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        Kansen 
Voor u ligt de eerste Gazet van het 
nieuwe jaar. En zoals gebruikelijk schrijft 
de voorzitter van de wijkvereniging dan 
het voorwoord. Voor mij als nieuwe 
voorzitter deze eer. Maar tevens nu een 
moeilijke taak. Het coronavirus heeft 
ons nagenoeg heel 2020 in zijn greep 
gehad. Waar we normaal terugblikken 
op de activiteiten in het afgelopen jaar, 
is er daardoor helaas  niet erg veel te 
melden. Helaas geen Dierdonk got’s 
talent, geen Dierdonkdagen, geen Kunst 
in Dierdonk… In het voorwoord van vorig 
jaar lazen we nog een hele opsomming 
van wat we als wijkvereniging allemaal 
in petto hadden voor 2020.

Inmiddels ben ik al vele jaren bestuurslid 
en door het aftreden van Gerard 
Bosmans als voorzitter heb ik deze 
taak op mij genomen. Eerlijk is eerlijk, 
ik had wel een ander voorwoord willen 
schrijven. Maar gelukkig ben ik altijd 
positief ingesteld en zie daarom juist 
eigenlijk wel een kans. Een kans om te 
genieten van kleine dingen, kort bij huis. 
En dan helpt wonen in zo’n prachtige 
wijk als Dierdonk natuurlijk wel.

We waren reeds bezig in een comité 
om Kunst in Dierdonk nieuw leven in te 
blazen na het geweldige Kunst & Quizien 
in september 2018 toen de wijk 25 jaar 
bestond. Tevens waren er al gesprekken 
met de Stichting DierdonkDagen en een 
planning voor het Dierdonkweekend. 
En gelukkig kunnen we nog steeds 
terugvallen op een flink aantal 
vrijwilligers die nog steeds gemotiveerd 
zijn om leuke en gezellige evenementen 
te organiseren voor onze wijk. Hier zijn 
we erg blij mee en tevens erg trots op.

Want ondanks dat er veel activiteiten 
niet door zijn gegaan blijkt uit 
gesprekken dat er nog voldoende leeft 
en ideeën zijn om door te gaan. 

Toch is er ook een wat minder leuk 
bericht te melden. Helaas moeten 
we wel afscheid nemen van onze 
toneelgroep Maskerade die besloten 
heeft om te stoppen. We vinden dit 
erg spijtig, maar willen wel iedereen 
bedanken van de groep voor de mooie 
uitvoeringen waar we de afgelopen 
jaren van hebben kunnen genieten.

Dit geeft wel aan dat er werk te doen 
is om activiteiten te blijven zoeken die 
aansluiten op de wensen en behoeften 
van de Dierdonkers. Want daar doen we 
het uiteindelijk voor. Om voor de wijk 
en samen met de wijk activiteiten en 
evenementen te organiseren.

Wanneer het weer op een verantwoorde 
manier kan en mag, dan zullen we 
zeker weer mooie en spetterende 
evenementen gaan organiseren. In 
ieder geval liggen er al een aantal zeer 
mooie plannen op de plank!

En mochten er nog ideeën of plannen 
zijn, of mocht u ook willen deelnemen 
aan clubjes om iets te bedenken of te 
organiseren, dan horen we dit natuurlijk 
graag.

Als laatste wil ik u namens het bestuur 
van Wijkvereniging Dierdonk fijne 
feestdagen wensen. Al zal dit zeker 
anders zijn dan andere jaren, hopen we 
toch dat eenieder er toch een beetje 
van kan genieten.

We hopen dat we elkaar in goede 
gezondheid weer kunnen gaan 
ontmoeten op een activiteit in 2021!

Ivo Dolmans
Voorzitter van Wijkvereniging Dierdonk

Ivo D
olmansAls het weer kan
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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent (0900-8844
 mail: monique.van.lierop@politie.nl
 don.kamphuis @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
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@gmail.com

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
  info@osdierdonk.nl

Secretariaat:   Jorg van den Broek
Belmontepark 3 (06 81015207

 
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,
onedownhelmond@gmail.com
Liedertafel ’t Akkoordje
contact:  ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Biljartvereniging Rozenhof
Willie Leijten ( 06 25166362
Beursplein@hotmail.com 

Locatie:  Rozenhof 43, Helmond Oost
Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk

Mevr. A van Lieshout
Zwanebloemsingel 42
owhdhelmond@gmail.com
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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:
 29 januari.
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info@vanheugtencv.nl

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel.     0492-533074
mob.  06-22773192
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Goede OV in Helmond: op zoek naar 
alternatieven Bravoflex
Als het om bereikbaarheid gaat, lijkt het 
alsof het hierbij vooral om de bereikbaarheid 
van en naar Helmond gaat. Voor D66 is 
de bereikbaarheid in Helmond zelf zeker 
zo belangrijk. Het openbaar vervoer moet 

kwalitatief goed genoeg zijn om een alternatief voor de auto te zijn. 
Het college beoogt dat iedereen moet kunnen meedoen en actief aan 
de samenleving deel moet kunnen nemen. Betaalbaar en toegankelijk 
openbaar vervoer voor iedereen is hier een voorbeeld van.

Bij de algemene beschouwingen over de Helmondse begroting heeft 
D66 aandacht gevraagd voor het probleem van de zogenaamde “last 
mile”. Er zijn 4 stations in Helmond en dat is goed, maar het laatste 
stuk om op je bestemming te komen vanaf de stations wordt een 
probleem door het stoppen van de pilot Bravoflex. Door het eenzijdig 
stoppen van de Bravoflex door de provincie zal de bereikbaarheid 
binnen Helmond maar ook de toegankelijkheid voor veel inwoners 
een probleem worden. Het alternatief dat door de Provincie geboden 
wordt (drie vaste buslijnen), zal niet voldoende zijn. Daarom is er op 
korte termijn een alternatief voor Bravoflex nodig, zodat betaalbaar 
en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen mogelijk blijft.

Daarom heb ik namens de D66-fractie een motie ingediend waarin het 
college opgeroepen wordt om de mogelijkheden te onderzoeken voor 
het betaalbaar inzetten van Taxbus voor alle OV-reizigers en in gesprek 

te gaan met de provincie om te kijken naar subsidiemogelijkheden 
voor innovatieve pilots om zo slimme last mile toepassingen (nieuwe 
vervoersconcepten) in Helmond te laten landen.

Eén van die nieuwe vervoersconcepten zou de uitrol van elektrische 
deelauto’s kunnen zijn. In 2021 wordt een visie op nieuwe (openbaar) 
vervoersconcepten opgesteld. De uitrol van deelauto’s kan hier 
een belangrijke rol in spelen. Er zijn op verschillende plaatsen in 
Nederland goede resultaten geboekt met deelautoprojecten. Deze 
deelautoprojecten kunnen een aanvulling zijn op het openbaar 
vervoer in Helmond. Het biedt ook een kans om het aantal auto’s 
in Helmond te verminderen, wat een duurzaamheidsvoordeel 
oplevert. De markt voor het opstarten van deelautoprojecten is nog 
niet breed oppakt in Helmond, dus daarom riep D66 het college 
op om een versnelling aan te brengen in de totstandkoming van 
autodeelprojecten in Helmond. Op deze manier hopen we Helmond 
bereikbaar te houden voor iedereen.

Vriendelijke groet,
Jochem van den Bogaard, Raadslid D66.

De wederopbouw van de middenklasse.
Op het moment dat ik deze tekst schrijf 
worden we getrakteerd op positief vac
cinnieuws. Met Moderna is er nu een 
tweede speler die een succesvol Covid-
vaccin heeft ontwikkeld. Daarnaast bleek 
na een definitieve analyse ook het vaccin 
van Pfizer effectiever dan aanvankelijk ge
dacht. Dat zijn bemoedigende zaken om 
een alleszins uitzonderlijk jaar mee af te 
sluiten. Een jaar dat veel van ons graag zo 

snel mogelijk achter zich willen laten om vooruit te kijken naar 
2021, het jaar van de wederopbouw

Met de economische problemen die het gevolg zijn van de 
coronacrisis voelt het soms of we weer terug bij af zijn. Toch is 
dat te pessimistisch gedacht. Nederland staat er een stuk beter 
voor dan bij het begin van de vorige crisis. Er is veel achterstallig 
onderhoud verricht aan de arbeidsmarkt, het pensioenstelsel 
en de stabiliteit van banken. En de overheidsfinanciën zijn op 
orde gebracht met een flink verlaagde staatsschuld. Dankzij 
deze hervormingen kunnen we kiezen voor een andere aanpak 
dan tien jaar geleden. In plaats van bezuinigen, kunnen we de 
economie nu juist stimuleren en het mkb en zzp’ers helpen 
door deze moeilijke tijd te komen.

Toch is er ook een groep die nog te weinig aandacht heeft 
gehad, die ook in tijden dat het beter ging is achtergebleven; 
dat is de middenklasse. In de jaren van wederopbouw die vanaf 
2021 gaan aanbreken zouden de politici hun aandacht daarom 
vooral moeten gaan richten op de middeninkomens. Veel 
veranderingen zijn juist daar onevenredig hard neergeslagen. 
Waar de zwaksten en de laagste inkomens altijd een beroep 
kunnen doen op toeslagen, fondsen en een vangnet, en de 
sterksten zich ook altijd weten te redden omdat ze vermogend 
genoeg zijn om te overleven, blijven middeninkomens ploe
teren. Zij komen in toenemende mate in de knel. Omdat er 
nauwelijks regelingen zijn waar ze een beroep op kunnen 
doen en ze tegelijkertijd geen vermogen hebben om in slechte 
tijden op in te teren. Terwijl de stijgende lasten juist bij hen 
neerslaan. Een stabiele samenleving kan niet zonder een sterke 
middenklasse. En een overheid kan zich niet permitteren deze 
brede middengroep te negeren, zeker niet wanneer deze het 
grootste slachtoffer van de veranderende samenleving dreigt 
te worden. Het kapitalisme heeft soms bijsturing nodig om te 
zorgen dat liberalisme werkt voor de mensen. Ik ben dan ook 
blij dat de VVD juist de wederopbouw van die middenklasse als 
een belangrijk speerpunt in haar verkiezingsprogramma heeft 
opgenomen.

Ik wens u allen een voorspoedig 2021!
Theo Manders, Raadslid VVD

alternatief ?
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65 +   KLUSSER  /  STYLIST
 
HUIS -  TUIN  - INTERIEURPLAN

voor uw

oa timmerwerk / houtenvloer

         schilderwerk / behangen

         metselwerk  / tegelwerk

     tevens,   tuin  en   straatwerk

voor WOON en BEDRIJFSRUIMTES

Bel Kees 0611441257 45 jaar ervaring

EEN INSPIRATIEVOL 2021 GEWENST

Ook in het nieuwe jaar 

staan wij vo
or u klaar. 

U bent zo
als a

ltijd
 

van harte welkom in 

onze showroom om u te laten 

advise
ren en inspireren.

Wij w
ensen u een 

mooi nieuwjaar!

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

            



Activiteitenoverzicht MoetNiks Dec - Feb 2021
Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting
Vanaf oktober 2020 Tijdens activiteiten in Parkzicht mondkapje verplicht Besluit van Stichtingsbestuur van 

Parkzicht

2021 Start koersbal wordt nog bekend gemaakt 
conform de richtlijnen en voorwaarden Tot nader bericht

6 januari
Indien Mogelijk

Nieuwjaarsbijeenkomst 
zonder koersbal

In Parkzicht van 10-12 uur.
Alles conform de richtlijnen

Deelname alleen bij aanmelding vooraf.
Informatie wordt verstrekt via de mail

23 februari Indien Mogelijk
“SNERT”Winter Wandeling

Vertrek om 14.30 vanuit 
Parkzicht

Bij terugkomst gluhwein en Snert. 
Opgave bij de commissie. 
Bijdrage nog niet bekend

Activiteiten voor 2021 afhankelijk van mogelijkheden
Contactpersonen: Ans Postma tel: 06 20 39 79 18 / Henk Arts tel: 06 10 45 40 06 / Wim Claassen tel: 06 13 43 08 46

5 december 2020
Beste MoetNiks vrienden,

De Sint heeft al vroeg vernomen, 
Dat hij dit jaar niet naar Parkzicht kan komen.

Maar hij wist, al die MoetNiks senioren, 
Voelen zich hopeloos verloren.

Zonder contact in de Dierdonkse contreien, 
Kan het MoetNiks clubje niet gedijen.

Covid 19 nam bezit van stad en land, 
Men denkt vertwijfelt, wat is hier toch aan de hand.

Sint is ook nu niet voor één gat te vangen, 
Hij zocht een oplossing dit te ondervangen.

Om toch aan elkaar te kunnen denken, 
Kan hij de leden wel een aardigheidje schenken.

Hierbij de groeten van de Sint, 
Die jullie een fijn stel mensen vindt.

Waar wij ons blij mee voelen, 
Is in Dierdonk te koersballen en te boulen

En als de ballen eenmaal rollen, 
Fijn ouweh…. met veel grappen en grollen.

Toen plots Corona op kwam dagen, 
Alles werd stilgelegd zonder verdere vragen

Surprisekoersbal zoals altijd gezellig en top, 
Nu met de Lock down een grote flop.

Voor hoelang nog, laat zich raaien, 
Maar men is al bezig met pillen draaien.

Zo gauw het kan om weer te spelen, 
Zullen wij dat spoedig mededelen.

Hierbij een verrassing voor elke vrind, 
Met de groeten van de Sint.

    De hulppieten Ans, Henk, Wim

Wenst alle Dierdonkers
Prettige Kerstdagen
Goede Jaarwisseling

Voorspoedig en gezond 2021
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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, sjaals en mutsen op.

Sinterklaas
We hebben een fijne Sinterklaastijd 
gehad op Hummeldonk. Het rook 
heerlijk door de zelfgebakken 
pepernoten en kinderen die zelf een 
mandarijntje mochten pellen en 
natuurlijk daarna lekker opeten.
Ook was er volop fantasie-spel 
bijvoorbeeld in de kartonnen 
stoomboot met allemaal peuters zich 
verkleed hebben en liedjes zingen. De 
juffen hebben doormiddel van een 
rollenspel gespeeld wat je allemaal in 
een boot kunt spelen en daarna spelen 
de kinderen dat na. Dit nabootsen is in 
de peuterleeftijd enorm belangrijk om 
de ontwikkeling uit te breiden en het 
spel te verrijken! Spelenderwijs leren.

Net als Pietjes zijn we ook motorisch 
bezig: over een balk lopen, springen, 
dansen en pietengym.
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...
Ook hebben de kinderen een schoentje 
gemaakt en deze mochten ze ook 
zetten, met een lekkere verrassing tot 
gevolg.

Afscheid vrijwilligster Carola
We nemen deze maand afscheid van 
onze vrijwilligster Carola die al bijna 20 
jaar op Hummeldonk heeft gewerkt. Dus 
veel kinderen in de wijk Dierdonk zullen 
haar nog wel kennen. We danken haar 
voor al haar enorme inzet! Ze is ook nog 
vrijwilligster bij Parkzicht en de Scouting 
dus wellicht zien jullie haar daar nog.

Kerstmis
“Kerstmis vieren, boom versieren,
een slingertje hier en een balletje daar
maar we zijn nog lang niet klaar”

Dit liedje zingen wij tijdens het versieren 
van de kerstboom, want de kinderen 
mogen natuurlijk meehelpen! Tijdens 
deze kersttijd staat de kerstboom, 
de lampjes, warmte en gezelligheid 
centraal. Wat ziet Hummeldonk er mooi 
uit!
Helaas kan de kerstbrunch met de 
ouders dit jaar niet doorgaan, maar 
gelukkig kunnen we wel samen met 
de peuters een gezellige kerstviering 
houden. Een mooie afsluiting van 
weer een fijn jaar op Peuterspeelzaal 
Hummeldonk.

Wij wensen u 
allen een fijne 
kersttijd en 
Veel geluk en 
gezondheid 
voor 2021!!

Peuterspeelzaal Hummeldonk

Onze computer-inloop is ten tijde van dit schrijven weer 
gestart waardoor we een aantal mensen uit onze wijk goed 
hebben kunnen helpen. Of Parkzicht ook open zal zijn in 
januari 2021 weten we nu nog niet. Voorlopig blijft dus vooraf 
aanmelden gewenst via ons gebruikelijke emailadres. We 
bekijken dan of het probleem op een donderdagochtend via 
een corona-veilig bezoek aan onze wekelijkse computerinloop 
kan worden opgelost of dat we het digitaal op afstand kunnen 
fixen. Hoe dan ook, we blijven u de komende maanden 
ondersteunen.

Dus, indien u problemen ondervindt met uw smartphone, 
tablet, Windows PC of Mac stuur dan een mailtje naar: 
computerinloopdierdonk@hotmail.com.

In dit mailtje beschrijft u kort uw probleem en vermeldt 
u op welk apparaat het probleem zich voordoet. Is het een 
Windows of Mac computer, gaat het over een tablet (iPad 
of Android) of over een smartphone 
(iPhone of Android)?
Wij nemen dan contact met u op en 
stemmen af op welke manier we het 
probleem het beste kunnen oplossen.

Computer-inloop en ‘Hulp op afstand’
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Geachte lezer,
Het jaar is weer voorbij. Een jaar om snel 
te vergeten. Een jaar zonder concerten, 
een jaar zonder vuurwerk, een jaar met 
lege pretparken en geen Kasteel van 
Sinterklaas. Deze foto’s komen dan ook 
uit de archieven van 2019. 

Ook voor ons als Fotodier was het 
een jaar van aanpassingen. De vaste 
clubavonden en de maandelijkse uitjes 
gingen ook voor ons niet door. Natuurlijk 
kun je uitstekend alleen fotograferen, 
maar het is toch veel leuker om dit als 
groep te doen en van elkaar te leren. 

Gelukkig hebben we in ieder geval een 
mooie zomer achter de rug waar in en 
om de wijk genoeg mooie natuur viel 
vast te leggen. Deze foto’s komen wel 
uit dit jaar. Een fotograaf heeft niet 
veel nodig om zijn of haar momentje te 
creëren. 

Namens Fotodier willen we iedereen 
een gezond en gelukkig 2021 wensen. 
Hopelijk kunnen we weer snel terug 
keren naar het ‘normale’ leven.

Met vriendelijke groet,
Jeroen van Odijk

Fotografie uit 2019: 
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VERBERKT

Voor advies, verkoop en reparatie 
witgoed, tv/audio, keukenapparatuur 

Electro World Verberkt
Helmondsestraat 21,  Bakel
T. 0492 – 34 12 80 of buiten 
winkeltijden: 06 155 90 345
verberkt@electroworld.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

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

Konings
voor Verf en Behang

Prettige Kerstdagen en een

Verfrijk Nieuwjaar

                 

huidtherapie

lasertherapie

(cos)medische tatoeage
www.marysmits.nl

info@marysmits.nl

Mary Smits I Huid- en lasertherapie

Sprengenbergweide 7

5709 SM Helmond 

Tel 0492 -32 02 79

Groot assor�ment
sanitair en badkamertegels
te zien in onze showroom

Engelseweg 200 a 
5705 AJ  Helmond
T. 0492 792499 
E. info@htnvloeren.nl

Betaalbaar gaan genieten van 
uw nieuwe Badkamer

 of nieuwe Vloer ?

bad & sanitair
HTN voor de complete realisatie van uw badkamer

neem vrijblijvend contact 

met ons op !

            



Kindcentrum Dierdonk

2020 is voorbij gevlogen en het einde 
van het jaar is al in zicht! Een jaar om 
nooit te vergeten. Desalniettemin heb
ben er veel leuke en leerzame acti
viteiten plaatsenvonden afgelopen jaar. 
We kijken dan ook uit naar wat 2021 ons 
allemaal gaat brengen. Samen blikken 
we graag even terug op de laatste 
periode van 2020.

Kindcentrum Dierdonk officieel van 
start!
De eerste kinderen hebben zich aange
meld bij de buitenschoolse opvang 
van Kindcentrum Dierdonk. Bij de 
bui ten schoolse opvang vinden wij 
het belangrijk dat kinderen vrije tijd 
ervaren tijdens de opvanguren. Dat kin
deren zelf beslissingen maken in een 
veilige en vertrouwde omgeving. Het 
fundament van de opvang is de veilige 
en vertrouwde omgeving van school. 
Er zijn veel mogelijkheden om tot spel 
te komen. Zo kun je bij Kindcentrum 
Dierdonk ontdekken en op avontuur 
gaan in meerdere ruimtes. In de keuken, 
op de basisgroep of in de creatieve 
ruimte. We werken vanuit verschillende 
thema’s. Zo werken we binnen de zes 
ontwikkel thema’s: Beweeg, Beleef, 

Experimenteer, Maak, Ontmoet en 
Click. Zo kan jouw kind zijn talenten 
ontwikkelen en ontdekken. Op locatie 
vertellen we je graag meer over deze 
thema’s.

De peutergroep van Kindcentrum Dier
donk is helemaal nieuw. De verbouwing 
in de dependance is bijna klaar. Er is een 
nieuwe keuken, de ruimte is vergroot 
en er komen nog twee fotowanden. 
Daarnaast worden de groepen op 
kindniveau ingericht. We werken met 
echte materialen, dus geen plastic. 
Verder vinden we het belangrijk dat 
de peuters zelf kunnen kiezen wat ze 
uit de kast pakken. Onze kasten zijn 
op kind hoogte, net zoals de tafels. 
Wil jouw peuter bouwen? Dat kan, we 
hebben een grote bouwhoek met veel 
houten blokken en een houten trein. 
Liever spelen met de poppen in de 
huishoek? Ook dat kan. Muziek heeft 
ook een belangrijke rol binnen het 
Kindcentrum, dit komt ook terug op 
de opvanggroepen. Daarnaast spelen 
we ook graag buiten. Buiten spelen op 
het schoolplein of we gaan spelen in 
de wijk of in het bos. Als we van het 

buitenspelen terug naar binnen gaan 
zijn er weer tal van mogelijkheden om 
te ontwikkelen en te groeien. Bij Kind
centrum Dierdonk werken we samen 
aan de oase van groei!

We spelen in op de behoefte van 
jouw kind. Daarnaast is er een nauwe 
samenwerking met onderwijs. Waarin 
we samen als pedagogisch professionals 
jouw kind in beeld hebben en er zijn, 
elke dag weer.

Wil je een kijkje komen nemen bij de 
peuterspeelzaal, de peuterdagopvang 
of de buitenschoolse opvang van 
Kindcentrum Dierdonk? Dat kan, maak 
direct, gratis en vrijblijvend een afspraak 
voor een rondleiding via de website 
www.korein.nl/dierdonk of bel met 
de locatiemanager Eva Verrijt, 0650 
193618 en kom spelen bij Kindcentrum 
Dierdonk.

Sinterklaas
Wat was het weer een feest, Sinterklaas 
was weer in het land. Op Kindcentrum 
Dierdonk vinden er rondom Sinterklaas 
altijd een heleboel activiteiten 
plaats. Denk maar aan het jaarlijkse 
pyjamafeest, waar de kinderen van de 
groepen 123 ’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.

Geitenstallen
In de laatste Gazet van 2020 heb ben wij 
u geïnformeerd over de ont wik ke ling 
rondom de aanvraag omgevings ver
gunning eerste fase onderdeel bouwen 
voor het oprichten van geiten stallen 
aan Muizenhol 1 in Bakel. Er zijn weer 
ontwikkelingen voor wat betreft deze 
aanvraag, die dateert uit 2016. Graag 
informeren wij u hierover.

Op 30 september 2020 heeft de Recht
bank OostBrabant een eerder besluit 
van de gemeente op de aanvraag 
omgevingsvergunning eerste fase on
der deel bouw vernietigd (vanwege on
vol doende motivering). We infor meer de 

u eerder over het besluit van het college 
om hoger beroep in te stellen tegen 
deze uitspraak. We zijn in afwachting 
van behandeling van dit hoger beroep.
Tevens had de Rechtbank opdracht 
gegeven een nieuwe beslissing op 
bezwaar te nemen. Dat besluit heeft 
het college genomen. Besloten is de 
aanvraag omgevingsvergunning eerste 
fase onderdeel bouwen te weigeren. 
De aanvraag voor het oprichten van 
geitenstallen voldoet niet aan de 
voor waarden van een zorgvuldige 
veehouderij vanwege de risico’s die 
geitenhouderijen met zich mee brengen 
voor de volksgezondheid.

Dit besluit wordt gepubliceerd en 
voor zes weken ter inzage gelegd. Het 
instellen van beroep tegen dit besluit is 
mogelijk voor belanghebbenden.

Gemeente Gemert-Bakel
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF
LEVEREN VAN 

COMPLETE
BADKAMERS

EN
TEGELVLOEREN

Prettige Kerstdagen

en een

Gelukkig Nieuwjaar

 

 

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 

               

            



De kleine trommeljongen
Heel lang geleden, vlak bij de stad 
Bethlehem, leefde eens een kleine 
jongen wiens familie heel arm was. 
Zijn kleren waren versleten, soms had 
hij honger, want er was niet genoeg 
te eten. Maar de jongen had één ding 
waardoor hij toch gelukkig kon zijn: hij 
had een trommel, die trommel was van 
zijn vader geweest en daarvóór van zijn 
opa. Jaren geleden, toen zijn opa nog 
jong was, had die de trommel gekregen 
van rondtrekkende muzikanten. Toen de 
kleine jongen oud genoeg was leerde 
zijn vader hem param pampam pam 
spelen, op de trommel. Nu was hij van 
de kleine jongen en die hield heel veel 
van zijn trommel. Elke dag speelde hij 
erop en liep door zijn dorp. De andere 
kinderen volgden hem, terwijl hij 
speelde, zongen mee en marcheerden 
in de maat. Soms liepen er zelfs dieren 

mee in de parade! De kleine jongen 
speelde zo vaak op de trommel dat hij 
er heel goed in werd. De mensen in het 
dorp noemden hem al gauw de kleine 
trommeljongen.

In dezelfde tijd, in het stadje Nazareth, 
moesten Jozef en Maria op reis. Maria 
was in verwachting, maar ze moesten 
naar Bethlehem voor de volkstelling 
die keizer Augustus bevolen had. In 
Bethlehem was het heel druk, zo druk 
dat ze geen plaats konden vinden om 
te slapen. Ze werden naar een kleine 
stal gestuurd door een herbergier. 
Jozef en Maria waren zo moe en koud 
dat ze blij waren dat ze in het stro in 
de stal konden gaan liggen. Die nacht 
werd Jezus geboren, en Maria legde 
hem voorzichtig in een kribbe met stro. 
Buiten op het veld waren de herders. 
Ze pasten op hun schapen. Het was een 
heel gewone nacht. Toen opeens … was 
er een helder licht, alsof het dag werd. 
En daar stond een engel in het licht. 
De engel zei: ‘Wees maar niet bang. Ik 

kom jullie een boodschap brengen van 
God. Jullie zullen allemaal erg blij zijn. 
In Bethlehem is een bijzonder Kindje 
geboren. Een Kind dat alle mensen 
gelukkig zal maken. Ga Hem zoeken. De 
herders gingen Hem zoeken en vonden 
Jezus. Ze vertelden het grote nieuws 
aan iedereen. Iedereen had het over 
de kleine Jezus. Ook de trommeljongen 
hoorde van Jezus. Hij wou ook graag 
naar het Kindje kijken, maar hij had niks 
om te geven.

Die nacht zag hij een heldere ster 
schijnen. Even later kwamen er drie 
vreemde mannen op kamelen door 
de straat, ze hadden mooie kleren aan 
en mooie dingen bij zich, het waren 
koningen. Zouden zij ook naar Jezus 
gaan kijken? De kleine trommeljongen 
besloot hen te volgen. Hij hoorde de 
drie mannen praten over de ster. Ze 
waren de ster al van heel ver gevolgd 
en nu scheen de ster boven een stal. 
De drie koningen gingen de stal binnen. 
Toen ze Jezus zagen bogen ze en gaven 
hun mooie geschenken: mirre, wierook 
en goud. De kleine trommeljongen 
stond buiten en zag dat allemaal 
gebeuren. Wat kan ik doen dacht hij, ik 
heb niks om te geven, verdrietig draaide 
hij zich om en liep terug naar huis. Toen 
zag hij de trommel die aan zijn zij hing. 
Plotseling wist hij wat hij de kleine Jezus 
kon geven. Hij zou voor Hem op de 
trommel spelen. Hij ging terug en toen 
hij de stal weer zag begon hij zacht te 
spelen en te zingen…

Ik ga naar Bethlehem
param pampam pam

en sla mijn trom voor Hem,
param pampam pam

Want voor de sterren scheen,
param pampam pam.

is plaats voor iedereen
param pampam pam

ram pam pampam ram pam pampam.
Jezus de koning kwam
param pampam pam

in de stal
param pam pampam param pam 

pampam

En Maria zei:
param pampam pam

Je slaat je trom zo blij,
param pampam pam

En kijk, mijn Kindje lacht,
param pampam pam

Het heeft op jou gewacht,
param pampam pam

ram pam pampam ram pam pampam.
Sla je trommel maar,
param pam pampam

in de stal
param pam pampam param pam 

pampam

En hij sloeg de trom
param pampam pam
het werd al stil alom,
param pampam pam

de engelen waren heen,
param pampam pam

ook de herders een voor een
param pampam

ram pam pampam ram pam pampam.
Maar hij sloeg de trom
param pam pampam

in de stal
param pam pampam param pam 

pampam
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Terugkijkend op 2020 was het een jaar vol zorg en voor vele 
mensen heel veel zorgen! 
Nooit gedacht dat ik mijn beroep in een pandemie zou gaan 
uitoefenen. Nooit gedacht dat ik in een speciale Corona-
unit dagelijks spreekuur zou doen gedurende vele maanden. 
Nooit gedacht dat ik mijn patiënten nóg beter zou gaan leren 
kennen, dan ik al dacht te doen. Niet als zieke patiënt met een 
hulpvraag, maar als helpende medemens die onze praktijk 
zelf hulp aanbieden. Wat ben ik trots op mijn patiënten. 

Samen kijken we vooruit wat 2021 gaat brengen. De 
griepvaccinatie in november verliep al helemaal Coronaproof. 
Een ongekend hoge opkomst in dit pandemisch jaar, terwijl 
er landelijk zeer grote tekorten waren. Gelukkig konden we 
iedereen die dat wenste toch voorzien van een vaccin. Er 
waren al direct een groot aantal gezonde oudere patiënten 
die onze praktijk belden om hun vaccin spontaan af te staan 
aan de kwetsbaarsten onder ons, toen ze de oproep van de 
regering gehoord. Ook die patiënten hebben we enkele dagen 
na de griepprikweek alsnog hun griepvaccinatie gekregen. 
Het was van deze mensen écht een hartverwarmend gebaar 
! De kerstgedachte deed in november al zijn intrede in onze 
praktijk! Dat is wat waar het feitelijk om gaat. Aandacht 
hebben voor elkaar en zorgen voor elkaar. Rekening houden 
met je medemens, samen, niet alleen. 

En tóch is ‘samen’ dit jaar nét wat anders dan de voorgaande 
jaren. We houden al vele maanden gepaste afstand en 
daarmee betuigen we respect voor de gezondheid van een 
ander. Geen overvolle wachtkamers, gespreide afspraken en 
vaker door mij een belletje met de mensen. 

Stiekem hebben we in deze Coronacrisis al maanden 
‘geoefend’ voor de aanstaande Kerstmis ‘met restricties’, 
waar we in een kleiner gezelschap bij elkaar mogen zijn.

En hoe mooi alle huizen ook uitbundig zijn versierd, de 
straten, winkels en de wachtkamers opgesierd, het gaat 
natuurlijk om de gedachte van Kerst. Kerstballen, lampjes 
en glitters behoren slechts tot de traditionele “Kerst Kneut”, 
beregezellig, maar wel tijdelijk. Velen zijn blij als men in januari 
alle kerst-kneut weer mag opbergen. Maar de kerstgedachte 
kun je het hele jaar door vasthouden, die berg je namelijk niet 
op in een doos op zolder. 

Iedereen kent dit jaar vast wel iemand in zijn of haar 
omgeving of familie die dit jaar de kerstdagen eenzamer zal 
doorbrengen dan andere jaren. Het coronavirus heeft veel 
slachtoffers gemaakt onder ons, naasten raakten ernstig ziek, 
geliefden die overleden, voor sommigen was het een laatste 
eenzame groet in het ziekenhuis, op de IC of helemaal géén 
afscheid. 

Deze kerst mogen er ‘maar‘ drie gasten aansluiten bij het 
kerstdiner. En mocht dat voor menigeen te weinig lijken, denk 
dan aan die mensen bij wie dit jaar tegen wil en dank een 
lege stoel over is bij de kersttafel, omdat ze iemand definitief 
moeten missen. 

Helaas raast het Coronavirus maar door en door. Laten we 
volhouden en de schouders er onder zetten om zorg te blijven 
hebben voor elkaar. Het vaccin is in aantocht en dit gaat zeker 
verlichting geven in het nieuwe jaar. 
Zorgen moet je niet maken, maar moet je doen !!!

Zo bijzonder zijn die dagen aan het einde van het jaar
Tijd om even stil te staan bij wat we betekenen voor elkaar

Ik wens u en allen die u dierbaar zijn fijne feestdagen en alle 
goeds voor een mooi maar vooral gezond 2021.

Medi-Zijn: Kerst- Kneut
Een bloemlezing uit een spreekuur van huisartspraktijk Boszicht
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Het doek valt voor Toneelgroep Maskerade 
Beste trouwe bezoekers van Maskerade,

Tot onze spijt hebben we deze keer minder leuk nieuws, 
want voor de Dierdonkse Toneelgroep Maskerade valt 
helaas definitief het doek. We hebben alle opties zorgvuldig 
overwogen. Met pijn in het hart en om diverse redenen 
hebben bestuur en leden in goed overleg besloten om te 
stoppen met de mooie theateractiviteiten. 

Het wordt steeds lastiger om nieuwe leden en/of vrijwilligers 
te vinden, vooral ook voor ‘achter de schermen’. Hierdoor 
wordt het moeilijk om theater te maken op de manier zoals 
we dat graag willen. 

Daarnaast is er financiële onzekerheid. We prijzen ons gelukkig 
altijd voor uitverkochte zalen te hebben mogen spelen. 
Ook zijn we blij dat de Gemeente Helmond, Parkzicht, de 
Wijkvereniging, OSD en andere sponsoren onze voorstellingen 
mede mogelijk hebben gemaakt. Niettemin wordt het door de 
sterk stijgende productiekosten op termijn steeds moeilijker 
om het spreekwoordelijke hoofd financieel boven water te 
houden. 

Tot slot ervaren ook wij de gevolgen van Covid-19. Spelen op 
1,5 meter afstand is onmogelijk. Hoe het verder moet in de 
culturele sector is erg onzeker. 

Al met al zien wij helaas geen mogelijkheden om onze 
theatergroep voort te zetten op het niveau dat u van ons 
gewend bent. Gelukkig kunnen we met veel plezier terugkijken 
op een fantastische toneeltijd. In wisselende samenstelling 
maakten we dertien prachtige producties en speelden 
we maar liefst zesenzeventig  voorstellingen op meerdere 
locaties. Graag nemen wij u mee in onze herinneringen.

In maart 2003 begint Maskerade aan een geweldig avontuur. 
Met ‘Gouwe Handjes’ stonden wij in januari 2005 voor het 
eerst in het Annatheater. Daar mochten we ons drie avonden 
een ster voelen. Wat hebben we genoten! Sterker nog; het 
smaakte naar meer.. 

Na ons mooie debuut moesten we helaas op zoek naar een 
andere regisseur. Die vonden we, en in maart 2006 stonden 
we opnieuw drie avonden in het Annatheater met ‘Alle Goden 
Dood’. 

Medio 2006 kwam regisseur Dirk van der Pol in beeld. Met 
hem hebben we de resterende elf stukken op de planken 
gezet. We trapten af met ‘Acht Vrouwen’. Hoe toepasselijk, 
want we hadden op de kop af acht vrouwelijke leden, en geen 
spelende mannen. In no-time waren de drie voorstellingen 
uitverkocht. Zouden we het aandurven om volgend seizoen 
op meer avonden de bühne te bestormen? 

Jazeker! We hadden de smaak te pakken en gingen voor vijf 
voorstellingen. Tot onze vreugde kregen we er drie mannen 
bij en dat vergrootte onze repertoiremogelijkheden. 
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We kozen het wereldberoemde ‘Pygmalion’, maar dan in een 
eigen(-tijds) jasje. De zelfgemaakte, tijdens de voorstelling 
geprojecteerde filmbeelden waren in die tijd een technisch 
hoogstandje en een lust voor het oog. Het publiek beloonde 
ons met een daverend applaus. Hoppa! 

Om nog meer mensen te kunnen laten genieten van het 
doldwaze ‘Kroongetuigen’ doen we er in 2009 met gemak 
nog een avondje bij. Ondertussen groeien we door in onze 
spelvaardigheid, maar ook voor decor, kleding en techniek 
gaan de registers steeds verder open. We hadden zelfs een 
eigen componist die in nauwe samenwerking met de regisseur 
speciaal voor onze voorstelling de prachtige muziek maakte. 

In 2010 haalde onze regisseur ons over om te kiezen voor een 
wat serieuzer stuk. Wel spannend, want hoe zou het publiek 
reageren? Met ‘A Streetcar Named Desire’ beten we ons 
wederom vast in het wereldrepertoire. We voorzagen het 
stuk van onze eigen ‘jus’ en durfden het aan om zeven 
voorstellingen in de verkoop te doen. En ook deze productie 
leverde ons elke avond een staande ovatie op. ‘Streetcar’ was 
in the pocket! 

In maart 2011 gaan we wéér een nieuwe uitdaging aan; 
muziektheater. Met spel, zang en dans verlegden we onze 
grenzen in het hilarische ‘Lang en Gelukkig’. Voor sommige 
spelers was dat een hele uitdaging. Maar ook deze 
voorstellingsreeks werd prima ontvangen. Zo goed zelfs dat 
we een uitnodiging van de toenmalige burgemeester van 
Deurne mochten ontvangen om in de plaatselijke schouwburg 
te komen spelen.  Dus Maskerade ging ‘on tour’. 

In 2012 werden we nog ambitieuzer. We bereidden ons voor 
op maar liefst twee producties. In maart voerden we met 
vier fanatieke spelers de verrassende komedie ‘Jaloezieën’ 
op. Ook dat was een groot succes. Weliswaar ‘slechts’ drie 
voorstellingen, maar we zagen het als een extraatje. We 
gingen immers tegelijkertijd aan de slag voor een megagrote 
productie in november. Dat was hard werken. 
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En in de najaarsproductie van 2012 werd het weer eens tijd 
voor drama. Acht keer speelden we een eigen bewerking van 
‘One Flew Over The Cuckoo’s Nest’, naar de wereldberoemde 
film met Jack Nicholson in de hoofdrol. Voor ons hooggeëerd 
publiek komt alles levensecht over, soms zelfs beangstigend. 
We hadden diverse bezoekers uit de psychiatrie en ook zij 
vonden ons zeer geloofwaardig. Het Koekoeksnest leverde 
lovende reacties op. En opnieuw kregen we meerdere 
uitnodigingen om elders te komen spelen, maar hier heeft 
Maskerade vanaf moeten zien. 

In 2014 vierden we ons tienjarig jubileum. We wilden iets 
bijzonders gaan doen en dat is gelukt. In maart spelen we  
‘De Ingebeelde Zieke’ van Molière en daarvoor hebben we 
van Kasteel Helmond onze thuisbasis mogen maken. De Grote 
Zaal werd de woonkamer van Monsieur Argan. Wat was dat 
een bijzondere ervaring! We hebben in één week tijd alles 
opgebouwd, zeven(!) keer opgetreden (op zaterdag en zondag 
twee voorstellingen op één dag), én opgeruimd. Een zware 
tijd, maar met gepaste trots kijken we erop terug. En wat was 
ons publiek super-enthousiast. In één woord geweldig! 

Maskerade is niet meer te stuiten en in maart 2015 spelen we 
acht keer de donkere komedie ‘Een Ideale Echtgenoot’. We 
steken het oorspronkelijke, ietwat stoffige stuk van Oscar 
Wilde in een hypermodern jasje en dat slaat aan. Veel, heel 
veel lachsalvo’s vulden de fijne zaal van het Annatheater.

In 2016 is het weer tijd voor zang en dans. We krijgen zelfs 
schermles. Onder het motto ‘Durf knettergek te zijn’ spelen 
we acht keer de hilarische komedie ‘De Zere Neus van 
Bergerac’, naar het wereldberoemde ‘Cyrano de Bergerac’. 
Alle hoeken en gaten in het Annatheater worden benut. Met 
maar liefst negenentachtig zelfgemaakte kostuums, 
onmogelijke haastverkledingen, veel pruiken, snorren en 
baarden, honderdachtentwintig lichtstanden, zesennegentig 
muziek- en geluidseffecten en iedere avond een verse neus 
weten we ons publiek van het begin tot het eind te imponeren. 
Hoe komen we daar ooit bovenuit? 
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In 2019 vieren we ons vijftienjarig bestaan. Het prachtige stuk 
‘Augustus Oklahoma’ verschijnt in beeld. Regisseur Dirk komt 
met een filmische aanpak. Hij stelt voor Parkzicht om te 
toveren tot de woning van de familie Weston. Dat bleek een 
schot in de roos. Alle ruimtes werden benut, zelfs het 
buitengebeuren. We wilden ons publiek midden in de ‘film’ 
situeren (van Corona hadden we (nog net) geen weet). Kosten 
noch moeite worden gespaard en in november 2019 spelen 
we acht voorstellingen in onze eigen wijk Dierdonk, waar het 
in 2003 allemaal begonnen is. En zo blijkt achteraf de cirkel 
rond te zijn.  

Jammer genoeg valt dan nu dus definitief het doek, maar 
we kijken terug op zeventien ongelooflijk prachtige, drukke, 
liefdevolle jaren. Het daverende applaus van de zesenzeventig 
voorstellingen zal nog jaren naklinken. De mooie 
herinneringen dragen we mee in onze rugzak. Regelmatig 
maken we hem open, en dan kunnen we weer even terug 
in de tijd om te genieten van de mooie toneelmomenten 
die wij met Maskerade hebben mogen beleven. Niet in de 
laatste plaats denken we daarbij aan alle mensen die onze 
voorstellingen hebben bezocht en/of op andere manieren 
onze creatieve uitspattingen mogelijk hebben gemaakt. We 
zijn hen zeer erkentelijk!

Hartelijk dank, mede namens bestuur, leden en regisseur van 
Theatergroep Maskerade,

Wendy van Veen, voorzitter

Reconstructie fietspaden Dierdonklaan
In het tweede kwartaal van 2021 worden de fietspaden 
aan de Dierdonklaan vernieuwd. De gemeente gaat het 
wegdek van de fietspaden vernieuwen vanwege schade 
door wortelopdruk. Op de Dierdonklaan worden een aantal 
parkeervakken weggehaald om meer ruimte te maken voor 
de bomen. De bomen hebben dan meer ruimte om te groeien 
en hun wortels maken minder snel schade aan het wegdek. 
Er blijven uiteraard voldoende parkeervakken over voor 
omwonenden van de Dierdonklaan.
De volgende aanpassingen aan de Dierdonklaan zullen 
volgend jaar plaatsvinden

• De boomspiegels (het groen rondom de boom) worden 
vergroot door verharding van parkeervakken weg te halen.

• Er worden wortelschermen geplaatst aan de kant van het 
fietspad.

• Op een aantal plekken onder het fietspad worden 
extra maatregelen getroffen, om in de toekomst 
verhardingsopdruk te voorkomen.

• Het wegdek van de fietspaden en de trottoirs en de inritten 
wordt vervangen

• De asfaltdeklaag op het kruispunt Kromme Geer – 
Dierdonklaan wordt vervangen.

Zodra bekend is hoe de definitieve plannen eruit zien en wanneer de werkzaamheden precies gaan plaatsvinden, zullen we 
hierover in dit wijkblad berichten.
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Vraagprijs € 599.000,- k.k.

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

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

Vraagprijs € 599.000,- k.k.

Leusveldweide 12

Vraagprijs € 445.000,- k.k.
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VERKOCHT VERKOCHT

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Arcenlaan 32De Groote Scheer  

Broenshofweide 13

Het hele team van 

wenst u een 
fantastisch en 

gezond 2021 

 

 

 *onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 
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De winter is begonnen, de dagen worden steeds korter. Toch 
kunnen we nog steeds lekker buiten sporten.
Bij TV Dierdonk hebben we nu Winter Challenge! Dit is om 
het extra aantrekkelijk te maken om juist nu (weer) te gaan 
starten met tennissen!
Juist in de winter, zodat je na het vele thuiszitten door al dat 
beeldbellen en dito vergaderen, lekker buiten kunt sporten. 
Dat is namelijk heel belangrijk om in Coronatijd gezond te 
kunnen blijven. En natuurlijk om de Corona-kilootjes te 
voorkomen!
Of heb je in de komende maanden met jouw teamsport een 
winterstop, zoals met voetbal en hockey, maar wil je wel 
heerlijk buiten blijven sporten? Of ben je al lid? Dan is deze 
aanbieding ook héél interessant, want wat is er gezelliger dan 
om samen te tennissen met je partner óf met je kinderen. 
Of samen met je buurman/buurvrouw, vriend(in) of collega? 
Daarnaast is de Winter Challenge ook ideaal om jeugd 
enthousiast te maken voor tennis. Zo’n Winter Challenge 
lidmaatschap start meteen en loopt tot en met 31 januari 
2021. We verlengen het daarna direct voor de maanden 
februari t/m december 2021. Dat betekent dat je het gehele 
jaar met 50% korting elke dag kunt tennissen van 8-23 uur! 
https://www.tvdierdonk.nl/lidmaatschap

TV Dierdonk gebruikt de Corona-sluiting van het clubhuis om 
het verder te moderniseren en te verduurzamen. We hebben 
namelijk geïnvesteerd in moderne, zuinige ledverlichting voor 
het clubhuis, die meteen zo ontworpen is dat we het extra 
gezellig kunnen maken. Zie de bovenstaande foto.

Drie van onze nieuwe leden hebben hier vele uurtjes in 
gestoken: Michiel de Haas, Marino Leenen en René Haeren. 
Als club waarderen we deze enthousiaste inbreng! Een aantal 
andere leden en bestuursleden helpen de heren een handje 
door de kleedlokalen ook een likje verf te geven! Samen 
maken we het mooi en duurzaam.

De moderne duurzame binnenverlichting werd aangelegd 
door het bedrijf CL3D van ons lid Michiel de Haas. Voor meer 
informatie: www.cl3d.nl

Nieuwe leden brengen nieuw élan!
Marino Leenen is daarom sponsor geworden van onze mooie 
club! Van zijn bedrijf TNS IT kun je nu een mooi groot doek 
zien op het grote hek van baan 3! https://www.tns-it.nl/

Ook is geïnvesteerd in geluidsabsorberende materialen 
aan de wanden. Naast gordijnen zijn nog een aantal andere 
materialen aangebracht. Er hangt nu een geluidswerend 
doek met een mooie fotoprint er op. Deze prachtige 
foto is gemaakt door ons lid en fotograaf Johan Bakels! 
http://www.bc-fotografie.nl/

De gordijnen werden gemaakt van hoogwaardige stukken 
stof waarvoor ons lid Oscar Robertus heeft gezorgd. De 
gordijnen werden vervolgens gemaakt en gehangen door 
het in Dierdonk gevestigde bedrijf Aarts woning- en project 
stoffering. Dit alles samen moet de geluidsbeleving in het 
clubhuis een heel stuk prettiger gaan maken.

Behalve de binnenverlichting gaan we ook investeren in 
nieuwe ledverlichting voor de tennisvelden. Een klein team 
vanuit het bestuur heeft zich daarom uitgebreid verdiept in 
de verschillende typen ledverlichting die er op de markt zijn. 
Er is daarbij aandacht voor de lichtopbrengst, het comfort 
voor de tennisser, de verstrooiing van licht naar de omgeving, 
en natuurlijk naar de kosten van zowel de investering, 
de onderhoudskosten en de levensduur. Deze intensieve 
zoektocht heeft erin geresulteerd dat we voor oudjaarsavond 
zullen kunnen tennissen onder de nieuwe led verlichting!
Volgend seizoen denken we hiermee TV Dierdonk een heel 
stuk duurzamer gemaakt te hebben en daarmee voorbereid 
te zijn op de toekomst!

Carine van Vuure

Winter Challenge bij TV Dierdonk
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December 2020 en begin 2021 in het 
Annatheater
Maandag 28 en dinsdag 29 december:
Talenten gezocht voor “Op de planken met Anna” in de 
Kerstvakantie!
Op maandag 28 en dinsdag 29 december organiseert het 
Annatheater twee dagen vol theaterplezier voor jongeren en 
kinderen!
Op maandag gaan we met het verhaal aan de slag. Dinsdag 
spelen we de hele dag toneel en ’s avonds hebben we een 
voorstelling, in een echt theater met alles er op en er aan. 
Vanuit een spannend verhaal gaan we een flitsend toneelstuk 
maken. We gebruiken alle kleuren licht en projecties van 
kasteelzalen en griezelige bossen!

Kom in het Annatheater in de spotlights staan!

Wanneer: maandag 28 december van 10.00 tot 16.00 uur en 
dinsdag 29 december van 10.00 tot 21.30 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren
Wat kost het: € 12,50
Voorstellingen: dinsdag 29 december om 19.00 uur en om 
20.30 uur
Geïnteresseerd? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl

In de maand januari 2021 gratis proeflessen 
Jeugdtheaterschool Annatheater
Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de 
baas van de wereld bent? Kom dan eens in het theater 
toneelspelen!
Vanaf woensdag 6 januari beginnen de cursussen op onze 
Jeugdtheaterschool weer. Kom in de maand januari een gratis 
proefles volgen!
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. 
De lessen worden vanaf 6 januari op woensdagen en 
donderdagen gegeven.

“Op het toneel kan alles, hoe gek of ongeloofwaardig het ook 
is! Met de beste acteerprestatie, het mooiste decor en het 
prachtigste licht voel ik me een superster.” (Evi, 14 jaar)

Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl 
of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl 

Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg, 1 minuut lopen 
van het NS-station. Het adres is: Floreffestraat 21a, Helmond. 
Telefoon: 0492 475255,e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl
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Jeugdpuzzel. 
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing 
van de Sint Woordzoeker van vorige maand. De oplossing is :   
“Sint Nicolaas”. Ondanks dat het geen prijspuzzel was, zijn er 
9 kinderen die de oplossing hebben ingestuurd, en wel: Lynn, 
Teun, Rik, Lindi, Didi, Demi,Suze, Nikki, en Bo.
Doe jij ook mee als het geen prijspuzzel is?
Deze maand hebben we, een Kerstkruiswoordraadsel. De licht 
blauwe vakjes doen niet mee. De letters die in de donkergele 
hokjes staan vormen de oplossing die je in moet sturen. Hij is 
best moeilijk/pittig.

Veel puzzelzoek pleziertijdens de kerstdagen. 

Waar mag de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je  per 
mail met als onderwerp “kinderpuzzel” 
opsturen naar:puzzel@dierdonkgazet.nl 

Alhoewel er geen prijzen te verdelen zijn is het voor ons een 
graadmeter of we voldoende kinderen kunnen animeren om 
mee te doen. Zoals bij corana gezegd wordt van “alleen samen 
krijgen wij corona onder controle” zo kunnen we zeggen 
“alleen samen  krijgen we de puzzel weer tot een prijspuzzel”. 
De laatste maand waren er 9 inzendingen maar  alleen bij 
voldoende inzendingen (min. 20) zullen wij de prijspuzzel 
herinvoeren. Dus spoor je vriendjes en vriendinnetjes aan 
om ook mee te doen. Deelname is mogelijk vanaf 7 jaar, tot 
dat je de basisschool verlaten hebt. Vermeld je naam, adres, 
telefoonnummer, leeftijd en of je een jongen of  meisje bent.
Uiterste inzenddatum: Woensdag 13 januari

 

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Horizontaal
  5. verlicht en verwarmd, met een vlam
  6. samenvoeging van ontbijt een lunch
10. staat boven de kerststal
18. voor op de kerststal hang  een
22. draagt een koning op het hoofd
25. hier was geen plaats meer voor Jozef en Maria
26. dit staat boven op een kerstboom
27. dier van de Kerstman
30. dier van de drie koningen
31. als we allemaal lekker eten zitten we aan het ..........
32. Dit is het wijkblad van de wijk........

Verticaal
  1. hier maakt men kinderen blij mee
  2. nagerecht erg koud  om te eten
  3. dieren die wol produceren
  4. man van Maria
  7. waar ligt het kindje jezus op
  8. geboorteplaats van Jezus
  9. wie brengt de geschenken met kerstmis?
11. vervoermiddel van de Kerstman
12. wordt afgestoken om 24.00 uur
13. baby’tje van een schaap
14. drie wijzen uit het oosten
15. hier hangen we de kerstballen en lampjes in
16. 2021 is weer een ....

De Puzzel

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10

11 12 13

14 15 16

17 18

19 20

21

22 23

24 25

26

27 28 29

30

31

32

Oplossing kruiswoordraadsel

17. de laatste maand van het jaar
19. hierin ligt het kindje Jezus
20. zij lagen bij nacht in het veld 
21. je maakt nu een kruiswoord……
23. welk dier hoort er nog meer in de stal?
24. jij slaapt in een ...
28. hierop reed Maria
29. dier dat bij het schapen hoeden helpt

De Omschrijving
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Verdien een flinke korting op je abonnement!

Ruim 1 op de 4 bewoners van Dierdonk maakt al gebruik van 
onze diensten. We zien ook dat heel veel nieuwe klanten via 
bestaande klanten aangemeld worden. We vinden het 
geweldig dat Helmonders klaar staan voor de Helmondse 
provider, net zoals wij er willen zijn voor de Helmondse 
bevolking met onze diensten. 

Daarom willen we ook graag iets terug doen voor onze 
bestaande en trouwe klanten. Want voor elke nieuwe klant die 
zich dankzij jou aanmeldt bij ons geven wij je €39,- retour op 
je factuur! Dat is nog eens een extra loyaliteitskorting! En het 
mooiste is dat je meerdere nieuwe klanten mag aanmelden 
en dat kan leiden tot een maandelijks terugkerende korting. 

Voor de nieuwe klant is er ook voordeel want zij 
krijgen de activatiekosten van €39,- als aanvullende 
korting. Ook voor hun een extra reden om over 
te stappen. Nog niet aangesloten, maar wel al 
aangemeld bij ons? Ook dan kun je nieuwe klanten 
aandragen! Een mooie win-win-win situatie!

Meer informatie en actievoorwaarden lees je op:
www.breedbandhelmond.nl

Peeleik 5, 5704 AP Helmond, 
www.lotushelmond.nl

afhaal Kerstmenu
€ 22,50 p.p vanaf 2 personen

Verse Sushi dagelijks verkrijgbaar, maar op is op!
Heeft u allergie? AUB doorgeven!!! 

Tel  0492  516 109
Openingstijden: Di. t/m Vr. van 16.00 tot 22.00 uur 

Za. en Zo. van 14.00 tot 22.00 uur. 
Ma. gesloten (behalve op feestdagen)

RESTAURANT TIJDELIJK GESLOTEN

LOTUS
CHINEES en AZIATISCH RESTAURANT

Vanaf 4 personen krijgt u Krokant Peking Eend extra
i.p.v rijst met nasi of bami 0,70 p.p

VOORGERECHTEN 
* Kleine kroepoek

 * Lotus soep
*Mini Loempia's 

* Eby fry 

HOOFDGERECHTEN 
* Babi pangang 

 * Kerst ossenhaas                                                                                                        
* Garnalen met chinese groenten                                                      

* Met witte rijst

VERSAUTOMAAT
BOERDERIJWINKEL

DO – VR – ZA
VAN 9.00 UUR TOT 17.00 UUR

Aardappelen
Scharreleieren

Appels en peren
Diverse groenten

Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 06-38637358
(bij de rotonde)

Verhoeven  
                Martens vof

            



Kinderdagverblijf De Bereboot is 
natuurlijk altijd in beweging, als 
organisatie.

Zo hebben we in november weer een 
Bonte Avond gehad voor de oudste 
BSO-kinderen, een heuse
Bonte-Spook-Avond voor de kinderen 
van groep 4 tot en met 8. De engste 
outfits werden uit de kast gehaald. Het 
was soms behoorlijk spannend, maar 
vooral heel erg leuk! Na het oplossen 
van de puzzels en het vinden van de 
schat was er soep. Pompoensoep, iets 
wat veel kinderen thuis niet dagelijks 
eten, maar waar bij De Bereboot tijdens 
deze avond echt van gesmuld werd.
Deze Bonte Avonden zijn zo’n groot 
succes dat we deze in 2021 elk half jaar 
gaan houden voor de oudste kinderen 
van de BSO.

Waarin we zeker mee in beweging zijn 
is onze zichtbaarheid.
Voor de landelijke campagne Kinder
opvang Dankzij Jou is er onlangs gefilmd 
bij De Bereboot. Dit wordt slechts bij 
vijf organisaties in Nederland gedaan. 
Uiteraard zijn wij erg trots dan wij één 
van deze vijf zijn!
Voor vier Pedagogisch Medewerkers en 
drie BSO Kinderen is er in dit filmpje een 
glansrol weggelegd.
De Pedagogisch Medewerkers vertellen 
over hun passie voor het werken in de 

kinderopvang en de kinderen vertellen 
over De Bereboot en wat ze allemaal 
opvangen van hun Pedagogisch 
Medewerkers. We hopen u binnenkort 
het resultaat te kunnen laten zien.
Via onderstaande link kunt u vast een 
kijkje nemen bij de website:

https://kinderopvangdankzijjou.nl/
Natuurlijk zijn we ook volop in be weging 
met het buiten zijn, spelen en ont
dekken. Als Groene Kinderopvang staat 
dit bij ons hoog in het vaandel. Dagelijks 
brengen wij veel tijd buiten door met 
alle kinderen, van jong tot oud.

Maar er is meer….
Aangezien De Bereboot een Gezonde 
Kinderopvang is, vinden wij beweging 
ook erg belangrijk.
Vanaf 1 december zal Babette het team 
van De Bereboot komen versterken als 
Sportcoach!
Samen met haar gaan wij bewegen nog 
meer vormgeven op De Bereboot op 
zowel het Kinderdagverblijf, BSO als de 
Peuterspeelzaal!

Voor kerst zijn we ook volop in 
beweging 
Helaas, voor dit jaar geen grootste 
activiteit met alle ouders en kinderen, 
zoals we deze gewend zijn te houden. 
We maken er toch wat gezelligs van 
door middel van een kerstontbijt met 

aansluitend een kerstballenspeurtocht 
voor de kinderen van het Kinderdag
verblijf en de Peuterspeelzaal. Voor de 
BSOkinderen zal er een kerstspeurtocht 
in Dierdonk zijn, en wordt er soep 
gegeten en kerstliedjes gezongen bij het 
kampvuur.

Kortom: De Bereboot is het leukste 
Kinderdagverblijf van de regio (en ver 
daarbuiten!) Meer weten of wilt u graag 
een rondleiding? Bel vrijblijvend met 
0492-475009.
Wij helpen u graag verder.

Tevens wenst het Team van De 
Bereboot u Prettige Feestdagen en een 
Gelukkig 2021

KDV De Bereboot in Beweging!
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Beste wijkbewoners.
Ook wij, bestuur en vrijwilligers van Parkzicht, hebben 
afgelopen maanden een andere invulling voor onze vrije tijd 
moeten vinden. Het wijkgebouw moest in verband met de 
coronacrisis sluiten van de overheid zodat de vaste avonden 
en middagen van onder andere de bridgeclub, het Akkoordje, 
de Linedancers, de dartclub, de orchideeënclub en de dames 
van het bloemschikken etc. etc. plotseling stopten. Helaas 
ook geen gezellige inloopavonden op donderdag meer.

Wij, bestuur Parkzicht hebben echter van de nood een deugd 
gemaakt en de bar en darthoek van een nieuw plafond en 
nieuwe verlichting voorzien. Met name de bar heeft hierdoor 
een heel andere uitstraling gekregen. Wij hopen dat alle 
beperkingen binnen niet al te lange tijd opgeheven kunnen 
worden zodat wij u weer kunnen verwelkomen voor het 
deelnemen aan een activiteit of gewoon om een praatje te 
maken en een drankje te komen nuttigen.

Namens bestuur en alle vrijwilligers wensen wij u fijne 
feestdagen en het allerbeste voor 2021.

Beste wijkbewoners.
Hierbij de laatste update van een, vooral gezien door de 
ogen van de diverse verenigingen, teleurstellend verlopen 
afgelopen jaar. Het coronavirus heeft vrijwel alle geplande 
activiteiten van het afgelopen jaar onmogelijk gemaakt. 
Vrijwel het totale verenigingsleven is tot stilstand gekomen 
waardoor voor veel mensen hun wekelijkse bijeenkomst is 
komen te vervallen. Ook wij van Dierdonk Events hebben, 
ondanks een aantal goede ideeën, behalve de carnaval niets 
meer kunnen organiseren.

Wij willen iedereen die de moeite genomen heeft zijn of haar 
stem op ons uit te brengen bij Rabobank clubactie, hiervoor 
hartelijk danken. Hopelijk kunnen wij met het gesponsorde 
bedrag in het aankomende jaar weer een aantal leuke 
activiteiten voor u organiseren.
Zodra dit weer is toegestaan zullen wij u hiervan z.s.m. op de 
hoogte brengen. 

Rest ons u allen, ondanks alle beperkingen, hele prettige 
feestdagen te wensen en voor 2021 een goede gezondheid en 
heel veel geluk.

Namens Team Dierdonk Events,
Stan, Wilma en Hans

Langs deze weg wil ik alle 
bewoners van onze mooie wijk 

Dierdonk
fijne kerstdagen en een goed, 

gezond en gelukkig 2021 
wensen.

Laten we hopen dat we de 
corona onder kontrole krijgen
en er echt een mooie jaar van 

kunnen maken.

     Jan van Aert, 
Raadslid 50PLUS 

Wenst u fijne 
kerstdagen 

en een goed, 
gezond en 

gelukkig 2021
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Studiekeuzebootcamp, welke studie past bij jou?
De open dagen van MBO, HBO en Universitaire studies 
vinden online plaats. Veel jongeren kunnen daarom bij hun 
studiekeuze extra hulp gebruiken. Ze hebben baat en/of 
behoefte aan richting, een plan en structuur. 
Even voorstellen…Ellen Verheijen is het gezicht achter 
Studiekeuzebootcamp in Brandevoort. Zij helpt scholieren bij 
het maken van een studiekeuze.

Welkom bij Ellen aan de eetkamertafel in Brandevoort!

In 1 ochtend begeleidt Ellen jouw zoon of dochter in het 
samenstellen van een persoonlijke studiekeuze top 5. 

Het is voor examenkandidaten mavo/havo/gymnasium en 
voor dropouts die een verkeerde keuze hebben gemaakt. 
Maar ook voor scholieren die hulp nodig hebben bij hun 
profielkeuze.

Als een kandidaat bij haar komt, krijgt diegene eerst een 
online persoonlijkheidstest om te ondervinden ‘wie ben ik?’, 
‘wat wil ik?’ en ‘wat kan ik?’. Na de test volgen ze een sessie 
van circa 3-4 uur aan de eetkamertafel van Ellen. Ze gaat 
met de kandidaat aan de slag om van het grote aanbod van 
studierichtingen (350 MBO / 275 HBO / 175 WO) een geschikte 
top 5 te maken. “Ik vind het gaaf om de passie van mensen 
naar boven te halen. Maar ook kritisch te zijn en de jongeren 
een spiegel voor te houden. Bijvoorbeeld het paardenmeisje 
dat zo graag naar Hippische Hogeschool in Dronten wil, help 

ik inzicht te krijgen dat er meer is dan alleen de opleiding in 
Dronten.” Tijdens deze sessie geeft Ellen ze ook nog inzicht in 
welke banen kun je gaan uitoefenen na het volgen van een 
bepaalde studie. 

Ze gaan naar huis met een concreet studie-actieplan; wanneer 
zijn de online open dagen, meeloopdagen en inschrijfdata.

Wil je een sessie inplannen / meer informatie : Ellen Verheijen 
/ tellentenzo@gmail.com / 06-43022303 (ook mail ik je graag 
vrijblijvend mijn aantrekkelijke aanbieding). 

Ellen samen met haar zoon Barend

Advertorial

Jongerenopbouwwerk Helmond
Beste buurtbewoner,

Herken je dit? 
• Groepen jongeren die in jouw buurt gezellig samenkomen
• Overlast door jongeren als herrie, rommel of vernielingen
• Jongeren die zichzelf vervelen omdat ze weinig te doen 

hebben
• Kwaliteiten van jongeren die beter benut kunnen worden
• Zorgen over jongeren bij jouw thuis of in je buurt

En wil je hierop actie ondernemen? Dan stellen wij ons graag 
aan je voor.

Wij werken als jongerenwerkers voor Bijzonder Jeugdwerk in 
Helmond. We zetten ons in voor een veilige buurt en bieden 
jongeren kansen om mee te denken en mee te doen.
Doordeweeks bezoeken we elke middag en avond jongeren 
op straat. We leggen met hen contact om te zien wat hen 
bezighoudt. Soms haken we aan in de gesprekken en soms 
spreken we ze aan op hun gedrag. Vaker nog luisteren we 
aandachtig naar hun verhaal om met ze mee te denken. Zo 
organiseren we activiteiten voor en met jongeren. Daarnaast 
pikken we hun signalen en zorgen op om hulp en ondersteuning 
te bieden. Zodra de zorgen groot zijn, begeleiden we ze naar 
onze collega’s van het Jongereninlooppunt (JIP). Daar wordt in 
een één-op-één gesprek gekeken naar wat nodig is.

Experimenteren en grenzen opzoeken hoort bij jongeren. 
Soms worden de grenzen overschreden. We begrijpen dat dit 
voor jou als buurtbewoner vervelend kan zijn, zeker als het 
vaker gebeurt.

Mocht je overlast ervaren, dan kun je met ons contact 
opnemen. We horen graag je verhaal aan. Vervolgens 
ondernemen we actie en proberen we de overlast tegen te 
gaan door met de jongeren in gesprek te treden. Ook als je 
je zorgen maakt over jongeren of als je iets wil betekenen 
voor jongeren kun je bij ons terecht. We zijn van vele markten 
thuis!

Groetjes van het Jongerenopbouwwerk (JOW) Helmond.

Elja Barten e.barten@bj.nl 06-86889561

Curtis Bharos c.bharos@bj.nl 06-54987937

Ferhat Dasdemir f.dasdemir@bj.nl 06-52373418

Geoffrey Lemmens g.lemmens@bj.nl 06-25007991

Rachid Meskal r.meskal@bj.nl 06-31767955

Masife Ozay m.ozay@bj.nl 06-11641538
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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!

•  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

JANUARI

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

10/01 HET ASTRONAUTJE (4+)

JEUGD PRENTENBOEKJESFESTIVAL

10/01 RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU (2+)

JEUGD PRENTENBOEKJESFESTIVAL

13/01 HENK POORT

MUZIEK Helden

15/01 RENÉE VAN WEGBERG

MUZIEK Renée doet de dames

20/01 SERVAES NELISSEN • FEIKES HUIS

TONEEL Beefteefjes

21/01 GLODI LUGUNGU

CABARET Ze bedoelen het goed

23/01 KARIN BLOEMEN

MUZIEK Billie, Aretha, Norah, Amy... Karin

28/01 ANDRÉ MANUEL

CABARET SNEU

30/01 100% COCO DE MUSICAL (9+)

JEUGD Morssinkhof Terra Theaterproducties

binnenkort

vr 15 jan 20:00u  
clan of xymox 
BERLIN BAUSTELLE AFTERPARTY
zo 24 jan 15:30 u  

eric vaarzon morel  
ODE AAN PACO DE LUCIA
vr 29 jan 20:00 u  

the humps
CELEBRATING 50 YEARS OF CAMEL
vr 05 FEB 21:00 u  

def american 
12,5 JARIG JUBILEUM
za 20 feb 21:00 u  

dire strings
DIRE  STRAITS TRIBUTE
za 13 mrt 20:30 u  

THE OBSCURE
PLAYS THE MUSIC OF THE CURE

podium

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

IN DE CACAOFABRIEK KUN JE IEDERE 
DAG GENIETEN VAN MEERDERE TOP-
FILMS!
 
KINDERFILMFESTIVAL   SCHOOLVAKANTIES
Film, chips en fris in de schoolvakanties.

FILMKRING    MELD JE AAN
Onze programmeur film gaat op zoek naar de 
parels uit de filmwereld.

film

Tot 
in 

2021!

            



Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost zondag 8:30, 9:30 en 11:00 u 

H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum) 
 zondag 10:00 en 11.00 u
Andere dagen: Jozefkerk maandag t/m donderdag 9:00u
 vrijdag  19:00u
 zaterdag : geen viering  

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

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
Mw. R. Vucic (522109

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 

Kerstdagen en de jaarwisseling in de parochie

Bij het ter perse gaan van dit nummer, is nog niet exact 
bekend wat de ruimte van de overheid is om de feestdagen 
samen te vieren. Helaas zullen we met veel beperkingen 
kerstmis moeten vieren en 2021 inluiden. Het verdrietige 
gevoel dat we weinig mogen, drukt echter vooral uit dat we 
elkaar missen, menselijk contact, de gewone uitingen van 
verbondenheid. Feestelijke diners en oliebollen met vuurwerk 
daarna, zijn bijna een oer-behoefte van mensen omdat we 
zulke dingen sámen doen. Belangrijke momenten van het 
leven vier je niet in je eentje. Of alleen in kleine kring. Het 
doet pijn voor wie we zijn als mens. Na zoveel coronaverdriet, 
diepe dalen van beperkingen en zorgen, zouden we zo graag 
weer hoogtepunten willen vieren. Verbonden zijn, en niet op 
afstand blijven.

Het mag niet zo zijn, en ook omwille van de zorg voor elkaar, 
blijven we afstand inbouwen, beperken we onze ‘bubbels’ 
en wordt het een kerst zoals we nog nooit gevierd hebben, 
en een ‘stille nacht’ met oud en nieuw. We moeten veel 
opofferen met zijn allen, en het einde is nog niet in zicht.

Juist met kerstmis vieren we ook als christenen de geboorte 
van Jezus Christus. De nachtmis was een echte Brabantse 
traditie, vroeger afgesloten met worstenbrood en chocomel 
daarna. Ook mensen die normaal niet meer in de kerk 
kwamen, voelden toch op kerstavond een diepe behoefte 

om de kerststal te zien, samen ‘stille nacht’ te zingen en met 
elkaar verbonden samen te komen in de prachtig versierde 
kerk. Ook dat moeten we dit jaar thuis vieren, onder uw eigen 
boom.

De kerken kunnen op kerstavond slechts een handjevol 
mensen toelaten. Helaas. De vieringen die er zijn, zullen 
besloten vieringen zijn, voor genodigden. Coronamaatregelen 
laten ons helaas geen andere keus. Wel kunt u thuis, via 
YouTube, de nachtmis vanuit de Lambertuskerk live volgen, 
om 22:30 op kerstavond 24 december. Kijkt u voor meer 
informatie op onze website www.heiligelambertus.nl en u 
vindt daar ook de links.

Ondanks alles, wensen wij als Lambertusparochie u allen een 
vredig en mooi kerstfeest en een gelukkig 2021. Blijf gezond 
en moge God u allen zegenen.
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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 ( 06-22739389
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

Kerst in Coronatijd
De corona heeft het hele jaar voor 
beperkingen gezorgd. En nu in de kerst
tijd, die voor velen een tijd is waar 
familie en vrienden bij elkaar komen, 
komen de beperkingen extra hard aan.
Kunnen we veilig bij elkaar komen en is 
vakantiereis verantwoord te doen?

Ook de kerkgangers missen de onder
linge contacten, die vooral voor de 
ouderen zo belangrijk zijn.
De moderne communicatie technieken 
maken gelukkig wel contacten mogelijk 
en daar wordt dan ook wel gebruik 
van gemaakt. En er zijn gelukkig ook 
veel mensen die aandacht geven aan 
(alleenstaande) ouderen.

Ondanks de beperkingen zijn er 
bijzondere kerkdiensten geweest die 
via kerkdienst gemist door velen zijn 
gevolgd.

Wanneer u via kerkdienst gemist naar 
een dienst hebt gekeken zal de aan
blik van de kerkzaal kaal en leeg zijn 
overgekomen. Toch zijn veel leden actief 
bezig met orgelspel, zang en beeldregie 
en soms optreden van een zangeres of 
danser. Het volgen van een kerkdienst 
via kerkdienst gemist blijkt dan ook 
zeer populair te zijn. Er kijken veel meer 
mensen dan oorspronkelijk de diensten 
bezochten.

Corona of niet, het aantal deelnemers is 
onbeperkt.

Wanneer de kopij voor deze Gazet 
ingeleverd moet worden zijn de richt
lijnen voor de kerst en de kerstvieringen 
nog niet openbaar gemaakt.
Daarom verwijzen we voor een over
zicht van onze kerst vie rin gen naar onze 
website:
www.bethlehemkerkhelmond.nl. – vlak 
voor kerst zal het geplaatst worden. 
Omdat al onze diensten online te volgen 
zijn, zal ook het kerstfeest hoe dan ook 
gevierd gaan worden en te bekijken zijn 
via www.kerkdienstgemist.nl
De diensten zijn live te volgen maar 
ook op een later tijdstip nog terug te 
zien. We hopen zo toch een gezegend 
Kerstfeest met elkaar te vieren als feest 
van het Licht in de donkere dagen van 
het jaar.
Gezegende feestdagen toegewenst!

Lezingen
De lezingen en gespreksgroepen waren 
in december allemaal vervallen.
Ook hier is het afwachten hoe het in 
januari gaat worden. We kunnen ook 
hiervoor niets voorspellen en moeten 
daarom voor informatie naar de website 
verwijzen.
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De kookmuts
Een heerlijk voor- en nagerecht maken je feestmenu tijdens de 
kerstdagen helemaal af. Voor het voorgerecht heb ik gekozen 
voor een heerlijk entree met gerookte zalm en als nagerecht 
blijft de dame blanche natuurlijk de absolute topper.

Mijn weerspreuk voor deze maand:
“Als met St. Thomas de dagen gaan 
lengen, beginnen de nachten te 
strengen”. Het is maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand december
Ingrediënten voor 4 personen

200 gr gerookte zalm
100 gr Mascarpone
snufje zout en peper
20 gr bieslook
Appel in kleine blokjes

Benodigdheden
Steekring rond 8 cm.

Bereidingswijze
Hak de gerookte zalm kort en doe in een 
kom. Hak de bieslook fijn.

Ondertussen kan de mascarpone glad 
geroerd worden, je kunt een klein 
beetje fijne olijfolie toevoegen als de 
mascarpone te stijf is. Voeg de gehakte 
bieslook zowel als het zout en peper toe 
en roer nog even door.

Schil een harde appel, haal het 
klokkenhuis eruit en gebruik een halve 
appel en snij die in kleine blokjes.
Voeg de gerookte zalm en de appel
blokjes toe aan de mascarpone en roer 
voorzichtig om.

Serveren:
Neem een klein plat bordje of een ruim 
kommetje en verdeel de zalmtartaar in 
een steekring. Verwijder de steker.
Doe er nog een extra sprietje bieslook 
op en serveer de gerookte zalm direct.

Dame Blanche
Deze klassieke coupe moet je gewoon 
serveren met zelfgemaakte chocolade
saus, vers geklopte slagroom en roomijs. 
En om het helemaal af te maken, bakken 
we ook de sigarenkoekjes helemaal zelf.

Ingrediënten sigarenkoekjes
125 gram fijne kristalsuiker
115 gram roomboter
125 gram eiwit
125 gram bloem
1 stuks vanillestokje

Ingrediënten chocoladesaus
10 cl water
100 gram suiker
200 gram pure chocolade
1 klontje koude roomboter
200 cl slagroom
3 eetlepels vanillesuiker
500 gram roomijs

Benodigdheden
Keukenmachine met klopper
Steelpan Zeef
Spuitzak Bakpapier
Garde  Mengschaal
Potlood

Bereidingswijze De sigarenkoekjes
Leg de roomboter ruim op tijd uit de 
koelkast, zodat het zacht wordt. Weeg 
alle ingrediënten zorgvuldig af voor het 
beste resultaat, voor het beslag gebruik 
fijne kristalsuiker, roomboter, eiwit, 
bloem en een vanillestokje.
Doe de roomboter en de kristalsuiker in 
de mengschaal van de keukenmachine. 
Laat die enkele minuten draaien tot je 
een gladde massa krijgt. 
Breek de eieren en weeg de nodige hoe
veelheid eiwit zorgvuldig af. De dooiers 
heb je niet nodig. Laat de machine rustig 
draaien en meng het eiwit onder het 
beslag. Zeef de bloem en voeg ze toe 
aan het beslag. Gebruik een spatel om 
het beslag nog eens goed te mengen.
Snij de vanillestok overlangs door en 
schraap met een mespunt de zaadjes uit 
de peulen. Meng de zaadjes onder het 
beslag. Vul een spuitzak met het beslag 

en leg hem even in de koelkast. Zo kan 
het beslag even rusten en een beetje 
opstijven. 
Zodra je klaar bent om de sigaren te 
bakken, verwarm je de oven voor op 
200°C. Neem vooraf de bakplaat uit de 
oven en bedek deze met een vel bak
papier of een siliconenmatje.
Haal het beslag uit de koelkast en knip 
het puntje van de spuitzak. Spuit enkele 
toefjes beslag op de bakplaat, met 
voldoende ruimte tussenin. (Verdeel 
ongeveer 6 toefjes over een standaard 
bakplaat.) Wrijf met de bolle zijde van 
een eetlepel de toefjes uit tot ronde, 
flinterdunne vlakjes. Je moet er bijna 
door kunnen kijken. Bak de vlakke koek
jes (gemiddeld) 5 à 7 minuten in de hete 
oven van 200°C. Zodra ze een goudbruin 
kleurtje krijgen, zijn de koekjes klaar.

Haal de bakplaat met de koekjes uit de 
oven en rol ze meteen op tot sigaren. 
Dat lukt alleen als ze nog heet zijn! Kun 
je ertegen, rol ze dan op met de hand. 
Je kan ook een potlood of een ander 
rond stokje gebruiken. 
Laat de koekjes afkoelen en bewaar ze 
in een afgesloten koektrommel. 

De chocoladesaus
Zet een steelpannetje op het vuur en 
doe het water en de suiker erin. Breng 
het mengsel aan de kook zodat je een 
bleke suikersiroop krijgt.
Breek de chocolade in stukken en smelt 
hem in het suikerwater. Roer voort
durend met een garde tot je een glan
zende saus krijgt.
Meng ten slotte een klontje koude 
roomboter door de saus en laat iets af
koelen.
Neem een mengschaal en klop de slag
room met de vanillesuiker lekker smeuïg.

Serveren:
Neem een grote glazen coup of serveer
schaaltje, doe er 2 á 3 bolletjes roomijs 
in, giet er de lauwwarme chocoladesaus 
over en doe er een mooie toef slagroom 
op.  Leg er een eigen gemaakt sigaren
koekje bij.

bron: De kookmuts.
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