is € 15,- per gezin en.€ 7,50 voor alleengaanden. 
Voor het verenigingsjaar 2018-2019 hebben zich al weer 
9 nieuwe leden aangemeld. Alle nieuwe leden hebben wij 
verrast met een fles wijn die door leden van het bestuur 
persoonlijk wordt bezorgd.

Samenwerking Stichting Dierdonkdagen
In dit jaar heeft een nieuwe groep van enthousiaste 
vrijwilligers de organsiatie van de Dierdonkdagen opgepakt 
Zij hebben de Dierdonkdagen weer nieuw leven ingeblazen en 
als bestuur van de wijkvereniging zijn we daar erg blij mee. 
De feesttent is in ere hersteld, de meeste activiteiten zijn 
gratis toegankelijk en op de zondag heeft het volleybal plaats 
gemaakt voor een nieuwe activiteit nl. een zeskamp waar in 
totaal zo’n 20 teams aan meededen. Ook dit jaar heeft de 
wijkvereniging weer intensief samengewerkt met de Stichting 
Dierdonkdagen bij de organisatie van het Dierdonkweekend. 
Ook financieel hebben wij daar graag een belangrijke bijdrage 
aan geleverd. Het weekend heeft dit jaar op 8, 9 en 10 
september 2017 plaatsgevonden, terug op de oude plek nl. op 
de velden aan De Kromme Geer.

Gratis kaarten
Dit jaar hebben wij wederom onder de leden een twintigtal 
gratis kaarten verloot voor de kletsavond op 27 januari 2018 
met Carnaval in Parkzicht.

Feest vrijwilligers
Het vrijwilligersfeest van verenigingsjaar 2017-2018 heeft 
op zondagmiddag 1 juli 2018 plaatsgevonden. Voor alle 
vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de wijk was een 
urban streetgolf wedstrijd georganiseerd. Het Dierdonkpark 
fungeerde als 8 holes baan. Daarna was er in ons eigen sociaal 
cultureel centrum een heerlijke barbecue geregeld en werd er 
feest gevierd. Het feest werd aangeboden door de besturen 
van Parkzicht, Wijkraad en Wijkvereniging. Vrijwilligers zijn de 
drijvende kracht en onmisbaar voor de wijk en we hopen dat 
zij nog lang allerlei leuke activiteiten zullen organiseren.

Jaarvergadering
De jaarvergadering van wijkvereniging Dierdonk heeft 
plaatsgevonden op maandag 30 oktober 2017 om 20.30 uur 
in Parkzicht. Het jaarverslag van de vereniging is gepubliceerd 
in de Gazet van december 2017. Het concept verslag van de 
vergadering is geplaatst in de Gazet van februari 2018.
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Tussen Kunst & Quizien
In de eerste helft van 2018 hebben wij belangrijke voor
bereidingen getroffen voor een te houden feest wegens het 
25jarig bestaan van onze wijk Dierdonk op 9 september 
2018. Het plan is opgevat om Kunst in Dierdonk in ere te 
herstellen maar dan op een centrale plek in de wijk aan de 
Korte Geer aangevuld met speciale foodspecialiteiten. We 
hebben een speciaal organiserend comité gevormd dat zich 
daarop ging storten. Daarbij is ook het idee ontstaan om 
ter gelegenheid van dit jubileum een kunstwerk aan de wijk 
aan te bieden. Het evenement heeft de titel “Tussen Kunst & 
Quizien” meegekregen.

De Gazet
De vierkoppige redactie van de Gazet bestond dit seizoen 
uit de vaste leden Frank Smits, Jos van den Eijnden, Sylvia 
Neve en Maartje van Lith. Jos, Sylvia en Frank zorgen voor 
de layout waarbij Frank alle advertentie en kinderpagina’s 
voor zijn rekening neemt. Maartje levert allerlei redactionele 
bijdrages en neemt de interviews af voor de rubriek “kent u 
deze Dierdonker al”? en werkt deze uit. Ook konden we weer 
rekenen op de niet aflatende creativiteit van Ray Nicholson, 
die toch maar voor iedere uitgave, een op maat gemaakte 
bijdrage levert in de vorm van een kleurplaat en de illustraties 
van de spelletjespagina’s.
Er zijn in totaal 10 uitgaves verschenen, wat niet altijd 
gemakkelijk is geweest omdat we niet altijd dezelfde 
hoeveelheid aanvoer van columns en artikelen hadden. Zo 
hebben we een aantal malen de column van de politie moeten 
missen door ziekte van de wijkagent. Ook geheim agent PD7 
had zijn vertrek aangekondigd, maar duikt gelukkig af en toe 
toch nog op … Ook onze vaste rubriek van de dierenarts en 
de huisarts is tegen het einde van het seizoen opgehouden, 
helaas.
Gelukkig dienen zich ook weer nieuwe rubrieken aan voor 
de toekomst zoals de fysiotherapeut en de kookrubriek, 
en kunnen we nog steeds rekenen op de bijdragen van de 
basisschool, de scouting en verenigingen van sport, hobby en 
cultuur.
De Gazet is gratis voor alle bewoners wat mede mogelijk is door 
onze adverteerders. Frank Smits bezoekt alle adverteerders 
persoonlijk en probeert ook nieuwe te bereiken. Het blijft een 
hele klus om de adverteerders te binden. Als we de opmaak 
gereed hebben verzorgt onze vaste drukker weer razendsnel 

het drukwerk en het team van bezorgers zorgen hetzelfde 
weekend nog voor de bezorging.
Door een nieuwe aanbesteding van het drukwerk hebben we 
de kosten flink kunnen terugbrengen waardoor de Gazet weer 
geld in het laatje brengt.
De Gazet is ook te lezen op internet, enkele dagen na verschij
ning van de gedrukte versie, op de site www.dierdonk.nl en 
dan klikken op Gazet.

Website
De website www.dierdonk.nl is van wijkvereniging en wijkraad 
gezamenlijk. De vorig jaar gestarte samenwerking met Visual 
Circle is uitstekend bevallen. Zeer snel worden berichten 
geplaatst op de website en aanverwante sociale media als de 
facebookpagina en het twitter account.
De berichten die geplaatst worden, worden alleen aangeleverd 
door de wijkraad en wijkvereniging. Op deze manier is er 

toezicht en overzicht op de inhoud van de berichten. Het 
lukt ook steeds beter om actueel te blijven. Zeker nu ook 
de DierdonkDagen hun berichten via deze website (apart 
tabblad) bekend maken. Voor het wijkevenement Tussen 
Kunst & Quizien zal dat ook gerealiseerd worden. Het beheer 
van de weggeefhoek is overigens niet in handen van de 
wijkvereniging of wijkraad.

Kinderdisco
Zoals gewoonlijk startte het nieuwe seizoen voor de 
jeugddisco met de disco van de DierDonkDagen (DDD). Toch 
was het deze keer een bijzondere start, want het was tevens 
het laatste jaar voor Ingrid, Monique, Astrid en Johan. Onze 
laatste toer heeft dan ook in het teken gestaan van het 
zoeken naar kandidaten die onze posities over wilden nemen. 
Het doet ons deugd dat dit is gelukt.
Het afgelopen seizoen is gelukkig weer naar tevredenheid 
verlopen. Weer een DDD in een tent en de overige vier 
disco’s, ieder met een thema, in Parkzicht. Naast de nodige 
nieuwe vrijwilligers en stagiaires zijn ook de kinderen weer 
ruimschoots aanwezig geweest. De trend van de afgelopen 
jaren, d.w.z. een terugloop van de hoeveelheid aanwezige 
kinderen van met name de groepen 7 en 8, is nog wel steeds 
merkbaar. Daarentegen is het aandeel kinderen van de 
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Vervolg Jaarverslag Wijkvereniging
onderbouw aanzienlijk vergroot, wat maakt dat er gemiddeld 
op een disco-avond toch zo’n tachtig kinderen aanwezig zijn 
geweest. We hebben in ieder geval geweten waar we het voor 
gedaan hebben, nl. voor hele enthousiaste kinderen.
Doordat het lijkt dat het aantal kinderen enigszins stabiliseert 
is ook de financiële situatie, met een eenmalige aanvulling, 
gezond gebleven. De discjockeys van vorig jaar hebben zich 
dan wel afgemeld, maar gelukkig heeft Kenneth Manichand 
zich als interim DJ beschikbaar gesteld. Een DJ binnen het 
budget en uit de wijk vinden blijkt toch wat lastig te zijn. 
Rest alleen nog dank te zeggen voor het vertrouwen van de 
wijkvereniging in ons de afgelopen jaren. Daarbij wensen wij 
de nieuwe organisatie natuurlijk al het goede en veel plezier 
met het voortzetten van de jeugddisco.

MoetNiks
Iedere week is op de woensdagochtend door veel deelnemers 
in de winterperiode Koersbal gespeeld in Parkzicht en in de 
zomerperiode zowel Koersbal (binnen) als Jeu de Boules 
(buiten) op de banen bij de Promenade. Dit is sinds dit jaar 
voor het eerst en het bleek een succes dat deelnemers 
konden kiezen.
Gedurende het zomerseizoen zijn er maandelijks fietstochten 
gereden. Zoals elk jaar is er in juli een Jeu de Boules toernooi 
gepland, maar door hevige regen is er binnen gespeeld met 
barbecue na afloop. 31 oktober hebben we zoals voorgaand 
jaar Indoor Curling in Lierop gedaan. De Kerstbijeenkomst 
was op 20 december weer druk bezocht en met spelletjes en 
hapje en een drankje een succes. Januari, februari en maart 
waren de maanden van de winterwandelingen, met afsluiting 
in Parkzicht dan wel bij de Pastoor, ook voor niet-lopers.
In april hebben we een bezoek gebracht aan Huijbregts 
Kruiden in Helmond. De jaarlijkse bustocht vond plaats op 16 
mei 2018. Dit jaar zijn we in Hilversum bij Mediapark geweest 
en ’s middags konden we de stad Utrecht nader bekijken. 
Ter afsluiting was er een heerlijk 3-gangen diner in Utrecht. 

Deelname was weer overweldigend ofschoon er nog een paar 
plekjes in de bus over waren. In juni hebben we een excursie 
gehad in het Heilig Bloedklooster in Aarle-Rixtel plus een 
avondwandeling in de Bakelse Beemden. Bij alle activiteiten 
hebben we ook dit jaar een groeiend aantal deelnemers 
gehad met meerdere nieuwe gezichten.

Computerinloop Parkzicht
Vanaf oktober tot half april konden de wijkbewoners op de 
donderdagochtenden terecht met hun vragen m.b.t. laptop; 
tablet en smartphone. Ook zij die nog niet digivaardig waren, 
werden op weg geholpen. We maakten daarbij gebruik van 
de digitale cursussen van Seniorweb. Omdat Seniorweb 
20 jaar bestond, konden we degenen die niet op de hoogte 
waren van de werkzaamheden van deze organisatie een gratis 
lidmaatschap voor één jaar aanbieden. Daarvan hebben veel 
mensen gebruik gemaakt. Het succes van deze actie was zo 
groot dat besloten is hem het komende verenigingsjaar te 
verlengen.
We hebben elke maand een presentatie gegeven. Daarbij 
werden de volgende onderwerpen behandeld:
• Elektronische inbraakbeveiliging van de woning
• Wat is streaming en wat heb je eraan?
• Gratis films en muziek afspelen op bestaande video- en 

audioapparatuur
• Digitale veiligheid op de computer
• Over wachtwoorden en hoe veilig te onthouden en bewaren
• Hoe de weg vinden met smartphone en maps.me
We zijn helaas tegen een groot probleem gelopen: Twee van 
onze vrijwilligers hebben heel plezierig nieuws gekregen. 
Het gevolg is echter dat ze niet meer beschikbaar zijn voor 
de computerinloop. De twee overblijvende vrijwilligers zijn, 
gezien hun leeftijd, niet in staat de noodzakelijke continuïteit 
te bieden. Als we er niet in slagen om enkele vrijwilligers 
te werven, vrezen we voor het voortbestaan van de 
computerinloop.

Kerstbloemschikken
Dit verenigingsjaar hebben we met Kerstmis een specifieke 
thema-avond bloemschikken georganiseerd op 18 december 
2017. Tonnie Smits en haar collega Anneke hebben we weer 
bereid gevonden om dit te organiseren. De belangstelling was 
wat minder dan voorgaande jaren. De oogst van de avond 
was schitterend, een mooi stuk met rozen en amaryllissen.
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Fotodier
Fotodier blijft op dit moment stabiel wat betreft het 
ledenaantal. Fotodier telt op dit moment 17 leden. De 
clubuitjes en clubavonden zijn thema-gewijs opgezet en zijn 
goed op elkaar afgestemd. We hebben ons dit jaar goed 
voorbereid op het jubileumjaar van de wijkvereniging en 
zullen bij “Tussen Kunst en Quizien” acte de présence geven. 
Elke maand verzorgt Fotodier in de Gazet 1 pagina gevuld met 
mooie verhalen maar vooral ook prachtige shots met iedere 
keer daarin een persoonlijk accent van de fotograaf. Daar zijn 
wij als bestuur alsook de redactie van de Gazet heel blij mee.

Dartteam
Het elfde seizoen voor dartteam Parkzicht ’07 (bestaande uit 
7 leden) was een spannend seizoen. Met moeite heeft het 
team zich gehandhaafd in de 2e divisie. De nieuwe dartbanen 
hebben dus niet geleid tot een sterke verbetering van het 
spelniveau. De thuiswedstrijden op donderdagavond in Park-
zicht zijn wel steeds gezelliger. Dit dankzij de jeugd die aan de 
bar zit en de gastvrijheid van Hans en Wilma.
Helaas hebben 2 leden aangegeven om per september 2018 
te stoppen zodat er weer gezocht moest worden naar ver-
vanging. Die is gevonden in de personen van Heidi en Dennis 
zodat de continuïteit van het dartteam gewaarborgd is.

Toneelgroep Maskerade
Maskerade heeft in 2017 geen voorstelling op de planken 
gezet. De regisseur en de leden hebben een jaartje 
overgeslagen. Ze gaan gelukkig de draad weer oppakken en 
starten vanaf januari 2019 met de voorbereidingen voor een 
nieuw stuk. De uitvoeringen zijn voorzien in november 2019. 
Nadere berichten daarover zullen in de Gazet worden bekend 
gemaakt.

Country-line dance
“The Silver Valley Countryline Dancers” dansen voor het 17e 
jaar in Parkzicht op de vrijdagavonden. Harry en Annie Geurts 
hebben er nog steeds veel zin in om de groep enthousiaste 
line- dansers, variërend van beginners tot gevorderden te 
begeleiden. Er worden nieuwe country-dansen geleerd maar 
ook oudere dansen worden herhaald. Er worden zowel line-
dansen geleerd, waarbij men in lijnen staat, als koppeldansen, 
die je met zijn tweeën danst. Kom gerust eens kijken of 
meedoen.

Dierdonkquiz
In 2017 is de Dierdonkquiz alweer voor het 4e 
achtereenvolgende jaar gehouden. Een geweldige activiteit in 
onze wijk die door het hardwerkend en enthousiast quizteam 
wordt georganiseerd. Als wijkvereniging hebben wij daar 
dit jaar wederom financieel aan bijgedragen. Het aantal 
quizteams is wederom gestegen. Naar schatting hebben 
er ruim 300 inwoners van Dierdonk meegedaan aan het 
oplossen van de puzzelvraagstukken. Op 7 oktober was de 
quizavond en 28 oktober de prijsuitreiking in Parkzicht met 
het live - optreden van Bart en Theo.

Tai Chi
Al acht jaar worden er tai chi lessen aangeboden aan leden van 
de wijkvereniging in Parkzicht. In september is er wederom 
een introductie les tai chi georganiseerd. Aansluitend is er 
een beginnerscursus en gevorderde cursus tai chi gegeven 
van september tot eind januari en van februari tot begin juli. 
De tai chi lessen hebben plaatsgevonden op dinsdagavonden 
van 18:00-19:30 uur. De groepen zijn klein waardoor er veel 
individuele aandacht is tijdens de lessen.

oktober 2018 Secretaris Wijkvereniging Dierdonk,
Jan van Duren
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versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

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

Verhoeven  
                Martens vof

www.tuincentrumdebiezen.nl

7 minuten van Dierdonk!

Dierdonk

Biezenweg 2a Beek & Donk

Bezoek onze Kerstshow

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             Kijk op www.manuforti.nl  of  bel  06-44277286

Open Werkplaats

Hoofdstraat 48a, Helmond
``Uw handen, onze machines

Volg een van onze leuke cursussen

            



De herfst is weer begonnen. De lange nazomer lijkt nu echt 
tot een einde gekomen. Er komt een tijd aan van regen en 
wind; echt weer om binnen te zitten. Toch is dit jaargetijde 
voor veel fotografen de mooiste tijd van het jaar. De natuur 
zorgt voor een prachtig kleurenpalet. ‘s Morgens zorgt de zon 
in combinatie met nevel voor de mooiste vergezichten voor 
landschapsfotografie. En natuurlijk mogen we ook de details 
niet vergeten; de paddenstoelen, bladeren, kastanjes en 
dennen appels zijn een geliefd onderwerp om te fotograferen 
deze maanden.
Natuurlijk kun je met je camera speciaal op pad om dit vast 
te leggen, maar ook bij een boswandeling met je gezin kun je 
met een mobiele telefoon hele mooie opnames maken. Het is 
een kwestie van even de tijd nemen en kijken op je scherm. 
Heb je je onderwerp in beeld zoals je het graag wilt hebben? 
Paddenstoelen komen beter tot hun recht als je ze dichtbij en 

van onder horizontaal fotografeert. Een boom met prachtige 
kleuren kun je daarentegen beter verticaal fotograferen om 
de lengte van de stam te benadrukken. De herfst leent zich 
ook uitstekend voor een foto-shoot buiten op locatie in 
de natuur met het gezin of de familie vanwege het zachte 
zonlicht. We hoeven hier niet helemaal voor naar de Veluwe; 
ook in Helmond en omgeving valt genoeg te ontdekken. Dus 
laarzen aan en de natuur in!

Jeroen van Odijk

Fotodier … de herfst is weer begonnen
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Beste mensen in Dierdonk.

Zoals jullie misschien al gezien hebben, zijn wij (Bram en Brenda) wat dingen aan het  
veranderen bij De Smuller Helmond. Wij hebben diversen speciaal biertjes, heerlijke wijntjes, 
diverse warme dranken gemalen uit vers gebrande ambachtelijke bonen en voor de kleintjes 
warme chocolademelk. U kunt dus ook gewoon terecht voor alleen een drankje. 

Hiernaast hebben wij ook een  
kleine lunchkaart toegevoegd zodat u 
op vrijdag, zaterdag of zondag tussen 
12:00 en 16:00 bij ons kunt genieten 
van diverse broodjes en salades. Voor 
de kleine smullers hebben wij een 
kindermenu samengesteld met een 
kleine verassing zodat ook zij lekker 
mee kunnen eten. Graag nemen wij 
u bestelling op aan de tafel zodat u 
met nog meer gemak lekker wat kunt  
komen eten en van onze gerechten 
kunt genieten. Dit kan dan dus zonder 
aan te hoeven sluiten in de afhaal rij. 

Wij hebben op korte termijn ook onze eigen bestel app. Met deze app wordt het mogelijk 
om zowel thuis te laten bezorgen als af te halen. Hebben wij geen tijd om de telefoon op te  
nemen, dan kunt u via de app toch uw bestelling alvast doorgeven. 
Ook is de loyalty-card verbonden aan de app, dus besteld u via de app om te laten bezorgen 
is het nu wel mogelijk om punten te sparen over uw bestedingsbedrag. 

Kom snel een kijkje nemen bij Bram, Brenda en ons 
enthousiast team, en laat u verwennen in ons fast 
food cafe waar jong en oud welkom is.

 

            



Haloween is dan wel voorbij als 
deze Gazet verschijnt, toch willen 
wij jullie een spookverhaal niet 
onthouden.

Spoken zijn soms heel gemene 
krengetjes. Zo laten ze deuren piepen, 
midden in de nacht, zodat je bleek van 
schrik overeind schiet in je bed. Ook 
kunnen ze het geluid van rammelende 
kettingen nadoen. Nou, daar kan je 

ook van schrikken. Wat spoken ook 
goed kunnen, is dwars door een muur 
heenlopen! Dat moesten wij eigenlijk 
ook kunnen. Hoefde je nooit een deur 
open te maken!

Eigenlijk willen spoken niets liever 
doen, dan mensen aan het schrikken 
brengen. Dat wordt jonge spookjes zo 
ook geleerd. “Denk er aan”, zeggen 
de spokenvader of -moeder, “Als je 
een hele dag geen mensen hebt laten 
schrikken, dan krijg je aan het einde 
van de dag een flink pak slaag op je 
spokenbroek!”

Nou woonde er ergens in Malden een 
gezin met een papa, een mama, een 
jongen en een meisje. De jongen heette 
Guus en het meisje Petra. Volgens 
mij heb ik die namen wel eens meer 
gehoord! In het huis van die mensen 
woonde een spokenfamilie. Ook een 
vader en een moeder, maar ze hadden 
maar één zoontje. Die heette Caspar. 

Papa spook en mama spook waren 
eigenlijk helemaal niet zo blij met 
Caspar. Weet je wat er aan de hand 
was? Caspar hield er helemaal niet van 
om mensen te plagen. Hij vond mensen 
eigenlijk wel aardig. Vooral Petra was 
zo’n leuk kind, vond hij. Maar van zijn 
spokenouders mocht hij mensen niet 
aardig vinden. Hij moest rare kreten 
slaken en de mensen bang maken. Hij 
moest geluiden maken alsof hij met 
oude, roestige kettingen aan het slepen 
was! Maar dat wilde hij helemaal niet... .

En steeds waren er daarom grote 
problemen. De laatste keer kwam 
dat, omdat hij zag, dat Petra vreselijk 
schrok van een grote wesp, die steeds 
om haar hoofd zoemde. Caspar had 
zich onzichtbaar gemaakt, ook voor de 
wesp. En zo wist hij de wesp te pakken 
te krijgen. Met zijn blote spokenhanden! 
Hij schoot er helemaal mee naar de 
andere kant van Malden. Daar liet hij 
de wesp weer los, die vrolijk verder 
zoemde. Toen ging hij weer terug naar 
Guus en Petra. 

Maar o wee, daar stonden zijn vader 
en moeder al op hem te wachten. 
“Waar was jij al die tijd?”, vroegen ze 
Caspar. “Oh”, zei die, “Ik heb even een 
wesp uitgelaten”. “Maar waarom deed 
je dat?”, vroeg papa spook. “Nou, zo 
maar”, zei Caspar. En toen gebeurde het 
weer voor de zoveelste keer (dat rijmt 
ook nog!). Papa spook pakte Caspar 
beet en legde hem over zijn knie. En 
daar kreeg dat arme spokenjongentje 
toch een pak slaag! Zijn spokenbilletjes 
zagen helemaal grijs. Spoken hebben 
geen bloed, dus die kunnen geen rode 
billen krijgen en ook geen blauwe.

En als dat nou de eerste keer was...  
Maar het was hem al zo vaak overkomen  
Was hij maar een mens! Dan was hij van 
al die ellende af! Maar ja, hoe kan een 
spookje nou ooit een mens worden? 
Niet bij een spokendokter, maar ook niet 
bij een mensendokter. Misschien dat 
een heks of een tovenaar zou kunnen 
helpen. Maar waar vond je die zo gauw?

Toch ging Caspar eens wat beter 
opletten. Overal waar hij kwam hield 
hij zijn ogen en zijn oren goed open. En 
op een dag zweefde hij wat door het 

winkelcentrum in Malden, toen hij twee 
oude mensen op een bankje met elkaar 
hoorden praten. De oudste man zei: 
“Gisteren kwam ik Kees nog tegen. Die 
arme kerel had de laatste tijd toch zo’n 
last van zijn rug. En weet je wat? Nou is 
hij vorige week bij een tovenaar geweest 
en die heeft hem helemaal genezen!” 
“Waar woonde die tovenaar?”, vroeg de 
andere man. “Nou, in een huisje in het 
bos”, zei de eerste man weer. “Vroeger 
woonde daar ook al zo’n wonderlijk 
vrouwtje!”

Het spookje wist genoeg. Dat huisje 
meende hij wel te kennen. Als een 
bliksemflits zo snel zweefde hij erheen. 
Hij maakte zichzelf zichtbaar, zodat hij 
er een beetje als een wolkachtig kereltje 
uitzag, en hij belde aan. De tovenaar 
- want dat die het was, dat zag je zo - 
deed open.

“Wat kan ik voor je doen, Caspar?” 
vroeg de tovenaar. “Hoe weet u mijn 
naam?”, vroeg Caspar. “O, ik weet bijna 
alles”, antwoordde de tovenaar, “maar 
vertel het me maar gauw”.

Caspar vertelde, dat hij zo graag een 
mens zou willen worden. “Nee”, zei de 
tovenaar, “dat kan niet! Maar ik weet 
wel wat anders. Ik zou je in een poesje 
kunnen veranderen.”

En zo kwam het, dat Petra de volgende 
dag een heel leuk poesje vond in de tuin. 
Ze was er vreselijk blij mee! En papa en 
mama spook waren hun zoontje kwijt. 
“Waar dat jong nou weer zit weet ik 
niet”, zei papa, “maar hij wilde toch al 
niet deugen. Het was nooit een goed 
spook geworden.”

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

       Oplossingen op pag 27.
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
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KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

  A
V

H
 D

IE
R

D
O

N
K 

O
KT

 2
0

18

  

Coendersberglaan 17 Weg naar Bakel 2

Walenburgweide 24 Tormentilbeek 6

Wilgeroosbeek 7

NIEUW

NIEUW

TE KOOP

NIEUW

NIEUW

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 

met zeer grote kantoor-/
praktijkruimte

NIEUW

 

 

 *onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 
ALS IN 

EINDHOVEN

Zevenstersingel 11

            



Dierdonk events: kerstochtend 19 dec

Vacature Parkzicht
Parkzicht zoekt ‘dinsdag’ vrijwilliger 
Het bestuur van wijkgebouw Parkzicht is op zoek naar een 
vrijwilliger voor de dinsdagavond.

Dit houdt in dat deze vrijwilliger na 
een inwerkperiode gaat fungeren als 
gastheer/vrouw voor de vereniging(en) 
die op dinsdagavond gebruik maken van 
Parkzicht.
Het zal hier gaan om het beheren van de 

bar gedurende een aantal uren in de avond.

Bent u in de gelegenheid om ons vrij willigersteam te komen 
versterken neem dan contact op met de beheerder Willy van 
Aerle via telefoonnummer 
06-30735792

Wijkraad Dierdonk is op zoek naar een 
nieuwe penning meester.
Onze huidige penningmeester Miriam van Rooij heeft  na 
lange tijd wegens omstandigheden haar functie neergelegd.

Bent u een beetje financieel onderlegd en 
betrokken bij de wijk, dan zien wij in u een 
welkome aanvulling op het bestuur.

      Voor meer        
informatie of om 

u aan te melden kunt u contact 
opnemen met:

Jan van Gulik (voorzitter) 06-40143923
Wim van Hoof (secretaris) 06-30509710

Jan van Gulik
Voorzitter wijkraad Dierdonk.

Beste wijkbewoners van Dierdonk, 
even een update  van de  activiteiten van het team Dierdonk 
Events. Het bestuur van Moet Niks is gestopt en een nieuw 
team wordt op dit moment gevormd. De reguliere en 
wekelijkse activiteiten vinden gewoon doorgang. Maar 
onlangs heeft  mevr. Jeanne de Jong (jarenlang één van de 
drijvende krachten  achter de ouderen club ‘Moet Niks’) 
gevraagd aan Dierdonk Events om een paar activiteiten, in 
ieder geval dit jaar, te willen overnemen en organiseren.  Dit 
verzoek wordt ook ondersteund door het bestuur van de 
wijkvereniging. Het team van Dierdonk Events  is van mening 

dat sommige van deze activiteiten 
precies in ons straatje passen 
zodat wij dit met graagte willen 
invullen. Onze eerste activiteit 
voor de ouderen in onze wijk die 
wij zullen gaan organiseren is een 

kerstochtend in Parkzicht. Een leuke en gezellige ochtend 
voor alle ouderen uit onze wijk. De datum staat gepland voor 
19 december a.s. en de aanvangstijd is 10.00 uur. De eindtijd 
zal rond de klok van 13.30 uur liggen. De deelname aan deze 
activiteit is gratis maar wel graag van te voren aanmelden of 
u hierbij aanwezig wilt zijn. Verdere info hierover volgt nog.

De eerste activiteit in het jaar 2019 is een carnavaleske 
middag voor de ouderen (leeftijd vanaf 50 jaar) uit onze wijk. 
Deze activiteit zal plaats vinden op zondagmiddag 17 februari 
2019 in Parkzicht. Zet deze datum alvast in uw agenda en 
houdt voor verdere informatie de komende Gazet in de gaten.

Met vriendelijke groet,

Team Dierdonk Events
Wijkvereniging Dierdonk

Computerinloop Parkzicht Alarm!!!
De afgelopen maanden werden we 
verrast door enkele enthousiaste 
berichten. Eén bericht had betrekking 
op het feit dat een collega begeleider 
een nieuwe baan had gevonden en 
daardoor niet meer beschikbaar was 
om op donderdagmorgen naar de 
computerinloop te komen. Een ander 
bericht meldde dat het huis in Dierdonk 
verkocht was en dat binnenkort de wijk 
verlaten werd om in een schitterend 
appartement te gaan wonen.
Zo ziet u dat het resultaat van de 
aantrekkende economie niet alleen tot 
vreugde, maar óók tot problemen leidt.
Ik zag dit al eerder aankomen, maar het 
valt niet mee om vrijwilligers te vinden. 
Toch wil ik nog een keer een beroep op 

de gepensioneerde dames en heren in 
onze wijk, die ervaring hebben met de 
digitale apparaten: Laptop; tablet en 
smartphone en hun kennis en ervaring 
willen delen.
Het gaat niet alleen om technische 
kennis, maar veel meer om hoe en wat 
je voor leuke dingen met die apparatuur 
kunt doen.
Het grote voordeel voor de begeleiders 
is dat ze hun kennis op peil houden. 
Doordat je soms na moet denken over 
de vragen die de bezoekers hebben, 
houd je je eigen kennis op peil. Ook 
het plezier dat je iemand hebt kunnen 
helpen geeft veel voldoening. Ook leer 
je zelf veel van de ervaringen van de 
bezoekers. Ten slotte profiteer je van 

de faciliteiten die Seniorweb gratis aan 
haar vrijwilligers biedt.
De computerinloop Parkzicht is een 
onderdeel van de Wijkvereniging 
Dierdonk en levert daarmee een 
bijdrage aan de leefbaarheid van onze 
mooie wijk. Leefbaarheid wordt niet 
alleen bepaald door mooie woningen, 
maar nog meer door de inwoners van 
de wijk.
Voelt u er voor om een bijdrage te 

leveren, kom dan kijken 
op donderdagmorgen en 
neem contact met me op. 
Samen kunnen en 
moeten we er iets 
moois van maken.

Carel van der Zanden

Vacature Wijkraad
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November 2018 in het Annatheater
Dinsdag 6 en 20 november: 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 mid
del. Door te zingen wordt uiting gegeven 
aan gevoelens. Zo geeft zingen lucht, 
biedt het troost en schept het ruimte 
voor nieuwe kracht en energie.
Zingen voor je Leven is het landelijke 
koren netwerk van stichting Kanker in 
Beeld. Naast stembevrijding en in con
tact komen met je innerlijke kracht, zin
gen alle koren repertoire. Zang ervaring 
en noten kunnen lezen is niet nodig. 
Ieders stem en inbreng is mooi genoeg 
om mee te doen.

Repetitiedata 2018: we repeteren in de 
on even weken op dinsdagochtend van 
10:00 tot 12:00 uur: 6 + 20 november,
4 + 18 december
Kom gratis en vrijblijvend een keer 
gezellig meezingen!
Begeleiding/inschrijven/informatie:
Nancy Meijer; nancy@nancymeijer.nl

Dinsdag 13 november: Iris Jansen met
De reis van mijn leven”

Ga je mee op mijn reis?
Steun je mij en sta je me bij
Zorg je dat ik je kan zien
Kan voelen, troosten misschien?
[Iris Jansen]

Uitvaart Spierings nodigt u uit om 
samen een stukje op reis te gaan door 
middel van een liedjeslezing over het 
leven, over leven, verlies en rouw.

Een liedjeslezing van Iris Jansen.
Wanneer: dinsdag 13 november
Tijd: 20.00
Kaarten: €10.00, www.annatheater.nl
Meer informatie: Uitvaart Spierings, 
0492525 000

Van 17 november t/m 24 november: 
Toneelgroep Sint Genesius met “Als 

de dood”

Als er een canon van de Nederlandse 
toneel geschiedenis zou bestaan, dan 
maakt Het Werkteater (19701985) 
daar deel van uit. Het Werkteater was 
een collectief dat zijn eigen stukken 
maak te, op zijn eigen voorwaarden. 
Belang  rijk uitgangspunt was dat in de 
voorstellingen steeds gewone, echte 
mensen centraal stonden, met herken
bare emoties. Zo improviseerden ze 
scènes over grote ziektes van kleine 
mensen. Ze maakten voorstellingen 
over de onbedoeld onhandige wijze 
waar op gecommuniceerd kan worden 
naar patiënten in de medische wereld.

Dit is voor Toneelgroep St. Genesius de 
belangrijkste boodschap in Als de dood. 
Er worden scènes uitgelicht waarin een 
aantal mannen en vrouwen gevolgd 
wordt die in de ziekenhuismolen terecht 
komen. Hoe praten mensen in dit soort 
situaties met elkaar? Of praten ze 
helemaal niet?
Ze zitten vol vragen waarop ze bijna 
nooit antwoord krijgen, hoewel ze 
het antwoord vaak wel al vrezen en 
vermoeden. Er is geen plot. Het is in 
feite een mozaïek van kleine door 
elkaar geweven miniatuurtjes die een 
inkijk geven in het dagelijks leven 
van de ziekenhuisbezoekers en haar 
medewerkers: Het verleden dat ze 
achtervolgt, de toekomst die ze vrezen, 
de liefde waarnaar ze verlangen.

Het is een voorstelling met een beladen 
onderwerp, waarin ondanks alles ge
noeg te lachen valt. Na Florian en het 
Wonderflesje (2017) werkt Genesius dit 
jaar voor de tweede keer samen met 
regisseur Nathan van Groenigen aan 
een avondvullende voorstelling.

Data: zaterdag 17, zondag 18, vrijdag 23 
en zaterdag 24 november
Tijden: vrijdag en zaterdag 20.15 uur; 
zondag 14.30 uur
Meer informatie:
www.toneelgroepgenesius.com of 
www.annatheater.nl

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

Nieuwsblad voor Dierdonk20

          



De fysiotherapeut vertelt ... manuele 
therapie “het kraken” 
In onze tweemaandelijkse rubriek besteden we deze keer 
aandacht aan een specifiek onderdeel binnen de fysio
therapie namelijk de Manuele Therapie, bij velen ook 
bekend als het “ kraken “. 
Dit verwijst naar het veelal pijnloze geluid wat optreedt bij de 
manipulatie. In Nederland zijn diverse vormen van manueel 
therapeutische behandeltechnieken aanwezig, ieder met 
een eigen opleidingsinstituut, die ieder een eigen specifieke 
behandelmethode hanteren. Het doel is veelal hetzelfde, 
namelijk functieherstel en pijnvermindering. We beperken 
ons tot de meest voorkomende stroming, de methode die 
onderwezen wordt door de SOMT University of Physiotherapy.

Het was ir. F Philips die in de jaren ’60 van de vorige eeuw 
de manuele therapie naar Nederland haalde. Nadat hij in 
Australie/Nieuw Zeeland goede resultaten had gezien en 
ervaren van de manuele therapie richtte hij in 1967 de 
Stichting Manuele Geneeskunde op in Eindhoven. Dit groeide 
uit in een opleidings en behandelinstituut zoals we die nu 
kennen onder de naam Somt University of Physiotherapy.

Bij de SOMT kan men zich na een vooropleiding fysiotherapie 
of geneeskunde specialiseren als manueeltherapeut. In de 
studie komen specifieke methodes voor het onderzoeken 
en behandelen aan bod die bijzonder geschikt zijn voor 
functiestoornissen en pijnklachten die voortkomen uit de 
wervelkolom en gewrichten van ledematen. Niet alleen 
de behandelmethode maar eigenlijk vooral onderzoek en 
de wetenschappelijke onderbouwing naar effecten van de 
manuele therapie nemen een groot gedeelte van de studie 
in beslag. Zoals van elke behandelmethode verwacht mag 
worden, moet ook de manuele therapie zich richten op “ best 
evidence based”, de beste methode volgens de laatst bekende 
bewezen inzichten. Het inpassen van voortschreidend inzicht 
maakt het zeer dynamisch.

Als u in behandeling komt zal uw manueel therapeut middels 
een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek proberen uw 
klachten naar de oorzaak te herleiden en indien hier een 
manuele therapeutische behandeling voor geschikt is, be
handelen. Er wordt een behandelplan gemaakt met voor
lichting en adviezen. Wij combineren manuele therapie indien 
nodig met oa. fysiotherapie en trainingstherapie voor een 
optimaal resultaat en daarmee herhaling van de klachten te 
voorkomen.

Het doel is uiteindelijk het herstellen van de functie
stoornissen, pijnvermindering en het verbeteren van 
vaardig heden en dagelijks functioneren. Het verbeteren van 
mobiliteit en pijnvermindering zijn voorwaarden voor herstel.

Kunnen wij dan iedereen en alle klachten behandelen? Nee, 
dat kunnen we niet. In het onderzoek voorafgaand aan de 
behandeling moet duidelijk worden dat deze klacht middels 
manuele therapie te behandelen is. Is er twijfel over de 
oorzaak, zijn er dingen aanwezig die de behandelaar niet 
goed kan inschatten, dan zal er altijd overleg plaats vinden 
met uw huisarts en /of specialist voor eventueel aanvullend 
onderzoek en diagnostiek. Daarnaast moet de betreffende 
behandelaar over de expertise beschikken om deze klacht te 
kunnen behandelen. Ook binnen de manuele therapie bestaan 
specifieke methodes om een bepaalde klacht te behandelen 
door behandelaars die hier speciaal voor zijn opgeleid. Leeftijd 
speelt in principe geen rol. Iedereen van jong tot oud, van 
houten klaas tot topsporter kan middels manuele therapie 
behandeld worden mits aan de voorafgaande voorwaarden 
wordt voldaan.

Fysiotherapie
VitaForum

Kerstmarkt 9 december in Parkzicht
Ja, een wel hele vroege aankondiging! 

Maar omdat de Gazet eind november/begin december niet verschijnt maar pas medio 
december, willen wij u nu reeds uitnodigen voor de

 4e kerstmarkt in Dierdonk.

De kerstmarkt wordt gehouden op
zondag 9 december a.s. van 11.00 tot 16.00 uur in Parkzicht.

Verschillende mensen willen hun creativiteit tonen en u kunt deze spullen 
ook kopen zoals bij voorbeeld quilten, kaarten enz.

Dus kom naar “onze Dierdonkse kerstmarkt” om onder het 
genot van een hapje en een drankje elkaar te ontmoeten in een 

sfeervolle aangeklede omgeving! 

Tot dan!
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Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Ruysenaars|vdBroek is sinds 2012 een Pluspraktijk (certificering zorg-
verzekeraars), ’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.

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie
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Echtscheiding
Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mw. Mr. E. Kweens

            



Kent u deze Dierdonker al?
Mirjam van der Pijl
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie 
woont er in uw buurt en wat houdt 
hen bezig? In ieder editie een interview 
met een Dierdonker om hierachter te 
komen. Deze keer: Mirjam van der Pijl.

Mirjam van der Pijl, 62 jaar, moeder van 
drie zonen en wonend aan het Ocken
burghpark, is voor de gemiddelde Gazet
lezer zeker geen onbekende. Zeven jaar 
lang heeft zij verschillende rubrieken en 
columns voor ons mooie wijk blad ge
schreven, waaronder tot vorige maand 
nog de rubriek ‘Vrijwillig maar niet 
vrij blijvend’. Nu na 7 jaar, vindt ze het 
tijd worden voor wat anders. De dead
line stress hoeft voor haar niet meer zo 
nodig. Ze stopt dan ook met haar werk 
voor de Gazet.

Tijd om zich te vervelen is er niet, want 
Mirjam is naast haar vrijwilligerswerk bij 
de Gazet enorm betrokken bij tal van 
organi saties in Helmond en ook nog 
eens werkzaam als trouwambtenaar. 
Me nig Helmonds bruidspaar is door 
haar getrouwd. Ze trouwde, na heel veel 
aar zeling, ook een van haar eigen kin
de ren en onlangs nog haar enige neef. 
Over het trouwen van haar zoon zegt 
Mirjam: “Ik wilde het eerst niet doen, ik 
wil de moedertaken, geen werktaken op 
zo’n dag. Maar toen zeiden collega’s dat 
je ook niet wil dat iemand het doet waar 
je tenenkrommend naar zit te kijken. 
Boven dien was het een uit druk kelijke en 
intense wens van zoon en schoon doch
ter en nu ben ik zó blij dat ik het gedaan 
heb!”.

De meeste van u zullen haar echter ken
nen als prominent lid van de PvdA. Na 8 
jaar in de Raad van Helmond te hebben 
gezeten namens de PvdA, zit zij nu in het 
bestuur. Het is echt ‘haar partij’; ze is er 
al 40 jaar lid van en staat pal voor hun 
idealen van solidariteit en gelijkheid. 
“Ik vind de politiek heel erg belangrijk 
en politiek bedrijven ook heel erg leuk. 

Na jaren in de Raad en als wethouder in 
mijn vorige woonplaats in de buurt van 
Arnhem gewerkt te hebben, was het 
voor mij geen grote stap om ook hier 
weer voor de PvdA actief te worden. Ik 
heb het ontzettend goed in mijn leven 
en voel mij erg bevoorrecht en dank
baar. Juist daarom wil ik graag iets 
terugdoen, mensen die minder kansen 
in het leven hebben gekregen, kansen 
bieden. We moeten het samen rooien.”
Dit draagt zij niet alleen in de politiek 
uit, maar zeker ook in al haar andere 
ac ti vi teiten. Zo is zij al bijna sinds hun 
op richting betrokken bij Stichting Speel 
je mee: “Ik vind het ontzettend mooi 
werk. Het gaat in tegen de weggooi
maat schap pij en je kunt mensen helpen 
hun kinderen kind te laten zijn”. Ook is 
ze vrijwilliger bij de Voorleesexpress en 
komt in die hoedanigheid bij gezinnen 
thuis om twintig weken lang een uur per 
week de kinderen van het gezin voor te 
lezen. Doel is o.a. om zo hun taal achter
stand te verminderen.

Haar grootste passie in de winter
maan den is haar vrijwilligerswerk bij 
Het Kasteel van Sinterklaas. Ze is hier 
ooit begonnen als ‘een verzorger van 
de Pie ten’ voor 2 uurtjes in de morgen 
maar in middels doorgegroeid en is er 
nu als onze Goedheiligman in het land 
is, iedere dag mee bezig. Zes dagen per 
week van 7 uur ‘s ochtends tot 7 uur ’s 
avonds en op de maandagen, als het 
Kasteel voor bezoekers dicht is, ook een 
paar uurtjes! Ze vindt het fantastisch om 
te doen. Er wordt een sprookje tot leven 
gewekt met 450 vrijwilligers die een 
evenement neerzetten dat zijn weer ga 
in het land niet kent. “De Efteling is er 
niks bij”, vertelt zij anderen altijd. 

Hoewel Mirjam niet uit Brabant komt, 
voelt ze zich in Brabant helemaal thuis. 
Toen ze 20 was heeft ze een tijd in Eind
hoven gewoond en was na twee weken 
verliefd... twee keer zelfs: op Bra bant en 
op haar man. Door zijn werk woonden 
het gezin echter 31 jaar in de buurt van 
Arnhem, maar Brabant lonk te altijd. “Als 
we naar zijn ouders in de buurt van Oss 
op bezoek gingen en ik zag het bordje 
‘Welkom in Brabant’ langs de weg, dan 
voelde het alsof ik thuiskwam.” Toen 
haar man 9 jaar gele den een fulltime 

aanstelling aan de TU/Eindhoven kreeg, 
was de knoop snel door gehakt. Ze zoch
ten iets in de buurt van Eindhoven. 
Mirjam had als enige voor waarde ge
steld: niet naar Helmond! Maar toen 
zag ze hoe mooi Helmond opge knapt 
is. Het was allang niet meer die grauwe 
ar beiders plaats van 30 jaar terug die zij 
in haar hoofd had. En toen ze Dierdonk 
en haar huidige huis zag, was ze meteen 
verkocht. Ze werd acuut weer verliefd 
en dat is ze nog steeds: “Dit plekje in 
Dier donk is zo prachtig. Ik heb vaak het 
gevoel dat ik middenin de natuur woon, 
terwijl ik op 15 minuten van het centrum 
zit!”. Wat Mirjam be treft blijft ze dan 
ook nog heel lang in onze mooie groene 
wijk wonen. Wij gaan haar in ieder geval 
heel erg missen bij de Gazet en wensen 
haar heel veel ge luk in de toekomst met 
al haar andere bezig heden en plannen.

Namens de hele redactie en ook namens 
alle lezers van de Gazet wil ik je hierbij 
heel hartelijk bedanken Mirjam, voor al 
je inzet en alle bijdragen de afgelopen 
jaren.                                Maartje van Lith
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HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
   

       

Huijskensstraat 21  •  5706 XA Helmond (Brandevoort) 

GEZELLIG MET SMITS&SMITS

Maak het gezellig met 

nieuwe gordijnen van 

Smits&
Smits! 

Keuze uit 

honderden sto
ffen, 

ambachtelijk op maat gemaakt 

in eigen atelier.

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nlwww.smitsensmits.nl

Laat u verrassen op 

onze Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

Daarom Smits&Smits

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

•  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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

            



Nieuwe Prins bij de Rampetampers
Op vrijdag 2 november 2018 is Prins 
Werner d’n Urste in Residentie de 
Fonkel als Jubileumprins van de 55 
jarige Rampetampers voorgesteld. Dit In 
het bijzijn van zijn echtgenote, kinderen, 
vrienden, bekenden en een aantal 
bevriende carnavalsverenigingen. Nadat 
op het scherm van de tijdmachine eerst 
willekeurig zijn 54 illustere voorgangers 
passeerde stopte de tijd bij het jaartal 
2019 en stapte hij uit de tijdmachine. Hij 
volgt hiermee Prins John d’n Twidde op.
In het dagelijkse leven is hij beter 
bekend als, Werner van Voogels en 
wordt dit jaar net als de Rampetampers 
55 jaar. Hij is werkzaam als product 
conformity coördinator bij de fabriek 
die de veiligheid van baby’s in de 
auto vergroot, Dorel beter bekend als 
Maxi-Cosi. Werner is geen onbekende 
in de carnavalswereld, 22 jaar maak-
te hij deel uit van de Helmondse 
amusementsgroep Hers en Dwers. Het 
carnaval zit dus in zijn bloed. Hij laat 
als Prins samen met zijn echtgenote 
Sussane het carnaval 2019 over zich 
heen komen, en zij zullen met volle 
teugen gaan genieten. Zijn motto voor 
deze carnaval; “55 moet je 44”. 

Prins Werner ziet u graag op de de 
benefietmiddag op 16 december, de 
jubileumcarnavalsmis op 2 februari, 
de jubileumreceptie op 3 februari de 
zittingsavond Fonkel/Rampetampers 
op 8 februari, de zittingsavond 
Rampetampers/Fonkel op 23 februari, 
en de feestelijke middagen voor 
kinderen op 4 en 5 maart.

Prins Werner d’n Urste wordt in 
zijn zware taak bijgestaan door 
Burgemeester Ton, Ceremoniemeester 
Gerard, Vorst Koen en de wijze Raad 
van Elf met een geweldige Dansgarde, 
Showgroep en de jeugdige Narretjes.
Heeft u ook zin de raad te komen 
versterken? neem geheel vrijblijvend 
contact met ons op. Voor informatie 
zie www.rampetampers.nl of mail naar 
secretaris@rampetampers.nl tel 0492-
517210.
55 jaar Rampetampers
Benefiet-klets- en amusementsmiddag 
ten bate van de Stichting Energy4All. 
Carnaval 2019 heeft voor ‘De 
Rampetampers’ een speciaal jubileum 
jasje. Voor de aftrap van ons jubileum, 
hebben we een activiteit bedacht 
waarbij ‘De Rampetampers’ samen 
met ons trouwe publiek en een scala 
van kletsers en amusementsgroepen, 
waar we over de jaren een goede band 
mee hebben opgebouwd, een middag 
organiseren waar we een goed doel 
mee kunnen helpen. Onze Prins van 
afgelopen jaar, Prins John d’n Twidde, 
kwam met een idee om geld in te 
zamelen voor de Stichting Energy4All 
(http://energy4all.nl/) (Giro 4403).  
Deze stichting zet zich in om onderzoek 
te financieren naar de ontwikkeling 
van medicijnen voor zeldzame 
stofwisselingsziekten. Dit onderzoek 
is weliswaar vergevorderd maar meer 
onderzoek is nog steeds nodig. De 
reden om dit doel te kiezen is dat de ons 
welbekende kletser, Hans Eijkemans, 
een kleindochter, Jenkse,  heeft, die al 
het grootste deel van haar leven aan 
zo’n zeldzame stofwisselingsziekte 
lijdt. Deze middag staat de 9-jarige 
Jenske centraal. Opa Hans Eijkemans en 
oma Antoinette zetten zich al jaren in 
voor deze stichting en zullen ook deze 
middag in een tot kerst versierde zaal 
acte de présence geven. Ook zullen zij in 
de zaal verlichte flessen verkopen voor 
dit goede doel. En Hans zal één van de 
kletsers zijn.

Diverse amusementsgroepen, kletsers, 
muziek en organisaties hebben 
hiervoor belangeloos hun medewerking 
toegezegd. Op zondagmiddag 16 
december in de residentie van ‘De 
Rampetampers’ in wijkcentrum ‘De 
Fonkel’, Prins Karelstraat 123, te 
Helmond zullen we onder leiding 

van onze Jubileumprins mogen gaan 
genieten van een geweldig programma, 
met belangeloze medewerking van 
Hofkapel De Durbloazers, die de middag 
aan elkaar zullen blazen. Tevens zullen 
zij samen met Willy & René van de 
Kerkhof, hun carnavalskraker te gehore 
brengen. Ook zullen de tonpraters 
Hans Eijkemans, Rob Bouwman, 
Rob Scheepers (Sterksel), en een 
Mystery Gast kletser, afgewisseld met 
de amusementsgroepen Applaus, 
Tadaa en Dubbel Trubbel, optredens 
verzorgen. Natuurlijk zullen ook de 
Dansmarietjes, de Showgroep en de 
Narretjes van de Rampetampers hun 
jubileumdansen tonen. Licht en geluid 
worden geregeld door de ‘HEG groep’. 
De middag wordt ondersteund door ‘De 
Fonkel’ en georganiseerd door C.V. De 
Rampetampers.  
Entree voor de middag kost het 
carnavaleske bedrag van 11 EURO, 
waarvan het grootste deel naar het 
goede doel gaat. Aan het eind van de 
middag hopen we een mooi bedrag te 
mogen overhandigen aan de directeur 
van Stichting Energy4All , Paul in den 
Bosch. De ontwikkeling van medicijnen 
voor stofwisselingsziekten is al in een 
ver gevorderd stadium, maar voor die 
laatste loodjes is nog geld nodig en daar 
willen de jubilerende Rampetampers 
graag hun steentje aan bijdragen 
middels deze actie. 
Kaarten á € 11,00 zijn te koop bij 
‘De Fonkel’, ‘Primera de Luifel’ in 
winkelcentrum De Bus en online op 
www.rampetampers.nl. Aanvang 13.30 
uur, zaal open 13.00 uur.

Carnaval 2019, het is begonnen
Al 55 jaar een Ram goede carnavalsvereniging

&
Met medewerking van:  

Hans Eijkemans - Applaus - Rob Bouwman - Rob Scheepers (Sterksel) -  
Tadaa - Mystery gast - Dubbel Trubbel - de Durbloazers -  

De Narretjes, Dansmarietjes en  
Showdansgroep van de Rampetampers

Stichting Energy4All - www energy4all nl  - Giro 4403

RAMPETAMPERS
Energy4All
RAMPETAMPERS 
Energy4All
Benefietmiddag Rampetampers 55 jaar

Kaartverkoop bij Wijkcentrum ’De Fonkel’,  
’Primera De Luifel’ in winkelcentrum de Bus en via internet www.rampetampers.nl

Powered by ’de Rampetampers’

Benefietmiddag met kletsers en amusement voor Stichting Energy4All 

Zondagmiddag 16 December 2018 - aanvang 13.30 uur
        Wijkcentrum ’De Fonkel’ Prins Karelstraat 123, Helmond

(Sterksel)
Rob Scheepers

de Durbloazers

Rob BouwmanHans Eijkemans

Applaus

Tadaa

Dubbel Trubbel??Mystery gast
met schlager Willy en Rene

,
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De kookmuts
Deze laatste maand van de herfst is het 
tijd voor een gerecht dat zeer goed past 
bij het wat natte en gure weer van de 
maand november. ’s Avonds na het werk 
of school, het is al wat vroeger donker, en 

dan een heerlijke stoofschotel waar je lekker warm van wordt. 
Ik gooi er ook nog maar een weerspreuk tegen aan;

Als op Sint-Maarten de ganzen op het ijs staan, zullen ze met 
Kerstmis door het slijk gaan. Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand november 
Boeuf bourguignon
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . voor 4 personen

Ingrediënten
800 g rundstoofvlees 
250 g champignons
200 g gerookt spek
800 g vastkokende kleine aardappels
6 stronken witlof
2 stengels bleekselderij
1 wortel
1 grote ui
2 tenen knoflook
1 fles rode wijn (bourgogne)
1/3 bos peterselie
3 takjes tijm
6 jeneverbessen
2 kruidnagels
2 blaadjes laurier
klont boter
3 eetlepels bloem

Benodigdheden
Grote braadpan
Hoge koekenpan
Bolzeef
Opvangschaal
Kom

Bereidingswijze
Snijd het rundvlees in stukken en doe dit 
in een kom.
Maak de ui schoon en snijd in grove 
stukken. Kneus en pel de knoflook. Was 
en snijd de selderij en wortel in grove 
stukken.
Voeg de groente bij het vlees, doe de 
laurier en tijm erbij en kruid met grof 
zout, peper en kruidnagels. Kneus de 
jeneverbessen in een vijzel en voeg ook 
bij het vlees.
Giet de rode wijn bij het vlees en 
groente en dek af met huishoudfolie.
Laat een nacht marineren in de koelkast.
Haal het vlees een uur voor bereiding uit 
de koelkast. 
Verwarm de oven voor op 160 graden.
Giet alles door een zeef en vang de 
marinade op en bewaar voor later. 
Haal het vlees tussen de groente uit en 
bewaar apart.
Smelt een klont boter in een braadpan 
met dikke bodem.
Snijd het gerookte spek in blokjes en 
bak in de boter, voeg dan het vlees toe 
en laat rondom kleuren.
Maak de champignons schoon en snijd 
in vieren, doe ze bij het vlees en laat op 
hoog vuur mee bakken.
Haal intussen de tijm, kruidnagels en 
jeneverbessen tussen de groente uit en 
voeg toe aan het vlees. Bestrooi met 3 
eetlepels bloem en bak even mee.

Giet de marinade over het vlees en 
breng aan de kook. Kruid met peper en 
zout.
Doe het vuur uit, leg de deksel op de 
pan en zet in de voorverwarmde oven 
voor ongeveer 2 uur.

Garnituur:
Schil de aardappelen, halveer en was ze 
en kook in licht gezouten water.
Smelt een klont boter in een hoge 
koekenpan met deksel.
Maak de witlof schoon en verwijder de 
harde kern en bak rondom in de boter.
Kruid wat met peper en zout en bestrooi 
met een beetje nootmuskaat. Doe er 
een scheutje water bij, doe de deksel op 
de pan en laat gaar stoven op laag vuur.
Giet de aardappelen af en bak in een 
koekenpan met een klont boter.
Snijd ondertussen de peterselie fijn.

Serveren:
Serveer de boeuf bourguignon met de 
witlof en de gebakken aardappelen.
Strooi over de aardappelen de 
peterselie.

Tip(s):
• Voor hele of gehalveerde aardappelen 

bakken kun je ook aardappelschijfjes of 
krieltjes gebruiken.

• In plaats van witlof als je dit te bitter 
vindt kun je alle denkbare seizoen 
groente of combinaties nemen.

bron: De kookmuts.

Nieuwsblad voor Dierdonk26

               



Afgelopen maand hadden we het oude Egyptische alfabet. 
Met het alfabet op een andere pagina erbij kon je deze 
gemakkelijk maken. Uiteindelijk bleek dat de volgende zin 
op de Spinx geprojecteerd was, wat natuurlijk ook de juiste 
oplossing was “Zet de klok een uur achteruit. De zomertijd 
is voorbij”. Hij was niet moeilijk, en toch weer een terugval 
in  het aantal deelnemers. We kijken het nog 2 uitgaven aan. 
Blijft het bij te weinig inzendingen is er vanaf februari 2019  
voorlopig op deze pagina geen prijspuzzel meer. 
Dus kinderen van Dierdonk ga 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 Friedy van de Reek, Penningmeester 
van de Wijkvereniging weer 3 willekeurige kinderen 
getrokken. Deze hebben op 27 oktober hun prijs, zijnde een 
boekenbon van de Ganzenveer, in ontvangst genomen. Op de 
foto hieronder de gelukkige prijswinnaars. 

Van Harte Gefeliciteerd!

Doe jij ook mee?
Deze maand weer een woordzoeker, de woorden zijn in alle 
mogelijke richtingen in het diagram verborgen. De letters 
mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. De overgebleven 
letters vormen, horizontaal, regel voor regel van boven naar 
beneden gelezen een trefwoord. Veel puzzelplezier. 
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: Zaterdag 17 november 2018.

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Marijn van Kessel, Yora Kuijpers en Tygo Hoefnagels

De puzzel

De oplossing:
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adres
altijd
bami
bewoning
bloeien
bootreis
brinta

delta
draai
dunne
haai
heerser
hiel
keet

kraag
lintje
naaidoos
omwoelen
orkaan
panfluit
polsriem

safe
smerig
spekje
tenzij
vest
veulen
vismarkt
zutphen
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A E N A T N I R B 

N T G V E U L E N 

 De woorden:

            



Ondernemer van Bakel!
Hier had uw advertentie 

kunnen staan.

Informatie: 
advertenties@dierdonkgazet.nl 

telefoon 06- 40980106

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

24/7bereikbaar
Óok voor 
autoverhuur
Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s. 
Kijk op de website voor 
een volledig overzicht 
van onze huurauto’s.

www.automertens.nl

Weet u het al

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

 

 

 

TO T  Z I E N S
I N

B A K E L!!

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

 
 
 
 

Heerlijk genieten 
van een 

Oer Hollands
Kerstdiner

bereid uit productenvan onze streek

Meer info en reserveren: 
     0492-342200

    Bakel

KERST 2018

            



Op maandag 1 oktober zijn we 
op school gestart met de Kinder
boeken week. Het thema dit jaar 
was “Vriendschap” met het motto 
vriendschap is: kom erbij. 

Elk jaar besteden we op school na druk
kelijk aandacht aan de Kinder boeken
week. Het lezen wordt deze weken extra 
gestimuleerd en onder de aandacht 
gebracht. We wensen dan ook jong en 
oud heel veel (voor)leesplezier!

De groepen 1 t/m 6 hebben na afloop 
van de Kinderboekenweek op het 
podium gepresenteerd wat zij hebben 
ge leerd tijdens de Kinderboekenweek. 
Er is gezongen, gedanst, voorgelezen en 
volop verteld. 
De groepen 7 en 8 hebben de Kinder
boekenweek afgesloten met een voor
lees  wedstrijd. Uit elke groep mocht één 
leerling voorlezen. Uit die leerlingen 
werd door een jury een winnaar ge
selec teerd. De schoolkampioen. 
Zij mag basisschool Dierdonk 
gaan vertegen woordigen 
tijdens de vervolgronde(s). 

Een impressie van de 
Kinderboekenweek 
en van de afsluiting 
van de Kinderboeken week op 
basisschool Dierdonk: 

Gouden week
In week 38 was het de gouden week 
op basisschool Dierdonk. In de gouden 
week werd er extra aandacht besteed 
aan de gouden regels die op school 
gelden. Het doel van de gouden 
week is het creëren van een positief 
schoolklimaat door met de groep te 
werken aan “Hoe gaan wij om met 
elkaar?” 

De gouden regels: 
• We hebben respect voor elkaar 
• We zorgen ervoor dat iedereen 

het fijn heeft 
• Wij zorgen goed voor onze 

spullen en de school 

In groep 1/2 hebben we de gouden 
regels besproken. We hebben 
onder andere met behulp van ge
dichtjes en prenten besproken 
hoe je aar dig (respectvol) kunt zijn 
voor elkaar. 
Hieronder op de foto zie je waar 
de kinderen lief zijn voor elkaar 
(duim omhoog) en waar ze niet 
lief zijn voor elkaar (duim omlaag).

BS Dierdonk: Kinderboekenweek 2018
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Stichting Draaiorgels Helmond
Voorlopig geen Carat concerten maar wilt u gratis concerten 
blijven bezoeken, geen probleem. Voorlopig kunt u zondags 
terecht in de Gaviolizaal bij De Stichting Draaiorgels 
Helmond 
Zondag 11 november 2018, opening carnavals seizoen in 
Helmond.

Toch opening van het carnavalsseizoen in Helmond. Minder 
spectaculair als Maastricht of Keulen, echter zal het zeker 
een gezellige middag worden. 11-11 valt op een zondag en zo 
kwam het idee van een dag met carnavaleske kapellen. Dat 
blijkt dan nog niet zo gemakkelijk als het lijkt. In elk geval gaat 
het door met natuurlijk ondersteuning van onze orgels. Gouwe 
ouwe, met o.a. “hup daar is Willem met de waterpomptang”, 
“Als het gras 2 kontjes hoog is”  maar ook “d’n Helmonder” 
zullen door de orgels vertolkt worden. Kom en beleef de 
opening van carnaval 2019. We beginnen om 14.00 uur, of 
eerder (kijk hiervoor op de Website of weekkrant) met een 
open einde wat tijd betreft. Zaal open vanaf 12.30 uur
Zondag 18 november 14.00 tot 16.00 uur, het koor van de 
Aarlese Revue en Irisch Koffie.

Vandaag komt Sint 
Nicolaas aan in 
Helmond, maar dit 
valt natuurlijk prima te 
combineren met een 
bezoek aan dit dubbel 
concert. Goede wijn 
behoeft geen krans. 
De Aarlese Reveu 

heeft met “de bevrijdingsrevue”, in 2014 en 2015, “Unne 
Skônne Avond” in 2016, en “terug naar de tijd van toen”, 
hun sporen al verdiend in de Gaviolizaal. Deze middag laten 
zij de mooiste liedjes de revue  passeren aangevoerd door 
hun enthousiaste dirigente Riet van de Zanden. Aansluitend 
zal de vierkoppige formatie Irisch Koffie u mee ontvoeren 
naar hoe kan het ook ander Ierland maar ook Schotland. Zij 
zingen mooie ontroerende, 
luister- en meezingliedjes, 
waarbij het meezingen 
zeker niet verboden is. Het 
concert begint om 14.00 
uur en duurt tot 16.00 
uur. Zaal open 13.00 uur, 
sluiting om 17.00 uur.

Zondag 25 november 14.00 tot 16.00 uur, Het Over Dag 
Ensemble uit Beek en Donk met Ons Hermenieke uit Eindhoven

Vandaag een dubbel concert. Een aantal oud-leden van het 
eind 2008 opgeheven orkest DZGAKEMV (De Zo Goed Als 
Koninklijk Erkende Muziek Vereniging), dat in Beek en Donk 
zeer bekend was, hadden het initiatief genomen om een or-
kest op te richten dat overdag zou gaan repeteren. Het was 
dus bestemd voor muzikanten die niet meer werkzaam zijn 
in het arbeidsproces of anderszins tijd hebben om overdag 
te repeteren. Daarmee was ook de naam OverDagEnsemble 
geboren! ODE Laarbeek startte 1 januari 2009 met 22 enthou-
siaste muzikanten. Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot 
een volwaardig orkest met 40 muzikanten. De muzikanten zijn 
afkomstig uit verschillende plaatsen in de regio. Het orkest 
staat onder leiding van dirigent Hubert Geurts
Vandaag verzorgen zij dus het concert samen met “Ons Her-
menieke“ uit Eindhoven. Van 
oorsprong een carnavals muziek 
klubke maar ze maken heden ten 
dage geen carnavalsmuziek meer, 
ze treden met carnaval ook niet 
op. Zij bestaan ruim 40 jaar en 
het repertoire bestaat voorna-
melijk uit “gouwe ouwe”  van An-
dre Hazes , Bill Hayley, Cliff Richard, Boudewijn de Groot, Jan 
Smit en vele anderen. Het zijn allemaal amateurs en zij hebben 
veel plezier op hun wekelijkse repetitie onder leiding van een 
echte dirigent zodat hun muzikale niveau volle aandacht krijgt. 
Zondag 2 December 14.00 tot 16.00 uur Zang en amuse-
mentsgroep “de Notenkrakers” en opening van de Kerst-
groepenexpositie.
Voor het vierde jaar op rij openen zij in de Gaviolizaal de Kerst-
tijd  op de 1e Advent. Een sfeervol concert met een vleugje 
kerst in deze periode waarbij zowel de Sint Nicolaas tijd en de 
Kersttijd samen komen. De Sint Nicolaasdecoratie tooit nog 
de Gaviolizaal maar ook de Kersttijd heeft zijn intrede gedaan. 
Tijdens het eerste liedje “Steek dan een kaarsje aan” zal het  
eerste kaarsje in de grote adventskrans worden ontstoken. 
Zij verzorgen regelmatig  gezellige (meezing) optredens voor 
senioren, zorg – en verpleeginstellingen, wooncentra, de Zon-
nebloem, Rode Kruis, KBO’s etc. 
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activiteiten november en december
Ook dit jaar hebben wij de familie Senders bereid gevonden 
een aantal van hun kerstgroepen bij ons te exposeren. Een 
speciale groep dit jaar is de Kerstgroep uit de voormalige Leo-
nardeskerk. De expositie is geopend tijdens onze openingstij-
den en ook gratis te bezoeken. 
Zondag 9 december 14.00 tot 16.00 concert door wereldmu-
ziekkoor Makandra

In Januari 2017 waren ze al te gast en zongen in alle talen 
de sterren van de hemel, Afrikaans, Chinees, Russisch 
noem maar op. Een wereldmuziekkoor waardig. Makandra 
Wereldmuziekkoor Deurne is een gemengd koor, verdeeld 
in vier zangpartijen waaronder een sopraan-, alt-, 
tenor- en baspartij. Het koor houdt zich bezig met het 
a capella zingen van meerstemmige wereldmuziek of zang 
met begeleiding van instrumenten, dit onder de bezielende 
dirigent en en artistiek leider Celinda Scheepers.

Zondag 16 december 14.00 tot 16.00 uur de Parkbloazers 
De Parkblaozers willen entertainment brengen dat niet alleen 
het samen muziek maken bevordert, maar ook het publiek 
aanspreekt. De Parkblaozers treden dan ook geregeld op in 
binnen- en buitenland. Muziekgezelschap de Parkblaozers uit 
Nuenen (Noord-Brabant) is opgericht in 1982 en zijn muzi-
kanten met ambitie. Het is een gemotiveerde groep muziek-
beoefenaars die een aantal jaren geleden een nieuwe weg 
zijn ingeslagen op het gebied van muziek en muziek maken. 
Het resultaat is een gevarieerd en verrassend repertoire, 
uitdagend en aantrekkelijk voor zowel uitvoerenden als toe-
hoorders. De huidige sterkte van het orkest bestaat uit 30 
personen

Vooraankondiging: 23 december van 14.00 tot 16.00 uur 
kerstconcert door het koor Chant’Oers en Muziekband “de 
Muzikale”.
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

De Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje 
bestaat sinds 1994. Onze groep bestaat 
uit ca 50 enthousiaste vrijwilligers, die 
met veel plezier optredens verzorgen 
voor zorginstellingen en andere clubs 
met een sociale doel stelling.
Onder de bevlogen leiding van onze 
Dirigent Frans Sijmens brengen wij een 
programma waarbij wij ons publiek 
laten genieten van Nederlands en an-
ders talige luister- en meezingliedjes, 
die door onze lady speaker op een leuke 
manier aan elkaar worden gepraat. 
Sfeer ge zelligheid en kwaliteit staan bij 
ons hoog in het vaandel.

Vier maal per jaar organiseren wij 
een meezing avond in wijkgebouw 
Parkzicht in de wijk Dierdonk. U 
wordt uitgenodigd mee te zingen 
vanaf een groot videoscherm, of u 
kunt een boekje kopen. De eerst 
volgende zangavond vindt plaats op 

woensdagavond 28 november 2018 
van  20.00 tot 23.00 uur Deze avonden 
zijn steeds weer een mooi feestje. De 
entree en de koffie zijn gratis.

Heeft u zin om u bij ons koor of 
orkest aan te sluiten laat het ons dan 
weten. U kunt dit doen tijdens de re-
pe  tities in wijkhuis Parkzicht op de 
woensdagavonden van 19.45 en 23.00 
uur of via onze website. Meer informatie 

over optredens en de meezing avonden 
vindt u op: www.akkoordje.nl.

Wij wensen u veel zang en luister 
plezier.

Meezingavond op 28 november in Parkzicht
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R.J. van Hagen   TANDARTS   0492-556 156

Coendersberglaan 42

5709 MA  Helmond - Dierdonk

 p n l  and  i  e  p tti  iVoor professionele tandheelkunde in een prettige omgeving.

w. t e .www.tandartsvanhagen.nl
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Bernhardstraat 15
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad 
en diversen grondwerken. 

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 
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Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost  zaterdag 18.30 u
  zondag 9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum) zondag 11.00 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord) zondag 9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) 
  zondag 11.00 u
Weekdagen: Jozefkerk. ma, wo, do, vr 19.00 u
  en di, do 9.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255 pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken H.W. Dings (522109 

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

Zondag 4 november: Viering 
met bisschop De Korte in de 
Jozefkerk
Op zondag 4 november is er een 
Pontificale Eucharistieviering in de 
Jozefkerk om 10:30 u. Mgr. Dr. G. de 
Korte zal samen met pastoor Seidel en 
diaken Dings voorgaan in de Eucharistie-
viering die rechtstreeks wordt uitgezon-
den op NPO2.
Voorafgaand aan de viering, is er om 
10:15 een geloofsgesprek op TV, waarin 
Leo Fijen op bezoek is bij Caritas0492, 
het eetpunt voor de minima van 
Helmond in de Jozefkerk.

Zowel de viering als het geloofsgesprek 
zijn naderhand te zien op kro-ncrv.nl/
geloofsgesprek en kro-ncrv.nl/eucharis-
tie viering.
De viering in de Lambertuskerk komt 
die zondag te vervallen, de Cantorije St. 
Lambertus zingt in de TV-mis.

Geloofscursus “Augustinus als 
venster op ons leven.“
De eerste van de zes bijeenkomsten 
op woensdagavond is op 21 november 
van 20:00 – 22:00 uur in de zaal van de 
Jozefkerk Tolpost 1. Toegang gratis.

Info bij: 0492840669 
l.denbreejen@bbhmail.nl of: 
ingridcascia@gmail.com.

Oscar Romero, een nieuwe 
heilige in onze kerk
De vermoorde aartsbisschop van San 
Salvador en mensenrechtenactivist, 
Oscar Arnulfo Romero y Goldámez, is 
ook voor ongelovigen een heilige en 
een rolmodel. Dat zegt de hulpbisschop 

van El Salvador, kardinaal Gregorio Rosa 
Chavez (76). Oscar Romero y Goldámez 
(1917-1980) was aartsbisschop van 
San Salvador. Hij werd in 1980 tijdens 
een kerkdienst achter het altaar 
doodgeschoten wegens zijn inzet voor 
sociale rechtvaardigheid. Hij heeft 
zijn leven gegeven voor zijn volk, zegt 
Chavez.

Volgens bisschop Chavez rakelt de 
heiligverklaring die op 14 oktober jl. 
plaatsvond, ook de herinneringen 
aan de periode van de burgeroorlog 
en dictatuur op. Mgr. Oscar Romero 
droomde van een arme, missionaire 
Kerk, die geen banden heeft met de 
machtigen. Een Kerk die vrij zou zijn 
van politieke, economische en militaire 
invloeden. Daarom ziet deze paus in 
hem ook een model voor elke priester 

en voor een Kerk die een kerk van de 
armen moet worden, zegt kardinaal 
Chavez. (bron: Roerom)

Ook wij willen als Lambertusparochie 
steeds een keuze maken voor de 
armen in onze wereld. Wie wij zijn, 
wordt niet bepaald door ons bezit of 
aanzien. In de armen – ook in Helmond 
– herkennen wij het gezicht van Jezus 
die zelf arm werd toen Hij mens werd 
zoals wij. Aartsbisschop Romero is 
één van de vele heiligen die zijn leven 
heeft gegeven voor rechtvaardigheid 
en de waardigheid van de mens. Hij is 
een actueel voorbeeld om ook in onze 
wijken christen te zijn, dienstbaar aan 
de medemens, in de geest van het 
evangelie. Caritas0492 is een van de 
manieren waarop wij dat ideaal willen 
waarmaken in Helmond.
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier 
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur 
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten. 
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en 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.bethlehemkerkhelmond.nl

Zorg-Saam
Het nieuwe activiteiten programma is 
met het begin van het kerkelijk jaar in 
september gestart.
Het is een programma met een zo breed 
mogelijk aanbod, zodat er voor jong en 
oud wat te kiezen valt.

Aan de hand van het jaarthema ‘Zorg
Saam’ buigen we ons over het zorg 
hebben voor jezelf, de ander, de wereld 
om je heen. Maar ook de zorg om jezelf, 
de ander en de wereld om je heen.
Door er met anderen over te spreken, 
de zorgen te delen, hopen we dat we er 
samen voor zorgen om oog en oor voor 
elkaar te hebben, te ervaren dat je er 
niet alleen voor staat en te komen tot 
activiteiten, die het ‘samen zorgen’ tot 
uiting brengen.

Enkele activiteiten zijn o.a. :
• Zincafé lezingen: 13 november: 

Mohammed Ajouaou over: “De 
ethische grondslagen van de islami
tische armenzorg”. 11 decem ber: 
Tilly de Kruyf over: ”Voltooid leven”

• Bijbelanderskring. Ondanks dat 
de bij bel een oud boek is blijkt ze 
vaak genoeg ook zeer actueel. 19 
november kijken en bespreken we 
het TV programma “kijken in de 
ziel”

• Reset geloofscursus gericht op 
diegene die het contact met de kerk 
kwijt zijn. 5 november en verder 
elke 1e maandag van de maand.

• Wat Jodendom, Christendom en 
Islam met elkaar verbindt. Lezing 
20 november door prof. Cees den 
Heyer

• Samen wandelen (meestal 5 km) 
in de bossen rond Helmond. Elke 

1e vrijdagmiddag in de maand om 
13.30. Info startplaats bij Corine 
Beeuwkes van Ede

Dit is slechts een greep uit het ‘Zorg
Saam’ programma. Het is niet alleen 
voor mensen die lid zijn van de Bethle
hem kerk. Iedereen die interesse heeft is 
welkom.
Lezingen en gespreksgroepen beginnen 
20.00 uur in de ontmoetingsruimte van 
de Bethlehemkerk.
Er is nog veel meer. Vraag naar het 
com plete programma bij één van de 
wijkteamleden of kijk op de website.

Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen houden we koffie
inloopochtend in de Ontmoetings
ruimte van de Bethlehemkerk van 10.00
12.00u. Een ieder die het gezellig vindt 
om een kopje koffie te drinken samen 
met anderen, elkaar te ontmoeten op 
een doordeweekse dag, nodigen we 
hierbij uit! Van harte welkom!
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Scouting Paulus: Inloopdagen voorbij

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

De eerste twee weken van oktober 
hebben de bevers, welpen en scouts 
hun inloopdagen gehouden om nieuwe 
leden aan te trekken. Hieronder staat 
enkele kleine verslagjes van de inloop
dagen bij welpen en bevers. Totaal 
hebben we 20 nieuwe leden over ge
houden aan onze inloopdagen bij deze 
speltakken. 

Welpen; Wij van de welpen hadden 
twee hele leuke programma’s bedacht 
(vonden wel zelf) Als je de eerste week 
langs de blokhut liep hoorde je alleen 
maar timmeren, we waren aan het 
knut selen, we waren string art aan het 
maken, dat is op een houten plankje 
spijkers in een bepaald figuur erin slaan 
en dan daarna met wol om de spijkers 
heen knopen zodat je ziet wat voor 
figuur het is. Er zijn hele mooie creaties 
van vlinders, tot ankers, tot bloemen 
gemaakt.  
De tweede week als je langs de blok-
hut liep rook je allemaal vuur en 
etens geuren. We gingen koken in een 
dutch oven. (Dat is met een pan in het 

vuur).  We gingen kip cola maken. Wil 
je een pan op het vuur hebben, moet 
je natuurlijk eerst vuur maken, wil je 
vuur maken moet je hout hebben, dus 
de welpen mochten zelf hout gaan 
hakken. Toen ze genoeg hout hadden 
konden ze in groepjes proberen zelf een 
vuurtje te maken. Een aantal welpen 
was bezig met het snijden van de kip 
en groente voor in de kip cola. Toen 
dat gedaan was, werden de pannen in 
het grote vuur gezet en kon het bakken 
en koken beginnen. In de tussentijd 
waren er door de welpen ook al mooie 
vuurtjes gemaakt en als beloning van 
het harde werken mochten de wel pen 
marsmallows roosteren op hun vuur-
tjes. Dat ging er natuurlijk goed in. Toen 
eenmaal de kip cola gaar was hebben 
ze daar ook nog van gesmikkeld. We 
hebben twee hele leuke en verschil len-
de programma’s gedraaid en hopen dat 
de kinderen die zijn komen kijken het zo 
leuk vonden dat ze zeggen we blijven 
hangen!

Scouts; Afgelopen 2 weken zijn er ook 
bij de scouts inloopavonden geweest.  
De eerste avond was op 5 oktober. Er 
kwamen 6 kinderen een kijkje nemen 
bij de scouts. Op het programma stond 
een echte scouts activiteit. Lekker naar 
de bossen. We speelde het spel black 

ops. Dit is een variant op het spel levend 
stratego waar ieder kind een plaatje 
heeft waar een rang op staat. Door 
elkaar af te tikken kom je achter de rang 
van een ander. Degene met de hoogste 
rang heeft het tikken gewonnen. Zo 
gingen ze door tot ze elkaar helemaal 
verslagen hadden. De kinderen die voor 
de eerste keer mee deden vonden het 
super leuk en hebben een gave avond 
gehad zoals ze het zelf verwoordde. 

De tweede avond was op 12 oktober. Bij 
deze avond kwamen er 7 kinderen een 
kijkje nemen waarvan er 5 de vorige 
keer er ook bij waren. Dit maakt ons 
natuurlijk erg blij om te zien dat ze er 
weer waren. Deze avond hebben we op 
de blokhut een estafette avond gehad. 
We hebben de kinderen verdeeld in 
4 groepen die het tegen elkaar op 
moesten nemen. Verschillende soorten 
spel len kwamen aan bod. Zo hebben 
we geracet met een zelfgemaakte flint-
stone auto, wedstrijd gelopen op een 
wandelende A, de hersens ge kraakt 
over verschillende soorten puz zels, 
kruiwagen race en een snoep-eet-
wedstrijd gehad. De uiteindelijke win-
naar was groepje 4! Mocht je nu de 
inloopavonden gemist hebben en ben je 
tussen de 10 en 14 jaar dan kun je altijd 
even contact op nemen met ons om 
toch nog een kijkje te komen nemen. 
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