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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 

            



Waardering

Gerard 
Bosmans

Voor u ligt de eerst Gazet van het jaar 
2020. Traditiegetrouw de editie waarin 
ik als voorzitter van de wijkvereniging 
Dierdonk het voorwoord mag schrijven. 
Dat mag ik omdat de Gazet formeel onder 
de wijkvereniging valt, maar gelukkig niet 
alleen bij de leden maar bij alle bewoners 
van Dierdonk wordt bezorgd.

Zo kan iedereen lezen wat er allemaal in 
onze mooie wijk gebeurd is en binnenkort 
georganiseerd wordt. In 2019 hebben 170 
mensen de Gazet enquête ingevuld. Een 
enquête om te achterhalen of het blad 
goed gelezen wordt en welke rubrieken 
het meest gewaardeerd worden. De re-
dactie besteedt namelijk elke maand erg 
veel van hun kostbare tijd aan het gratis 
full colour magazine. Gelukkig blijkt 89 
% van de respondenten het blad altijd of 
meestal te lezen. De favoriete artikelen 
zijn wijkverenigingsnieuws, wijkraad-
nieuws, basisschool Dierdonk, geheim 
agent pd7, Kent u deze Dierdonker al? 
en de kookmuts. Het eindcijfer dat u aan 
de Gazet geeft is in 67 % van de gevallen 
een 8,0 of hoger. Kortom, een geweldig 
resultaat. Waardering voor de redactie is 
dan ook zeker op zijn plaats.

Ook het voorwoord blijkt zeer goed 
gelezen te worden dus kan ik nog een 
paar succes nummers van 2019 onder 
de aandacht brengen, zoals carnaval in 
Parkzicht, DierdonkDagen, Dierdonkquiz 
en Maskerade. Allemaal activiteiten die 
een groot aantal wijkbewoners op de 
been brachten. In deze Gazet kunt u een 
verslag lezen van de 8 voorstellingen van 
toneelgroep Maskerade met Augustus 
Oklahoma in ‘Theater Parkzicht’ of ei-
genlijk ‘Huiskamer Parkzicht’. 

Het jaar 2020 belooft ook weer een 
mooi jaar te worden. Er worden meer 
en meer activiteiten georganiseerd in 
Parkzicht. Houd de Gazet in de gaten voor 
bijvoorbeeld de zittingsavond, carnaval, 
paasknutselen, feestavonden en kerst-
vieringen. Ook Stichting DierdonkDagen 

gaat fanatiek verder op de ingeslagen 
weg dus begin september is er weer van 
alles te doen voor jong en oud. De club 
voor de iets oudere wijkbewoners, Moet 
Niks, heeft weer voldoende man- en 
vrouwkracht om een jaar lang geregeld 
mooie en gezellige activiteiten te on-
dernemen. Maar ook de terugkeer van 
Kunst in Dierdonk lijkt er aan te komen. 
Waardering voor al die vrijwilligers die 
dit mogelijk gaan maken, is zeker op zijn 
plaats.

Waardering voor mensen is één, waar-
dering voor de kleine dingen in het leven 
is ook nodig. Sta eens wat vaker stil bij 
kleine geluksmomentjes en het hebben 
van een lieve familie, goede vrienden en 
fijne buren. Uit eigen ervaring in de fa-
miliekring weet ik nu dat ook waardering 
voor de eigen gezondheid en die van uw 
dierbaren nodig is. De kersttijd is de tijd 
om met elkaar te genieten van de vrije 
tijd en de onderlinge liefde maar besef 
goed dat een goede gezondheid geen 
zekerheid is. 

Als laatste wil ik u namens het bestuur 
van wijkvereniging Dierdonk fijne feest-
dagen wensen. Geniet van de kerstdagen 
en van de jaarwisseling en hopelijk ge-
zond tot ziens in 2020 bij een van de vele 
activiteiten in onze mooie wijk.

Voorzitter van Wijkvereniging Dierdonk 
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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. A van Lieshout
Zwanebloemsingel 42
5709 AP Helmond 
owhdhelmond@gmail.com

informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
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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: 13 januari.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 31 januari.

C O L O F O N G A Z E T
20e jaargang nr.1.  Editie januari 2020
Verschijnt 10x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

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.
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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 

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

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

Al  meer dan 90 jaar uw 
vertrouwde witgoedspecialist

• RVS, inhoud 45 liter 
• hetelucht, boven- en
  onderwarmte, grill en 
  magnetron (1000 Watt) 
• digitaal display met Assist 
• email binnenwanden met 
   EcoClean coating 
• Led binnenverlichting 
• CMG636NS2

INBOUWCOMBI

1.399.-    

999.-
euro

      VAN DUPPEN WITGOED   |   OOSTENDE 10   |   5702 NP HELMOND   |   TELEFOON (0492) 52 30 51   |   WWW.VANDUPPEN.NL
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De redactie wenst alle adverteerders 
en onze lezers 

Prettige Kerstdagen
en een Gelukking en Gezond 2020

            



Heropening vliegbasis de Peel
De kans is groot dat de militaire vlieg-
basis De Peel, tussen Gemert-Bakel 
en Venray, weer in gebruik genomen 
wordt. Dit is een zorgwekkende ont-
wikkeling waar D66 meteen aandacht 
voor gevraagd heeft door het stellen 
van schriftelijke vragen aan het col-
lege en dit aan te kaarten bij onze 
D66-collega’s in de Tweede Kamer.
Er liggen op dit moment al twee mili-

taire vliegvelden en twee commerciële vliegvelden dichtbij 
Helmond. Samen met de hoge concentratie van intensieve 
veeteelt in deze regio zorgt deze cumulatie van vliegbewe-
gingen voor een hoge concentratie van fijnstof. De enorme 
belasting van het luchtruim en de luchtverontreiniging is wat 
D66 betreft onwenselijk.

Het Ministerie van Defensie heeft op 25 juni 2019 het concept 
van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau reactivering 
militaire luchthaven De Peel gepresenteerd. Deze notitie 
is de start van de procedure om te komen tot het besluit 
om militaire basis De Peel opnieuw in gebruik te nemen als 
luchthaven. Voor het luchthavenbesluit moet Defensie ook de 
effecten voor het milieu in kaart brengen. Dat gebeurt in een 
milieueffectrapportage. De milieueffectrapportage beschrijft 
welke gevolgen de voorgenomen activiteiten hebben voor het 
milieu en voor omwonenden.

In de milieueffectrapportage worden verschillende varianten 
doorgerekend. In de maximale variant zullen elk jaar 12 
jachtvliegtuigen in totaal 1800 keer opstijgen en landen. Dat 
zijn dus 3600 vliegbewegingen per jaar. Deze vliegbewegingen 
vinden 3 keer per jaar plaats gedurende een periode van 
ongeveer 6 weken (ook ’s nachts). Veel inwoners ervaren 
nu al geluidoverlast van luchtverkeer. Die overlast zal fors 
toenemen als jaarlijks 3600 keer een straaljager opstijgt 
of landt op De Peel. De jachtvliegtuigen van het type F-35 
produceren daarnaast meer geluid dan de voorganger, de F-16.

Wanneer er gevlogen kan worden is afhankelijk van hoe lang 
het geschikt maken van het vliegveld duurt, maar de verwach-
ting is dat in 2021 het vliegveld weer operationeel wordt. Het 
opnieuw in gebruik nemen van de militaire luchthaven De 
Peel heeft impact voor onze inwoners en de regio. Goede en 
transparante communicatie vanuit Defensie is dan ook heel 
belangrijk. Dit geldt zowel voor het proces tot het nemen van 
een luchthavenbesluit, als ook op het moment dat de lucht-
haven is heropend. Er moet een goede afweging gemaakt 
 worden tussen het nationaal belang van defensie en het 
gezondheidsbelang. D66 zal er scherp op toezien dat de pro-
cedures goed verlopen en de gezondheidsbelangen van onze 
inwoners meegenomen worden bij dit besluitvormingsproces.

Jochem van den Bogaard,
Raadslid D66

Met lef en durf richting de Toekomst
Op 5 november werd door onze ge-
meenteraad de begroting ‘Met Lef & 
durf richting de Toekomst’ behandeld.
We zien hierin dat Helmond voorop 
blijft lopen en de aandacht zich o.a. 
richt op grote betekenisvolle projec-
ten. Sommige partijen vinden dat de 
coalitie hierin te hard van stapel loopt, 
maar voor ons is deze ambitie juist het 
pad naar succes.

Hoewel de VVD ambitieus is vergeten we niet ook behoedzaam 
en realistisch te blijven. Omdat we een solide financieel 
beleid voorstaan plukken de inwoners hiervan de vruchten. 
Ook komend jaar zal hierdoor (ondanks de waardestijging 
van het onroerend goed) de onroerendzaakbelasting slechts 
stijgen met het inflatiepercentage (1,8%). Een stijging van de 
gemeentelijke lasten moet echter ook in de toekomst beperkt 
blijven. Het college gaat daarom de komende maanden onze 
financiële uitgangspunten kritisch tegen het licht houden.

Wat betreft onze veiligheid zouden we graag zien dat onze 
stad ook op dit gebied voorop gaat lopen. Dat we nieuwe 
ideeën accepteren en de oude aanpak gaan loslaten. Wij zijn 
dan ook blij dat onze motie om bodycams breder in te gaan 
zetten unaniem door de raad werd gesteund.

Er is in de begroting ook veel aandacht voor de zichtbare 
armoede van de inwoners die geen vaste baan hebben. We 
vergeten echter dat er ook veel verborgen armoede is bij de 
middengroepen in onze samenleving. Mensen die wel werken 
maar de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Men-
sen die na het vinden van een baan net niet meer in aanmer-
king komen voor allerlei toeslagen en onder aan de streep 
minder overhouden dan toen ze nog geen werk hadden.

Werken moet echter lonen! De oplossing voor deze armoe-
deval is volgens de fractie van de VVD niet een nog ruimhar-
tiger armoedebeleid. Want daarmee verleggen we alleen de 
armoedeval. Het is onvermijdelijk dat er ergens een eind komt 
aan het recht op inkomensafhankelijke voorzieningen. Het 
gaat erom dat wij als gemeente weten waar op dit moment 
de armoedeval ligt bij de verschillende typen huishoudens 
én wat hiervan de landelijke en de plaatselijke component is. 
Wanneer we dat weten hoeveel huishoudens ermee te maken 
hebben, en hoeveel de armoedeval bedraagt, kunnen we als 
gemeente betere beleidskeuzen maken. Daarom hebben we 
de wethouder gevraagd om hierover meer duidelijkheid te 
verschaffen.

Tot slot wil de VVD Helmond u nog een gelukkig en gezond 
2020 toewensen!

Theo Manders,
raadslid VVD
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Verslag Algemene Ledenvergadering
Concept - verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV), jaarvergadering 2018/2019 van 
Wijkvereniging Dierdonk op maandag 28 oktober 2019 om 20.30 uur in Parkzicht.
Op de vergadering waren aanwezig van het bestuur: Gerard 
Bosmans (voorzitter), Jan van Duren (secretaris), Friedy van 
den Reek (penningmeester), Ivo Dolmans en Karin Bakker en 
verder de leden Hans van Rijt, Wilma van Rijt, Herman van 
Zoelen, Jos van den Eijnden, Aart Jan Nieuwhoff, Carel van der 
Zanden, Rudi van den Reek, Margriet van Mil, Gert Bakker, 
Sandra van Grootel, Sascha de Vries, Fien van Duren, Ans 
Postma, Henk Arts, Wim Claassen, Riny en Harrie Peerlings en 
Michael Rommelse.

Van Wendy van Veen, Leonie Boxstart, Walter Schuurman en 
Frank Smits is een bericht van verhindering ontvangen.

1) OPENING/VASTSTELLING AGENDA
Na opening van de vergadering door de voorzitter wordt 
de agenda vastgesteld.

2) INGEKOMEN STUKKEN/MEDEDELINGEN
De stukken worden niet in hard copy uitgedeeld maar 
alles zal digitaal via de beamer gepresenteerd worden aan 
de leden.

3) VASTSTELLEN VERSLAG ALV d.d. 23 oktober 2018
Het verslag is gepubliceerd in de Gazet van december 
2018 en er zijn geen opmerkingen ingekomen.
Het verslag wordt vastgesteld. Actiepunten:

a. Hoe onderlinge cohesie diverse clubjes te bevorderen.
Tijdens het vrijwilligersfeest hebben wij bij de samen-
stelling van de groepjes met name bij de wandeling 
met opdrachten hiermee rekening gehouden.

b. Onderzoeken of in Dierdonk een petanqueclub kan 
worden opgericht.
Het bestuur heeft contact gehad met personen die 
mogelijk dit zouden kunnen maar die wensen geen be-
stuurlijke functie. Willen wel bijv. clinics geven op een 
avond o.d. We zullen in de Gazet een oproep plaatsen. 
Het bestuur doet een voorzet en legt deze voor aan 
Aart Jan Nieuwhoff. Ook zullen we hier en daar nog 
eens rondvragen.

4) BESTUURSSAMENSTELLING
Volgens het rooster van aftreden is Ivo Dolmans als 
bestuurslid aftredend. Hij stelt zich verkiesbaar. Er hebben 
zich geen andere kandidaat bestuursleden gemeld. Ivo 
wordt door de vergadering bij acclamatie als bestuurslid 
herbenoemd.

5) JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2018/2019
Door de secretaris wordt aan de hand van de 
powerpointpresentatie een toelichting gegeven op de 
verschillende activiteiten van de wijkvereniging zoals 
opgenomen in het jaarverslag. Het jaarverslag zal in de 
Gazet van januari 2020 worden gepubliceerd (die rond 
de feestdagen wordt verspreid). Opmerkingen naar 
aanleiding van het verslag:

Er is een werkgroep van start gegaan om 
in 2020 weer een Kunst in Dierdonk te 
organiseren.

De kerstviering in december zal door 
Dierdonk Events worden geëvalueerd.

Bij de disco zijn niet alle gezinnen waarvan de kinderen 
meedoen persé lid. Bij het komende overleg van de 
leiding van de kinderdisco met het bestuur zal hierover 
van gedachten worden gewisseld.

Komend verenigingsjaar zal de website verder worden 
geactualiseerd. Kijken of logo ook kan worden opge
nomen.

6) PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE GAZET
Afgelopen jaar heeft het bestuur een enquête gehouden 
met betrekking tot het wijkblad Gazet.
De resultaten worden tijdens de vergadering toegelicht 
aan de hand van een aantal graphics. Deze zullen ook in 
de Gazet van oktober worden gepubliceerd.

Resumerend: er waren 170 respondenten met een goede 
verdeling tussen man en vrouw en leeftijd. 68% geeft een 
rapportcijfer van 8 of hoger. Het blad wordt goed gelezen 
en over de vormgeving, de voorkant, de uitstraling, de 
papierkwaliteit is men overwegend positief. Circa 40% 
heeft wel eens gekocht naar aanleiding van advertenties 
in de Gazet. Kortom een groot compliment aan de dames 
en heren van de redactie. 

Wat nadrukkelijk naar voren komt: er is behoefte aan 
een evenementenkalender. Het bestuur zal komende tijd 
onderzoeken hoe dit mogelijk kan worden ingevuld.

7) FINANCIëLE VERSLAGLEGGING
a) Balans en jaarrekening verenigingsjaar 2018/2019. De 

penningmeester geeft via sheets in de powerpointpre-
sentatie inzicht in en toelichting op de financiële stuk-
ken.

b) De jaarstukken zijn ook onderzocht door de kascom-
missie bestaande uit de leden, Dhr. AartJan Nieuwhoff 
en Dhr. Frans de Wit. 
De voorzitter van de commissie verklaart dat de com-
missie inzage in de administratie heeft gehad en dat de 
boeken er prima uitzien; de commissie is van oordeel 
dat de penningmeester haar werk accuraat en zorg-
vuldig heeft uitgevoerd en verleent décharge aan de 
penningmeester. Op basis van die verklaring en alle 
stukken wordt door de ALV de financiële verslaglegging 
van het jaar 2018/2019 goedgekeurd.

c) De kascommissie zal komend jaar bestaan uit Dhr. 
Hans van Rijt en Dhr. Henk van der Zanden.

d) Begroting 2019/2020. De penningmeester licht de 
begroting toe en de opzet daarvan. In de concept
begroting zijn alle vaste en al bekende bedragen 
opgenomen. Met name voor de overige activiteiten 
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en evenementen kunnen verzoeken worden gedaan. 
Hiervoor kan volstaan worden met een mailtje naar de 
penningmeester en is vormvrij.

Mochten er vragen zijn dan kunnen die bij het bestuur 
worden gesteld. Goed onderbouwde voorstellen kun-
nen zeker rekenen op een redelijke bijdrage. 
De contributie blijft op hetzelfde niveau. Met inachtna-
me van de gemaakte opmerkingen wordt de begroting, 
voor zover reeds ingevuld, geaccordeerd door de ALV.

8) RONDVRAAG
-AartJan Nieuwhoff dankt het bestuur voor de inzet en 

wenst haar veel succes voor komend jaar.

-Carel van der Zanden zou graag eens in de wijk 
polsen of er in de wijk interesse is bij gebruikers van 
scootmobielen in het maken van een of meerdere 
gezamenlijke uitjes. Carel doet een voorzet voor een 
artikel en stuurt dit naar de secretaris.

9) SLUITING
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter 
de vergadering.

Voor verslag,
Jan van Duren

Secretaris

Gratis bieb in Dierdonk

Gazet januari 2020 9

         



Wenst alle Dierdonkers 
Prettige Kerstdagen

Goede Jaarwisseling en een 
Voorspoedig en Gezond 2020

Activiteitenoverzicht MoetNiks jan./Juni 2020
Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting
Winterperiode van 03 
oktober tot april 2020 Computer inloop Iedere Donderdag van 10.00 tot 

12.00 uur in Parkzicht
Voor iedereen met vragen over PC 
gebruik

08 januari Nieuwjaarsborrel Koersbal Parkzicht Informatie via mail
18 februari Warm winterarrangement Parkzicht 14.30 uur Informatie volgt nog zie Gazet februari
… maart Excursie Wordt nader bekend Informatie volgt nog
… april Kleine fietstocht Vertrek vanaf parkeerplaats 

AH Dierdonk
Informatie volgt nog

… mei Jaarlijkse busreis Wordt nader bekend Informatie volgt nog
… juni Dag fietstocht Vertrek vanaf parkeerplaats

AH Dierdonk
Informatie volgt nog

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

MoetNiks Warm winterarrangement
Winterse wandeling met een verwarmend glas glühwein 
in Parkzicht en aansluitend een warme heerlijke winterse 
dagschotel.
Datum: 18 februari 2020
Aanvang: 14.30 met een wandeling van een uur
Locatie: Parkzicht.

Wandel je niet mee dan ben je om 16.00 uur welkom en eet 
gezellig met ons mee.

Opgave bij Ans, Wim, Henk.

Nadere informatie en de kosten worden vermeld in de Gazet 
van februari
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Verslag bezoek Lavans 05-11-2019
Bij de hoofdingang werden we ontvan
gen door een van de twee excursie
leiders, die de uitleg en rondleiding 
 zouden verzorgen.

Via de trap kwamen we in een fraaie 
ruimte waar koffie en thee met gebak 
klaar stond.

We bevonden ons in de nieuwbouw 
die dit jaar 2019 gerealiseerd is deze 
nieuwbouw is volledig CO2 neutraal.
De wasserij voorziet in een eigen water
bron, vangt regenwater dat van het dak 
komt op om ook te gebruiken als was
water. 488 Zonnepanelen ondersteunen 
het energie verbruik.

Na een uitgebreide uitleg over voorheen 
wasserij Wilhelmina naar het nu 
hyper moderne Lavans werden we als 
groep van 26 personen verdeeld in 
twee groepen en kon de rondleiding 
beginnen.

Om 10 000 klanten van schone was, 
matten en wissers te voorzien moet 
logistiek alles kloppen.
Per jaar wast Lavans 3000 000 stuks 
kleding die worden stuk voor stuk nage
keken op wat eventueel stuk is, wordt 
door dames van de afdeling kledingre
paratie hersteld.
Een kink in de kabel en de was wordt op 
een verkeerd adres afgeleverd met alle 
gevolgen van dien.

Van vieze was tot aflevering bij de 
klant zijn 225 medewerkers dagelijks 
bezig dit te realiseren inclusief 34 eigen 
chauffeurs.

21 Nationaliteiten zijn bij Lavans werk
zaam en iedereen spreekt Nederlands 
daar intern les en aandacht besteed 
wordt aan de Nederlandse taal, om 
 zodoende met alle afdelingen te kunnen 
communiceren.

Na een indrukwekkende rondgang door 
alle afdelingen kunnen we wel stellen 
LAVANS is een prachtig bedrijf, dat wat 
betreft milieu voorop loopt.

Na afloop ontving ieder een prachtig 
kookboek, multiculturele proeverij, 
waar diverse gerechten door de eerder 
genoemde niet Nederlanders zijn samen 
gesteld.
Daarna ging iedereen met een goed en 
SCHOON gevoel naar huis.

Jan Albers van der Linden

Verslag Curling Lierop 19-11-2019
Op dinsdagmiddag 19 november vond 
in Lierop weer het jaarlijkse partijtje 
indoor curling plaats

Na een welkomstwoord werd uitgelegd 
hoe er gespeeld moet worden. De 
spelers werden willekeurig in paren (10) 
ingedeeld. Op een groot scherm werd 
weergegeven waar je en tegen wie je 
moest spelen (4 banen). Op een tweede 
scherm werden de gescoorde punten 
bijgehouden.

Ten slotte kwam het paar Tonny v.d. 
Zanden (euforisch) en Toon Seelen als 
winnaars uit de strijd met liefst 165 
punten en dus kregen zij ieder een prijs 
namelijk een mooi vegertje en een flink 
applaus.

Te samen met een ingelaste pauze en 
het genot van enkele drankjes was 
het weer een fijne en gezellige middag 
geworden.

Jan Verlijsdonk
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•  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

 

 

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 

               

 
Openings�jden:
Maandag t/m zaterdag 12.00 - 22.00 uur
Zondag   13.00 - 22.00 uur
Dinsdag   Gesloten
Bakelsedijk 152
5703 JE Helmond

Huangchen6878@gmail.com
Tel: 0492-523274/06-47903555

Nieuwe eigenaar

De rechtzaak

 

K

M

            

Een man wordt beschuldigd
van diefstal en moet voor de
rechter komen. 
Rechter: "Hoe komt u aan al
die nieuwe kerstspullen?"
Verdachte: "Ik heb heel
vroeg kerstinkopen gedaan, 
edelachtbare!"
Rechter: "Hoe vroeg dan?"
Verdachte: "Een uur voordat
de winkel openging!" 

            



De aloude uitspraak “Je moet alles en keer gedaan hebben” 
heb ik onlangs maar eens ter harte genomen. Dat bedoel ik 
met fotografie natuurlijk. Want om eens te gaan paragliden, 
bungeejumpen en andere stoere activiteiten staan niet echt 
op mijn bucket list. Nee, sinds kort kan ik bij “fotograferen van 
vogels” een vinkje zetten. Gelukkig hebben wij achterin onze 
tuin een paar grote bomen staan en daar is het rond deze tijd 
een drukte van jewelste. Ik kwam er al snel achter dat we 
in de stad toch vrij veel verschillende vogels hebben. Geen 
vreemde, maar gewoon de gezellige huis-tuin-en-keuken 
vogels. Ik vond het toch een sport worden om deze leuk op de 
foto te krijgen.

Na dat dagje oefenen in mijn achtertuin ben ik samen met 
een mede-fotograaf op een zondagochtend in alle vroegte 
afgereisd naar Overijssel om daar onze dag door te brengen in 
een mooie vogel-kijk-hut. Ik kan je vertellen dat dat genieten 
is. We hadden koffie, broodjes en lekkers mee. Heerlijke 
stoeltjes om in te zitten en de kachel. Er was geen wc in de 
buurt, maar dat ben je wel gewend als natuurfotograaf. Direct 
bij aankomst zaten we al start klaar en binnen een paar uur 
hadden we heel wat foto’s gemaakt. Want was er veel te 
beleven rond dat poeltje. De appelvinken, roodborstjes, 
kruisbekken, pimpelmeesjes en winterkoninkjes vlogen af en 
aan. Natuurlijk kwam er ook nog en eekhoorntje op bezoek. 
Dat eekhoorntje is leuk om op de foto te zetten; die gaat er 
echt voor staan. De vogels daarentegen werken niet echt mee 
om mooi voor ons te poseren. De je ze eindelijk mooi op de 
foto te kunnen zetten, dan draaien ze zich om, eten wat uit 
de grond dat je alleen nog maar een bolletje ziet, of in het 
ergste geval vliegen ze meteen weg. En die vliegen snel! Er 
zaten dus regelmatig foto’s tussen waar alleen maar een mooi 
stukje natuur op stond. Maar we lieten ons daar niet door 
ontmoedigen; we kregen alleen maar meer lol.

Badderende vogels en de alom gewilde ijsvogel hebben 
we niet gezien. En ook hier bleef het bij het gewone soort 
vogels. Toch hebben we een leuke dag gehad en we waren 
zeker een belevenis rijker. Niet alleen omdat we via de app 

een lijntje hadden met een echte vogelaar en dus ook direct 
wisten welke vogel er voorbij kwam, maar ook omdat we het 
gewoon echt leuk vonden om deze leuke beestjes de hele dag 
te schieten. Het was een geslaagde dag!
Met vriendelijke groet, Henk Buiting

Een bezoek aan de vogel-kijk-hut
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Seniorweb organiseert in januari in verschillende leslocaties 
in heel Nederland Computervraagdagen.

Computerinloop Dierdonk sluit zich graag aan bij dit initiatief 
door op donderdag 23 januari een Computervraagdag in 
Parkzicht te organiseren van 10:00 tot 15:00 uur.

Onze Seniorweb vrijwilligers staan dan klaar om senioren 
te helpen meer te doen met hun tablet, smartphone of 
computer.

Naast onze normale ondersteuning voor al uw vragen op 
digitaal gebied geven we op deze speciale dag 2 workshops 
van ongeveer een uur.

Workshop 1: Omgaan met wachtwoorden.
Voor de meeste internetdiensten hebt u tegenwoordig 
een wachtwoord nodig. Het is erg belangrijk om zeer 
zorgvuldig om te gaan met uw wachtwoorden om misbruik te 
voorkomen. In de workshop komen onder andere de volgende 
onderwerpen aan bod:

• Het belang van goede wachtwoorden.
• Wat zijn de belangrijkste valkuilen
• Hoe kies ik een goed wachtwoord
• Hoe bewaar ik mijn wachtwoorden veilig
• Beheer en gebruik van wachtwoorden via een digitale 

wachtwoordenkluis
Aanvang: 11.00 uur

Workshop 2: Tips en tricks op de IPad
De IPad is ideaal voor ouderen. De tablet werkt erg intuïtief 
en biedt talloze mogelijkheden. De meeste senioren hebben 
interface van de IPad dan ook snel onder de knie ook als ze 
nog nooit een computer hebben gebruikt.

In de workshop geven we een aantal tips om de IPad nog 
handiger te gebruiken.

Aanvang: 13.30 uur
Locatie:  Parkzicht, Dierdonk Helmond
Datum:  Donderdag 23 januari van 10.00 - 15.00 uur
Toegang: Gratis.
In verband met de voorbereiding willen we graag inzicht 
krijgen in het aantal belangstellenden voor de workshops.

Aanmelden workshops: 
Tot 15 januari kunt u zich aanmelden voor een of beide 
workshops door een e-mail te sturen naar:
 computerinloopdierdonk@hotmail.com

Aangemelde cursisten krijgen een bevestiging van hun 
deelname per mail.

Seniorweb Computervraagdag in Parkzicht 
op donderdag 23 januari

15 januari bijeenkomst voor inwoners met 
Q-koorts 
Kent of kent u iemand met Q-koorts wilt u graag lotgenoten 
ontmoeten? Of wilt u meer informatie over ondersteuning? 
Dan bent u op 15 januari van harte welkom bij de 
lunchbijeenkomst over Q-koorts.

De bijeenkomst is van 12.30 tot 14.30 uur. Naast lotgenoten 
kunt u tijdens deze middag in gesprek met maatschappelijke 
organisaties. Zij vertellen u van alles over ondersteuning aan 
en activiteiten voor inwoners met Q-koorts.

Wilt u zich aanmelden en/of heeft u vragen?
Stuur dan een mail naar Sabine van Vlerken van de gemeente 
Helmond: s.van.vlerken@helmond.nl. Zij laat u ook weten op 
welke locatie in Helmond de bijeenkomst plaatsvindt.
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Het was een koude, winterse avond. Alle 
konijntjes blijven dan liefst warm en diep 
in hun hol. Allemaal… behalve eentje. 
Het wist zelf niet goed waarom, maar 
het moest en zou naar buiten. Was het 
gewone konijnennieuwsgierigheid? Een 
beetje honger? Het had geen idee. Het 
stak z’n neusje uit het hol en voelde het 
meteen: dit was geen gewone avond. De 
sterren stonden kristalhelder in de lucht, 
de sneeuw blonk als nooit te voren en 
in de stilte hoorde je enkel het gekraak 
van de bomen in de vrieskou. Het 
konijntje huppelde tot aan de zandbaan, 
die stil en verlaten tussen de dennen 
kronkelde. Wat zocht een konijntje aan 
een baan? Hier groeide geen gras en er 
kwamen vaak mensen langs. Toen het 
om de bocht beweging zag dook het 
dan ook onmiddellijk ineen en versmolt 
met de bunt en de heide. In het witte 
maanlicht kwam traag en moeizaam 
een klein grijs ezeltje  naar voor. Op zijn 
schoft droeg het een vrouw, gewikkeld 
in een kapmantel. Ernaast stapte een 
oude man, het hoofd omlaag en de rug 
gekromd van vermoeidheid. 

Juist op de plek waar het konijntje 
verscholen zat, bleven ze staan. De 
vrouw kreunde zacht en de man sloeg 
troostend zijn arm om haar heen. Het 
konijntje hield zich heel stil. Dit waren 
niet de gewone lieden die dagelijks 
de baan gebruikten, geen bedelaars, 
zandleurders of stropers. Zonder het 
zelf te merken kwamen z’n oortjes recht 
omhoog en  snoof het de geur van de 
ezel. Die keek opzij en wiegde traag 
zijn hoofd.  Nooit had het konijntje zo’n 
triest dier gezien en alle voorzichtigheid 
vergetend zette het zich rechtop, 
hupte vooruit en drukte z’n kleine 
bibberneusje tegen de grote ezelsnuit.  
“Ik ben klein en ook een beetje bang,” 
zei het, “maar… kan ik misschien helpen 
?” Het ezeltje hief zijn hoofd op en keek 
omlaag naar dat pluizen bolletje zo vlak 
voor hem. Hij was te moe om verbaasd 
te zijn en zuchtte: “We zijn al zo lang 
onderweg. We zijn langs alle herbergen 
geweest, maar nergens was plaats. 
Maria die ik draag, is moe en de tijd is 
gekomen dat zij een kind zal baren. Wij 
zoeken onderdak voor de nacht.” Hij 
boog opnieuw het hoofd. Onderdak 
voor een ezel en mensen ? Een konijntje 
graaft zijn eigen hol, warm en veilig, 

maar waar rust een ezel? Het wou zo 
graag helpen, dat kleine konijntje, het 
dacht en dacht, zocht naar wat hen 
dienstig kon zijn. “Een beetje verder 
staat een oude stal. Het is er droog en 
er is altijd hooi, daar heb ik wel eens 
van gegeten in deze koude tijd. Binnen 
staat wel vaak een groot beest, een os 
geloof ik, maar die ziet er vriendelijk 
uit. Kan zoiets dienen?” vroeg het en 
tegelijkertijd schrok het van z’n eigen 
durf. 

“Ik droom van een warme stal, met 
stro en hooi. Wijs me de weg en ik zal 
volgen,” 

Het konijntje hupte al voor en de ezel 
haastte zich op weg met zijn kostbare 
last. Maar toen de weg splitste wou 
de man naar links, terwijl het konijntje 
rechtsafging. Het ezeltje trok koppig 
aan het touw en gaf niet toe. “Dan 
doen we jouw zin maar, ik ben te moe,” 
zuchtte de man. “Misschien vindt jouw 
ezelsverstand wel een dak voor ons alle 
drie.”

Niet dat ezelsverstand maar het  
dappere konijntje bracht hen tot aan 
de stal. De man hielp blij de vrouw van 
het ezeltje, leidde hen binnen en sloot 
de deur. Het kleine konijntje wachtte 
buiten, zonder te weten waarop. De man 
liep bedrijvig in en uit, schepte water uit 
de put, maakte vuur en sleepte met een 
ketel. Toen klonk plots een kinderschrei 
en het konijntje haastte zich door een 
gat in de muur naar binnen, zodat het 
alles kon zien.

De vrouw die men Maria noemde, 
wikkelde haar kind in doeken en legde 
het neer in een kribbe, die Jozef gevuld 
had met het goudgele stro. Uit het 

niets klonk zacht 
hemelse muziek.
Het konijntje zat in 
opperste bewon-
dering rechtop, de 
voorpootjes gevou-
wen, zoals alleen 
een schepsel Gods 
z’n Schepper kan 
aanbidden.

Toen bedacht het ineens dat het zo’n 
heilig moment niet voor zichzelf mocht 
houden en haastte zich om het grote 
nieuws over de heide te verspreiden. 
In geen tijd zaten alle bewoners van 
de konijnenberg in en rond de stal, 
tussen de balken, het stro en het hooi. 
Ze keken met blinkende oogjes en de 
oortjes rechtop naar dat wondere paar 
en het kind dat in de kribbe sliep. In hun 
bewondering schoven ze steeds dichter 
bij de kribbe. Eentje duwde z’n neusje 
tegen de voetjes van het kindje. Toen 
het voelde hoe koud ze waren, sprong 
het zonder nadenken in de kribbe en 
nestelde zich er bovenop. Het schrok 
van zijn eigen vrijpostigheid, maar Maria 
knikte dat het goed was.

Er daalde een vredige rust over de 
stal. Alleen de konijntjes waakten 
en langzaam week de nacht voor de 
ochtend. In de verte hoorden ze de 
herders al komen. Daar horen konijntjes 
niet bij en dus haastten ze zich terug 
naar hun veilige holen.

Dat eentje dat, zoals het zelf zei, klein 
was en een beetje bang, maar zo graag 
wou helpen, aarzelde nog even en keek 
een laatste keer achterom. Het ezeltje 
kauwde op een handvol hooi, knikte 
naar zijn helpertje en zei met volle 
mond: “Bedankt kleintje!”

Hoe Jozef de kerststal vond!
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Kleurplaat
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Danielle Huidspecialist
Ondanks een stralende persoonlijkheid, blijft je gezicht het eerste dat mensen zien. Je visitekaartje. Huidproblemen 
kunnen je dan ook erg onzeker maken. Een goed verzorgde huid kan helaas niet altijd voorkomen dat je hiervan 
behoorlijk hinder ondervindt – ook fysiek. Het kan zelfs zo zijn dat huidproblemen je leven gaan beheersen en je 
kwaliteit van leven negatief gaan beïnvloeden. Maar zover hoeft het – gelukkig – niet te komen. 

Ik ben Danielle. Gediplomeerd huidspecialist en 
tevens specialist op het gebied van permanente 
make-up en coagulatie. In mijn salon in Dierdonk – de 
wijk waar ik ben opgegroeid – geef ik behandelingen 
op het gebied van acne, rosacea, permanente make-
up en vele andere vormen van huidverbetering. 

Van ervaringsdeskundig puber naar specialist

Als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander 
hoe huidproblemen hun weerslag kunnen hebben. 
Heftige acne in mijn puberteit heeft mij destijds 
behoorlijk onzeker gemaakt. Tegelijkertijd is het de 
aanleiding geweest om mij te gaan specialiseren in 
huidproblematiek. Om mensen te helpen die zich 
door huidproblemen oncomfortabel voelen in hun 
huid. En van een heftige een bevrijdende ervaring 
te maken. Wil je je ook weer comfortabel voelen in 
jouw huid? Voel je dan welkom, veilig en begrepen in 
mijn praktijk aan huis. Ik beloof je de huidverbetering 
die je voor jezelf wenst. 

Acne
Pubers. Waar ‘chillen’ en beetje ‘attitude’ hen niet vreemd zijn, kent hun leventje ook veel onzekerheden. 
Jeugdpuistjes is er één van. Verbergt jouw prachtige dochter haar onrustige huid ook liever achter een flinke laag 
make-up? Begrijpelijk, maar het neemt de oorzaak niet weg en het draagt zeker niet bij aan een gezonde huid. 
Hoewel de term jeugdpuistjes anders doet vermoeden, komt acne ook voor bij volwassenen. Mijn behandelmethode 
biedt uitkomst. Laat je dochter of zoon ervaren, of ervaar zelf, hoe deze nieuwe, effectieve behandeling de acne 
aanzienlijk doet verminderen of zelfs verdwijnen. Voor dit – zoveelste goed bedoelde – advies zullen ze je dankbaar 
zijn. 

Permanente make-up
Speciaal voor alle dames. Zie je er ook graag op ieder moment van de dag perfect verzorgd uit? En is gemak en 
tijdsbesparing in de ochtend je ook veel waard? Kies dan voor permanente make-up. Nooit meer uitgelopen make-
up of de wenkbrauwen bijpoederen of ga voor een eyeliner – voor die volle, frisse oogopslag. 

Overige behandelingen
Een veelbelovende nieuwkomer is de cryolipolyse (Freezesculpting) behandeling. Zeg je probleemzones gedag 
en maak kennis met deze pijnloze, veilige en snelle oplossing om vet te verliezen. Overige behandelingen zijn 
gericht op het verhelpen of verminderen van eczeem, huidveroudering, pigment en couperose. Bij last van kleine 
onregelmatigheden van de huid, zoals steelwratjes of verheven pigmentvlekjes, biedt coagulatie uitkomst. Ook voor 
de behandeling van deze huidaandoeningen, verwelkom ik je graag in mijn salon.
 

Nieuwsgierig geworden? Of benieuwd naar voor en na foto’s?  Bezoek dan mijn website 
www.daniellehuidspecialist.com.

advertorial
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Dierdonk 3D: Theater Parkzicht  

In deze Gazet vertel ik u over mijn 
laatste undercover speurwerk van 
2019. Als DierDonkDetective ben ik 
voort durend op zoek naar zaken die 
voor de gewone Dierdonker onbereik
baar blijven.
Meestal was een persoon het lijdend 
voorwerp, soms ben ik op de digitale 
tour gegaan maar nu ben ik incognito 
bij de voorstellingen van Maskerade in 
Parkzicht geweest. Zij hebben gezamen
lijk een prestatie van formaat neergezet 
die veel aandacht verdient.

Eerst even de geschiedenis. Toneelgroep 
Maskerade bestaat al 15 jaar en heeft 
vele jaren gerepeteerd in ons eigen 
Park zicht. Voorstellingen waren de 
laatste jaren in het Annatheater. Stan
daard werden de voorstellingen uit ver
kocht en was iedereen lovend. 
Maar toen kwam er een breuk. De 
toneelgroep viel uiteen en de leden die 
verder wilden namen een adempauze. 
Tot dit jaar. Maskerade is terug. En hoe? 
Onder regie van Dirk van de Pol werd het 
wereldberoemde toneelstuk Augustus 

Oklahoma ingestudeerd. De zoektocht 
naar een geschikte locatie bleek niet 
mee te vallen. Er werd gezocht naar een 
locatie waar een huiskamer kon worden 
nagebouwd en waar contact met buiten 
mogelijk was. Het Annatheater viel af. 
En toen kwam ons eigen Parkzicht in 
beeld. Zou het niet geweldig zijn om het 
lustrum weer in de wijk te vieren en de 
grote zaal om te toveren tot woonkamer 
met buitendeuren? 

Klaar, zou je denken. Maar dan moet 
Parkzicht wel twee volle weken ‘dicht’. 
Alle reguliere activiteiten als bridge, 
zang koor, darten, linedance moeten 
dan wijken. En is er wel plek voor een 
tri bune? Overleg met het bestuur van 
Parkzicht volgde. Het resultaat: ‘We 
gaan ervoor. Parkzicht is immers een 
Sociaal Cultureel Centrum dus deze 
kans moest gegrepen worden’. De 
knut sel ruimte werd omgebouwd tot 
foyer met bar, de grote zaal werd een 
huiskamer met een oplopende tribune 

voor 85 personen en de overloop werd 
verbouwd tot slaapkamer. Parkzicht 
werd echt een Theater. 
Bij de repetities reed een oldtimer nog 
in de sloot (ai, handrem vergeten) maar 
op 1 november was de première. Na de 
8e voorstelling op 10 november hadden 
zo’n 650 !!! liefhebbers gezien hoe een 
pro fessionele toneelvoorstelling eruit 
ziet. Wat een niveau. Iedereen was 
vol lof. Tijdens de naborrel in de foyer 

wer den dan ook vele complimenten 
gegeven aan de spelers. Spelers vanaf 
het eerste uur, Leonie Boxstart en Ans 
van de Heuvel speelden op 9 november 
zelfs hun 75e voorstelling en werden 
vol komen verrast door loftuitingen en 
bossen bloemen.
Complimenten zijn ook op z’n plaats 
voor de vrijwilligers van Parkzicht. Zij 
hebben zich ontpopt als echte Theater
medewerkers die alle gasten voor
treffelijk hebben bediend van hapjes en 
drankjes in een sfeervolle omgeving.
Leuke anekdote is dat ik op een van 
de avonden, wandelend met de hond, 
werd aangesproken door een auto 
vol keurige dames. ‘Weet u hoe wij 
bij Theater Parkzicht kunnen komen? 
Voor de voorstelling van Maskerade?’ 
Ik was zeer verbaasd over deze vraag 
maar ontdekte later dat SCCD Parkzicht 
voortaan door het leven kan als Theater 
Parkzicht.
Nu maar hopen dat Maskerade niet 
meer teruggaat naar het Annatheater 
maar gewoon op blijft treden in ons 
eigen Theater.
 
Theatrale groeten van geheim agent pd7
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Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 
2018-2019
Inleiding
Het verenigingsjaar liep van 1 juli 2019 t/m 30 juni 
2019. 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 klein positief 
exploitatiesaldo.

Het bestuur bestond uit Gerard Bosmans (voorzitter), Jan van 
Duren (secretaris), Friedy van den Reek (penning-meester), Ivo 
Dolmans en Karin Bakker. 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.

Ledenadministratie
Het jaar begonnen we met 313 leden. Er zijn 11 nieuwe leden 
ingeschreven en er zijn 9 opzeggingen waarvan 8 wegens 
verhuizing, 1 wegens overlijden en 6 zijn uitgeschreven omdat 
2 opeenvolgende jaren geen contributie meer is betaald. 
Mogelijk zijn deze leden verhuisd en zijn zij vergeten hun 
lidmaatschap op te zeggen. Het aantal leden staat daardoor 
per 30 juni 2019 op 309. De contributie is € 15,- per gezin en 
€ 7,50 voor alleenstaanden. Voor het verenigingsjaar 2019-
2020 hebben zich al weer 4 nieuwe leden aangemeld. Alle 
nieuwe leden worden verrast met een fles wijn die door leden 
van het bestuur persoonlijk wordt bezorgd.

Tussen Kunst & Quizien
Op 9 september 2018 hebben wij een feest georganiseerd 
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze wijk 
Dierdonk. Dit evenement hebben wij de naam “Tussen Kunst 
& Quizien” meegegeven. Kunst in Dierdonk is daarbij in ere 
hersteld. Een speciaal gevormd organiserend comité heeft 
een feest opgezet op een centrale plek in de wijk aan de 
Korte Geer waarbij het kunstgedeelte werd aangevuld met 
bijzondere food - specialiteiten. Verder is ter gelegenheid van 
dit jubileum het kunstwerk “meisje met vogel”, ontworpen 
en vervaardigd door Petry Claassen, aan de wijk aangeboden. 
Het bronzen beeld is geplaatst bij de veengeul op de hoek van 
de Waterleliesingel/Zwanebloemsingel en werd onthuld door 
de oud-wethouders Jonkers, van der Zanden en Stienen en 
de huidige wijkwethouder Gaby van den Waardenburg. Het 
evenement was succesvol en werd mede door het uitstekende 
weer druk bezocht.

Samenwerking Stichting 
Dierdonkdagen
Ook dit jaar heeft de vorig jaar gevormde 
groep van enthousiaste vrijwilligers de 
organisatie van de Dierdonk dagen weer op 
zich genomen. Wederom werd de feesttent geplaatst aan de 
Kromme Geer voor het weekend van 8 t/m 10 september. De 
meeste activiteiten waren gratis toegankelijk en op zondag 
was er weer een sportieve en gezellige zeskamp. Vooral via de 
werkgroep “Tussen Kunst & Quizien” heeft de wijkvereniging 
intensief samengewerkt met de Stichting Dierdonkdagen. 
Beide evenementen werden gelijktijdig gehouden en op 
elkaar afgestemd. De brug werd versierd door schilderstukken 
van de leerlingen van de basisschool en werd zo letterlijk de 
verbinding, de brug tussen de 2 evenementen. Ook financieel 
hebben wij weer graag een bijdrage geleverd aan het succes 
van het Dierdonkweekend.

Gratis consumpties voor leden
Zowel tijdens de feestavond in de tent tijdens de 
Dierdonkdagen als de klets- en amusementsavond in Parkzicht 
heeft het bestuur gratis consumptiebonnen verstrekt aan de 
leden van Wijkvereniging Dierdonk.

Feest vrijwilligers
Het vrijwilligersfeest van verenigingsjaar 2018-2019 heeft 
op zondagmiddag 16 juni 2019 plaatsgevonden. Voor alle 
vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de wijk was in de wijk 
een leuke wandeling met opdrachten georganiseerd. Door 
de samenstelling van de groepen hebben wij geprobeerd de 
cohesie tussen de clubjes te bevorderen. 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 23 oktober 2018 om 20.30 
uur in Parkzicht. Voor het eerst werd het verslag van de 
activiteiten en de jaarrekening via de beamer gepresenteerd. 
Het jaarverslag van de vereniging is gepubliceerd in de Gazet 
van december 2018. Het concept verslag van de vergadering 
is geplaatst in de Gazet van januari 2019.

De Gazet
Ook in dit seizoen bestond de redactie uit de vaste leden 
Frank Smits, Jos van den Eijnden, Sylvia Neve en Maartje 
van Lith. Jos, Sylvia en Frank zorgen voor de lay-out waarbij 
Frank alle advertentie- en kinderpagina’s voor zijn rekening 
neemt. Maartje zorgt voor de interviews en de redactionele 
bijdrage voor de rubriek “kent u deze Dierdonker al”? Ook 
Ray Nicholson heeft ons weer het hele jaar voorzien van 
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creatieve kleurplaten en op maat gemaakte illustraties van de 
spelletjespagina’s.

Er zijn in totaal 10 uitgaves verschenen. Er is onlangs een 
enquête uitgevoerd over de ervaringen met de Gazet, 
de uitkomsten daarvan zijn toegelicht op de Algemene 
Ledenvergadering en worden eind 2019 gepubliceerd in de 
Gazet.

Wat lastig blijft, is dat we niet altijd dezelfde hoeveelheid 
aanvoer van columns en artikelen krijgen. En helaas hebben 
we geen bijdrage meer mogen ontvangen van de wijkagent. 
Gelukkig duikt geheim agent PD7 af en toe toch nog op. Verder 
hebben we kunnen rekenen op een nieuwe rubriek van de 
fysiotherapeut, verzorgd door Vita Forum en kookrubriek “de 
Kookmuts”. Ook hebben we de vaste aanvoer van de bijdragen 
van de basisschool, de scouting en verenigingen, van sport, 
fotodier, moetniks, computerinloop, hobby en cultuur etc.

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 regelt de verspreiding nog in hetzelfde weekend. De 
Gazet is ook te lezen op internet, enkele dagen na verschijning 
van de gedrukte versie, op de site www.dierdonk.nl en dan 
klikken op Gazet.

Website
De website www.dierdonk.nl is van wijkvereniging en 
wijkraad gezamenlijk. De samenwerking met Visual Circle 
is uitstekend. 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 in september 
2018 toen zowel de DierdonkDagen als Tussen Kunst & 
Quizien hun berichten via deze website (apart tabblad) 
bekend maakten. Aandachtspunt blijft om niet alleen het 
nieuws actueel te houden maar ook de informatie die achter 
de tabbladen is vermeld. Het beheer van de weggeefhoek en 
Nextdoor Kern Dierdonk is overigens niet in handen van de 
wijkvereniging of wijkraad.

Kinderdisco
Het seizoen ging van start met een geheel vernieuwde 
samenstelling van de organisatie. Ons team bestaat uit Sandra 
van Grootel, Sascha de Vries en Margriet van Mil. Er is dit jaar 
gewerkt aan het opstellen van een draaiboek, nieuw materiaal 
is aangeschaft om de aankleding te vernieuwen en de thema’s 
zijn aangepast.
Er zijn enkele nieuwe vrijwilligers aangesloten en daarnaast 
hebben we twee maatschappelijke stagiaires begeleid die een 
mooie ervaring hebben opgedaan bij de jeugddisco.

Iedere avond konden kinderen zich gratis laten “tatoeëren” 
met kleurende glitters, dit werd verzorgd door Emma van 
Loon. Het aantal kinderen wat de jeugddisco bezocht, is 
dit seizoen toegenomen, iedere avond waren er zo’n 110 
enthousiaste kinderen aanwezig. We bereikten de ouders via 
een advertentie in de Gazet en door het delen van de flyer in 
de klassen-apps.

Ouders wisten ons te vinden, we kregen zowel enthousiaste, 
positieve reacties als klachten die over de sterkte van het 
geluid gingen, de geluidssterkte van de muziek maar ook het 
geluidsvolume van de kinderen speelde hierin mee. Hierover 
bleven we in gesprek met de DJ Kenneth Manichand. Door 
het grote aantal bezoekende kinderen is de financiële situatie 
gezond.

We hebben alle avonden en thema’s geëvalueerd en gaan met 
wat aanpassingen het volgende seizoen in. Het eerste seizoen 
van het nieuwe team is naar tevredenheid verlopen.

MoetNiks
MoetNiks is een activiteitenclub voor senioren en vanaf januari 
2019 heeft een nieuwe activiteitencommissie bestaande 
uit Ans Postma, Wim Claassen en Henk Arts de schouders 
eronder gezet. De commissie stelt zich ten doel activiteiten 
en leuke vrijetijdsbesteding aan te bieden aan senioren, zowel 
voor leden als niet-leden. De activiteitencommissie zorgt voor 
een jaarrond programma, doet aan ledenwerving en PR en 
tracht zich zo goed mogelijk te profileren. Het team vergadert 
eens per maand en heeft binnen haar commissie structuur 
aangebracht.

Ontwikkelingen en zaken die op PR-gebied & promotie gere-
aliseerd zijn
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- In de Gazet wordt maandelijks een activiteitenoverzicht 
geplaatst.

- Om herkenbaar te zijn is een eigen logo ontwikkeld en 
gepresenteerd.

- Voor presentaties heeft MoetNiks visitekaartjes laten 
maken.

- Een foto-adressenbestand is opgestart.
- Een ideeënbus om leden te stimuleren mee te denken bij 

het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
- Er is een interessante fotopresentatie gemaakt van 

activiteiten door de jaren heen.
- De scorestand tijdens het koersbal wordt voortaan digitaal 

weergegeven.

Overzicht van de activiteiten die het afgelopen 
verenigingsjaar hebben plaatsgevonden

- Iedere woensdag is er koersbal in Parkzicht of bij goed weer 
Jeu de boules op de Promenade van Parkzicht.

- Excursie naar het Museum voor Vluchtsimulatie in Someren
- Bezoek aan Indoor Curling in Lierop
- Sinterklaas Suprise koersbal
- Kerstviering, welke georganiseerd werd door 

DierdonkEvents
- Nieuwjaarsborrel MoetNiks
- Winterwandeling met zomerse temperaturen en koffie in 

Parkzicht
- Koersbal in paassfeer
- Bezoek aan het Heemhuis in Deurne
- Korte fietstocht
- Jaarlijkse busreis. Op 28 mei jl. was het doel van de busreis 

Oudenbosch & Willemstad, met een bezoek aan de Basiliek 
van Oudenbosch met uitleg van deskundige gidsen. In 
Willemstad genoten we van een lunch en een rondleiding 
door het historische centrum. De dag werd afgesloten met 
een driegangen diner in restaurant Boswachter Liesbosch 
bij Breda.

- De grote fietsdagtocht voor 25 juni is vanwege de tropische 
temperatuur verschoven naar 13 augustus.

Dierdonk Events
In de aanloop naar dit verenigingsjaar is een nieuwe werkgroep 
gestart onder de naam Dierdonk Events die regelmatig 
activiteiten gaat organiseren. Ze hebben in hun logo bewust 
het kunstwerk de Overbrugging opgenomen omdat Dierdonk 

Events het vergroten van de saamhorigheid in de wijk tot doel 
heeft. Ze hebben al direct diverse activiteiten neergezet.

Zo was er In december de Kerstviering, een gezellige viering 
voor een 50-tal vijftigplussers met een quiz over Hellemondse 
weetjes en een muzikaal optreden van kerstliederen, dit alles 
onder het genot van koffie met tractatie en een lekkere lunch 
die werd verzorgd door onze vrijwilligers.

In februari werd de eerste versie van een Carnavalsmiddag 
voor onze tweede jeugd georganiseerd, een middagvullend 
programma met zang en amusement onder het genot van 
een hapje en drankje. Medewerking werd verleend door de 
Spekzullekes, Hennie van Deursen, Helga Cornelissen (Tanja 
trucker), Dé kenne Wai ôk en Moi Gewist.

In april was er de Paasknutselmiddag in Parkzicht voor de 
kleinsten van onze wijk in de leeftijd van 4-10 jaar. Voor 
het tweede jaar op rij een leuke middag waar de kinderen 
allerlei paasgadgets kunnen maken en natuurlijk een bezoek 
van de Paashaas met daarbij het verstoppen en zoeken van 
paaseieren in en rondom Parkzicht. Alles met ondersteuning 
van een groep enthousiaste vrijwilligers.

Dierdonk’s Got Talent in juni: in samenwerking met de Dier-
donkschool waar enkel voorrondes plaatsvonden, de finale-
avond voor aanstormend talent uit onze wijk. De finalisten 
vertoonden hun act tegenover een strenge jury. De avond 
vond plaats onder massale belangstelling (ca.200 personen) en 
was een daverend succes onder begeleiding van DJ PETERTJE.

Het programma voor het nieuwe jaar is alweer klaar, te 
beginnen in oktober met de 5e editie van de Dierdonk Quiz 
met ruim 200 deelnemers.
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Computerinloop Parkzicht
Het team van vrijwilligers om te helpen bij vragen over de 
digitale apparatuur is het afgelopen seizoen verjongd en 
uitgebreid. We zijn nu nog beter in staat om te assisteren bij 
de oplossing van de vragen.

Jammer genoeg blijft de belangstelling erg laag. Onze 
maandelijkse presentaties worden wel goed bezocht, maar 
de wekelijkse inloop op donderdagmorgen te weinig. Dit 
verbaast ons omdat wij zorgen voor een niet-technische 
sfeer en dat er wat gedaan wordt aan de roep om iets aan de 
eenzaamheid van jongeren én ouderen te doen. We hebben 
dit verenigingsjaar speciale aandacht besteed aan:
- Oktober: Nut van back-ups en de lange tijden dat de 

apparatuur bezig is met het updaten
- Februari en maart: Eenvoudig fotobewerking
- April: Het beheer van wachtwoorden

Toneelgroep Maskerade
Na een kleine rustpauze heeft Maskerade haar passie weer 
opgepakt. Met frisse moed zijn wij weer begonnen aan een 
mooie verwerking van het toneelstuk Augustus Oklahoma van 
Tracy Letts.

Dit jaar vieren wij ons 15 jarig jubileum en hebben ervoor 
gekozen om op lokatie te gaan spelen. Hiervoor zijn we 
uitgekomen bij ons eigen wijkgebouw Parkzicht en gaan 
deze omtoveren tot een villa van de familie Weston. Dat 
Maskerade bij het publiek waardering verdient blijkt alleen al 
uit het feit dat alle 8 de avonden in Parkzicht al in oktober 
waren uitverkocht. Dit is toch fantastisch. Wij kijken er naar 
uit om de voorstellingen in Parkzicht met trots neer te mogen 
zetten. Wij danken de wijkvereniging voor hun steun.

Country-line dance
“The Silver Valley Countryline Dancers” dansen voor het 18e 
jaar in Parkzicht op de vrijdagavonden en dinsdagmiddagen. 
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.

Dartteam
Het twaalfde seizoen voor dartteam Parkzicht ’07 was 
wederom een spannend seizoen. Met erg veel moeite 
heeft het team zich gehandhaafd in de 2e divisie. Mede 
omdat de uitwedstrijden steeds vaker op vrijdag gespeeld 
moeten worden, bleek het team een krappe bezetting te 
hebben. Gelukkig hebben ze nog een nieuw teamlid mogen 
verwelkomen; Dennis2. Het team bestaat nu uit 8 personen 
zodat het bijna mogelijk wordt om 2 teams te formeren.

Fotodier
Fotodier blijft stabiel wat betreft het ledenaantal. Fotodier telt 
op dit moment 15 leden. De clubuitjes gingen dit jaar naar o.m. 
naar Zeche Zollverein en biotopwildpark Anholter Schweiz in 
Duitsland en naar de stad Luik maar ook gingen ze de natuur 
in. De clubavonden zijn meestal op de maandagavond en 
sluiten qua thema vaak aan op de clubuitjes. We hebben 
afgelopen jaar ook acte de présence gegeven bij “Tussen 
Kunst en Quizien”. Elke maand verzorgt Fotodier in de Gazet 
2 pagina’s gevuld met vooral 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.

Kerstbloemschikken
Dit verenigingsjaar hebben we met Kerstmis wederom een 
specifieke thema-avond bloemschikken georganiseerd 
op maandag 17 december 2018. Tonnie Smits en haar 
collega Anneke hebben we weer bereid gevonden om dit 
te organiseren. De belangstelling was groot, in totaal 14 
deelnemers. De oogst van de avond was schitterend, een 
mooi liggend stuk met calla’s en zuidewindlelies.

Tai Chi
Al 8 jaar worden er tai chi lessen aangeboden aan leden van 
de wijkvereniging in Parkzicht. In september is er weer een 
introductieles Tai Chi georganiseerd. Aansluitend is er een 
beginnerscursus gegeven van september tot eind januari en 
van februari tot begin juli. De 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 2019
Secretaris Wijkvereniging Dierdonk,

Jan van Duren
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MET SUCCES IN 2019  VERKOCHT  IN UW WIJK.
UW WONING IN 2020 VERKOPEN? 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende waardebepaling.

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

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

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

Het team van 

wenst u fijne 

feestdagen 

UW WONING EXTRA ONDER DE AANDACHT OOK IN 2020!

            



Peuterspeelzaal Hummeldonk

Dit is alweer het laatste bericht van 
peuterspeelzaal Hummeldonk voor dit 
jaar.

We zitten nu in de fijne gezellige 
wintermaanden. Binnen is het warm en 
maken we het gezellig en buiten is het 
lekker fris, toch gaan we elke dag even 
fijn naar buiten met warme winterjassen 
aan en de nodige sjaals en mutsen op. En 
wat denken jullie van de handschoenen, 
waar al die kleine vingertjes in moeten…

Sinterklaas
We hebben een fijne Sinterklaastijd 
gehad op Hummeldonk. Het rook 
heerlijk door de zelfgebakken peper
noten en kinderen die zelf een 
mandarijntje mochten pellen en natuur
lijk daarna lekker opeten.
Ook was er volop fantasiespel bijv in 
de kartonnen stoomboot met allemaal 
peuters zich verkleed hebben en liedjes 
zingen.

Net als Pietjes zijn we ook motorisch 
bezig: over een balk lopen, springen, 
pietengym of een koprol maken.

Natuurlijk hoort kadootjes inpakken er 
ook bij. Wat is dat moeilijk, meters en 
meters plakband gaat er doorheen… 
maar het resultaat is mooi, al is het 
maar voor even, want de behoefte is 
groot om het cadeau ook weer zelf open 
te maken…
De kinderen hebben samen met hun 
ouders een schoentje versierd en die 
hebben we natuurlijk ook gezet, met 
een lekkere verrassing tot gevolg.

Kerstmis
We versieren de kerstboom en de 
warmte, gezelligheid en lampjes staan 
centraal dit thema. Wat ziet het er mooi 
uit!

We oefenen ook om aan de ouders een 
kersttoneelstukje te kunnen laten zien.

De oooo’s en de aaaa’s zijn dan de veel 
gehoorde kreten van de ouders.

We sluiten af met een heuse kerstbrunch 
waar de ouders voor gezorgd hebben 
door allemaal van thuis lekkere hapjes 
mee te brengen. Heerlijk hoor! Wat 
is het weer sfeervol en gezellig om 
alles samen op te eten. Een hele fijne 
afsluiting van weer een mooi jaar op 
Peuterspeelzaal Hummeldonk!

Vanaf 2020 Ochtend- groepen !

Een verandering voor het nieuwe jaar. 
Voortaan zullen wij in de ochtenden 
open zijn voor de peuters en naast het 
spelen ook fijn samen een gezonde 
broodmaaltijd eten. Van 8.30 tot 12.30 
bieden wij een gevarieerd programma 
aan.

Voor meer informatie of het aan
vragen van een rondleiding kijk op 
www.springkinderopvang.nl en dan op 
de locatie Hummeldonk.

WIJ WENSEN U ALLEN EEN FIJNE 
KERSTTIJD EN VEEL GELUK VOOR 

2020!!
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De kookmuts
De kersttijd breekt aan en dat betekent 
gezelligheid, lekker eten samen met je 
partner of gezellig met de hele familie. 
De supermarkten liggen overvol met 
heerlijke producten voor de kerstdis. 
Maar om zelf te kokkerellen blijft toch 
altijd bijzonder. Daarom heb ik deze keer 
gekozen voor een heerlijke ‘Panna Cotta’ 
als dessert die makkelijk zelf te maken is 

en al voorbereid kan worden voordat de gasten er zijn.
Het rood fruit geeft een mooie kleurschakering ten opzichte 
van de vanille panna cotta en geeft ook nog eens een heerlijke 
frisse smaak aan het geheel.

Mijn weerspreuk voor deze maand is; “Blaast de noorderwind 
met een decembermaan, dan houdt de winter vier maanden 
aan”. Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand december
Kerst panna cotta met rood fruit en 
likeur 43  .  .  .  .  .  . voor 8 personen

Ingrediënten
75 gram suiker
3,5 blaadjes gelatine
400 ml slagroom
1 vanillestokje
100 ml yoghurt

300 gram gemixt rood fruit
( diepvries )

Vanille roomijs

Benodigdheden
Steelpan(nen)
Bolle glazen
Ijsschep

Bereidingswijze
Panna cotta
Week de gelatineblaadjes in koud water. 

Snijd het vanillestokje open en schraap 
het merg eruit. Doe het merg en het 
stokje samen met de slagroom en suiker 
in een steelpan en breng dit aan de 
kook. Laat het 10 minuten op laag vuur 
wat inkoken en roer regelmatig door. 
Haal de room van het vuur en los de 
geweekte gelatine daarin op. Giet het 
roommengsel in 8 glaasjes en laat ze 
minimaal 3 uur opstijven in de koelkast. 
(zie ook bij Tip)

De panna cotta in de glaasjes kan zo 
geserveerd worden. 

Rood fruit
Doe een mix van rood fruit in een pan 
met een beetje fijne suiker en laat 
zachtjes warm worden, totdat de suiker 
gesmolten is. Voeg een scheut likeur 
43 toe en laat dit op een zacht vuurtje 
pruttelen zodat de alcohol verdampt en 
een grove compote overblijft.
Laat dit op kamertemperatuur komen.

Serveren:
Voeg alles pas samen kort voor het 
serveren, dat is een kwestie van 
minuten.

Schep wat rood fruit naast de panna 
cotta en leg er een bolletje roomijs op.

Tip(s):
Om de panna cotta schuin in het glas te 
krijgen zoals op de foto aangegeven, kan 
je het volgende doen;

Maak van twee eierdozen 4 helften en 
zet met een beetje vormen de glazen 
schuin erop zodat ze stevig staan. Giet 
dan de panna cotta in het glas tot aan de 

rand en zet het geheel voorzichtig in de 
koelkast. Maak hier eerst ruimte voor 
vrij.

Kookvraag
Je kunt ook vormpjes gebruiken om de 
panna cotta in te doen.
Dompel na het koelen de vormpjes dan 
enkele seconden in een bakje met heet 
water (kijk uit dat er geen water bij 
de panna cotta komt). Maak met een 
scherp mes de bovenkant rondom los 
en stort deze vervolgens op een bordje.

bron: De kookmuts.
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Afgelopen maand hadden we een sinterklaaskruiswoordpuzzel 
Het oplossen was niet zo moeilijk ondanks dat een beschrijving 
bij horizontaal stond terwijl dit vertikaal moest zijn. In  totaal 
waren er 21 goede oplossingen dus er moest weer geloot 
worden. Het te vinden woord ihad te maken met een lekkernij 
voor het paard van Sinterkaas en wel: “Winterpeen”. Onder 
de juiste inzendingen heeft Gerard Bosmans, voorzitter van 
de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken die op 13 
december hun prijs in ontvangst hebben genomen. 
Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars. 

Van Harte Gefeliciteerd!

Doe jij ook mee?
Zoek de woorden die in de 144 letters in het vierkant zijn 
verstopt. Het kan zijn van links naar rechts, van rechts naar 
links, van onder naar boven of van boven naar onder, of 
schuin omhoog of omlaag. Als je alle woorden hebt gevonden 
blijven er 15 letters over.  Vul die van links naar 
rechts in, in de hokjes  van de oplossing.  Je hebt er 
deze keer de hele kerstvakantie en nag een aantal 
dagen tijd voor. Veel succes!  

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: Maandag 13 januari 2020

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 17

   
  

Noah Alan, Elin de Greef en Joep Manders

Woordzoeker

vuurwerk,
kerstmuts,
sneeuwpop,
kaars,
rendier, 
maria, 
kribbe, 

elfje, 
jozef, 
herder, 
koning,
nieuwjaar,
oliebol,
poedersuiker,

denneboom, 
ballen, 
klokken, 
piek, 
ster, 
engel, 
gloria, 

kameel,
slee
bel, 
was, 
wit
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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

Kerstboom eruit
Kamerplant erin!

eEN gRoeN 2020!

Iedere zondag open

SFEERVOLLE FEESTDAGEN

Houten jaloezieën geven 

uw interieur extra warmte

en gezelligheid.

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

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

Konings
voor Verf en Behang

Prettige Kerstdagen en een

Verfrijk Nieuwjaar

                 

            



BS Dierdonk : Een terugblik op 2019

2019 is voorbij gevlogen en het einde 
van het jaar is al in zicht! Wat hebben 
er veel leuke en leerzame activiteiten 
plaatsenvonden afgelopen jaar. We 
kijken dan ook uit naar wat 2020 ons 
allemaal gaat brengen. Samen blikken 
we graag even terug op de laatste 
periode van 2019

Sinterklaas
Wat was het weer een feest, Sinterklaas 
kwam dit jaar met de stoomtrein en zijn 
nieuwe paard Ozosnel naar Nederland. 
Op basisschool Dierdonk vinden er 
rondom Sinterklaas altijd een heleboel 
activiteiten plaats. Denk maar aan 
het jaarlijkse pyjamafeest, waar de 
kinderen van de groepen 1-2-3 ’s avonds 
in hun pyjama naar school komen en 
hun schoen mogen zetten. Om er de 

volgende dag met de hele school achter 
te komen dat de Sint en zijn pieten alle 
schoenen van de kinderen uit groep 1 
tot en met groep 8 hebben gevuld.
De groepen 3 zijn dit jaar weer naar 
het Sinterklaaskasteel geweest. Hier 
hebben de kinderen onder anderen de 
peper notenbakkerij, de pakjeskamer, 

de slaapkamer van de pieten en zelfs 
Sinterklaas gezien!

Burgemeestersontbijt
Basisschool Dierdonk is een Gezonde 
School. Het vignet Gezonde School is 
een kwaliteitskeurmerk voor scholen 
die werken aan het verbeteren van de 
gezondheid van hun leerlingen. Elk jaar 
organiseert de gemeente Helmond 
het Burgemeestersontbijt, waarbij ge-
zon de scholen met vijf leerlingen uit 
de groepen 1 t/m 8 mogen komen 
eten. Jessica uit groep 1-2 had hier het 
volgende over te zeggen:

‘Wij mochten met heel veel kinderen 
gaan eten met de burgemeester en de 
burgemeester is een meisje. Ik had hele 

mooie kleren aangetrokken en ik heb 
heel veel gegeten. Ik vond het ook heel 
gezellig dat juf Nicole erbij was. Ik vond 

het heel erg leuk!’

Prehistorisch dorp
Aansluitend bij de thema’s ‘Het leven 
als jager’ en ‘Boeren en dorpen’ van de 
geschiedenismethode ‘De Trek’ bezoch-
ten de groepen 5 het Prehistorisch 
dorp in Eindhoven. Op speelse wijze 
heb ben de leerlingen ervaren hoe het 
leven eruitzag in de tijd van de jagers 
en verzamelaars. Ook hebben ze kennis 
gemaakt met de ambachten die horen 
bij het boerenleven.

Het was super leuk. En we gingen in 
groepjes in de auto´s. We hebben 5 
activiteiten gedaan. De activiteiten 
waren kanovaren, vuur maken, met 
de speer gooien, graan malen en hout 
zagen. En we mochten kruidenthee 
drinken. We zagen allemaal tenten van 
de jagers. En er liep een haan rond. En er 
waren wilden zwijnen. 

Lieke en Daantje groep 5

Meer muziek in de klas
Ons schoolorkest mocht optreden voor 
Koningin Maxima! Dit bijzondere op-
treden maakte deel uit van de onder-
tekening van het ‘Muziekakkoord’. Het 
Muziekakkoord is onderdeel van het 
lande lijk initiatief ‘Meer muziek in de 
klas’. Koningin Maxima is erevoorzitter 

van het Platform Ambassadeurs Méér 
Muziek in de Klas. Dit optreden werd 
tijdens de orkestlessen al druk inge
studeerd. Wat waren de leerlingen en 
leraren trots op dit speciale optreden.

Wij kijken tevreden terug op 2019 
en kijken uit naar wat 2020 ons gaat 
brengen.

Wij wensen iedereen een fijne kerst en 
een gelukkig nieuwjaar toe!
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Tijdens een bijzonder gezellige avond op 26 oktober j.l. 
hebben wij de prijswinnaars van de 5de editie van 
de DierdonkQuiz bekend gemaakt. Het was een erg 
spannende aangelegenheid want tussen de nummer
1 en 5 zat slechts een verschil van een 20 tal punten.

No 1 Paulus Patriots

No 2 ’t Geertje

No 3 Aruba

De aanmoedigingsprijs ging
naar het team van Jong en oud.

In 2020 zullen wij een ander soort Quiz 
organiseren welke begin oktober in 
Parkzicht gehouden gaat worden.

Verder informatie hierover volgt.

Uitslag DierdonkQuiz 2019 
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Carnavalsprogramma 2020 in SCCD Parkzicht
Zatedag 8 februari

Zaterdag 8 februari 2020 organiseren Dierdonk Events en 
SCCD Parkzicht voor de vijfde keer hun jaarlijkse carnavaleske 
amusementsavond. Dit jaar zijn we er in geslaagd om een 
top programma voor u in elkaar te zetten. We hebben, o.a. 
als kletsers niemand minder dan Rob Scheepers uit Sterksel 
en Berry Knapen uit Heeze weten vast te leggen voor deze 
avond. Verder als nieuwkomer in het kletsers wereldje, Rizza 
Tisserand. Hij heeft samen met Rob Scheepers, in de Padoem 
Patsss show gespeeld en is verder bekend van diverse t,v, 
programma’s. Ook het amusement is deze keer weer van een 
zeer hoog niveau met o.a. Applaus en Striepke Veur. Aanvang 
20.30 uur zaal open vanaf 19.45 uur.

Kaarten voor deze fantastische avond kosten slechts € 12.50 
en zijn vanaf 2 december verkrijgbaar bij Albert Heijn 
Dierdonk.

Zondagmiddag 9 februari
Op zondagmiddag 9 februari 2020 wederom onze 
amusementsmiddag. Dit is een evenement voor hen die 
met carnaval zelf niet uitgaan maar toch iets van het 
carnavalsgebeuren willen proeven. Wij bieden u onder 
andere een optreden van dansmarietjes, een kletser, de 
winnaars van de Helmondse carnavalskraker Wai en diverse 
andere artiesten. In een gezellige omgeving kunt u onder het 
genot van een hapje en een drankje genieten van de diverse 
optredens en uiteraard ook zelf een dansje wagen op de 
muziek van onze huis DJ Cor die met zijn Disco 2000 het licht 
en het geluid verzorgd op zowel de zaterdagavond als ook de 
zondagmiddag.

Entree kost deze middag slechts € 3.00 en kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de zaal. Aanvang 14.00 uur en de zaal gaat 
open om 13.30 uur.

Donderdagavond 20 februari
Dan hebben wij op donderdagavond 20 februari 2020 onze 
vaste inloopavond voor iedereen die op tijd aan carnaval wil 
gaan beginnen. Deze avond is uiteraard gratis te bezoeken.

Vrijdagavond 21 februari
Vrijdagavond 21 februari 2020 is voor onze basisschool jeugd 
die het carnaval aftrappen met een spetterende discoavond 
welke van muziek voorzien wordt door D.J. Klumpie.

Entree kost € 2.50 en ieder kind ontvangt na afloop een 
traktatie. Aanvang 19.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur

Maandagmiddag 24 februari
Maandagmiddag 24 februari 2020 hebben wij onze traditio-
nele kindermiddag waarbij de kinderen vermaakt worden 
met diverse leuke activiteiten in de hobbyruimte terwijl de 
pappa’s, mamma’s, opa’s en oma’s onder het genot van een 
drankje inde grote zaal gezellig carnaval kunnen vieren.

Entree kost € 3.00 (groot en klein) en de kinderen krijgen 
diverse traktaties. Aanvang 14.00 uur en de zaal gaat open 
om 13.30 uur.
Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten tijdens carnaval.

Carnaval 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:
Stichting Dierdonk Events, SCCD Parkzicht, Wijkvereniging 
Dierdonk en Wijkraad Dierdonk en niet te vergeten onze talrij-
ke vrijwilligers zonder wiens hulp dit alles niet mogelijk zou zijn.
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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

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2020

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!

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

Prettige Kerstdagen

en een

Gelukkig Nieuwjaar

            



Gezonde Kinderopvang en Kwaliteits
merk Groene Kinderopvang

Eindelijk is het dan zover!
Op donderdag 28 november heeft Kin
der dagverblijf de Bereboot het Kwa
liteitsmerk Groene Kinderopvang weten 
te bemachtigen. Dit kwali teits merk 
hebben wij als enige kinder opvang
organisatie in Helmond.
Uiteraard stemt ons dit zeer trots!

Keurmerk Groene Kinderopvang
Kinderdagverblijf de Bereboot heeft 
groen en natuurbeleving hoog in het 
vaandel staan, vandaar dat wij de keuze 
hebben gemaakt om te gaan voor het 
Keurmerk Groene Kinderopvang.

Onze Missie:
Een veilige opvang bieden in een 
natuurlijke en rijke omgeving.
De Bereboot heeft zeeën aan buiten
ruimte, een moestuin en zelfs een 
eigen dierenweide. De Bereboot ligt in 
een prachtige omgeving, vlak naast de 
Bakelse Beemden. Dit vormt een unieke 
uitvalsbasis voor het samen ontdekken 
van de natuur!

Stichting Groen Cement is een netwerk 
van deskundigen dat zich inzet om 
kinderen en
natuur te verbinden.
Omdat kinderen juist in de eerste jaren 
van hun leven een blijvend gevoel voor 
natuur ontwikkelen zijn de activiteiten 
van Groen Cement vooralsnog gericht 
op de kinderopvang.

De kenmerken waaraan een kinder
opvanglocatie moet voldoen zijn opge
steld door deskundigen op het gebied
van natuur, landschap, milieu en
pedagogiek. De beoordeling van een
locatie gebeurt ook door hen. Er wordt
kritisch gekeken. Het Kwaliteitsmerk
Groene Kinderopvang mogen dragen
als locatie is iets om trots op te zijn. U

kunt er als ouder zeker van zijn dat deze
locatie dagelijks bewust bezig is met
natuurbeleving voor de kinderen. Dat is
leuk en gezond!

Voor de echte natuurliefhebbers onder 
de kinderen, hebben we een groep 
genaamd Peuters in het Wild (voorheen 
Peuterspeelzaal). Ook dit is weer uniek 
in Helmond. Deze peuters (2 tot 4 jaar) 
gaan elke dag op avontuur in de natuur. 
Ook bij onze BSO hebben wij een groep 
voor de echte natuurliefhebbers, de 
Verkenners (8 tot 13 jaar). Deze groep 
is vrijwel altijd buiten te vinden, altijd 
op onderzoek uit. Meer weten? Bij onze 
administratie helpen ze u graag verder. 
Telefoonnummer 0492475009. Ook op 
onze website is uiteraard alles terug te 
vinden www.bereboot.nl. Ook Facebook 
en Instagram zijn onze activiteiten terug 
te vinden @bereboot.

De Bereboot Gezonde Kinderopvang
De Bereboot mag zich (wederom) met 
trots Gezonde Kinderopvang noemen!
Maar wat is Gezonde Kinderopvang en 
waarom vinden wij dit belangrijk?
Gezonde Kinderopvang is met resultaat 
samenwerken aan gezond opgroeien. 
KDV de Bereboot werkt met de aanpak 
en scholing van Gezonde Kinderopvang 
aan een gezonde leefstijl van kinderen 
en de deskundigheid van medewerkers.

Gezonde Kinderopvang is een ini tia
tief van de ministeries VWS (Volks 
gezondheid Welzijn en Sport) en SZW 
(Sociale Zaken en Werk ge legen heid). 

Landelijke kennisen onderzoeks  institu
ten werken hierin samen waarbij de 
coördinatie ligt bij het RIVM (afdeling 
Gezond Leven) en het Voedingscentrum. 
Een Gezonde Kinderopvangorganisatie 

kiest ervoor structureel de gezondheid 
en gezonde leefstijl van kinderen te 
bevorderen, want elk kind verdient een 
gezonde start. Deze aanpak is in lijn met 
de Gezonde School (waar Basisschool 
Dierdonk mee werkt).

Wat verstaan wij onder gezonde 
kinderopvang?
Gezonde voeding, gezond opvoeden en 
gezond bewegen. Wij zorgen met ons 
voedings en feestbeleid voor gezonde 
voeding, tussendoortjes en traktaties. 
In de moestuin verbouwen we een 
deel van de gezonde voeding samen 
met de kinderen. We nemen ze mee 

in wat gezonde voeding 
is en hoe het eten van de 
tuin op het bord komt. We 
verleiden kinderen zoveel 
mogelijk te proeven en 
uit te proberen. Daarmee 
werken organisaties struc
tureel aan een gezonde 
leefstijl van kinderen.

KDV de Bereboot, Gezonde kinderopvang
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Jubilerend Maskerade schittert in Parkzicht
‘We keken niet naar een film, we zaten er middenin!
Op de plek waar de van oorsprong Dierdonkse 
toneelgroep vijftien jaar geleden begon met 
repeteren, speelde jubilerend Maskerade van 1 t/m 
10 november voor uitverkochte zalen het groots 
aangepakte familie-epos  ‘Augustus Oklahoma’. 
Met een topcast onder regie van Dirk van der Pol 
werd het publiek in Parkzicht getrakteerd op ruim 
twee en half uur theaterkijkgenot en van de eerste 
tot de laatste minuut meegezogen in een filmisch 
familiedrama van wereldklasse.
 
Na de mysterieuze verdwijning van vader Beverly verzamelt 
de familie zich na lange tijd in de ouderlijke villa om elkaar te 
steunen, maar dat pakt anders uit. Tijdens het begrafenisdiner 
lopen de spanningen hoog op, vooral veroorzaakt door de 
manipulatieve en aan pillen verslaafde moeder Violet. Alle 
familiegeheimen worden onthuld, van jeugdtrauma’s en 
verslaving tot scheiding en onmogelijke liefdes. Niemand 
wordt gespaard. Toch blijven de familieleden op zoek naar 
troost en liefde, maar uiteindelijk gaan ze één voor één ten 
onder. 

De dialogen zijn scherp en spijkerhard, maar werken ook 
behoorlijk op de lachspieren. De personages worden sterk 
neergezet en optimaal tegen elkaar uitgespeeld. De diversiteit 
in karakters en situaties maken het verhaal herkenbaar en 
zelfs confronterend. Een stuk met een gelaagde en strak-
getimede opbouw dat naast de hilarische humor een diepere 
inhoud en tragiek blootlegt. Groots en sterk theater, zo bleek 
iedere avond weer uit het daverende, ovationele applaus.

Speciaal voor de jubileumvoorstellingen werd Parkzicht 
compleet verbouwd tot de villa van familie Weston, ergens 
op het snikhete platteland in Oklohama. Ook dat bleek een 
gouden zet, want het Dierdonkse buurtcentrum ontpopte zich 
als een heus theater. Alle ruimtes werden gebruikt, zelfs het 
buitengebeuren (met echte auto’s die het verhaal kwamen 
“binnenrijden”), en dat leverde levensechte plaatjes op. Zoals 
een enthousiaste bezoeker het omschreef: ‘We keken niet 
naar een film; we zaten er middenin...’.

Zowel Maskerade als Parkzicht mogen dankzij een perfecte 
samenwerking terugkijken op een serie zeer geslaagde 
voorstellingen. Leuk feitje is dat Ans van den Heuvel en 
Leonie Boxstart op 9 november hun 75e voorstelling 
speelden. Aan het eind van de avond werden ze blij verrast 
toen bestuursleden Wendy van Veen en Frank Arnoldussen 
de oorkonde en de bijbehorende bloemen uitreikten. Het 
publiek zorgde voor een welverdiend applaus voor deze 
‘Grandes Dames’ van Maskerade.

Enkele publieksreacties (zie ook www.maskeradehelmond.nl):
• Wat een topvoorstelling. Chapeau! 
• Super genoten. Enorm gelachen, traantje onderdrukt
• Onze complimenten; het was erg professioneel.
• Prachtig spel, heel mooie filmische effecten, goede muziek, 

confronterend verhaal, en ècht een lach en een traan. 
• Wat was dat een overweldigende voorstelling.
• Absoluut een aanrader. Zo mooi..!
• Het was een prachtige voorstelling in een mooie 

entourage. Van de eerste tot de laatste minuut.
• Geweldig stuk. Heftige scenes. Uitzonderlijk goed 

gespeeld.
• Maskerade mag ongegeneerd trots zijn op deze 

voorstelling.
• Geweldig genoten. Augustus Oklahoma was toptoneel. 
• Prachtige uitvoering. We hebben genoten en gelachen. Op 

een kleine plek, zo groots
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BAD & SANITAIR 
 HTN voor de complete realisatie van uw badkamer 

HTN BAD & SANITAIR                                                                                                                                 
Engelseweg 200 A    Helmond                                                                                   
T. 0492 792499  E. info@htnvloeren.nl 

 

neem vrijblijvend contact met ons op ! 

Ruim 600 verschillende tegels  

te zien in onze showroom ! 

     T     

 

 A    

R.J. van Hagen   TANDARTS   0492-556 156

Coendersberglaan 42

5709 MA  Helmond - Dierdonk

V r r nel  ndh lku d  n  r tti  m iVoor professionele tandheelkunde in een prettige omgeving.

www.tandartsvanhagen.nl

huidtherapie 
lasertherapie

(cos)medische tatoeage
www.marysmits.nl        info@marysmits.nl

            



Kent u deze (ex) Dierdonker? Mandy Bombeeck 
Beste Dierdonkers,

Hier een zonnige groet van een ex-
Dierdonkse Mandy Cranenbroek-
Bombeeck.
Sinds een jaar wonen mijn man en ik na 
wat omzwervingen in Brabant in de stad 
en streek waar we ons hart aan hebben 
verpand Sevilla.

Tijdens onze studies toerisme en vrije 
tijd hebben we wel eens gefantaseerd 
over het uitbaten van een bed & 
breakfast of een klein hotelletje. De 
reden om te emigreren en naar het 
zonnige zuiden te vertrekken was 
dan ook om een van onze dromen te 
realiseren, namelijk het starten van een 
Bed & Breakfast.

In de beginperiode hebben we onszelf 
geconcentreerd op de Spaanse taal en 
het verder ontdekken van stad en regio. 
Daarnaast vind ik het ontzettend leuk 
om mijn passie voor de stad Sevilla met 
andere mensen te delen. Regelmatig 
help ik Dolores een mede Helmondse 
welke al jaren in Sevilla woont met het 
verzorgen van een gezellige fietstocht 
in de stad. Met een select gezelschap 
fietsen we door het historische stads
centrum en vertel ik alle weetjes over 
tal van eeuwenoude invloeden welke 
Sevilla gemaakt hebben tot een waar 
openluchtmuseum.

Afgelopen zomer hebben we uiteindelijk 
gevonden wat we zochten. Een reeds 
bestaande Bed & Breakfast, Casa Arena 

in Tomares (Sevilla) met 5 te verhuren 
kamers, prachtige tuin met groot zwem
bad en op steenworp afstand van het 
stadscentrum van Sevilla. Inmiddels 
hebben we heel de Bed & Breakfast 
opnieuw ingericht en hebben we de 
eerste gasten mogen ontvangen!

Natuurlijk kom ik nog graag in Dierdonk, 
daar waar mijn ouders nog altijd wonen. 
Wanneer we in Nederland zijn maken we 
graag gebruik van ons privé hotel. Want 
al worden kleine meisjes groot, niets 
is zo fijn om af en toe aan te kunnen 
schuiven bij pap en mam. Daarnaast ga 
ik dan graag even bijkletsen met mijn 
vriendinnen welke op Dierdonk wonen 
of er hun jeugd hebben doorgebracht.

Met veel plezier kijk ik terug op de 
fijne jeugd welke ik heb gehad in deze 
prachtige wijk. Ik was een van de 
eerste leerlingen van de Dierdonkse 

basisschool en heb goede herinneringen 
aan de Dierdonkdagen en het (destijds) 
befaamde volleybaltoernooi.

Bent u nieuwsgierig naar Casa Arena 
bezoek dan gerust onze website 
www.bb-arena.com.

Un abrazo y hasta pronto,
Mandy Cranenbroek-Bombeeck
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14 januari – 29 maart 2020

Wegens succes herhaald!
Vorig jaar hadden we met TV Dierdonk alleen al 53 
deelnemers. Dit jaar gaan we de succesformule verder 
uitrollen over twee clubs! HTV gaat ook meedoen. Daarmee 
maken we het nog een beetje spannender allemaal.

Wat is een winterclubtoernooi ?
Het is tennis voor de echte bikkels, voor iedereen die uit zijn 
luie stoel wil komen en in weer en wind op de tennisbaan 
wil staan. Het is winterpret voor tennissers vanaf 14 jaar! 
Er wordt op verschillende avonden en op zondagmiddag 
in de maanden januari, februari en maart gespeeld. Het is 
mogelijk om in te schrijven in dubbels, mixen en singels. De 
toernooicommissie maakt van te voren een indeling, maar 
verder is het vrijheid blijheid.

Aan het einde van deze 3 maanden gaan we zorgen voor een 
feestelijke afsluiting.
Wedstrijdleiders: Pim Kemps (TV Dierdonk) en Cliff Kampers 
(HTV)
E-mail: otc@tvdierdonk.nl 

Wintertclubtoernooi HTV-TV Dierdonk 2020

 

 
 

WINTER CLUBTOERNOOI
HTV & TV Dierdonk

14 JANUARI – 29 MAART 2020

Tennis voor Bikkels…
Voor HTV & TV Dierdonk

Wij plannen , Jij speelt
Daarna regel je alles zelf in 
overleg met je tegenstander

Doe je mee?

 Je kunt meedoen in meerdere onderdelen;  HD- DD - GD - DE – HE in de 
categorieën 5-6-7-8-9

 Je schrijft je alleen of  samen met je partner in op www.toernooi.nl
Geen partner ? Geef dit aan bij de inschrijving en we gaan op zoek

 Wij plannen, Jij speelt ! Óf op Di – Wo – Do om 19.00  / 20.30 u. en Zo om 
13.00 / 14.30 u. bij TV Dierdonk óf Wo – Vr – Zo (zelfde starttijden) bij HTV.

 Verhinderd ? Geen probleem, je zoekt zelf een nieuwe datum!
 Wedstrijduitslagen doorgeven aan de toernooi commissie  06-30517268
 Info: Pim Kemps (TV Dierdonk)  of Cliff Kampers (HTV)

Doe je mee?

Schrijf  je in via  www toernooi nl
Inschrijven  kan t/m 31 december 2019
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Van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 3 november 
2019 werd er in Dierdonk weer een open tennistoernooi 
georganiseerd. Het was intussen de 16e keer, dus je kunt wel 
zeggen dat het een succesformule is! Het laatste toernooi 
waarmee de spelers hun zo begeerde punten kunnen scoren, 
aan de hand waarvan hun speelsterkte voor het volgende 
seizoen wordt bepaald … Spannend.

We hadden dit jaar ongeveer hetzelfde aantal deelnemers als 
vorig jaar: 126. (2017:105 / 2018: 130 spelers). Vooral op de 
laatste dagen voor de sluiting van de inschrijving kwamen de 
deelnemers ineens binnenstromen. Goed “gepropt“ onder 
de eigen leden….Dat houdt het wel spannend voor onze 
toernooicommissie!
De deelnemers waren afkomstig van maar liefst 29 
verschillende clubs waarvan 21% van TV Dierdonk zelf, met 
een totaal van 40% uit Helmond en de rest kwam uit alle 
dorpen en steden rondom Helmond. Zie de details in de tabel.

We hadden dit jaar een zeer herfstig toernooi, waarbij we 
een aantal keren de hulp hebben moeten inroepen van onze 
buurvereniging HTV en van de tennishal in Beek&Donk. We 
willen beiden bedanken voor deze grote flexibiliteit!

Doordat we op de finale zondag uit voorzorg vroeg met de 
wedstrijden waren gestart, hebben we het gelukkig nog 
redelijk droog kunnen houden. De laatste partijen, een DD6 
en vooral de DD5 trokken veel publiek. Het waren dan ook 
spannende wedstrijden om naar te kijken. Opwarmen kon 
natuurlijk weer in ons clubhuis, waar de barcommissie voor 
lekkere hapjes had gezorgd. Veel complimenten hiervoor van 
de deelnemers en van ons.

Fris-Co, het bedrijf van ons trouwe lid Sandra Bogaard, heeft 
ons weer met groente en fruit gesponsord. Een lekkere 
banaan of mandarijn zorgt voor lekkere snelle energie om 
te kunnen sporten! Ted, van Sported uit Mierlo was dit jaar 
op de finalezondag in ons clubhuis aanwezig om ter plekke 
rackets te bespannen en gripjes te vervangen. Een leuke actie 
die erg werd gewaardeerd door de deelnemers.
Als vast onderdeel van de afsluiting van ons toernooi, hadden 
we zondag weer een ouderwetse loterij, met als thema sport 
& wellness. We hadden vele sportieve prijzen, maar vooral 
het rode lingeriesetje van Livera Dams was weer een echt 
publiekstrekker. De hele week was de paspop al onderwerp 
van een hoop grappen en grollen. Ook tennissers blijven net 
kinderen.
Voor de winnaars van deze 16e editie van ons open toernooi, 
zie de onderstaande tabel.

Tenslotte willen we graag nog de parkcommissie bedanken, 
die ervoor gezorgd had dat de banen én het park er spik en 
span bijlagen.
Namens de toernooicommissie: Edward van Seumeren, Pim 
Kemps, Dian Hoogers, Gert Bakker, Carine van Vuure

Meer informatie over TV Dierdonk: www.tvdierdonk.nl 
en op onze facebook pagina:
https://www.facebook.com/290334444454844/posts/
1246336625521283/

16e Open Dubbel Wintertoernooi TV Dierdonk
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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
   

       

Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

 
 

 
 

      
   

                 

      
 

         i del j  esu taa  Dit wor t         

Bernhardstraat 15
Bakel

            



Stichting Draaiorgels Helmond
Zondag 29 december: Laatste concert in de Gaviolizaal!
Met het Oudjaarsconcert op Zondag 29 december door de 
Heidefelder Musikanten, en ons huisorkest Navenant nemen 
we afscheid van de concerten in de Gaviolizaal

Die Heidefelder Musikanten uit Eindhoven, is een groep 
muzikanten die allemaal hun sporen reeds elders verdiend 
hebben. De kapel is opgericht op 17 april 1987 te Eindhoven. 
Haar naam is ontleend aan het feit dat Eindhoven gelegen is 
tussen de Oirschotse-, Strabrechtse- en Leenderheide. Het 
grootste gedeelte van het repertoire bestond toen nog uit 
Egerländer, Böhmische en ander “Volkstümliche” muziek. 
Tegenwoordig  hebben zij nu een gemengd repertoire met 
zowel moderne muziek alsook de tradionele kapellen muziek. 
De Kapel staat onder leiding van Chris de Baat die zijn hand 
ook niet omdraait om bestaande arrangementen geheel 
om te gooien of zelfs volledig opnieuw uitschrijft om zo zijn 
beoogde klankkleur van het geheel te kunnen verkrijgen. 

Navenant is een supergezellige blaaskapel waar plezier voorop 
staat! Met een mix van jong en oud en onder de bezielende 
begeleiding van hun jeugdige kapelleider Coen. Wederom 
een bijzonder maar helaas laatste concert in een bijzondere 
nostalgische omgeving.

Vooraf, in de pauze en na afloop kunt u genieten van onze 
Helmondse draaiorgels. De Gaviolizaal met monumenten en 
een stukje geschiedenis en cultuur in de cultuurstad Helmond 
heet u welkom. 

Gelet op dit laatste concert zal de aanvang al om 13.00 zijn en 
gaan we door tot 16.00 uur. Voor wijzigingen zie de website.

Informatie hoe het verder gaat zult u zien verschijnen op 
onze website www.draaiorgelshelmond.nl De Gaviolizaal is 
te vinden aan de Torenstraat 36a, 5701 SH Helmond. info per 
mail info@draaiorgelshelmond.nl of tel: 06-39682404. 

Door de samenwerking van 
de Helmondse Enterteenmunt 
Groep (HEG), de Fonkel 
en de Rampetampers op 
carnavalsgebied is een het nu 
mogelijk om 2 gevarieerde 
kletsavonden aan te bieden in 
de Fonkel. Op vrijdag 31 januari 
zal de Fonkelende Kletsavond 
worden gehouden als van ouds 
zal niet bekend worden gemaakt 
wie hierbij optreden. De aanvang 
van deze avond is al om 19.30 
uur. Toegangsprijs is €11,00. 

Op zaterdag 15 februari 2020 
wordt deze gevolgd door 
de befaamde Oergezellige 
Zittingsavond. Op deze avond 
ziet u andere kletsers dan tijdens 
de eerste, en wel Rob Scheepers uit Sterksel, Arjan Compen 
en Arie Schoofs. Als amusement “Ons Jongens” en “de 
Skoepies” Deze avond start om 19.45 uur en ook hier is de 
toegangsprijs slechts €11,00. Na afloop van deze avond is er 
nog een gezellige afterparty na in de foyer m.m.v. Diskjockey 
“Geofietia”
Mocht u beide avonden willen bezoeken dan kan dat door 
een passe-partout te komen voor slechts € 20,00.
Op beide avonden zorgen De Durbloazers voor de muzikale 
ondersteuning, terwijl de “HEG  tekent voor de techniek. 
Uiteraard zullen ook de Dansgarde en Showgroep hun beste 

beentje bij de dans voorzetten. Dit geheel onder 
leiding van prins Ton d’n Urste.

De entreekaartjes en passe-partouts zijn nu 
te koop zijn bij de receptie van ‘De Fonkel’ 
Prins Karelstraat 123 Helmond, ‘Primera de 
Luifel’ in winkelcentrum De Bus en online op 
https://www.ticketview.nl/shop/rampetampers., 
zaal open om 19.00 uur. Wilt u alleen naar het bal op 
15 februari dan is de entree in de foyer gratis.
Oitperbeermiddag
Een voorproefje kan al worden genoen op zondag 12 
januari, dan is de Oitperbeer middag aanvang: 14:00 
uur Bert van der Heijden presenteert de perbeersels 
van diverse (beginnende) tonpraters. Het geheel 
wordt omlijst door de muziek van RAGAZZI ! De 
toegang is Gratis

Kletsavonden met de Rampetampers

&

Vrijdag 31 Januari

Fonkelende
     Kletsavond

Zaterdag 15 februari

Oergezellige
    Kletsavond

Kaarten á € 11,00 per avond of 
Passe-partout voor beide avonden slechts € 20,00

Meer info zie  www.rampetampers.nl of  www.defonkel.nl

Kaartverkoop: ’De Fonkel’, ’Primera De Luifel’ (de Bus) 
     en via internet www.rampetampers.nl

Residentie De Fonkel -  Prins Karelstraat 123 -  5701 VL Helmond  - tel. 0492 597444 De Rampetampers wensen u 
Prettige Kerstdagen

en een Carnavalesk 2020

De Rampetampers wensen u 
Prettige Kerstdagen

en een Carnavalesk 2020
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November in het Annatheater
Zondag 29 december: 
Gratis workshop “Yvonne, Prinses van Bourgondië”
Voorafgaand aan de voorstelling “Yvonne, Prinses van 
Bourgondië” geeft theaterdocent en regisseur Lavínia 
Germano een gratis workshop aan jongeren en kinderen. 
Waarom vinden mensen het moeilijk als je anders bent? 
Hoe komt het dat Yvonne niet meer wil praten? En de prins, 
waarom wil hij niet doen wat zijn ouders van hem verwachten? 
Met al deze vragen gaan we aan de slag in een leuke en 
spannende workshop vol spelplezier.

Datum: zondag 29 december - Tijd: 11.00 tot 12.30 uur
Geinteresseerd? Neem contact op met Lavínia Germano: 
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl 
Deze gratis workshop is mede mogelijk gemaakt door   Cultuur Contact, 
bureau voor cultuureducatie en de Rabobank Helmond.

Zondag 29 december: Wegens succes reprise 
“Yvonne, Prinses van Bourgondië.” 
Een volwassen stuk door jongeren gespeeld.
In het begin van het seizoen 2019/2020 speelden 11 
acteurs het toneelstuk “Yvonne, Prinses van Bourgondië”. 
Het toneelstuk is zo ontzettend goed ontvangen dat het 
Annatheater besloten heeft om in de kerstvakantie, met steun 
van Cultuur Contact, het stuk te hernemen. Deze speciale 
voorstelling is gratis voor jongeren en kinderen. 

De kroonprins wandelt in het park en vindt het leven saai. Dan 

ziet hij Yvonne. Ze is lelijk, volgens haar tantes stroomt haar 
bloed te traag. De prins besluit direct met haar te trouwen. 
Niet uit liefde, maar omdat hij iedereen, en vooral zijn ouders, 
op de zenuwen wil werken. Yvonne zwijgt en kijkt. Het hele 
hof is in shock. Ieders ware aard komt naar boven en oude 
geheimen worden ontsluierd. Als je anders bent en anders 
doet hoor je er niet bij en moet je weg. Hoe kunnen ze zich in 
godsnaam ontdoen van prinses Yvonne?

datum:  zondag 29 december - aanvang: 15.00 uur

Woensdag 8 en donderdag 9 januari 2020: 
Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool!
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken 
om allerlei spannende, gekke en onverwachte situaties te 
beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te 
spelen, je leert ook nog een heleboel. In de acteerlessen 
werk je aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen 
om samen te werken, te presenteren en je fantasie worden 
verbreed.

In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de 
enthousiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia Germano 
professionele acteerlessen.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. 
Meer informatie: www.annatheater.nl 

Woensdag 22 januari: 
Tim Hartog met Schadevrije Jaren
Een voorstelling over identiteit, mededogen en het belang 
van zelf blijven nadenken. 
Vroeg of laat lopen we allemaal wel een keer schade op. In de 
liefde, vriendschappen of als ouders van een opgroeiend kind. 
De vraag is hoe om te gaan met deze schade. 

datum:  woensdag 22 januari - aanvang: 20.30 uur
entree: € 15,00  - kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-28104333

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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Van alles wat

 
 

 

Uitnodiging presentatie 
synthetische drugs 

Locatie:  Wijkcentrum De Brem 
Datum: Dinsdag 14 januari 2020 
Tijd:   20:15 uur 
 

Voor de wijken 
Rijpelberg, Dierdonk en Brouwhuis 

 

Met presentaties over: 
 

1. Wat is synthetische drugs 
2. De duistere wereld achter XTC 
3. Bestelbussen Mercedes Sprinter en 

Vito 
4. De dumping op de Offenbachlaan 
5. Indicatoren laboratorium en 

gevaarzetting 
6. Lab Amfetamine 
7. Lab MDMA 

 
 

Samen met wijkagenten: 
Monique van Lierop, Henry van Dongen en 

Ronald Pennekamp 

50PLUS wenst u fijne 
feestdagen en een 

goed en gezond 
2020!!!

Met vriendelijke 
groet,

Namens de fractie 
van 50PLUS

Gemeente Helmond
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JANUARI

kijk voor het hele programma op www.theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

03/01 MAARTEN VAN ROSSEM

DIVERSEN Theaterlezing

08/01 TVB NEW ARTIST

CABARET Grof Geschud

09/01 DE TOLK VAN JAVA

TONEEL Marie-Louise Stheins, Benja Bruining e.a.

16/01 KARIN BRUERS

CABARET Love is Wonderful

19/01 CONCERTANTES

JEUGD Ans & Wilma 

21/01 SCAPINO BALLET ROTTERDAM

DANS Pearl

22/01 THEATER TERRA

JEUGD Kikker en het Avontuur

23/01 HADEWYCH MINIS, MATANGI QUARTET E.A.

MUZIEK Hadewych doet de dames

30/01 HOMEMADE PRODUCTIONS

MUZIEKTHEATER Vietnam (naar Minh Vu)

binnenkort:

zo 29 & ma 30 dec 20:30 u  
joop vos & maarten saris 
OUDEJAARSSHOW HELMOND; WA’N CIRCUS   
di 31 dec 21:00 u  

New Years Eve
OUD & NIEUW IN DE CACAOFABRIEK
ZA 04 JAN 20:30 u  

Jan Akkerman   
CLOSE BEAUTY TOUR 
vr 10 jan 20:30 u  

Lavinia Meijer 
& Michiel Borstlap 
GHOSTS
vr 17 JAN 20:30 u  

Absolutely Floyd 
PINK FLOYD TRIBUTE  
za 25 JAN 21:00 u  

Bruce Soord
THE PINEAPPLE THIEF   
vr 31 jan 22:00 u  

Terug naar Toen 
TERUG NAAR DE 80'S & 90'S

podium

FILOSOFILM V.A. 10 FEB
6 x filosofie & film door dr. Rob van Gerwen. 

KINDERFILMFESTIVAL 22 FEB T/M 01 MRT
Film, chips en fris in de schoolvakanties.

GOEDEMORGENFILM MA T/M VR 10:00 U
Film met warme drank en chocolade. 

THE ROYAL OPERA HOUSE 
& BALLET MEERDERE TIJDSTIPPEN
Opera en ballet op het witte doek.

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl
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Expo

NOG TE ZIEN TOT 19 JAN 
Negen kunstenaars werd 
gevraagd IKEA-meubels 

als uitgangspunt te 
gebruiken voor hun 

kunstwerken.  

V.A. 06 MRT 
WORLD PRESS PHOTO 

EXHIBITION 2019 
HELMOND

DIERDONK Wij nemen

nog nieuwe

patienten
aan!

Huisartsenpraktijk Dierdonk maakt deel uit van het Huisartsen-
punt. Dit is een samenwerkingsverband van meerdere huisartsen. 
In Dierdonk kunt u terecht bij de huisartsen: Lieke Delemarre en 
Imke Laros. Wij zijn bereikbaar op: T. 0492 - 55 87 32.

• Elke werkdag geopend van 8:00-17:00 uur
• Als patiënt van de praktijk kunt u o.a. terecht voor:
 • bloedprikken
 • longfunctieonderzoek
 • reizigersvaccinaties
 • rijbewijskeuringen
 • slaap-apneuonderzoek
 • ecg/ 24-uurs ecg

www.huisartsenpunt.nl/dierdonk

Natuurkundeles

 

K

 3 mei 1       5   22 25 16

De meester geeft natuur-
kundeles: "Bij hitte zet iets
uit, maar bij kou krimpt 
iets in. 

Wie kan daar een goed
voorbeeld van geven?"

Mark: "De zomervakantie
duurt zes weken, maar de
kerstvakantie duurt maar
veertien dagen, meester!" 

            



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

Kerstnachtmis Lambertuskerk LIVE op NPO2
De Nachtmis vanuit de Lambertuskerk begint dit jaar om 
23:15 en wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO2 bij de KRO. 
Iedereen van harte welkom!
Voor de andere vieringen met de kerstdagen, verwijzen 
wij u naar de Gazet van vorige maand, of onze website en 
facebookpagina.
Zondag 5 januari TV Mis in de Jozefkerk.
Aanvang 10:00, de enige Mis die zondag! Op die zondag zullen 
de vieringen in de andere kerken vervallen.

Nieuwjaarsreceptie Lambertusparochie
Op zondag 5 januari willen we als grote Lambertusparochie 
samen het nieuwe jaar 2020 starten met een gezamenlijke 
plechtige viering om 10:00 in de Jozefkerk (die op TV wordt 
uitgezonden) en daarna net als vorig jaar, elkaar nieuwjaar 
wensen met een NIEUWJAARSRECEPTIE.
Vorig jaar organiseerden we voor het eerst zo’n moment 
van ontmoeting en dat werd door alle aanwezigen zeer 
gewaardeerd. We gaan daar waarschijnlijk wel een traditie 
van maken, ook als er geen TV-missen meer zijn in 2021.

Juist in deze tijd moeten we als éne parochie onderlinge 
samenhang bewaren, is het is een kans om hartelijkheid, 
gemeenschap in Christus en missionair parochie-zijn te delen. 
Allen van harte welkom!

Vieringen met de jaarwisseling.
Oudjaar: Jozefkerk 17:00 m.m.m. Mannenkoor Lambardi.
Nieuwjaar: Lambertuskerk 11:00.

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

ONGELOOFLIJK!
Het gebeurde in een wiegje van niets, 
in een plaatsje van niets, in een landje 
van niets, in het jaar Nul. Kan daar iets 
goeds van komen?
Het verhaal gaat dat een mensenkind 
een boodschap had van vrede in een 
wereld vol onvrede. Een boodschap 
voor alle mensen en niet voor een 
bepaalde elite. Een boodschap waarin 
hoop doorklonk en troost.
De Man uit het jaar Nul sprak over 
een nieuwe wereld: een omgekeerde 
wereld. Waar niet de macht van de 
sterkste geldt maar de kracht van 
de zwakste. Waar niet ‘oog om oog, 
tand om tand’ geldt, maar liefde en 
vergeving. In de Bijbel in Gewone Taal 
wordt het begrip ‘Koninkrijk van God’ of 
‘Koninkrijk der hemelen’ vertaald met 
‘nieuwe wereld’.
Een wereld die komende is en geen 
toekomstmuziek blijft.
Een wereld die niet pas na onze dood 
intreedt, maar hier op aarde komt. De 
engelen zingen niet voor niets: Vrede op 
aarde, In de mensen een welbehagen…
Kerstfeest is niet een paar dagen ‘niet 
thuis’ zijn en wegdromen – kerstfeest 
is je warmen aan het hoopvolle verhaal 
van Jezus van Nazareth en geïnspireerd 
raken om die hoop, die droom waar te 
maken. Zelfs als dat op een plekje van 
niets is…ongelooflijk!
Dat het kerstfeest ook een Licht mag 
aansteken in uw/jouw leven!

Fijne feestdagen en veel heil en zegen 
toegewenst,

Corine Beeuwkes-van Ede

Vredestocht
Op zaterdag 21 december is er voor 
de 5e keer een vredestocht: wandelen 
voor de vrede, omdat er nog steeds veel 
oorlog en onvrede is in de wereld. De 
wandeltocht wordt georganiseerd door 
de gezamenlijke kerken en moskeeën 
in Helmond. Start en eindplaats : de 

Fatihmoskee aan de Molenstraat. We 
lopen een uur door het centrum van de 
stad. Na afloop zijn we welkom in het 
koffiehuis bij de moskee, waar we onder 
het genot van koffie/thee en hapjes 
de ontmoeting kunnen voortzetten. 
Aanvang: 15.00u

Kinderkerstfeest
Zondag 22 december is er om 16.00u 
Kerstfeest voor de allerkleinsten met 
hun ouders en grootouders. Het kerst
verhaal zal beeldend worden verteld en 
bekende kerstliedjes worden gezongen.

Kerstnacht
Op 24 december om 22.00u: kerstnacht
dienst met als thema ‘Ongelooflijk!’
Aan deze dienst zal Lighthouse mee
werken o.l.v. Arjan Mooij. Na afloop is er 
warme chocolademelk en/of glühwein.

Kerstmorgen
Op 25 december om 10.00u is er een 
kerstviering voor het hele gezin met 
veel muziek en zang.

Oudejaarsavonddienst
We sluiten dit jaar af met een korte ves
per op dinsdagavond 31 december om 
19.00u. Een moment van rust, stilte en 
inkeer om afscheid te nemen van 2019 
en bewust het nieuwe jaar in te gaan.

ZINCAFÉ met Kaulen-lezingen
Elke 2e dinsdagavond in de maanden 
no vember t/m april is er Zincafé met 
een KAULENlezing: gastsprekers hou
den vanuit verschillend perspectief een 
zinnige lezing dat gekoppeld is aan het 
jaarthema ‘Ongelooflijk’. Elke lezing 
begint om 20.00u in het Valkennest.

14 januari : Paula Blokhuis: ‘Wijdekerk’. 
De kerk als gastvrije plek ook voor LHBT
ers en een ieder die daarbij is betrokken 
(familie, vrienden).
11 februari: Sam Janse: ‘Apocriefe 
boeken: voor ongelovigen?’

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.
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Scouting Paulus: Joti-Jata 2019

www.scoutingpaulus.com

www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

www.instagram.com/scoutingpaulushelmond

In het weekend van 18 tot en met 
20 oktober was de Joti-Jota, een 
jaarlijks wereldwijd evenement 
waaraan heel veel scouting leden 
deelnemen. 

JOTA-JOTI staat voor Jamboree 
On The Air en Jamboree On The 
Internet. Scouts van over de hele 
wereld ontmoeten elkaar dit weekend 
via de amateurradio en het internet. 
Hieraan deed onze scouting Paulus 
voor het tweede jaar mee. 

Doormiddel van deze fotocollage 
willen we een kijkje in de keuken 
geven van dit werelds evenement. 
Een bijzonder element van deze editie 
was de compleet van houten palen en 
touwen gebouwde toren van 11 meter 
hoog. 
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