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Zonnepanelen op uw dak?? 

Bij ons een volledig geïnstalleerd systeem met gerenommeerde merken waaronder AEG 
JA SOLAR, SUNTEC of  CANADIAN SOLAR.  

String omvormer of omvormer met optmizers. 

 

 AEG 300wp Full Black – Duits merk Omvormer 

Nu vanaf 12 panelen €4650,00 incl. BTW, volledig geïnstalleerd 
gratis B.T.W teruggave service 

 

Bent u al zo verstandig geweest en heeft u al zonnepanelen? Vergeet dan niet twee keer per jaar 
uw zonnepanelen schoon te maken. Vraag vrijblijvend offerte aan. 

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 laatste voorwoord voor de kerst
Zo de klok is - als ik dit voorwoord schrijf 
- weer teruggezet en daarmee lijkt de 
herfst nu echt zijn entree te hebben ge-
maakt. De weerman laat weten dat de 
temperaturen nu zelfs in de min kunnen 
gaan komen, waardoor ik denk aan het 
warme Spanje. Waarom Spanje vraagt u 
zich misschien af en waarom niet Portu-
gal, Griekenland, Turkije of Kreta. Wel 
wie komt er uit Spanje, ja inderdaad Sint 
Nicolaas.

Na het feest van Sint Maarten op 11 
november, komt Sint Nicolaas met zijn 
traditionele Pieten op 17 novemberweer
aan in Helmond en neemt hij zijn in trek in 
het enige echte Kasteel van Sinter klaas. 
Voor ons een reden om er zowel op de 
kinder pagina’s als ook op de voor pagina 
aandacht aan te geven. De foto hebben 
wij gevonden op https://ditisonzewijk.nl/ 
en met dank aan “dit is onze wijk” deze 
mogen gebruiken. Wat zou het mooi zijn 
als Sint Nicolaas met de boot ook in Dier-
donk aan zou leggen.

Deze maand vindt u ook in de Gazet ook 
de uitslag van de enquête over de Gazet. 
Ik ben verheugd dat dit voorwoord over 
het algemeen goed gelezen en gewaar-
deerd wordt. Ook de advertenties blij-
ken een duidelijk nut te hebben voor de 
adverteer ders. Wat wordt gemist is een 
inbreng van advertenties door (kleine)
ondernemingen uit de wijk. Daarom daag 
ik u uit om ook in de Gazet te adverteren, 
volgens de enquête zou dit duidelijk zijn 
vruchten voor u af kunnen werpen.

Als deze Gazet bij u op de mat valt dan is 
de première van Augustus Oklahoma van 
toneelclub Maskerade al geweest. Heeft
u nog geen kaartjes voor dit culturele 
uitstapje in onze eigen wijk kijk dan of u 
nog snel een kaartje kunt bemachtigen.

Sinds we 2 jaar geleden zijn begonnen 
om naar 10 edities per jaar te gaan heeft
de November Gazet een wat langere 
looptijd. We overwegen om voor 2020

de Gazet van November eerst uit te bren-
gen rond de 15e van de maand. Daarmee 
wordt de looptijd van de oktober Gazet
wat langer en die van november wat 
korter, zodat er meer evenwicht is en de 
artikelen over Sint Nicolaas en Kerst niet
te vroeg geplaatst hoeven te worden.

Zo vindt u deze maand een artikel over
Kerstbloemschikken op 16 december en 
een Kerstochtend voor ouderen op 18 de-
cember. Deze activiteiten zijn in Parkzicht
waar ook het carnaval zich al aanmeldt.

Bent u nog geen lid van de wijkvereniging 
ook dan kunt u uw kans grijpen om dit 
alsnog te doen met het aanmeldformu-
lier of gewoon via de website. U merkt 
het voordeel al als u mee doet met het 
Kerstbloemschikken.

Verder vindt u weer de gebruikelijke 
rubrieken, waarbij de computer inloop 
opvalt, die deze keer het Whatsaps ver-
haal aankaart en toeval of niet in de ru-
briek juridisch worden ook de juridische 
aspecten in kaart gebracht. Verder een 
opmerkelijke “kent u deze Dierdonker”, 
maar zeker niet vreemd voor de tijd van
het jaar.

De volgende Gazet is het januarinummer 
en traditiegetrouw is dan het voorwoord
voor het bestuur van de wijkvereniging.

In deze zinnen wens ik u allen veel lees-
plezier, fijne feestdagen en een gezond
2020.
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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

Huisartsenpunt Dierdonk
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
Spreekuur op afspraak (558732
www.huisartsenpunt.nl

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

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

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Afspraken: 9:00-14:00 (518551
www.verloskundigendeuiver.nl

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

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
Sportieve BSO Sportstuif,
Braakse Bosdijk 1A, (088 633 20 20

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
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.

MoetNiks
  (06 20397918

  annigje1945@gmail.com
DierdonkEvents
dierdonkevents@dierdonk.nl

De fotoclub van 
Dierdonk

www.fotodier.nl (06 21606934
stevenlangewouters@hotmail.com

Dierdonkdagen
bestuur@dierdonkdagen.nl
activiteiten@dierdonkdagen.nl
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat: Horstlandenpark 6,
5709MB Helmond
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl

Secretariaat: 
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl

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. C. Michielsen (574025,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
contact: ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. Tineke de Jong
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, (518956
owhdhelmond@gmail.com

informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
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Helmond
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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:  1 december.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 20 december.

C O L O F O N G A Z E T
19e jaargang nr.10.  
Editie november 2019
Verschijnt 10x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
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Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
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Maartje Warbroek - van Lith
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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:
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5709 SG Helmond, (517210)
E-mail: redactie@dierdonkgazet.nl

Druk: Vane Druk v.o.f.

De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
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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 

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.VANDUPPEN.NL OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL  OOSTENDE 10, HELMOND,  | (0492) 52 30 51

GROOTSTE 
SMEG ASSORTIMENT IN DE REGIO

Lang paard

 

Koken

m p 3 mei 15 df   1   24 4-2015   2 :25:16

Gaat een piet naar een
de stallen van
sinterklaas en vraagt 
aan de paardenpiet:
"Kan ik een paard een 
tijdje lenen?"
Zegt de paardenpiet: 
"Hoe lang wil je hem
hebben?"
Zegt de piet:
"De langste die je hebt
want we zijn met vijf 
 pieten.

            



Alles draait om de Euro
Er spelen nogal wat zaken een belang-
rijke rol in het lokale nieuws zoals: 
stikstof problemen, stijgende bouw-
kosten, vertraging, budgetoverschrij-
ding, duurzaamheid en bodemveront-
reiniging.
Er zijn in verband hiermee drie dingen 
die bij Helder Helmond een rol spelen:

Huis van de stad.
Ons nieuwe, duurzame stadhuis wordt 

volgens de wethouder van Dijk budgettair neutraal gebouwd 
en alle bewijzen staan in degelijk onderbouwde documenten. 
Onverwachte zaken als bodemverontreiniging en de 
stikstofmaatregelen staan er niet in. Helder Helmond vraagt 
zich af of het nieuwe stadhuis wel ”smoel” kan krijgen op de 
plek van het oude stadskantoor, opgesloten tussen de Vlisco 
en de hoogbouw rond het station. Boscotondo heeft dat in elk 
geval wel. Wij, als Helder Helmond blijven kritisch kijken naar 
de ontwikkelingen, zeker als het over het budget gaat.

Openbaar onderwijs.
Er is een chronisch gebrek aan geld als het gaat over 
het openbaar onderwijs. Door de erfenis van de vorige 
coalitie zitten we nu met het afgesproken IHP (Intergraal 
HuisvestingsPlan) en de gevolgen daarvan. Er uit springt het 
“Jan van Brabantcollege” aan de Molenstraat. Ze roepen al 
jaren om extra geld voor nieuwbouw en een andere plek. 

Het Dr.-Knippenbergcollege krijgt nieuwbouw en het Carolus 
Borromeus college heeft net nieuwbouw. Zij zuigen met hun 
nieuwbouw veel leerlingen aan. Carolus heeft dat al bewezen 
toen ze in Brandevoort begonnen. Als er niet snel iets gebeurt 
is het middelbaar openbaar onderwijs verdwenen. Wij 
steunen het Jan van Brabantcollege zoals meerdere partijen. 
We hopen op een goede uitkomst en snel. Het is altijd 
gemakkelijk bezuinigen op onderwijs en zorg, de landelijke 
overheid geeft het voorbeeld.

Het evenementenbeleid.
Zoals U misschien weet gaat de schaatsbaan op de markt in 
de winter niet door vanwege de vermindering van subsidie, 
deze is gehalveerd. Wij als Helder Helmond vinden die 
bezuinigingen wel erg gemakkelijk en onnodig: de schaatsbaan 
was de afgelopen jaren een groot succes. Wil je leven in de 
stad en een centrum wat meer is dan alleen een winkelgebied, 
moet je er wat voor over hebben.

Louis van de Werff
Helder Helmond

Helmondse politiek moet knopen doorhakken
Belangrijke dossiers zijn er op dit 
moment in de Helmondse politiek 
aan de orde.
De besprekingen rond de begroting 
2020 staan voor de deur en alhoewel 
de financiële positie niet slecht is te 
noemen, zijn er toch zorgen.

Alleen al de uitgaven rond de Parti
cipatiewet in combinatie met het werk 
van Senzer zijn zorgenkindjes. Oorzaak: 

teruglopende inkomsten vanuit het rijk.

De plannen rond de Braak zijn ook steeds in het nieuws; 
ondanks de prachtige vormgeving van het gehele gebied 
beginnen er kleine scheurtjes te komen in de planvorming. 
Verontreiniging van de grond was de eerste waaraan weer 
financiële consequenties hangen, En dan nu ook nog een 
“verhitte” discussie over de plaats van het zwembad, mogelijk 
ten kosten van andere functies zoals Con Brio.

Een ander heet hangijzer is de financiering van het Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs; vele miljoenen moeten er bij 
om in adequate huisvesting te voorzien. Het Jan van Brabant 
dreigt daar de dupe van te worden

In de Haagse (tweede Kamer) politiek begint een andere wind 
te waaien: de oppositie zoekt aansluiting met het beleid van 
de regering. De voorman van GL geeft daar duidelijk blijk van.

Kan dat ook in Helmond? Ik doe een poging.

Een dezer dagen stond in de krant dat Helicon in Helmond 
wil blijven, maar te ruim in haar jasje zit qua huisvesting op 
Suytkade.

Kunnen we Jan van Brabant en Helicon niet uitruilen en daarbij 
het monument van de oude HBS intern te laten verbouwen 
tot appartementen.

Vele vliegen in een klap!

Jan van Aert,
Raadslid 50Plus
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Activiteitenoverzicht MoetNiks nov. / jan.
Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting
Winterperiode van 03 
oktober tot april 2020 Computer inloop Iedere Donderdag van 10.00 uur tot 

12.00 uur in Parkzicht
Voor iedereen met vragen over PC 
gebruik

30 oktober Geen Koersbal
Geen Jeu de boules

Zaal Parkzicht bezet ivm 
Maskerade voorstellingen

5 november Excursie hoofdlocatie 
Lavans

Ringdijk 20(ingang zijde 
Vossenbeemd) Helmond.
13.00 uur tot 15.30 uur.

Opgave voor 27-10 bij activiteiten-
commissie, heb je geen vervoer of 
kun je anderen meenemen geef dit 
door bij opgave. Geen bijdrage en 
Vol is Vol

6 november Geen Koersbal
Geen Jeu de boules

Zaal Parkzicht bezet ivm 
Maskerade voorstellingen

19 november Indoor Curling Aanvang 14.00 uur.
Heesvensestraat 21A Lierop
Heb je geen vervoer of kun je 
anderen mee nemen geef dit door 
bij opgave

Opgave voor 12 november bij 
activiteitencommissie. Bijdrage
leden wijkvereniging €6,-- voldoen 
bij opgave, niet leden €8,50

18 december Kerstviering Parkzicht, door Dierdonk Events Informatie volgt nog
8 januari Nieuwjaarsborrel Koersbal Parkzicht

Iedere woensdag Koersballen
Jeu de boules

Parkzicht 10.00-12.00 uur
Promenade Parkzicht Indien het weer het toelaat

Contactpersonen: Ans Postma tel:06 20397918 / Henk Arts tel:537112 / Wim Claassen tel: 559737

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Aarle-Rixtel
Dinsdagmiddag 8 oktober was MoetNiks op excursie bij 
waterschap Aa en Maas.

Hier worden wij hartelijk ontvangen met koffie en thee.
Eerst de theoretische uitleg over het ontstaan van de 
waterschappen.

Aan het hoofd van de waterschappen staat de dijkgraaf, die 
verantwoordelijk is dat wij geen natte voeten krijgen.
Dit gebeurt door waterbeheersing: zoals gemalen, sluizen, 
stuwen maar ook dat de dijken hoog en sterk genoeg blijven.

Wat gebeurt er bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie hier in 
Aarle-Rixtel.
Hier wordt het vieze rioolwater schoon gemaakt.
Het schoongemaakte water gaat dan terug naar de Aa, Het 
water is dan schoner dan het oppervlaktewater. Het water 
doet er een dag over: riool vuil water naar Aa schoon water.

Wat gebeurt er in die ca 1 dag.
Binnenkomst rioolwater ca 12.000.000 kubieke meter.
Op de rioolwaterzuivering loopt het water door 2 meter hoge 
rioolbuizen een afstand van ca 10 km.

Dan begint het zuiveringsproces.
Het binnen komende rioolwater wordt verzameld in een grote 
kelder en wordt naar boven gepompt.
Hier staan grote rooster met spijlen die 6mm uit elkaar staan.
Alles wat groter is blijft voor de rooster liggen en via een 
transportband afgevoerd.

Daarna gaat het rioolwater verder door de zandvang: Hier 
worden de oliën en vetten afgescheiden.
Het proces wordt vervolgd met de fijnzeefinstallatie. Het 
zeefgoed bestaat uit bv haren vliesjes zaadjes.

Hierna gaat het rioolwater in de nabezinktank. Deze hebben 
een doorsnede van ongeveer 67 meter
Hierin begint de biologische zuivering. Nu zijn de soorten 
bacteriën aan de beurt met elk hun eigenschappen.
Als de bacteriën deze stoffen uit het water hebben gehaald is 
dit water schoon genoeg om in de Aa geloosd te worden.

De excursie heeft veel inzicht gegeven in rioolwater naar 
schoon water.
Na de rondleiding bedankte Aart Jan de deskundige uitleg van 
de vrijwilliger die daar ca 40 jaar gewerkt heeft.

Hans Wilms
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Culinair uitstapje met MoetNiks
Naast de vele jaarlijks terugkerende activiteiten die het 
bestuur van MoetNiks op haar programmalijst heeft staan, 
zoals fietst- en wandeltochten, excursies, dagtrips, e.d. 
had men voor de afgelopen maand september een culinair 
uitstapje met een High Tea georganiseerd.

Het was op donderdag 19 september dat wij ons verzamelde 
om 14.00 u. bij het prachtig gelegen “Restaurant Warande 
Park” in Helmond.

Na een gastvrije ontvangst werden wij genodigd aan een in 
stijl gedekte tafel met een prachtig uitzicht op de reeën in 
het dierenpark als ook het Carat paviljoen, welke samen een 
schitterende ambiance vormden voor een gezellige High Tea.

“The English afternoon tea” werd geserveerd met een 
bijzonder vissoepje vooraf, gevolgd door allerlei heerlijk 
hartige hapjes met vlees, vis en salades, als ook het nodige 
zoet. Uiteraard werden ook de typisch Engelse Scones with 
clotted cream and jam niet vergeten.

De sfeer met ons clubje van MoetNiks was zeer gemoedelijk 
en gezellig waar allen van hebben genoten.
Met dank aan het bestuur die weer hun best heeft gedaan, 
mogen wij terug zien op een zeer geslaagde middag.

Dank, dank, dank,
Tonnie van der Zanden
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Kerstbloemschikken.
Maandag 16 december a.s. is het weer kerstbloemschikken. Tonnie en Anneke verzorgen de bloemschikavond. Er zal weer een 
mooi kerststuk met bloemen worden gemaakt.

De kosten voor deze avond bedragen € 15,- (voor niet leden € 18,-) inclusief alle materialen en koffie/thee.

• Maximum aantal deelnemers 15.

• Deelnamekosten vooraf te voldoen. Na aanmelding zal u 
worden gevraagd het bedrag over te maken. (In verband 
met inkoop van materialen kan bij verhindering geen 
restitutie plaatsvinden).

• Aanvang 19.30 u. in Parkzicht.

• Voor deelname of vragen graag mailen naar 
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl

• Aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst 
behandeld worden (leden gaan uiteraard voor).

Steun de wijk: word lid
In Dierdonk wordt al meer dan 25 jaar veel georganiseerd. Een 
groot aantal vrijwilligers was en is actief om activiteiten te regelen 
voor jong en oud. Van jeugddisco tot computercursussen voor 
ouderen. Van carnaval tot Dierdonkquiz. Van crea-avonden tot de 
Gazet. Van darten tot Dierdonk Dagen.

De wijkvereniging stimuleert en (mede)financiert deze activiteiten.. 
De leden betalen contributie en de Gemeente verstrekt subsidie op 
basis van het aantal leden. Op dit moment zijn bijna 300 gezinnen 
lid. Dat aantal kan omhoog. Word ook lid en draag uw steentje bij 
aan de leefbaarheid van Dierdonk.

De contributie bedraagt € 15,00 per gezin per jaar (van juli tot 
en met juni)*. Alleenstaanden betalen slechts € 7,50. Naast het 
maatschappelijke doel staat het lidmaatschap ook garant voor 
korting op deelname aan bepaalde activiteiten. Hierdoor wordt de 
netto - bijdrage nog lager.

Aanmelden kan via de website www.dierdonk.nl of door een 
mail te sturen naar onze penningmeester Friedy van den Reek 
(rudienfriedyvandenreek@outlook.com) of door onderstaand 
formulier in te vullen en af te geven (Berkenheuveldreef 4).

Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk

* De contributie wordt bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato 
van resterende verenigingsjaar. Opzegging dient te gebeuren 4 weken vóór 
einde verenigingsjaar.

Aanmeldformulier Wijkvereniging Dierdonk 
Naam:  .......................................................  Aantal gezinsleden:   ..............  
Adres:  .......................................................  Postcode:   .............................  
Telefoonnummer:  .........................................................................................  
E-mailadres:  ..................................................................................................  
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Computerinloop Parkzicht organiseert 
WhatsApp cursus op 28 november
WhatsApp is de populairste app om berichten, foto’s en 
video’s te versturen naar familie, vrienden en kennissen. 
Aangezien de app geschikt is voor vrijwel alle smartphones 
is “WhatsAppen” ongekend populair bij zowel jong als oud.

Uit onderzoek blijkt dat 72% van de senioren WhatsApp 
gebruiken om berichten te versturen.
Toch is het voor senioren vaak moeilijk hun weg te vinden in de 
vele mogelijkheden en instellingen. Daarnaast zijn er zorgen 
over privacy, veiligheid en mogelijke onverwachte kosten.
Daarom organiseert Computerinloop Parkzicht een basiscursus 
WhatsApp.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Wat is WhatsApp en welke kosten zijn eraan verbonden.
• WhatsApp downloaden en instellen (bijvoorbeeld een 

profielfoto gebruiken).
• Berichten en media (foto’s/video’s) versturen.
• Een groepsgesprek of verzendlijst maken en gebruiken.
• Media en chats (gesprekjes met anderen) beheren.
• Privacy-instellingen en veiligheid.
• Bellen via WhatsApp (spraak, video).
• WhatsApp ook gebruiken op tablet en computer.

Na de cursus kunnen we, indien gewenst, op de reguliere 
inloopdagen 1 op 1 ondersteuning bieden om WhatsApp in 
uw situatie optimaal te gaan gebruiken.

Meld u aan! Het enige wat u nodig heeft is een smartphone 
met besturingssysteem Android (Samsung, Huawei, Nokia 
etc.) of een Apple IPhone.
Het maakt niet uit of u WhatsApp wel of nog niet gebruikt.

Locatie: Parkzicht, Dierdonk Helmond
Datum: Donderdag 28 november van 10.00 - 12.00 uur
Toegang: Gratis, maar aanmelden is noodzakelijk
Aanmelden: Tot uiterlijk 15 november via een e-mail 
 naar computerinloopdierdonk@hotmail.com

Aangemelde cursisten krijgen een bevestiging van hun 
deelname per mail.

U kunt zich ook aanmelden door de reguliere computerinloop-
ochtend op 14 november te bezoeken (10.00 – 12.00 uur).
De computerinloop op 7 november kan helaas niet doorgaan 
aangezien de ruimte dan gereserveerd is voor een ander doel.

Het gebruik van sociale media op het werk
Vele werknemers maken dagelijks meermaals op het werk 
gebruik van WhatsApp, Facebook, Instagram en andere 
sociale media. Voor klanten, collega’s en werkgevers is dit 
vaak een doorn in het oog. Hoeveel moet een werkgever 
tolleren en wanneer kan een werkgever hiertegen optreden?

Voor het gebruik van sociale media op de werkvloer is 
allereerst de instructie-bevoegdheid van de werkgever van 
belang. Een werkgever heeft namelijk de bevoegdheid om 
eenzijdig instructies aan zijn werknemers te geven over de 
wijze waarop het werk moet worden uitgevoerd en hoe de 
goede orde op de werkvloer dient te worden gehandhaafd. 
Op grond van deze instructiebevoegdheid kan een werkgever 
dan ook (eenzijdig) afspraken met zijn werknemers maken 
over het gebruik van sociale media op het werk. Een 
werkgever kan deze regels vervolgens bijvoorbeeld vastleggen 
in een memo of in een bedrijfsreglement.

Indien er geen regels zijn opgesteld voor het gebruik van 
sociale media op het werk, worden deze regels ingevuld 
door ‘goed’ werknemerschap. Dit komt erop neer dat 
een werknemer zich als een goede werknemer dient te 
gedragen. Het zal dan afhangen van de werkplek en de soort 

werkzaamheden hoever het gebruik van sociale media aan 
banden kan worden gelegd. In sommige gevallen zal het 
volledig aan banden kunnen worden gelegd buiten de pauze 
momenten. In andere gevallen gaat dat te ver of is het zelfs 
onwenselijk.

Indien een werknemer de regels omtrent het gebruik van 
sociale media op het werk overtreedt, dient er meestal eerst 
een waarschuwing te volgen. Als de werknemer dan nog 
blijft Appen, Facebooken en Instagrammen tijdens werktijd, 
kan ontslag volgen. Mr Bram Sommen is als gespecialiseerd 
arbeidsrecht- en slachtofferrecht advocaat werkzaam bij 
De Rijk van de Westerlo Advocaten in Helmond en geeft je 
hierover graag advies.
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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

M i e r l o s e w e g  2 8 8   •   H e l m o n d   •   0 4 9 2  -  5 4 4  7 6 4   •   w w w . b b t e g e l s . n l

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

•  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

braakmanadvocaten.nl

Specialisten in: 
 

  Arbeidsrecht 
  Letselschade 
  Familierecht 
  Mediation

  Omgevingsrecht 
  Sociaal zekerheidsrecht 
  Strafrecht 
  Huurrecht

Voor particulieren en ondernemers

Mierloseweg 5 
5707 AA  Helmond 
 
T 0492 544415

BRAAKMAN 
A D V O C A T E N

Mr. G.C.G. Raymakers 

Mr. L.C.J. Sars 

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel 

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

G R A T I S  S P R E E K  U U R

            



Straatfotografie heeft vele gezichten en 
onderstaande voorbeelden geven een 
idee van de mogelijke thema’s waaruit 
een straatfotograaf kan kiezen.

• Licht en schaduw: de fotograaf 
richt zich op foto’s waarin licht 
en schaduwen een sterk beeld 
opleveren. Denk aan dramatische 
contrasten in zwart-wit, tegenlicht, 
silhouetten en lange schaduwen.

• Mens en geometrie: straatf oto-
grafen zoeken hier een compositie 
met de mens in een geometrische 
context (zoals trappen, doorkijk, 
etcetera).

• Juxtapositie: met juxtapositie wor-
den twee elementen naast elkaar 
in beeld gebracht waartussen een 
verband wordt gesuggereerd.

• Ironie: deze vorm van straatf oto-
grafie toont grappige of iro ni sche 
beelden die zich onver wachts 
aanbieden.

• 
Wil je meer weten en leren over foto-
grafie? Kom dan eens vrijblijvend 
naar onze clubavond of sluit een keer 
aan bij een uitje van Fotodier. Neem 
voor meer informatie contact op met 
onze voorzitter, Steven Langewouters, 
voorzitter@fotodier.nl.

Met vriendelijke groet, Gerben Kaas

Straatfotografie
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Cultuurhistorische seniorenwandeling langs 
de bekendste gebouwen in Helmond op 
dinsdag 19 november.
Wat betekent Boscotondo? Waarom heet de Cacaofabriek 
zo? Naar wie is het Ketsegangske genoemd? Wat is het 
oudste huis van Helmond? Wat is een luts? Waarover gaat de 
kantonrechter? Wist u dat de protestantenkerk ook ooit een 
katholieke kerk is geweest? Waarom heet de Steenweg zo? 
Wist u dat we voor de Pathe drie bioscopen hadden? De Oude 
Aa komt weer terug in de stad? De gids vertelt u hierover. 
Vooral leuk voor de mensen die Helmond nog niet zo goed 
kennen.

We wandelen o.a. langs deze gebouwen. De wandeling is 5 km. 
lang, halfweg kunnen we koffie drinken in de Cacaofabriek. 
We verzamelen om 10.00 u. bij de Bibliotheek Helmond-
Peel, Watermolenwal 11, 5701RV Helmond. De wandeling 
duurt tot ongeveer 12.00 u. en is gratis. Ook toegankelijk 
voor rolstoelen(met begeleider), scootmobielen en rollators.
Iedereen kan deelnemen, ook als je jonger bent dan 55.

Info: Setty Vos, tel. 0492-545649 of setty_vos@hotmail.com

Volleyballers gezocht
Hallo, Ik ben Karen van Driel en al 17 jaar met ontzettend 
veel plezier werkzaam als administratrice op OKC De Lindt. In 
mijn vrije tijd ben ik een fanatiek sporter en speel tennis en 
volleybal.
Vooral dit laatste doe ik erg graag!! En hier zit nu net een groot 
probleem: ons clubje volleyballers is de laatste jaren drastisch 
uitgedund en op dit moment spelen we nog maar met 6 
mensen. Vier mannen en twee vrouwen, allen 60-plussers.
Dit is veel te weinig en daarom zijn we al heel lang dringend 
op zoek naar mensen die met ons mee willen spelen, mannen, 
vrouwen, jong, oud, het maakt niet uit.
Ik had twee jaar geleden een advertentie geplaatst in het 
Eindhovens Dagblad en in diverse wijkbladen, maar daar was 
niks uitgekomen. Daarom probeer ik het nu via deze weg.
We zijn geen vereniging en spelen derhalve ook geen 
competitie of toernooien. We zijn een recreantenclubje 
en spelen vooral voor ons plezier elke vrijdagavond van 
20.00u tot ongeveer 21.30u in de gymzaal van het Dr. 
Knippenbergcollege aan de Nachtegaallaan in Helmond.
Denk nu niet gezien onze leeftijd dat we er niks van bakken, 
we kunnen een aardig balletjeslaan. We zijn natuurlijk geen 
profs, maar spelen gewoon erg graag!!

De contributie bedraagt 20 euro per avond gedeeld door het 
aantal leden, dus hoe meer mensen, hoe lager de contributie 
😊 Je mag altijd twee keer gratis meespelen om te kijken of het
iets voor je is. Ik hoop heel erg dat we er minstens 8 mensen 
bijkrijgen, dat zou ontzettend fijn zijn!
Voor meer informatie en/of aanmelden, bel met mij via 06-
13998442.
Mocht jezelf nu geen interesse hebben, laat dan deze oproep 
a.u.b. zien aan je hele familie-vrienden- en kennissenkring. 
Dan heb ik nog meer kans dat er mensen bijkomen.

Groetjes, Karen van Driel.

Dansvereniging X-perience

KBO-Brouwhuis -Rijpelberg-Dierdonk 
organiseert Van-Alles Wa- Rommelmarkt
Op zondag 10 november wordt een Rommelmarkt 
georganiseerd in gemeenschapshuis de Loop, Peeleik 7 
Brouwhuis-Helmond van 10.00 uur tot 14.30 uur. Als u 
privéspulletjes wilt verkopen dan kunt u een of meerdere 
tafels huren. De huur per tafel van 140 cm is €4.00. Een 
kledingrek kost 2 euro. Voor aanmelding kunt u terecht bij 
Cees Senders 0492-513335 of e-mail c.senders@bbhmail.nl. 
De toegangsprijs is slechts €1.00 p.p.
De opbrengst van de rommelmarkt komt geheel ten goede 
van KBO Brouwhuis. U komt toch ook ?

Ingezonden activiteiten 
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Dit verhaal speelt zich een aantal jaren 
geleden af in Helmond.

Toen Sint Nicolaas een paar weken 
geleden in Helmond aan land kwam, 
wist hij nog niet, wat voor avonturen 
hem nog te wachten stonden!

Wekenlang sjouwden alle Pieten door 
Nederland om overal kleine cadeautjes 
in de schoenen te stoppen. Andere 
Pieten waren de hele dag druk in de 
weer om al die pakjes voor 5 december 
in te pakken en de namen van de 
kinderen er op te schrijven. Ze hadden 
het zo druk en er waren zo veel pakjes 
weg te brengen, dat sommige kinderen 
al een week eerder de mand of de zak 
met pakjes kregen.

Maar nu was alles klaar! Het was 6 
december, de dag na het grote feest. 
Alle pakjes waren bij de kinderen 
gebracht en nu kon de Sint met zijn 
Pieten weer terug naar het warme 
Spanje, weg van de Hollandse kou!

De stoomboot lag alweer klaar aan de 
Kade in Helmond en de Sint was al aan 
boord. Na zijn aangenaam verblijf in het 
Kasteel van Sinterklaas zat hij nu weer 
in zijn werkkamer op het schip toen 

hij een Piet langs hoorde lopen riep 
hij: “Hallo Piet, kom eens binnen!” Piet 
stapte de kamer van Sint Nicolaas in. Die 
vroeg aan hem: “Heb jij de HoofdPiet 
de laatste tijd nog gezien?” “Nee,” 
antwoordde de Piet, “die is nog even de 
stad ingelopen om nog een paar dingen 
te kopen voor de terugreis, maar hij is 
nog steeds niet terug!”

Dat vond de Sint maar raar. De HoofdPiet 
wist toch, dat ze vandaag weg zouden 
varen. Wat kon er toch zijn gebeurd?

In een donkere kelder in ‘t Ketsegangske 
(een zijstraatje) in Helmond zat een 
vreemd stel bij elkaar. Drie mannen 
waren het. Twee mannen waren echte 
boeven. Snuf en Snuitje heetten ze. De 
derde had een prachtig pak aan. Het 
was de HoofdPiet! Hoe was die daar 
nou terechtgekomen? Piet was net uit 
een winkel gekomen, waar hij nog wat 
lekkere Nederlandse kaas had gekocht, 
toen er opeens twee kerels op hem 
af waren gekomen. Die hadden een 
zak over zijn hoofd gegooid en hem 
dat zijstraatje in gesleurd. Snuf zei net 
tegen Piet: “Zo, en nu vertel jij ons 
maar eens heel vlug, waar aan boord de 
overgebleven pakjes zijn neergelegd!”. 
Piet zei, dat hij dat wel wist, maar dat hij 
het aan dat stelletje boeven nooit zou 
vertellen. Dat was wel dapper van die 
Piet, maar Snuf en Snuitje waren niet 
van plan hem dan maar te laten lopen. 
“Nou, goed”, zei Snuitje, “dan stoppen 
we jou in een donker hok en dan zie je 
Sinterklaas nooit meer!”

Ondertussen was de Sint toch wel erg 
ongerust geworden. Hij stuurde de 
boodschappenpiet naar de politie toe 
om te vragen of zij mee wilden helpen 
de HoofdPiet te zoeken. “Wat moest 
die Piet allemaal kopen?”, vroegen de 
agenten. Dat wist de boodschappenpiet 
wel, want hij had zelf een lijstje 
gemaakt. “Kaas, pindakaas, chocolade 
hagel, rookworst en boerenkool”, zei 
de boodschappenpiet. Hij vertelde er 
meteen bij, dat Piet bijna alles haalde bij 
Albert Heijn XL, maar dat de kaas uit een 
klein kaaswinkeltje moest komen. 

De agenten gingen op pad. Eerst gingen 
ze naar Albert Heijn XL. Daar wist een 
meisje aan de kassa nog wel, dat de 
Hoofdpiet daar was geweest, maar 
wat hij daarna gedaan had, dat wist ze 
niet. Toen liepen ze naar de kaasboer. 
Buiten, voor de deur van de kaaswinkel 
stonden een paar mensen met elkaar te 
praten. Een agent vroeg: “Hebben jullie 
misschien een traditionele Piet gezien?” 
Nee, niet een Piet, maar wel wat anders. 
“Wat dan?”, vroeg de agent weer. “Nou, 
we zagen zoiets geks! Hier vlak bij werd 
een man in een vreemde blauw-rode 
korte broek naar binnen gesleurd! Hij 
had een zak over zijn hoofd!”

“Weten jullie welk huis hij binnen ging?”, 
vroegen de twee agenten tegelijk. “Ja, 
hoor, het was dat huis daar met de 
smerige vlekken op de deur!”

De agenten stapten op het huis af. 
“Doe open!”, schreeuwde de kleinste. 
De grootste agent schopte met zijn 
schoenen tegen de deur aan. De 
gammele deur sloeg open en de agenten 
liepen het huis in. Opeens hoorden ze 
iemand roepen: “Ik vertel toch niet waar 
die pakjes zijn!” Toen wisten de agenten 
genoeg. Ze schopten nog een deur open 
en daar waren Snuf en Snuitje en de 
Hoofdpiet. Piet was al vastgebonden, 
die werd gauw losgemaakt. De twee 
boeven kregen handboeien om en 
werden naar de gevangenis gebracht. 

Toen Piet naar zijn boodschappen keek, 
zag hij, dat de twee schurken de halve 
kaas hadden opgegeten. Hij ging weer 
naar de kaasboer toe, die zo blij was, 
dat alles goed was afgelopen, dat Piet 
helemaal voor niks een nieuwe kaas 
mee kreeg. Met alle boodschappen 
(de boodschappenpiet hielp dragen) 
kwamen ze weer bij de Sint op de 
Stoomboot. Een half uur later werd het 
anker gelicht en voer de boot richting 
Aarle-Rixtel en waren ze op weg naar 
het paleis van de Sint in Spanje!

De Hoofdpiet ontvoerd
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 27.
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VERKOOP 
GESTART!

PRIJZEN 
VANAF 

€ 270.000,- 
V.O.N.

  NIEUWBOUW
PROJECT

 PARC VERDE  
APPARTEMENTEN, 

HOEKWONINGEN, 

TWEEKAPPERS EN 

BUNGALOWS
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HAZENWINKEL

14 TWEEKAPPERS 
VANAF € 360.000,- 

V.O.N.
 DE WONINGEN WORDEN 

VOLLEDIG GASLOOS 

ONTWIKKELD.

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

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U
            



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

Ton Coolen, 58 jaar oud, woont samen 
met zijn vriendin al weer bijna 9 jaar 
in onze mooie wijk. Hij heeft twee 
uitwonende kinderen. Als rasechte 
Helmonder heeft hij lang in Mierlo 
gewoond en voor zijn werk, als 
douanebeambte, ook nog even in 
Boxmeer. 

Hij hield zich als douanebeambte 
bezig met het oprollen van illegale 
stokerijen, koeien smokkel en mensen 
die illegaal de grens probeerden over 
te gaan. Het maakte het werk als 
douanebeambte leuk en afwisselend. 
Door het openstellen van de grenzen 
kwam zijn baan echter te vervallen en 
is hij 27 jaar geleden begonnen bij de 
NS als conducteur. Tegenwoordig is hij 
op het Regionaal Besturings Centrum 
werkzaam als personeelsplanner. 

Naast zijn werk is Ton een echt 
verenigingsmens en heeft hij heel veel 
hobby’s. Hij schuwt een bestuursfunctie 
zeer zeker niet. Zo is hij sinds 15 jaar 
lid van jeu de boules vereniging Littie 
of Littienie, waar hij in het bestuur zit 
als penningmeester, competitie speelt 
en mede-organisator is van diverse 
activiteiten.

Daarnaast heeft hij zich enkele jaren 
geleden aangesloten bij Lokaal sterk. 
“Een sterke lokale partij, die weet 
waarvoor ze staat”, zegt Ton vol 
overtuiging,  “Net na de zomer heb 

ik me aangesloten als steunfractielid, 
om nog meer betrokken te zijn bij de 
gemeentelijke politiek.”

Ook is hij als vrijwilliger betrokken bij 
Veilig Verkeer Nederland. De leerlingen 
van basisschool Dierdonk zullen hem 
tijdens de fietsexamens ergens langs 
de route zien zitten, waar hij aan het 
examineren is. 

Ton heeft ook jarenlang gebadmintond. 
Eerst bij BV Mierlo en daarna bij BC 
Conbrio. Door een aanhoudende 
blessure aan zijn schouder moest 
hij daar helaas mee stoppen. Hij zat 
jaren in het bestuur bij BV Mierlo en 
begon als competitieleider binnen de 
Helmondse Badminton Bond. Dit heeft 
hij jaren met plezier gedaan. “Ik ben 
hiermee 3 jaar geleden gestopt en heb 
toen het stokje aan de jongere garde 
overgedragen.” zegt Ton, “Maar ik ben 
als ere-lid nog wel nauw betrokken bij 
de Helmondse Badminton Bond en ter 
ere van hun 60-jarig bestaan heb ik met 
enkele andere vrijwilligers een pubquiz 
georganiseerd voor 50 teams. Dit was 
een hele uitdaging maar fantastisch om 
te doen.”

Naast alle badmintonactiviteiten, heeft 
hij bij diverse koren gezongen en daar 
in besturen gezeten. Hij heeft  hier 
leuke tijden beleefd en veel van Europa 
heb gezien. “Bovendien heb ik daar 
ook hele goede vriendschappen aan 
overgehouden, zoals met Prins Werner 
van de Rampetampers. Vorig jaar heb 
ik door hem het carnaval vieren bij de 
Rampetampers van dichtbij mogen 
meemaken. Hij had gevraagd of ik zijn 
Burgemeester wilde zijn. Het was een 
jaar om nooit te vergeten. Voor mij is 
het een vereniging waar veel mag en 
niks moet. Toen mij dit jaar gevraagd 

werd om prins te worden heb ik dan ook 
geen seconde na hoeven te denken om 
ja te zeggen”, zegt Ton trots. 

En hiermee heeft u dan ook een 
primeur; Ton Coolen, onze wijkgenoot, is 
de nieuwe prins van de Rampetampers! 
Zelf heeft hij er ongelooflijk veel zin 
in.  “Ik hoop velen van jullie te mogen 
ontmoeten tijdens een van onze 
kletsavonden of kindermiddagen in de 
Fonkel.” zegt hij enthousiast.

Naast al deze hobby’s en nevenacti-
viteiten, houdt Ton toch nog tijd over 
voor zijn familie. “Ik ben echt een 
familiemens en spelletjesmens. Ik hou 
van eten en drinken, koken, een gezellig 
avondje uit.. Ja, als ik het zo allemaal 
opnoem vraag ik mezelf af waar ik de 
tijd vandaan haal om nog te werken..”

Wij wensen Ton heel veel succes en 
natuurlijk ook veel plezier met zijn Prins-
schap. Alaaf!

Met dank aan Maartje van Lith
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Zoals bekend heeft het bestuur van wijkvereniging Dierdonk in 2019 een enquête 
uitgezet met betrekking tot ons wijkblad De Gazet. Inmiddels zijn de 170 responses 
geëvalueerd en besproken met de redactie van De Gazet. In dit artikel kunt u de 
belangrijkste en opvallendste resultaten bekijken.

Respondenten
De 170 respondenten waren niet 
allemaal leden van de wijkvereniging 
(44% wel/56% niet). Er is sprake van een 
mooie verdeling man/vrouw (43/57%) 
en jong/oud.

Algemene indruk
Een van de belangrijkste vragen was de 
vraag: ‘Welk cijfer zou u geven aan de 
Gazet?’ 67% geeft een 8 of hoger.

De mening over zaken als voorkant, 
vormgeving, papierkwaliteit en uitstra-
ling blijkt ook positief te zijn.

Uit de antwoorden volgt ook dat 89% 
het blad altijd (73%) of regelmatig (16%) 
leest, waarbij 65% het blad helemaal 
(17%) of het grootste gedeelte (48%) 
leest.

Kortom, we mogen trots zijn op ons 
wijkblad en een compliment voor de 
redactieleden is dan ook zeker op zijn 
plaats.

Gazet enquête: de resultaten
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Rubrieken
De Gazet staat elke maand vol met ingezonden artikelen die in rubrieken te verdelen 
zijn. Hoe worden die gelezen, vroegen wij ons af.
U ziet dat het voorwoord, wijkverenigingsnieuws, wijkraadnieuws, basisschool 
Dierdonk, geheim agent pd7, kunt u deze Dierdonker al?, van onze wijkagent (dat 
helaas (tijdelijk) ontbreekt) en de kookmuts echte toprubrieken genoemd mogen 
worden. Het minst worden de rubrieken draaiorgels, kerknieuws en Annatheater 
gelezen (en de kinderrubrieken maar die leeftijd ontbreekt bij de respondenten).

Advertenties
De continue zoektocht naar adverteerders kost veel tijd voor de redactie. In 
hoeverre zoeken de lezers naar de advertenties? Het antwoord blijkt 66% te zijn. 
Dit betekent dat het, zeker voor de naamsbekendheid, goed is voor bedrijven om te 
adverteren in de Gazet die in een oplage van 1800 stuks wordt verspreid.

Suggesties
De enquête bevatte ook twee open vragen: Wat mist u? en Heeft u nog suggesties? 
De vele antwoorden lopen erg uiteen maar zijn overwegend positief kritisch 
bedoeld. Een nieuwe rubriek die erg gewenst lijkt te zijn, is de evenementenkalender. 
Het maken van een evenementenkalender is niet de taak van de redactie maar als 
die wordt aangeleverd zal zij hem zeker een prominente plaats geven. Vanuit de 
wijkvereniging wordt de wens onderschreven en zijn we al op zoek naar een PR 
man/vrouw die die taak op wil pakken.

Op deze plek (nogmaals) de oproep: Lijkt het u leuk om een overzicht te 
maken van alle activiteiten die in Dierdonk plaats (gaan) vinden en wilt u die 
op een pro-actieve manier maandelijks updaten, stuur dan een mail naar 
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl. U wordt dat uitgenodigd voor de volgende 
bestuursvergadering om te kijken of uw wensen overeenkomen met de onze. Tot 
op heden moet de geïnteresseerde lezer / wijkbewoner de Gazet goed doorlezen 
en het nieuws volgen op de website www.dierdonk.nl die door wijkvereniging en 
wijkraad wordt beheerd.

Conclusie
De enquête bevestigt het gevoel en de hoop die er altijd al was. We mogen trots zijn 
op ons geweldige wijkblad. Nogmaals, chapeau voor de redactie.

Het bestuur van wijkvereniging Dierdonk

Gazet november 2019 21

            



Kerstochtend in Parkzicht 

Carnaval op 9 februari in Parkzicht

Woensdag 18 december 2019
Kerstochtend in Parkzicht voor ouderen uit onze wijk.

Vanaf 10.00 uur tot 13.30 uur.
Voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Entree is € 2,00.
Aanmelden voor deze ochtend kan via het inschrijfformulier in Parkzicht of via 

emailadres: dierdonkevents@gmail.com
Deze ochtend wordt mogelijk gemaakt door A-H Dierdonk, wijkvereniging, de 

wijkraad en SCCD Parkzicht.
Wij wensen u fijne kerstdagen en een zeer voorspoedig 2020.

Verder willen wij u vast attent maken op zondag 9 februari 2020 
wanneer wij voor de tweede keer voor onze ouderen uit onze wijk 

(leeftijd vanaf ongeveer 50 jaar) een carnavaleske middag organiseren 
met diverse optredens en de mogelijkheid om zelf een dansje te wagen.
Zet deze datum alvast in uw agenda en houd voor verdere informatie de 

Gazet goed in gaten.
Met vriendelijke groet,

Team Dierdonk Events
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Afgelopen zaterdag 5 oktober hebben wij voor de vijfde 
keer de Dierdonk-Quiz georganiseerd. Helaas hadden wij 
dit jaar iets minder deelnemers dan de afgelopen jaren. 
Een simpel rekensommetje leert ons dat er toch nog op 
5 oktober jl. ongeveer 200 tot 250 inwoners uit onze wijk 
zich bezig gehouden hebben met het oplossen van een 
van de vele vragen. Deze opdrachten waren ook dit jaar 
weer zeer divers en met name de doe-opdrachten zorgden 
voor de nodige problemen. Om de vragen mee te krijgen 
bestond het openingsspel uit het vangen van badeendjes 
uit een zwembad met een vishengel. Onder andere het 
kwartetspel en het lantaarnpalenspel evenals de telling van 
rode dakpannen in onze wijk viel voor sommige teams nogal 
tegen. Het benoemen van een 8-tal verschillende kruiden 
was moeilijker dan gedacht, slechts een deelnemer wist 4 van 
de 8 kruidensoorten juist te benoemen. Het namaken van 
de overbrugging met de door ons aangeleverde materialen 
leverde de nodige variaties op. Wat betreft de vragen die 
ingevuld moesten worden waren het de alfabetletters, de 
bierchemie, de Reureieren en de diverse muziekvragen die bij 
veel teams voor kopzorgen zorgde.

Zoals op de foto’s te zien is zijn er weer diverse huiskamers 
omgebouwd naar complete mediacentra en werd er driftig 
gehandeld om het kwartetspel compleet te krijgen.

Op 26 oktober werd de winnaar van onze 5de editie 
bekendgemaakt helaas moest de copy voor de Gazet eerder 
ingeleverd worden zodat pas in de Gazet van december/
januari de prijswinnaars in de Gazet geplaatst kunnen worden.

Namens Quiz-team Dierdonk,

Vijfde editie Dierdonkquiz
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Herfst bij Peuterspeelzaal Hummeldonk

“Herfst, herfst, wat heb je te koop”

Bij dit thema halen we de natuur naar 
binnen, maar we gaan natuurlijk ook 
naar buiten toe. De peuters ervaren de 
verandering van de natuur. Ze hebben 
nieuwe winterjassen en worden soms 
nat van de regen als ze naar ons toe 
komen. De bladeren verkleuren en 
vallen van de bomen en er komen nog 
meer herfstmaterialen uit de bomen. 
Kinderen brengen uit het bos mos, 
kastanjes, eikels, takken en bladeren 

mee. Ze mogen dit in de kring laten 
zien en leggen het daarna op onze 
natuurtafel. Ook spelen we met deze 
materialen in ons winkeltje en koken 
we ermee in onze huishoek. De peuters 
lopen met tasjes vol herfstmaterialen in 
het rond.

Het boekje van Noortje staat centraal. 
Ze gaat naar het bos en beleeft daar 
dingen die ook voor de peuters heel 
herkenbaar zijn. Ze wordt nat in de 
regen, vindt paddenstoelen en speelt 
met herfstblaadjes. En maakt kennis 
met dieren zoals een eekhoorn en egel.

Bezoek aan Dierdonkschool tijdens 
kinder boekenweek
We schenken bij Hummeldonk veel 
aandacht aan de taalontwikkeling van 
onze peuters. We zingen liedjes, lezen 
boekjes, werken met een woordweb 
en doen interactieve spelletjes zodat 
we spelenderwijs met taal en nieuwe 
woorden bezig zijn. 

We mochten tijdens de kinder
boekenweek een bezoek brengen aan 
een kleuterklas van de Dierdonkschool. 
Daar hebben we geluisterd naar een 
verhaaltje van de kleuterjuf. Dat vonden 
de kinderen heel leuk! Ook was het 
voor onze peuters fijn om in een klas 
binnenkijken waar je later misschien 
ook wel naar toe gaat en ook leuk om 
vriendjes en vriendinnetjes te zien 
die voorheen bij ons op Hummeldonk 
kwamen spelen.

Boswandeling met ouders

Binnenkort gaan we met al onze peuters 
en met de ouders een boswandeling 
maken. Dan gaan we herfstschatten 
zoeken in het bos en daarmee daarna 
een herfstknutselwerkje van maken op 
Hummeldonk. Dit is een ouderactiviteit. 
Een paar keer per jaar organiseren 
we zo’n activiteit want we vinden het 
belangrijk dat de ouders betrokken zijn 
bij het doen en laten van hun kind op de 
peuterspeelzaal.

Fijne Herfsttijd!
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De kookmuts
Lamskotelet is een plat stukje lamsvlees 
met een bot, uitgesneden uit de rug en 
met de dikte van één rib.
Haal het vlees bij voorkeur bij een 
keurslager of een Turkse slagerij.

Lamsvlees en schapenvlees is vlees van 
schapen dat wordt gebruikt voor consumptie. Er bestaan 
verschillende classificaties om te bepalen welk vlees nog als 

lamsvlees telt, maar doorgaans wordt het vlees van een dier 
dat minder dan een jaar oud is lamsvlees genoemd. Vlees van 
een ouder dier heet schapenvlees.
Lam: Een schaap jonger dan 12 maanden dat geen blijvende 
snijtanden heeft.

Mijn weerspreuk voor deze maand is; “ Als het vriest in 
november, dan volgt er sneeuw in december ”.
Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand november
Lamskoteletten gegrild met 
Haricots verts en tomaat
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . voor 4 personen

Ingrediënten
800 gram krielaardappeltjes
(of kleine vastkokende aardappelen)
4 stuks grote tomaten
500 gram Haricots verts
12 stuks lamskoteletjes 
(3 stuks per persoon of meer)
2 stuks sjalotten
2 eetlepels pijnboompitten
1 teentje knoflook
enkele takjes (krul) peterselie
1 stuks limoen
een scheut fijne olijfolie
een scheutje witte wijnazijn
grof zout
peper

Benodigdheden
Braadpan
Kookpan
Grillpan
Rasp

Bereidingswijze
Was de kleine aardappeltjes en kook ze 
met een beetje zout zonder ze vooraf te 
schillen beetgaar.
Breng ondertussen water aan de 
kook en dompel er de tomaten kort in 
(tomaten emonderen, zie kookvraag).
Snijd de gepelde tomaten in kwartjes 
en verwijder de zaadlijsten. Snij het 
vruchtvlees in kleine blokjes.
Snipper de sjalotten in kleine stukjes en 
plet de knoflook tot pulp. Doe de stukjes 
tomaat, sjalot en de knoflookpulp in een 
mengschaal.

Verhit een pan op een matig vuur zonder 
boter, strooi er de pijnboompitjes in 
en rooster ze goudbruin. Hou de pitjes 
goed in de gaten, ze verkleuren heel 
snel.
Spoel wat (krul)peterselie schoon en 

snipper het groen zo fijn mogelijk. Doe 
ook de peterselie in de schaal bij de 
tomaten en sjalotten.
Spoel de limoen. Rasp ruim de helft 
van de groene schil van de vrucht 
over de stukjes tomaten. Strooi er de 
pijnboompitjes bij en schenk er wat fijne 
olijfolie en wijnazijn over.
Kruid de tomatensla met wat peper van 
de molen en keukenzout. Meng alles 
zorgvuldig. Dek de schaal af met folie en 
zet het tomatenmengsel koel.

Wrijf het vlees in met een beetje 
olijfolie. Kruid de lamskoteletten met 
redelijk wat grof zout en een flinke snuif 
peper van de molen. Laat het vlees de 
smaken van peper en zout opnemen. Als 
je malse lamkoteletjes met smaak wilt 
grillen, heb ik daar een trucje voor.
Het vlees bestrooi je vooraf royaal 
met peper van de molen en grof zout. 
Vlak voor het de grill op gaat wrijft 
je de lapjes schoon, want dan zit er 
precies voldoende smaak in de kleine 
koteletten. 

Breng water aan de kook in een 
kookpan en voeg een snuifje zout toe. 
Was de boontjes en haal de topjes en 
de steelstukjes eraf. Zodra het water 
kookt, gaar je daarin de boontjes tot ze 
beetgaar zijn in ongeveer 4 minuten.

Verhit de grillpan op een hoog vuur. 
Geef de pan gerust 10 minuten de tijd 
om gloeiend heet te worden.
Leg de lamskoteletjes in de hete pan. 
Grill ze 2 tot 3 minuten op elke zijde. 

Serveren:
Serveer de geurige gegrilde 
lamkoteletjes met de warme Haricots 
Verts en de kleine aardappeltjes op 
een mooi warm bord en schep er een 
flinke portie van de fijne en koele 
tomatensalade bij.
Eet smakelijk.

Tip(s):
Met de lamskoteletten kun je zelf 
variëren met kruiden.
Leg voor het grillen wat takjes 
rozemarijn en tijm op de koteletten en 
gril een halve bol knoflook mee.
Als de koteletten gaar zijn kun je de 
knoflook uitknijpen over de koteletten.

Verwarm de lamskoteletten kort in een 
oven op 100 °C. Haal het vlees eruit 
en leg het kort op de hete grill of –de 
barbecue, zo worden ze lekker mals.

Kookvraag
Tomaten emonderen 
Is de schil verwijderen door de groenten 
enkele seconden in kokend water te 
dompelen.

Snijd de kroontjes (dat is de steelaanzet) 
uit de tomaten .
Snijd de tomaten aan de andere kant 
ondiep kruiselings in met een scherp 
mesje.
Je kan tomaten nu makkelijk ontvellen 
door ze 15 tot 20 seconden in kokend 
water te dompelen.
Spoel ze na het warmwaterbad meteen 
af onder koud stromend water.
Verwijder nu het vel.

bron: De kookmuts.
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Afgelopen maand hadden we een Puzzelrondo. Het oplossen 
was niet zo moeilijk gezien een totaal van 18 oplossingen. Het 
te vinden woord in de Puzzelrondo had wel iets te maken met 
Halloween: “Marsmannetje”. Deze kunnen ook eng zijn.
Onder de juiste inzendingen zijn door Karin Bakker Bestuurslid 
van de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken die op 
25 oktober hun prijs in ontvangst hebben genomen. 
Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars. 

Van Harte Gefeliciteerd!

Doe jij ook mee?
Deze maand weer een sinterklaaskruiswoordpuzzel, lees de 
omschrijving bij de nummers en vul het woord bij het juiste 
nummer in. De letters in de roze hokjes vormen achter elkaar 
gezet een tienletterig woord, dit is de oplossing. 
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, tot dat je de basis-
school verlaten hebt. Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, 
leeftijd en of je een jongen of  meisje bent. Onder de goede 
oplossingen verloten wij: 3 boekenbonnen van € 10,00.

Uiterste inzenddatum: Zondag 1 december 2019

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Oplossing doodles spelletjespagina 17

   
  

Nikki van der Biezen, Quinn Walters en Hanna van der Putten

Vertikaal
1. Oranje eten waar het paard gek op is 2. Hier 
zitten de cadeautjes in 3. Wensenlijstje 4. Dit 
krijg je van de Sint 5. Type paard van Sinterklaas 
6. Zo heet het paard van Sinterklaas 8. Hiermee 
arriveert Sinterklaas 11. Een lekkernij gemaakt 
van amandelen en suiker 15. Goud-kleurige stok van 
Sinterklaas 16. Heeft Sinterklaas op zijn hoofd 19. 
Kleur van het gezicht van de traditionele Pieten
Horizontaal
4. Een gelieft drankje tijdens het sinterklaasfeest 
7. Zit om het cadeautje heen 9. Bruine snoepletter 
10. Soort stok van Piet 12. Hierdoor brengt Piet 
de pakjes 13. Een bruin nootje in het strooigoed 
14. Hierin doe je wat lekkers voor het paard 17. 
De maand waarin Sinterklaas jarig is 18. Een “stug” 
koekje 20. Teksten die gezongen worden 21. Land 
waar Sinterklaas vandaan komt 22. De maand 
waarin Sinterklaas arriveert

DE OMSCHRIJVING

Oplossing kruiswoordraadsel
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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

Inkijkje

van onze sfeer/kerstshow

Vanaf 29 September

SFEER IN DE DONKERE MAANDEN

Zorg voor sfe
er in

 deze 

donkere maanden. 

Kies vo
or m

ooie gordijnen! 

Kom inspiratie op doen in 

onze showroom,

wij advise
ren u graag!

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

Vlug

 

Koke

         2    

Sinterklaas tegen een
piet:
”Je pakt langzaam in.
Je schrijft langzaam ge-
dichten, je loopt lang-
zaam over de daken.
Is er dan helemaal niets
dat jou vlug afgaat?”
Piet:
”Oh, jawel hoor. Ik ben 
vlug moe.”

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

    adbehan p f   1      

            



BS Dierdonk : Kinderboekenweek 2019

Op maandag 30 september zijn we op school gestart met 
de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar was “Reis mee” 
met specifiek aandacht voor voertuigen. In de aula werd de 
kinderboekenweek geopend met een toneelstuk. Als cadeau 
kreeg elke klas een (prenten)boek, passend bij het thema.

De groepen 5 hebben de Kinderboekenweek afgesloten door 
lekker lui te lezen. Dat betekende sloffen aan, knuffels en 
kussens mee, je lievelingsboek erbij en lezen maar!

De groepen 7 en 8 hebben de Kinderboekenweek afgesloten 
met een voorleeswedstrijd. De vijf klaskampioenen mochten 
het tegen elkaar opnemen. De kinderen werden beoordeeld 
door een kinderjury. Zij hebben gelet op o.a. het leestempo en 
hoe de finalisten hun stem gebruikten tijdens het voorlezen. 

Er is ook een winnaar geselecteerd. De schoolkampioen. Zij 
mag basisschool Dierdonk gaan vertegenwoordigen tijdens de 
vervolgronde(s).

Elk jaar besteden we op school nadrukkelijk aandacht aan 
de Kinderboekenweek. Het lezen wordt deze weken extra 
gestimuleerd en onder de aandacht gebracht. Wij hopen 
dat u ook thuis aandacht blijft schenken aan het lezen en we 
wensen dan ook jong en oud heel veel (voor-)leesplezier!!
Een impressie van de Kinderboekenweek en van de afsluiting 
van de Kinderboekenweek op basisschool Dierdonk:

Spelletjesmiddag in de groepen 1-2-3
Een aantal keer per jaar organiseren de groepen 1-2-3 
een spelletjes middag. De kinderen mogen dan van thuis 
gezelschapsspelletjes mee naar school brengen. De spelletjes-
middagen geven ons een gevoel van ‘samen’.  
Samen spelen, samenwerken, samen genieten, samen met 
ouders … Samen kom je verder!
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November in het Annatheater
Zondag 10 november: BKant muziekvoorstelling 
van Brabantse bodem!
BKant (spreek uit “bekant”) is een vijfkoppige Brabantse band 
die vooral eigen liedjes speelt, in het Nederlands, met zachte 
g. Melancholiek, kritisch, grappig. Over leven in Brabant, het 
ouderschap, vakanties van vroeger, de ideale Kerst die nooit 
kwam, vrijheid... en meer.

Reacties bij vorige optredens: “Geweldige teksten”, “Het 
plezier spat er van af”, “Originele liedjes met mooie 
taalvondsten erin”. Een enkeling pinkte een traantje weg bij 
de ode aan een langdurende liefde.

Kom kijken en 
vooral luisteren naar 
hun programma 
“Zandgrond”.

aanvang: 15.00 uur

entree: € 10,00

kaarten: 
www.annatheater.nl

meer info: 
www.bkant-muziek.nl

Zaterdag 16 november: Zomaar - Wouter Monden
Stand-up comedian Wouter Monden vuurt in zijn show 
‘Zomaar’ aan de hand van vragen van zijn dochter een 
spervuur aan grappen af over o.a. kickboxles met huisvrouwen, 
verhuizen naar het platteland en verkleinwoorden.
‘Zomaar’ ging in premiere op het Utrecht International 
Comedy Festival, het enige meerdaagse comedyfestival van 
Nederland.

De stijl van Wouter Monden is het beste te vergelijken met 
de stijl van Wouter Monden. Toegankelijk, scherp, hard en 
met veel ruimte voor snelle interactie. Wouter was te zien 
bij The Comedy Factory op RTL4, te horen in de Q-Musicals 
van Q-Music Nederland, speelt regelmatig bij Comedy Cafe 
Amsterdam en schrijft o.a. mee aan Dit Was Het Nieuws en 
de Comedy Central Roast van Johnny de Mol. Ook is hij de 
publieksopwarmer van Zondag met Lubach.

aanvang: 20.30 uur - entree: € 15,00
kaarten: www.annatheater.nl

Zaterdag 30 november: Maarten Westra Hoekzema 
met “Tired of being young”
Toen hij 25 was zag hij de mensen om zich heen de job 
krijgen die ze altijd wilden, het lief veroveren waar ze altijd 
naar verlangd hadden en het huis kopen waar ze altijd van 
gedroomd hadden. Het enige wat hij deed was met open 
mond toekijken en denken: ‘Hoe doen ze het toch, hoe krijgen 
ze het voor elkaar?”.

Nu, jaren later ziet hij iedereen om zich heen klagen over 
de job die ze altijd wilden, het lief waar ze zo naar verlangd 
hadden en de hypotheek waar ze nog tenminste twintig jaar 
aan vastzitten. Weer kijkt hij toe met open mond en denkt hij: 
‘Hoe doen ze het toch? Hoe krijgen ze het voor elkaar?”.
In Tired of being young vraagt Maarten zich af wat volwassen 
zijn nu eigenlijk is en vooral of het überhaupt wel nodig is 
volwassen te worden...
aanvang: 20.30 uur - entree: € 16,00
kaarten: www.annatheater.nl

Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg, 1 minuut 
lopen van het NS-station. Het adres is: Floreffestraat 21a, 
Helmond. Telefoon: 0492 475255,e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl
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Uitvaartondernemers Frits en Lieke Spierings zijn samen een 
paar apart. De foto’s in hun advertenties, waar zij samen op 
staan, spreken over hen zelf ook duidelijke taal. Op elke foto  
verbeelden zij dat iedereen anders is. Het is een origineel 
idee, het wordt goed uitgevoerd en slaat de spijker op de kop.
Frits omschrijft zichzelf kort en krachtig: ‘Ik ben duidelijk 
in wat ik vind en in wat ik bedoel. Ik luister en help mensen 
graag met advies.’ Lieke zegt dat haar vader goed is in contact 
leggen met mensen en ziet hem als een echte dienstverlener. 
Hij wil oprecht helpen, doet dat met alle aandacht voor details 
en kan ook stevig doorpakken om alles goed te regelen.

Frits is brandweerman geweest en vergelijkt daarom 
het vak van uitvaartondernemer graag met dat van een 
brandenblusser: ‘Een huis in brand betekent paniek en als 
mijn hulp wordt ingeroepen bij een overlijden, staat het huis 
eigenlijk vaak ook in brand, met alle paniek die erbij hoort.’

Lieke werkt al samen met haar vader vanaf 2004. Hij had 
haar een keer gevraagd om samen met hem een uitvaart te 
begeleiden om te zien wat het werk betekent. Ze was 21 toen 
en ze was ook meteen verkocht. Nog altijd vindt ze vindt het 
heel bijzonder om met haar vader samen te mogen werken. 
Lieke is goed in sfeer proeven, in aanvoelen wat er nodig is 
en luisteren tussen de regels door. Dat is belangrijk, omdat 
vooral wat niet gezegd wordt, juist zo intens aanwezig kan 
zijn.  Zij probeert vooral ook de regie bij de mensen te laten, 
waar mogelijk, en de leiding te nemen, waar nodig. Omdat 
elke uitvaart persoonlijk is en je daarom steeds opnieuw moet 
aftasten wat de wensen zijn.

Regeling en inhoud
Frits en Lieke willen in de toekomst dezelfde kwaliteit blij
ven leveren als nu. Oprechte aandacht is in hun visie ook 
vandaag de dag nog steeds een belangrijk aspect. Ze willen 
steun blijven geven, de schouder bieden waarop geleund 
mag worden. Vader en dochter blijven hun eigen koers varen 
zoals ze dat al 15 jaar samen hebben gedaan. Frits doet de 
regeling, begeleiding en de organisatie,  Lieke de inhoud, het 
begeleiden van diensten en het verzorgen van de overledene. 
Het eigen 24uurs rouwcentrum van Uitvaart Spierings biedt 
alle mogelijkheden. Mensen kunnen er met een elektronische 
sleutel dag en nacht terecht in de rouwkamer, zodat afscheid 
nemen niet aan uur en tijd gebonden is. 

Zij over hem en hij over haar
Lieke vindt het mooi om te zien hoe Frits zijn werk doet, met 
zoveel toewijding. Dat hij er na zoveel jaren met een frisse 
blik naar blijft kijken, vindt ze knap. Frits denkt volgens haar in 
oplossingen, niet in problemen en hij kent geen stress, zo lijkt 
het. Als je hem ziet, voel je dat het goed komt. Ook al staat 
het altaar in de brand, hij blijft rustig. Hij heeft zelfs letterlijk 
ooit een altaarbrand geblust met een emmer wijwater.

Frits zegt dat Lieke het snapt. Ze is volgens hem empathisch, 
heeft oog voor wensen van mensen en is erg goed in het 
maken van een monumentje voor de overledene door middel 
van een heel persoonlijke dienst. Want ze kent het verhaal 

van de overledene en diens omgeving echt. Frits geeft daar 
een sprekend praktijkvoorbeeld van: ‘Toen Lieke een keer 
haar dienst voor de overledene begon, vroeg een meneer uit 
de zaal van ongeveer 75 het woord en hij haalde drie vellen 
papier uit zijn zak. Waarop Lieke een stap terug deed en de 
man de ruimte gaf om zijn verhaal te doen. Maar het leek 
nogal veel op wat zij zelf van plan was te vertellen. Alleen 
omdat zij zo goed geluisterd had naar  familie en vrienden, 
bleek zij in staat om alsnog haar verhaal te vertellen. Maar 
wel heel anders dan dat ze het in eerste instantie had willen 
doen en toch zo dat het nog steeds heel treffend was.́

Frits blijft zijn werk waarschijnlijk doen tot hij niet meer 
kan, het is zijn lust en zijn leven. Een passie, die Lieke heeft 
overgenomen. Maar uitvaartzorg betekent 24 uur per dag, 
7 dagen in de week, 365 dagen per jaar bereikbaar zijn. Dat 
vraagt veel van een mens en van zijn omgeving. Lieke let op 
Frits, zoals hij op haar let. Ze werken fijn samen, voelen elkaar 
erg goed aan. Ze beseffen ook heel goed dat ze het allemaal 
niet zonder hun achterban zouden kunnen doen. Maar als het 
moet, kan thuis ook alles 24 uur per dag doordraaien. 

Frits en Lieke Spierings samen een paar apart
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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 

               

Huijskensstraat 21  •  5706 XA Helmond (Brandevoort) 

U vindt ons in het centrum van Bakel

Voor advies, verkoop en reparatie van:

 
TV 
Wasmachine - Droger 
Koel- en vriesapparatuur
Vaatwasser 
inbouwapparatuur voor de keuken

.

.

.

.

.
www.elektroverberkt.nl 

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

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!

            



Ja, zeker! bij Kinderdagverblijf de Bere
boot hebben wij een peuterspeelzaal 
Peuters in het Wild! Uniek in Helmond.

Een avontuurlijke, natuurlijke opvang 
voor uw peuter. We ontdekken de 
natuur, de dieren en mogen onze eigen 
grenzen verkennen. We zijn zoveel 
mogelijk buiten te vinden. We spelen in 
onze ontdektuin, met de dieren op de 
dierenweide of werken in de moestuin.
We trekken erop uit met regenlaarzen, 
overall en rugzak met wat fruit en 
drinken. We onderzoeken beestjes, we 
zien verschillende planten en beleven de 
natuur in onze achtertuin: “De Bakelse 
Beemden”.

Waarom vinden wij natuurbeleving zo 
belangrijk?
Kinderen worden er blijer, creatiever, 
socialer en fitter van. Een kind, dat 
ple zier beleeft in de natuur, is vrij en 
gelukkig. Het heeft minder speelgoed 
nodig en is tevreden met een boomtak 
of een ontmoeting met een slak. Dat 
gun nen wij ieder kind! Het is veel leuker 
om samen met anderen het bos in te 
gaan.
En nog leuker is het met een peda go
gisch medewerker die leuke idee ën 
heeft over natuurbeleving en natuur
spelletjes.

Wist je dat je kind buiten in de natuur 
ontspant en tot rust komt? Buiten zijn 
en buiten spelen is gezond. Je kind vindt 
het fijn en het stimuleert een goede 
ontwikkeling. Een groene omgeving 
stimuleert de zintuigen. Je kind leert 
zorg  vuldig waarnemen. Op je blote voe
ten en met je ogen dicht door bla deren, 
gras, zand of water lopen.

Een groene omgeving stimuleert de so
ciaalemotionele ontwikkeling. Je kind 
leert anderen na te doen en mee te spe
len. Een groene omgeving stimuleert de 
creativiteit en het denken.

Je kind leert ordenen, in oplossingen 
denken en van een idee een product 
maken.
Kleine of grote bladeren, een zand
kasteel of “moddersoep”, een bedje 
voor de poes of een bootje dat blijft 
drijven. Genoeg te doen.

Muziek, beweeg en ontspannings
activiteiten (kinderyoga) en bezoek 
aan onze dierenweide zijn een vast 
onderdeel van onze ochtend. Alle 
ontwikkelingsgebieden komen aan 
bod.
We hebben een gezamenlijk tafel
moment en er is aandacht voor 
zindelijkheidstraining.
Wij proberen vanaf het begin van 
de ochtend zoveel mogelijk lekker 
buiten te zijn.
Bij binnenactiviteiten maken we 
ook veel gebruik van natuurlijke 
materialen, denk maar eens aan 
eikels, kastanjes, mais, schelpen, 
stenen, boomstammetjes etc.

VVE
Voor alle kinderen van de dag
op vang en peuterspeelzaal (24 jaar) 
werken we met een VVE programma. 
Voor en Vroegschoolse Educatie is een 
verzamelnaam voor de methodische en 
systematische aanpak van de ont wik
keling van jonge kinderen met behulp 
van speciaal daarvoor gemaakte pro
gramma’s.

Wij zijn dagelijks geopend van 8.15 uur 
tot 12.15 uur.
Kortom: iedere dag een avontuur in de 
natuur!

Nieuwsgierig naar onze Peuters in het 
Wild?

Bel: 0492475009
Mail: info@bereboot.nl

KDV de Bereboot, Peuters in het wild !?
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Scouting Paulus: Zomaar een vrijdagavond

www.scoutingpaulus.com

www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

www.instagram.com/scoutingpaulushelmond

info@scoutingpaulus.com

Een avondje bevers.
Op vrijdagavond komen rond half 7 de 
Bevers langzaam binnen gewandeld. Ze 
hebben nog even tijd om lekker te spelen 
en/of bij te kletsen. Dan gaat de fluit. Nu 
gaan we echt beginnen. De Bevers lopen 
naar boven om te gaan openen. Elke 
week mag een andere bever openen. 
Eerst beginnen we met alle namen van 
de kinderen en de leiding. Daarna wordt 
de vlag gehesen en tenslotte wordt de 
brievenbus geopend. En deze week zat 
er natuurlijk weer een echte bever brief 
in. Deze keer geschreven door Noa. 
Zij is een karakter uit ons beverdorp 
Hotsjitonia. In de brief staat natuurlijk 
wat we gaan doen. Vandaag gaan we 
een nieuwe bever kalender maken. De 
bevers gaan een masker voor zichzelf 
maken waar ze later mee op de foto 
mogen voor de kalender. Dit is nog 
niet alles. Ook gaan ze aan de slag met 
een levensgrote tekening van zichzelf. 
En wat zijn ze allemaal goed bezig! Er 
worden hele mooie maskers gemaakt. 
Als de bevers dan helemaal klaar zijn is 

er natuurlijk ook nog tijd om buiten nog 
een leuk spel te spelen. En dan is het zo 
alweer 20.00 uur en staan de papa’s en 
mama’s al weer klaar om alle bevers op 
te halen. Wanneer je nu nieuwsgierig 
bent geworden ben je van harte welkom 
om te komen kijken.

Een avondje scouts.
Elke week is het een verrassing voor de 
scouts wat we gaan doen op vrijdag
avond, dat verklappen we namelijk nooit 
vooraf. Deze avond staat er pio nieren 
op de agenda. Pionieren of sjorren is 

het maken van bouwwerken met behulp 
van touw en houten palen. Om de lange 
houten palen aan elkaar te maken 
gebruiken we verschillende kno pen, wij 
gebruiken zelf het vaakst de mastworp 
en de kruissjorring. Deze twee knopen 
worden vanavond dus eerst uitgelegd 
aan de nieuwe scouts. De oudere scouts 
doen de knopen voor en de jongere 

scouts kunnen 
daar na ook zelf 
aan de slag. En 
wat blijkt: eigenlijk 
zijn ze best wel 
makkelijk!
Naast dat nieuwe 
scouts leren sjor
ren, gaan we van
avond ook een 
groot bouwwerk 
ma ken. Je kan na
me lijk van houten 

palen en touw enorme bouw werken 
maken. Zo wordt er voor de JOTA
JOTI een enorme zendmast gebouwd 
(www.jotajoti.scouting.nl). Van daag 
maken we een mega klimrek, het is 
namelijk altijd leuk om een bouw werk 
te maken waar je daarna ook op kan 
spelen.
Eerst worden gezamenlijk alle palen 
verzameld en de leiding laat zien hoe 
het klimrek eruit moet komen zien. 
Ver volgens gaan we met z’n allen 
aan de slag, alle handen zijn nodig 
want de houten palen moeten op de 

goede plek omhoog gehouden worden 
zodat iemand anders kan sjorren. De 
sjorringen, zo heten de knopen, moeten 
heel stevig vast zitten anders kun je er 
straks niet op klimmen ook daarvoor 
worden door de scouts wonderlijke 
technieken bedacht; met twee aan 
een touw trekken of op een touw gaan 
staan, alles voor de perfecte knoop. 
De leiding helpt bij het maken van de 
knopen en legt uit dat hoe netter de 
knopen worden gemaakt, hoe minder 
speling er is en hoe strakker de knoop 
straks zit. Na een uurtje doorwerken 
staat het bouwwerk in elkaar en 
gelukkig is er inderdaad nog tijd om op 
het klimrek te spelen.
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Ruim 1.000.000 mensen raken steeds meer geïsoleerd van 
de buitenwereld omdat hun mogelijkheden om naar buiten 
te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid, steeds 
beperkter worden. Zelf met de auto rijden zit er vaak niet 
meer in en steeds een beroep doen op de naasten is moeilijk.
Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen 
auto minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer 
kunnen zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten 
gebruik kunnen maken. Door ANWB AutoMaatje Helmond toe 
te voegen aan het bestaande plaatselijke vervoersnetwerk 
kunnen ook de minder mobiele mensen weer deel uit gaan 
maken van het sociale en maatschappelijke leven. Dit kan zijn 
naar de kapper, de huisarts, het ziekenhuis, maar ook weer 

lekker op de koffie bij een vriendin. De vrijwilliger begeleid 
u eventueel tot waar u moet zijn ziekenhuis, kapper enz. En 
maakt altijd wel een gezellig praatje met u.
 
Hoe werkt het?
Wilt u  gebruik  maken van ANWB AutoMaatje Helmond:
u belt uiterlijk twee werkdagen van tevoren met ANWB 
AutoMaatje Helmond (0492 - 751 735)

• de medewerker van LEVgroep koppelt u aan een van de 
beschikbare vrijwilligers bij u in de buurt

• en vertelt wat het ongeveer gaat kosten
• de vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden
• u rekent na afloop contant af met de vrijwilliger op basis 

van de gereden kilometers
• hiervoor wordt 30 cent per kilometer gerekend.

 
Vrijwilliger of deelnemer worden?
Inwoners van Helmond die graag meer informatie willen 
ontvangen, deelnemer of vrijwilliger willen worden bij ANWB 
AutoMaatje kunnen contact opnemen met:
Sharviene Ines, coördinator ANWB AutoMaatje Helmond,  
tel. (0492) 751 735 of 

AutoMaatje is er ook voor U

Elke woensdagavond repeteren wij 
als koor gezellig in het Dierdonkse 
wijkgebouw Parkzicht. Daarnaast 
hebben we door het jaar heen ook 
diverse optredens in Helmond maar ook  
daar buiten, echter 4 keer per jaar geven 
wij de gelegenheid aan iedereen om 
gezellig met ons mee te komen zingen 
tijdens, de openbare Liederentafel in 
Wijkcentrum Parkzicht in Dierdonk 

De openbare liederentafel is 20 
jnovember 2019 van 20.00 uur tot 23.00 
uur. Dit is tevens de laatste van dit jaar 
U wordt uitgenodigd om samen met ons 
Nederlands en an ders talige luister- en 
meezingliedjes, mee te zingen, dit onder 
de bevlogen leiding van onze dirigent 
Frans Sijmens. De teksten worden 
geprojecteerd op het videoscherm maar 
u kunt ook een liederenboekje kopen.

Wij zien u graag komen. De toegang en 
koffie is gratis.

Meer informatie over optredens 
en de meezingavonden vindt u op: 
www.akkoordje.nl. of kom langs tijdens 
onze repetitieavond.

Wij wensen u veel zang- en luisterplezier.

Meezingavond ‘t Akkoordje 20 november
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TUIN WINTERKLAAR 
 

HTN VOOR HET ONDERHOUD VAN UW TUIN 

HTN VLOER & TUIN                                                                                                                                
ENGELSEWEG 200 A    Helmond                                            
T. 0492 792499  E. info@htnvloeren.nl 

-  Snoeien van beplantingen welke is deze periode gesnoeid dienen te worden. 

-  Het bladvrij maken van uw tuin. 

-  Het afvoeren van het groenafval. 

-  Het bemesten van uw borders en gazon.   Neem vrijblijvend contact met ons op ! 

     T     

 

 A    

R.J. van Hagen   TANDARTS   0492-556 156

Coendersberglaan 42

5709 MA  Helmond - Dierdonk

V r r n l  t n h lku d  n  r tti  mg iVoor professionele tandheelkunde in een prettige omgeving.

www.tandartsvanhagen.nl

            



Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost  zaterdag 17.00 u
  zondag 9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum) zondag 11.00 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord) zondag 9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) 
  zondag 11.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255 pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken H.W. Dings (476345 diaken@heiligelambertus.nl

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 

(ingang onder de kerktoren Jozefkerk) 
( 0492 – 522109 (maandag t/m donderdag 9.30-12.30)

Pastorie:
 Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 - 477255
 

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
www.facebook.com/ParochieHeiligeLambertus

De vieringen met Kerst en de jaarwisseling

Het lijkt nog even weg, maar goed om alvast te noteren in uw 
agenda:

Kerstavond dinsdag 24 december
Lambertus 18:00 Avondmis met kerstsamenzang. (met 

pastoor Seidel)
Paulus 19:30 Schabbertkoor (met pastor Koopmans)
Jozef 20:30 Capella Musica Sacra en Jozefkoor (met 

bisschop Mutsaerts)
Edith Stein 21:30 Edith Steinkoor (met pastor Koopmans)
Lambertus 23:15 Cantorije St. Lambertus met ensemble 

(met pastoor Seidel en andere priesters)

Let op! De Nachtmis vanuit de Lambertuskerk begint dit jaar 
om 23:15 en wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO2 bij de 
KRO.

Eerste kerstdag 25 december:
in alle kerken zoals op elke gewone zondagochtend.

Tweede kerstdag 26 december: Jozefkerk 9:30.
Oudjaar:   Jozefkerk 17:00 mmv
    Mannenkoor Lambardi. 
Nieuwjaar:   Lambertuskerk 11:00.

Kerstcollectes voor Caritas0492

Caritas0492 bereidt voedsel voor de mensen die het hard 
nodig hebben. Er is zo veel verborgen armoede in onze stad, 
dat willen we niet weten …

We hebben op vijf dagen per week een hele maaltijd of 
soep en brood. Op 3 dagen verzorgen we dat zelf vanuit 
Caritas0492. We geven wat u als parochianen in de mandjes 
doet die achterin de kerk staan. En we hebben het hele jaar 
kunnen inkopen en koken van de andere giften die u heeft 
gegeven, met de kerstcollectes vorig jaar en spontane giften 
en persoonlijke acties. We hebben zo veel mensen kunnen 
helpen!

Ook dit jaar zullen we in de vieringen op Kerstavond een 
deurcollecte houden voor Caritas0492. En zo hopen we met 
uw gulle gaven ook in 2020 weer honderden mensen te eten 
te kunnen geven.

Namens hen, nu alvast hartelijk dank!

Meer info op internet: Caritas0492.blogspot.nl

Voor alle parochianen: een zalig kerstfeest en een 

gezegend 2020!
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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
Dierdonklaan 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

Lezingen en gespreksgroepen
Iedereen is welkom om acht uur in de 
ontmoetingsruimte van de Bethlehem
kerk.

Zincafee interessante lezingen met 
bijzondere onderwerpen.

12 november : Alke Liebich:
‘De dood verandert alles. Ook het 
leven.’ Bij alle twijfel over een leven 
na de dood neemt Liebich een ander 
standpunt in en vertelt daarover.

10 december : Aat Engelfriet:
‘Heksenvervolging’. Ook in Brabant 
heeft heksenvervolging plaatsgevonden. 
Een ongelooflijk verhaal.

Kinderen van Abraham Wat Jodendom, 
Christendom en Islam met elkaar 
verbindt. Een rabbijn, een theoloog van 
christe lijke huize en een imanm spreken 
over het jaarthema “ongelooflijk”
5 november: rabbijn Corrie ZeidlerMoll
3 december: imam Ahmed Mahou

Bijbel-anders een andere kijk op de 
verhalen uit de bijbel
Elke 3e maandag in de maand.
18 november, 16 december enz.

Postzegels verzamelen
December is de maand dat weer kaarten 
worden verstuurd met nog een echte 
postzegel erop.
Deze postzegels zijn nog wat waard, dus 
gooi ze niet weg maar stop ze in de bus 
bij één van de wijkteamleden of op de 
Arcenlaan 10.

Ik ben niks
Voor iedereen die niet met geloof en 
kerk bekend is, geeft dit boek antwoord 
op veel vragen over
de zin van het leven, wat doe ik met 
mijn leven? Is dit nou wat ik er mee wil? 
Het geeft een duidelijk beeld hoe er 
binnen de kerk over wordt gedacht en 
hoe de verhalen uit de bijbel daarop van 
toepassing zijn.

Het boek is al 
aan de tweede 
druk toe
Ik ben niks is 
verkrijgbaar bij 
boekhandel de 
Ganzenveer en 
bol.com

ISBN 9789082615913 prijs € 19,90

Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen houden we koffie
inloopochtend in de Ontmoetingsruimte 
van de Bethlehemkerk van 10.0012.00u. 
Een ieder die het gezellig vindt om 
een kopje koffie te drinken samen met 
anderen, elkaar te ontmoeten op een 
doordeweekse dag, nodigen we hierbij 
uit! Van harte welkom!
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Stichting Draaiorgels Helmond
Zondag 10 november 14.00 tot 16.00 uur, Concert door 
Lichtstad Brass Eindhoven met Falcon Town Jazz
Lichtstad Brass is een koperblaasorkest dat bestaat uit 
dertig gemotiveerde muzikanten. Zij staan onderleiding van 
dirigent Koen Wijnen. De Falcon Town Jazz Band  brengt een 
muziekstijl die het best kan worden gekarakteriseerd als 
gemakkelijk in het gehoor liggende swingende, instrumentale 
en vocale ‘Dixieland Jazz. Muziek  die lekker in het gehoor ligt.

Zondag 17 november 14.00 tot 16.00 uur, Blaaskapel De 
Molshoop
Vandaag komt Sint Nicolaas aan in Helmond, maar dit valt 
natuurlijk prima te combineren met een bezoek aan dit concert. 
De Molshoop is in 1979 begonnen als een carnavalskapel. 
Na 20 jaar schudden zij het carnavalsimago af met bijna 
dezelfde muzikanten spelen blus, Zuid-Amerikaans en hits uit 
de jaren 60, 70 en 80. In 2010 leggen zij zich alleen nog toe 
op dit soort muziek. Deze nummers worden gearrangeerd 
door medeoprichter Peter van Twist. Het grootste succes 
van de club is echter dat in al die jaren de onderlinge band 

nog steeds hecht is, 
de sfeer warm en 
vriendschappelijk, 
en dit geheel onder 
gedreven leiding van 
dirigent Jef Pos 

Zondag 24 november 14.00 tot 16.00 uur, Het Over Dag 
Ensemble uit Beek en Donk met Ons Hermenieke uit Eindhoven
Goede wijn behoeft geen krans. Vandaag voor de vierde keer 
een dubbel concert met ODE en Ons Hermenieke. ODE Laar-
beek startte 1 januari 2009 met 22 enthousiaste muzikanten. 
nu zijn het er ruim 40. Het orkest staat onder leiding van diri-
gent Hubert Geurts. Vandaag verzorgen zij dus het concert sa-
men met “Ons Hermenieke“ uit Eindhoven. Zij bestaan ruim 40 
jaar en het repertoire bestaat voornamelijk uit “gouwe ouwe” . 

Zondag 1 December 14.00 tot 16.00 uur Zang en amuse-
mentsgroep “de Notenkrakers” 
Een Lustrum, voor het viifde jaar op rij openen zij in de Ga-
violizaal de Kersttijd  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. Tijdens het eerste 

liedje “Steek dan 
een kaarsje aan” 
zal het  eerste 
kaarsje in de grote 
adventskrans wor-
den ontstoken. 

Zondag 8 december 14.00 tot 16.00 Muziekband/Blaasor-
kest Just4Fun
Muziekband Just4Fun is een populair “blaasorkest” uit Eind-
hoven. Hun uitgebreide bezetting zorgt voor een band met 
veel power. De geroutineerde muzikanten garanderen kwa-
liteit. Hun “bigband” stijl, met vooral bekende muziek uit de 
60, 70, en 80-er jaren, maakt hun orkest heel herkenbaar. 
De naam Just4Fun geeft aan waar we voor staan: muzikaal 
plezier voor onszelf en voor het publiek staat voorop! De we-
kelijkse repetitie is telkens weer een ontmoeting met vrien-
den, uiteraard afgesloten met een hapje en drank

Zondag 15 december 14.00 tot 16.00 uur Shantykoor de 
Klotvaarders 
Het Shantykoor ‘De Klotvaarders’ is in 2008 opgericht door 
enkele enthousiaste mensen. Het koor bestaat momenteel uit 
meer dan honderd leden en staat onder leiding van dirigent 
Leo van der Heyden. De dirigent tekent ook voor de arrange-
menten van De Klotvaarders. Er is verder een ensemble dat 
bestaat uit 3 accordeonisten, een klarinet, een alt-sax, een 
pianist en een drummer 

Zondag 22 december van 14.00 tot 16.00 uur Kerstconcert door 
orkest Muzikale en het muzikaal/vocaal trio
De Muzikale zal voor de 3e keer op rij op deze laatste Zondag 
voor Kerstmis het kerstcocert verzorgen Dit jaar niet met een 
koor maar een muzikaal/vocaal trio. Ook het publiek wordt 
van harte uitgenodigd om bekende liederen mee te zingen-
mee te zingen. De Muzikale heeft vorig jaar in een bomvolle 
Gaviolizaal het Kerstconcert verzorgd met het koor Chant´ 
Oers uit Oerle.

De entree tijdens de openingstijden en optredens is gratis, 
echter vragen wij wel een donatie achter te laten in onze 
orgelpijp.                         Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl
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