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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent (0900-8844
 mail: dafna.brouwers-heinis@politie.nl
 monique.aelmans-frissen@politie.nl
Kindcentrum 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
Gastouderopvang Marlene
Molecatendreef 3 (06 41228886

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
De fotoclub  
van Dierdonk

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

DierdonkEvents
dierdonkevents@gmail.com

Computerinloop Dierdonk
computerinloopdierdonk@
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.
A v d Vleuten ( 06 83565373,
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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Volle “Was”kracht vooruit
Wederom is er een jaar voorbij en zoals 
gebruikelijk aan mij als voorzitter van 
de wijkvereniging om het voorwoord 
te schrijven. Helaas wel weer een jaar 
waarin alle grote evenementen in onze 
wijk geen doorgang konden vinden. 
Ondanks alle inzet en reeds gemaakte 
planningen gooiden op het laatste 
moment de Corona maatregelen roet in 
het eten en moesten de Dierdonkdagen 
en Kunst in Dierdonk op het laatste 
moment worden gecanceld. Laten 
we hopen dat deze geweldig leuke 
evenementen voor de wijk in 2022 wel 
kunnen plaatsvinden.

Gelukkig hebben we wel nog kunnen 
genieten van een zeer geslaagde 
DierdonkQuiz! Ook dit jaar weer 
vele leuke teams op de been om een 
gezellige avond te hebben. Tevens zijn er 
een aantal bijeenkomsten van MoetNiks 
wel doorgegaan, zijn er voorstellingen 
geweest van Waskracht, en wat kleine-
re activiteiten zoals we afgelopen maan-
den hebben kunnen lezen in de Gazet.

Ondanks de rare tijd waarin we nu 
leven blijf ik positief en derhalve kijk ik 
wel weer graag uit naar het komende 
jaar en maken we samen met de vele 
vrijwilligers weer plannen voor de 
komende periodes.

Ook al zijn er veel activiteiten niet 
doorgegaan toch zijn we als bestuur erg 
blij met alle mensen die zich vrijwillig 
inzetten. Onze welgemeende dank 
hiervoor. Ik hoop dat wanneer er weer 
meer activiteiten en evenementen gaan 
plaatsvinden we weer mogen rekenen 
op jullie. Dat neemt niet weg dat we 
nog altijd ‘nieuwe’ mensen kunnen 
gebruiken want vele handen maken 
licht werk. En elke keer als er iets wordt 
georganiseerd geven toch altijd veel 
mensen aan dat ze het zo leuk vinden.

Als bestuur hopen wij dat in het nieuwe 
jaar weer een bijeenkomst voor de 
vrijwilligers kan plaatsvinden. Helaas 
hebben we die al twee jaar op een rij 
niet kunnen organiseren.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik 
om een oproep te plaatsen aan U om 
ons te ondersteunen want al deze 
leuke activiteiten in onze wijk zouden 

niet kunnen plaatsvinden zonder de 
enthousiaste inzet van vele vrijwilligers.

Vanaf deze plek wil ik ook alle nieuwe 
bewoners die het afgelopen jaar in ons 
mooie Dierdonk zijn komen wonen 
van harte welkom heten en vragen 
om niet te vergeten lid te worden van 
Wijkvereniging Dierdonk. Hiermee 
ondersteun je de activiteiten die 
worden georganiseerd en kan ook 
nog voordeel opleveren wanneer je 
deelneemt aan de activiteiten.

Tot zover mijn PR praatje.

Toen ik begon met typen aan het 
voorwoord dacht ik dat ik niet veel te 
melden zou hebben want we hebben 
ook geen Algemene Ledenvergadering 
georganiseerd omdat er weinig 
te melden was. Maar toch zijn er 
voldoende dingen te melden en zullen 
we dit ook zeker blijven doen. De Gazet 
is bij uitstek een mooi medium om de 
wijk te voorzien van informatie. We 
zijn als wijkvereniging dan ook zeker 
trots dat we nog steeds dit mooie blad 
hebben en hopen ook dat we dit nog 
lange tijd zo kunnen blijven doen.

Met een nieuw jaar voor ons wil ik graag 
weer stil staan bij wat we nog meer 
gaan doen. In ieder geval zorgen we 
dat er voldoende plannen zijn om leuke 
activiteiten en evenementen te blijven 
organiseren en steunen. En tevens dat 
er ondanks beperkingen toch weer 
activiteiten zullen volgen op welke wijze 
dan ook. Vanuit het bestuur wil ik graag 
iedereen danken voor de inspanningen 
die geleverd worden in onze wijk 
en hopen ook dat we er op kunnen 
voortborduren in de komende jaren.

Tot slot wil ik u namens het bestuur 
van Wijkvereniging Dierdonk zeer 
fijne feestdagen wensen. We hopen 
dat we elkaar in goede gezondheid 
weer kunnen gaan ontmoeten bij een 
activiteit in 2022!

Ivo D
olmans
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info@vanheugtencv.nl

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

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

FIJNE FEESTDAGEN!

Zorg dat u de 

laagstaande zon voor bent.

Bestel op tijd
 uw 

buitenzonwering en regel 

zelf hoeveel zo
nlich

t uw woning 

binnentreedt.

Laat u advise
ren in 

onze showroom!

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

Wij danken onze adverteerders voor het

in ons gestelde vertrouwen in 2021

en wensen ze 

Prettige Kerstdagen en een 

ondernemingsrijk en corona vrij 2022
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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:
 14 januari.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 28 januari.

C O L O F O N   G A Z E T
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Januari 2022 in het Annatheater
Vrijdag 7 en zaterdag 8 januari:
Talenten gezocht voor “Op de planken met Anna” in 
de Kerstvakantie!

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 januari organiseert het Annatheater 
twee dagen vol theaterplezier voor jongeren en kinderen!
Op vrijdag gaan we met het verhaal aan de slag. Zaterdag 
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: vrijdag 7 van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag 8 
januari van 10.00 tot 21.30 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren
Wat kost het: € 20,00
Voorstellingen: zaterdag 8 januari om 19.00 uur en om 20.30 
uur

Geïnteresseerd? Kijk op onze site: www.annatheater.nl of 
neem contact op met Lavínia Germano: telefoon: 06-44369288 
/ laviniagermano@annatheater.nl

Vanaf 12 januari:
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 12 januari beginnen de cursussen op onze 
Jeugdtheaterschool weer.

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 12 januari op woensdagen en 
donderdagen gegeven.

“Jij hebt mij meer dan alleen toneelspelen geleerd; dankzij jou 
kan ik beter voor een groep spreken, heb ik meer controle over 
mijn lichaam en kan ik mijn emoties beter laten zien” (Emma, 
17 jaar)

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

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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Praat vandaag, over morgen!
Zolang alles goed met je gaat, is er wei-
nig reden voor mensen om zich zorgen 
te maken over de dag van morgen.
Ons leven nu vraagt ook alle aandacht. 
Dat is op zich al hectisch genoeg: corona, 
groeiende en snel scherper wordende 
tegenstellingen in de samenleving, de 
kloof tussen de “haves” en de “have 
nots” en een te vaak ongeloofwaardig 
politiek handelen. Toch wil ik nu 

aandacht vragen voor een vraagstuk waar we allemaal op 
kortere of langere termijn mee te maken krijgen, namelijk 
onze zorg voor ouderen.

We staan als samenleving voor een geweldige opgave, het 
aantal 65-plussers zal in 2040 dik 25% van de bevolking, zo’n 
5 miljoen bedragen, waarvan ruim 1 miljoen 80-plussers. De 
aantallen mensen met ouderdomsziekten, zoals dementie, 
zullen verdubbelen. Onze 90 miljard uitgaven aan de zorg, 
die nu al tegen haar grenzen loopt, zullen verdubbelen naar 
180 miljard. En dan heb ik het nog niet eens over waar we nu 
staan: er ligt een opgave van 60.000 verpleeghuisbedden, 
die niet kan worden gerealiseerd. Niet in de laatste plaats 
omdat er al een groot personeelstekort is. Er worden, ja 
er zijn nu reeds afdelingen in de zorg gesloten, ja ook in 
Helmond, omdat de handjes aan de bedden ontbreken. Dit 
personeelstekort wordt veroorzaakt doordat er een grotere 
uitstroom dan instroom van zorgmedewerkers is. Het verschil 
tussen geboden salaris en gevraagde inzet met daaraan 
gekoppelde verantwoordelijkheden.

We stellen vast dat er meer vraagstukken zijn dan goede 
antwoorden om het groeiende gat tussen zorgaanbod en 
zorgbehoefte te verkleinen. Veel van die antwoorden zullen 
uiteindelijk politiek gegeven moeten worden. Een stevige 
opgave.

Maar wat kunnen we zelf doen? Er wordt van ons verwacht 
dat we langer thuis blijven wonen, gezond en actief blijven. 
Een gezonde leefstijl, met aandacht voor goede voeding en 
veel bewegen helpt. Maak gebruik van nieuwe technologieën, 
vaak digitaal, om in contact te blijven met anderen. Het helpt 
enorm als ouderen hun zelfredzaamheid kunnen blijven 
behouden; als ze genoeg veerkracht hebben om verlies en 
tegenslagen te boven kunnen komen. Belangrijk dat je als 
oudere zoveel mogelijk mee blijft doen in de samenleving, al 
dan niet in verenigingsverband. Het helpt als er netwerken 
zijn in de straat of buurt waar jongere en oudere mensen oog 
hebben voor elkaar. Stel jezelf, ongeacht leeftijd, de vraag: 
“Wat kun je wel doen voor een ander?” Praat vandaag, over 
morgen!

Bert Valentijn
Burgercommissielid 

PvdA-Helmond

Behoefte aan openbaar vervoer?
Het gemeentebestuur vindt dat het 
centrum van Helmond autoluw moet 
worden. Plan! sluit zich hier graag bij 
aan.
We maken ons wel zorgen hoe dat te 
realiseren, we willen immers ook dat 
ons centrum goed bereikbaar blijft. 
Voor degenen die graag wandelt of de 
fiets neemt, is deze bereikbaarheid 
geen probleem. Maar hoe zit het met 

diegene die afhankelijk is van openbaar vervoer (OV)? En 
wie is verantwoordelijk voor het OV in Helmond en op basis 
waarvan wordt dit geregeld?

Navraag leert dat de financiële bijdrage voor het OV in Noord-
Brabant wordt verzorgd door de Provincie. Op basis van regels 
die de Provincie opstelt, wordt bekeken waar en wanneer het 
OV wordt ingezet. Vervolgens is de uitvoering opgedragen aan 
Hermes/Connexxion. De Provincie staat op het standpunt dat 
er binnen Helmond geen verder fijnmazig openbaar vervoer 
noodzakelijk is omdat Helmond vier treinstations heeft; en 
dat deze stations te voet of per fiets voldoende te bereiken 
zijn! Maar hoe zit het dan met diegenen die zich niet op deze 
manier kunnen verplaatsen? En hoe groot is die groep? En 
betekent dit standpunt dan niet dat het voor veel mensen 
moeilijk, zo niet onmogelijk wordt om vanuit de Helmondse 
wijken naar het centrum of naar andere wijken te reizen, het 

ziekenhuis, de theaters of het industrieterrein te bereiken?

Het Bravoflex systeem (kleine bussen, die op bestelling 
door de stad rijden) is door de Provincie enige tijd als proef 
uitgetest, maar om financiële redenen afgeblazen. Onlangs 
is ook besloten om in Helmond niet verder te gaan met het 
aanbieden van deel-scooters.

Het gemeentebestuur is vooral bezig geweest om, naast het 
reizen per fiets of te voet, nieuwe alternatieven zoals deel-
auto’s, deel-scooters, deel-fietsen en zelfrijdende elektrische 
minibusjes op beperkte schaal uit te laten testen. De vraag is 
of het college hiermee op het goede spoor zit? Want wat is de 
behoefte van onze inwoners als het om het openbaar vervoer 
door de stad gaat? Omdat dit niet duidelijk is, hebben wij als 
plan! een motie ingediend om eerst eens te onderzoeken wat 
deze behoefte is. Pas als dat duidelijk is, kun je wat ons betreft 
nadenken over oplossingen. Gelukkig is deze motie unaniem 
door de gemeenteraad aangenomen. Dus mocht u over enige 
tijd door de gemeente bevraagd worden wat uw behoefte 
is inzake het OV, dan nodigen wij u graag uit om uw stem te 
laten horen.

Ine Warmerdam
Burgercommissielid plan!
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Activiteitencommissie 
weer compleet
Nieuw commissielid
Het verheugt ons jullie te kunnen melden dat Hans Wilms 
de Activiteitencommissie MoetNiks gaat versterken. Fijn dat 
de commissie weer compleet is. We kijken er naar uit om 
komend seizoen gedrieën leuke activiteiten te organiseren en 
hopen jullie een interessant programma te kunnen bieden. 
Hans, van harte welkom in het team!
Ans, Wim

Sintviering MoetNiks
Fijne bijeenkomst ondanks voorwaarden

Met inachtneming van de geldende regels rondom Corona, 
heeft MoetNiks op de laatste woensdag voor 5 december 
een fijne Sinterklaasbijeenkomst gehad. Het koersballen 
werd opgevrolijkt met een gezellige Sinterklaastafel, waar de 
leden wat lekkers konden uitzoeken. Zo konden we ondanks 
(of dankzij) de mondkapjes en de anderhalve meter afstand 
toch gezellig samenzijn. En dat samenzijn is een van de 
belangrijkste pijlers van onze club! We kijken terug op een 
geslaagde viering.

MoetNiks Winterse Snert-wandeling
24 januari 2022
Winterwandeling
Op maandag 24 januari organiseert MoetNiks de jaarlijkse 
winterwandeling. We starten vanaf Parkzicht voor een 
gezonde wandeling van ongeveer een anderhalf uur. Na 
afloop van de wandeltocht gaan we in Parkzicht opwarmen 
met een lekkere kom Hollandse erwtensoep.

Programma
Datum : ma 24 januari 2022
Wandeling: 14.00-15.30 uur
Start- en eindpunt: Parkzicht
Snert eten: vanaf 15.30 uur
Wat heb je nodig: stevige wandelschoenen

Niet wandelen, wel gezellig erwtensoep mee eten? Dan ben 
je om 15.15 uur welkom om aan te schuiven. Laat bij het 
aanmelden wel even weten dat je niet meewandelt.
Deelnamekosten: géén, dus helemaal gratis!

Aanmelden
Wandel en/of eet je mee? Meld je aan bij Ans, tel. 06-
20397918 of Wim, tel. 06-13430846. Aanmelden kan tot 
uiterlijk donderdag 20 januari a.s.

Activiteitenoverzicht december - januari
Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting

Iedere woensdag Koersbal
Jeu de boules

Parkzicht 10-12 uur
Promenade Parkzicht 10-12 uur Indien het weer het toelaat

Iedere donderdag Wekelijks vrije computerinloop Parkzicht 10-12 uur computerinloopdierdonk@
hotmail.com

24 januari Snert” Winterwandeling Vertrek 14.00 uur vanuit Parkzicht Bij terugkomst Snert.
Opgave bij de commissie

Nog niet bekend Amusement middag Parkzicht Informatie volgt
Contactpersonen: Ans Postma tel: 06 20 39 79 18 / Wim Claassen tel: 06 13 43 08 46 / Hans Wilms 06-20621367
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Verbinding
Beste lezers.
Wim Claassen, van MoetNiks, benaderde mij tijdens het boulen 
cq. koersbal op de inmiddels bekende woensdagmorgen om 
een stukje te schrijven over de aanstaande excursie naar de 
vernieuwde locaties van enerzijds het Draaiorgelmuseum en 
anderzijds het Kruideniers Museum, in de volksmond Edah 
Museum. Inmiddels is ons bezoek daar afgerond.

Het motto van ons gezamenlijk uitstapje was snel gevonden: 
True Connection, echte verbinding. Met onszelf, met anderen 
en een duurzame harmonie met de bezoekers van deze 
middag.

Het was een uitdagende oproep in het wijkblad de Gazet om 
naar de vernieuwde locatie van spraakmakende musea in het 
hartje van Helmond te gaan.

De tijd staat in het Kruideniers Museum stil, de opkomst van 
het moderne ondernemerschap van Edah werd daar in alle 
facetten door de tijd heen getoond.
We maakten kennis met samenwerking van vier zakenmensen, 
dat een begrip werd ver buiten de grenzen van Helmond. 
Het doel wat voor ogen stond was snel anticiperen op de 
maatschappij en veranderingen, dat vooral in het stedelijk 
gebied mede door de snelle industrialisatie veel bewoners 
aantrok en van ver buiten de grenzen van de grote steden.

Edah ontwikkelde de levensmiddelen onder eigen merknaam, 
daarmee waren ze de tijd ver vooruit. Met o.a. eigen bakkerij, 
slagerij, sodafabriek en veel meer was men niet afhankelijk 
van de nukken van de gevestigde orde. Men ontwikkelde ook 
een eigen bevoorradingssysteem. Op deze manier konden ze 
de steeds groeiende uitbreiding efficiënt bijbenen.

De gidsen leiden ons bekwaam door de tijd met veel anek
dotes en prachtige verhalen van de ontwikkeling van het krui
deniers vak, ‘van eenvoudig dorpswinkeltje naar de heden
daagse supermarkt’, zoals wij die allemaal ervaren.
Na een grote bloeiperiode is deze grote onderneming uit ons 
straatbeeld verdwenen.
We kunnen heden nog net zien hoe groot het complex 

in Helmond was. Thans zijn er vele nieuwe woningen in 
voorbereiding en gebouwd daar waar eens Edah was. Ter 
herinnering blijft een deel van de gevel bewaard voor de 
volgende generatie.

Van Gaviolizaal naar LOODS20 Draaiorgelmuseum.
In een sfeervolle zaal werden we ontvangen in de Danszaal 
Bocken. Een naam met een nostalgisch tintje waar een 
uitstekende lunch voor ons klaar stond, tussen de massale 
draaiorgels gebouwd in de tijdsspanne van 1880 tot ca. 1930. 
In die tijd waren er geen andere muziekdragers.

Na de rondleiding in het Kruideniers Museum kwamen we 
terug in het Draaiorgelmuseum, en werden we voorzien 
van een drankje. Het befaamde Gaudin concertorgel en het 
Mortier dansorgel zijn door de bekende en roemrijke familie 
Bocken, die een danszaal exploiteerde in de Blinkertsestraat 
in Helmond voor een kleine prijs verkocht aan de gemeente 
Helmond met de voorwaarde dat ze Helmond niet uit mogen. 
Naast de danszaal exploiteerde de familie Bocken danstenten 
en kermisattracties waaronder autoscooters waarbij de 
dansorgels ook meegenomen op tournee. De muziekboeken 
schreven ze zelf, dus in dit opzicht heel kunstig.

In een fabelachtige akoestiek werden de draaiorgels een voor 
een ten gehore gebracht; van hard en helder tot de heldere 
en zuivere tonen van De Gaudin, wat velen in verroering 
bracht met nostalgische gedachten terug in de tijd. Het is vaak 
gezegd en geschreven, muziek verbindt en verbroedert.

Al met al een goed bestede middag in een verbindende sfeer. 
Was u er niet bij, plan dan een bezoek aan de spraakmakende 
musea in het hartje van Helmond met gratis en goede 
parkeergelegenheid.

Met dank aan Wim en Ans.
Tekst Aart Jan Nieuwhoff

Foto’s Cor Klok
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INDUCTIEKOOKPLAAT
• 4 flexzones: 2  
 kookzones kunnen  
 gekoppeld worden
• energiezuinig A+ 
• 10 standen met boost
• 4 timers
• warmhoudstand
• slidebediening
• IDK862ONY

KOKEND WATER KRAAN 
• voor warm, koud én  
 kokend water
• 3 liter direct kokend  
 water (100 graden)
• met flexibele  
 uittrekslang
• optie voor gekoeld  
 bruisend water
• FLEX Chroom PRO3

INBOUWCOMBI

INBOUWVAATWASSER

• hetelucht, grill, 
 magnetron, boven-/
 onderwarmte
• inhoud 51 liter
• vlekvrij RVS
• emaille binnenwanden
• stoomschoonprogramma 
 voor eenvoudig reinigen
• MAC524RVS

• volledig geïntegreerd
• digitaal display met resttijd
• 6 programma’s
• InfoLight
• HomeConnect via WiFi
• Flex korven
• zeer stil; 44dB
• aquastop
• SMV4HBX00N

van 1249.-

NÙ E899.-

van 1149 -

NÙ E749.-

van 1099.-

NÙ E899.-

vanaf

NÙ E1.195.-

NIEUWE KEUKENAPPARATUUR NODIG?
KOM LANGS IN ONZE WINKEL EN LAAT U UITGEBREID ADVISEREN!

5 jaar garantie*

GRATIS MONTAGE IN DE 
REGIO HELMOND

5 jaar garantie*

BRAAKSESTRAAT 3
5709 JC HELMOND
Voor info en afspraak
Tel: 0644623299

          



Nieuws van de politie

Zoals wij allemaal weten, we hebben 
best een veilige wijk met een goed 
functionerende Whatsappgroep.
Toch is de wijkraad best ge schrokken 
van de toename van het aantal delicten 
dit jaar tot nu toe.

Diefstal uit bedrijf :
 vorig jaar 0 en dit jaar 3
Diefstal uit voertuig :
 vorig jaar 1 en dit jaar 4
Diefstal fiets :
 vorig jaar 3 en dit jaar 11
Overige diefstal :
 vorig jaar 1 dit jaar 4

De fietsdiefstallen vinden vooral plaats 
in de omgeving van AH Parkzicht en de 
tennisvereniging.

Wat kun je zelf hieraan doen:
Sluit je fiets altijd met 2 sloten, een 
slot op de fiets en een slot met een 
verbinding aan een fietsenrek.
Bij afwezigheid of vakantie, zorg voor 
licht en informeer je buren.

Wanneer mag/moet je 112 bellen:
Je mag altijd 112 bellen indien je van 
mening bent dat je directe actie van de 
politie verwacht.
Voor alle overige zaken bel 0900 8844
Maar wat je ook vindt, maak altijd een 
melding want de politie wordt aan
gestuurd op het aantal meldingen en 
denk niet er gebeurt toch niets.
Want zoals je ziet elke melding wordt 
geregistreerd en er worden, vaak 
zonder dat je het ervaart, preventieve 
maat regelingen getroffen.

Donkere dagen
We zien al jaren dat het aantal woning
inbraken daalt, maar rond december 
stijgen de cijfers. Rond kerst is dat twee 
keer zoveel als op een gemiddelde 
doordeweekse dag en met oud en 
nieuw hebben we het over drie keer 
zoveel. Dit omdat veel mensen elkaar 

opzoeken tijdens de feestdagen of op 
vakantie zijn.

Op de woningen waarin de bewoners 
niet thuis zijn, richten criminelen hun 
blik. Laat daarom in de woning licht 
branden, zodat het lijkt alsof men 
aanwezig is. Zorg dat alle ramen en 
deuren op slot zijn. Licht de buren in, 
dat je niet thuis bent en vraag of ze een 
oogje in het zeil houden.

De mensen die wel thuis zijn in deze 
periode kunnen de ogen en oren in 
de wijk zijn. Daarom vragen we onze 
inwoners bij een verdachte situatie 
direct 112 te bellen.

Daarnaast is het verstandig om ook 
aandacht te hebben voor goed hang en 
sluitwerk bij schuurtjes, tuinhuisjes en 
garages.

Geniet van de decembermaand,
De wijkagenten Dafna Brouwers en 
Monique Aelmans

Heb je hinder van stookoverlast of 
vuurwerk, zie www.dierdonk.nl
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Whatsapp-preventiegroepen
In Helmond werken buurtpreventieteams, wijkraad, politie, 
LEV-groep en de gemeente Helmond samen aan veilige 
woonomgeving.
Binnen Dierdonk betekent dit dat alle straten onder een 
Whatsapp-preventiegroep vallen. Deze groepen en instanties 
staan via een beheerdersgroep in verbinding met elkaar. 
Door dit burgerinitiatief ontstaat er een sterk netwerk 
waarbij inwoners elkaar kunnen informeren in geval van een 
verdachte situatie en bij noodsituaties.
Het grote voordeel van WhatsApp is, dat je elkaar snel een 
berichtje kunt sturen en elkaar kunt waarschuwen. Iemand 
kan heel snel een grote groep mensen inseinen, en eventueel 
ook foto’s meesturen.

Hoe werkt het?
Voor zaken waar u normaal gesproken de politie voor zou 
bellen, blijft u de politie bellen. Wanneer u direct actie van de 
politie verwacht 112, bij overige zaken 0900-8844.
Via de Whatsapp-preventiegroep kunt u verdachte situaties 
en noodsituaties vervolgens delen met de bewoners in uw 
directe omgeving. Dit zijn situaties waarbij uzelf hulp nodig 
heeft of anderen kunt helpen door hen te informeren. 
Voorbeelden hiervan zijn:

 □  Verdachte personen in de wijk;
 □  Vermiste personen;
 □  Diefstal en inbraak;
 □  Beroving;
 □  Baldadigheid en vernieling;
 □  Doorrijden na een aanrijding;
 □  Medische noodsituaties zoals verzoeken EHBO, reanimatie 
of AED.

Bij meldingen in een Whatsapp-preventiegroep zijn een 
aantal punten van belang:

 □  Handel volgens de SAAR-methode: Signaleer, Alarmeer, 
Appen, Reageren;

 □  Laat aan elkaar weten of de melding bij de politie heeft 
plaatsgevonden;

 □  Beschrijf wat er gebeurt, zoals handelingen, looprichting, en 
dergelijke;

 □  Let op taalgebruik: niet vloeken, schelden, discrimineren en 
dergelijke;

 □  Kenmerken van verdachten: het geslacht, huidskleur, 
kleding, lengte en beschrijving van het gezicht;

 □  Kenmerken van voertuigen: de kleur, het merk, het type en 
het kenteken;

 □  Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen 
toegestaan voor het verstrekken van een signalement, 
wanneer dit voor de melding noodzakelijk of van 
meerwaarde is.

Wanneer een melding gedaan is in een Whatsapp-
preventiegroep, kunnen buurtbewoners reageren. Houd 
elkaar hierbij op de hoogte over wat er gebeurt. Speel nooit 
eigen rechter en overtreedt geen regels en wetten.

In een Whatsapp-preventiegroep zitten tientallen 
buurtbewoners. Daarom is het van belang om alleen 
meldingen te plaatsen of te reageren wanneer dit meerwaarde 
heeft voor uzelf of de groep. Dit is nodig om overbodige 
berichten te voorkomen en de signaalfunctie te behouden.
Er zijn ook situaties die niet in een Whatsapp-preventiegroep 
horen. De beheerder van de Whatsapp-preventiegroep houdt 
hier toezicht op:

 □  Overlast door buurtbewoners en huisdieren (bijvoorbeeld 
vuurkorf, open haard, hondenpoep, blaffende honden, 
geluidsoverlast): meldt dit rechtstreeks bij de buurtbewoner 
en eventueel politie;

 □  Arbeidsmigranten en voertuigen met buitenlands kenteken 
in de wijk: dit is niet per definitie verdacht, zolang er geen 
verdachte handelingen plaatsvinden;

 □ Vermiste huisdieren, verloren en gevonden voorwerpen: 
hier zijn andere platformen voor.

Aanmelden
Binnen Dierdonk kunnen alle inwoners meedoen aan een 
Whatsapp-preventiegroep met hun buurtbewoners. Veel van 
deze buurtbewoners zijn al lid, en met meer leden kunnen we 
Dierdonk nog veiliger maken.
Wilt u ook op de hoogte blijven van verdachte situaties en 
noodsituaties in uw nabije omgeving? Enkele voorwaarden 
om deel te nemen zijn: u bent woonachtig in Dierdonk, per 
adres maximaal 2 inschrijvingen en minimale leeftijd voor 
deelname is 18 jaar. U kunt zich inschrijven via de website van 
Buurtpreventie Helmond: https://www.
buurtpreventiehelmond.nl/whatsapp-groepen/dierdonk

Casper en Marieke Reijnders,
beheerders Whatsapp-preventiegroepen Dierdonk
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Eetpunt Dierdonk
Beste Dierdonk bewoners,
Ruim een jaar heb ik met veel plezier het eetpunt voor 
senioren in Dierdonk georganiseerd, mede namens de 
Wijkraad Dierdonk.

Uit de belangstelling bleek dat dit een aangename 
ontmoetingspunt is vooral voor de senioren in Dierdonk. Elke 
keer hadden we een volle bezetting en was het heel gezellig.
Vanwege Corona heeft dit ruim een jaar niet meer plaats 
gevonden, maar nu kan het weer.

Mijn gezondheid, helaas, laat het niet toe om dit weer te gaan 
organiseren. Graag zou ik hebben dat dit weer opgepakt gaat 
worden. Daarom doe ik een oproep aan u om dit van mij over 
te nemen.

Natuurlijk ben ik bereid en ook in staat om te adviseren om 
dit weer op gang te helpen.
Beste Dierdonkenaren, ik daag jullie uit om dit leuke en 
gezellige evenementje door te laten gaan.

Met vriendelijke groeten
Herman van Hassel tel 06 36219014

Bloemenbakken
Geen vrijwilliger heeft zich gemeld om deze te verzorgen, dus 
deze worden ook opgeruimd.

Ooievaarsnesten
In de vorige Gazet hebben wij een bericht geplaatst met de 
mededeling dat het kansloos is om ooievaars op deze locatie 
te kunnen begroeten. Wij hebben gevraagd om betere 
plannen, maar deze zijn helaas niet gekomen. Wij gaan dus de 
nesten en palen verwijderen op een geschikt moment.

Leefbaarheid
Wat moet er volgens u in Dierdonk veranderen om de 
leefbaarheid te verbeteren? Er is geld beschikbaar voor 
aanpassingen! Wij dagen u uit: meldt uw wens bij 
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl

N279
Op 24 november is er een zitting over het provinciaal 
inpassingsplan N279 Veghel-Asten bij de Raad van State. Kort 
hierna volgt een beslissing voor de omleiding.

Bestuur Wijkraad

Wij willen graag een penningmeester en een 
bestuurslid begroeten in ons bestuur

Prettige kerstdagen en een voorspoedig en 
gezond 2022.
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Hermens
vloeren
trappen
plinten

Exclusief voor Dierdonk maakt Tajima samen met Hermens 
vloeren een speciaal aanbod voor PVC design vloeren

Vraag vrijblijvend een offerte aan
Horstlandenpark 35, 5709 MC Helmond

info@hermensvloeren.nl
06-42300744

72 kleuren op voorraad 
Heb je interesse, bezoek onze website 

of maak een afspraak 
in onze showroom in Helmond

  www.tajima-europe.com

                   



Jopie en het kerstfeest
Als Jopie wakker wordt, voelt hij zich 
meteen blij. Het is vandaag de laatste 
schooldag voor de vakantie en de juf 
heeft beloofd dat ze vandaag een heel 
bijzonder kerstfeest zullen vieren. Alle 
kinderen van de klas zijn herders en 
zo gaan zij naar de stal om het kindje 
Jezus te gaan zien. Jopie weet natuurlijk 
wel dat ze eigenlijk een heel groot 
toneelstuk opvoeren met zijn allen, 
maar het is toch bijna echt. Hij vindt 
het vreselijk spannend. Hoe zal de stal 
er uit zien? Zal het mooi versierd zijn? 
Het is toch groot feest als de Here Jezus 
geboren is? En hoe zullen ze er naar toe 
gaan? Misschien wel met de bus zoals ze 
ook naar de Efteling gingen.

Om negen uur zijn alle kinderen op 
school. Daar moeten ze hun eigen kleren 
uitdoen en krijgen ze herdersmantels. 
Dat lijken wel een soort wollen dekens 
zeg! Ze kriebelen, maar ja, niemand 
wil zeuren want het is vandaag een 
bijzondere dag.

Waar blijft die bus nu toch? Vlak bij 
school is geen boerderij met een stal 
erbij. Die vindt je alleen buiten de stad. 
Wat valt het de kinderen tegen als de juf 
zegt dat er geen bus komt. De juf legt uit 
dat er in de tijd van Jezus geen bussen 
waren en ze willen nu toch kerstfeest 
vieren zoals het toen ook was? Tja, dat is 
ook zo. Maar hoe moet dat nu? Ze gaan 
toch zeker niet eh……? Ja. Ze gaan echt 
lopen, net zoals toen. Dapper stappen 
ze allemaal met de juf mee.

Het is wel koud, maar na een poosje 
krijgen ze het weer wat warmer. Ze 
hebben allemaal rode wangetjes. Jopie 
verheugt zich al op de krentebollen, 
de mandarijnen en de warme 
chocolademelk die ze in de stal wel 
zullen krijgen. Die krijgen ze anders ook 
altijd.

Nadat ze meer dan een half uur hebben 
gelopen zien ze dan eindelijk de stal. De 
juf wijst hem aan. Nog eventjes en dan 
zijn ze er. Zullen ze de kerstboom mooi 
versierd hebben, en zullen ze er witte of 
gekleurde lichtjes er in gedaan hebben? 

Jopie wacht het maar even af, het gaat 
zo raar vandaag, hij wil maar niets meer 
vragen.

In de stal is het koud en donker, in 
plaats van feestelijk versierd. Er is geen 
kerstboom en er zijn helemaal geen 
lichtjes, er is geen chocolademelk en 
ook geen krentebollen of mandarijnen. 
Is dit eigenlijk wel een feest?

De juf vraagt of ze allemaal op de grond 
willen gaan zitten. Dan pas zien ze in de 
hoek juffrouw Maria en haar man Dirk, 
die zich verkleed hebben als Maria en 
Jozef. In een echte kribbe, een etensbak 
voor de koeien, ligt een bergje hooi en 
daarop ligt Diederik, het pasgeboren 
baby’tje van juffrouw Maria en haar 
man. Wat is hij nog klein zeg!

De juffrouw gaat het kerstverhaal 
vertellen. Hoe de echte Maria en Jozef 
zo heel ver hadden moeten lopen 
om naar Bethlehem te komen en hoe 
moe ze toen waren. Dat begrijpen de 
kinderen nu goed zeg, zij zijn ook moe 
na zo’n eind lopen! Ze begrijpen nu 
ook hoe teleurgesteld Maria en Jozef 
geweest waren toen zij nergens een 
slaapplaats konden vinden, terwijl 
Maria haar baby zou krijgen. Ze kijken 
naar de baby en Jopie vraagt of hij het 
niet koud zal hebben. In de stal is geen 
verwarming. (Gelukkig heeft juffrouw 
Maria een kruikje bij hem gelegd en 
genoeg doeken om hem heengedaan).

De juffrouw vertelt dat het kerstfeest 
een féést is omdat Jezus, de Zoon van 
God, als mens werd geboren. Alleen zo 
kon God de mensen redden. Vandaag 
vieren ze op deze vreemde manier 
kerstfeest. Niet omdat de juffrouw 
de kinderen niet graag zou willen 
verwennen, maar om eens te bedenken 
waar het werkelijk om gaat. De geboorte 
van Jezus is zó belangrijk. Als Jezus nooit 
als mens, als baby was geboren, dan 
had het ook nooit goede vrijdag kunnen 
worden, dan had Jezus nooit kunnen 
opstaan uit de doden, dan had Hij niet 
naar de Hemel kunnen gaan, dan had 

het geen pinksterfeest kunnen zijn en 
dat zou betekenen dat de Heilige Geest 
nooit naar ons toe had kunnen komen. 
De geboorte van Jezus is het begin van 
de redding van de mensen.

De kinderen vinden het raar dat er 
helemaal niets te snoepen is maar 
ze begrijpen dat Maria en Jozef ook 
helemaal niets hadden voor de herders, 
toen deze kwamen om de Here Jezus 
te aanbidden en uit het verhaal van de 
juffrouw begrijpen ze heel goed dat het 
bij het kerstfeest niet om het eten of 
drinken gaat, maar om de geboorte van 
de Here Jezus.

Als het verhaal uit is zingen ze met elkaar 
(en het baby’tje huilt mee) kerstliederen 
voor de echte Here Jezus, die nu bij Zijn 
Vader in de Hemel is en daarna lopen ze 
terug naar school.

Zo’n bijzonder kerstfeest heeft Jopie nog 
nooit meegemaakt. Als hij thuis komt, 
vertelt hij alles aan papa en mama. Die 
vinden het ook heel prachtig. Ze praten 
erover dat het eigenlijk zo raar is, dat zij 
met kerstfeest altijd wel veel snoepen 
en allerlei lekkere dingen eten, terwijl 
het voor de echte Maria en Jozef zo heel 
anders was.

Jopie vindt dat ze thuis deze keer ook 
eens anders kerstfeest moeten vieren.
Ze bedenken met elkaar dat ze wel het 
huis zullen versieren om aan de Here 
te laten zien hoe blij ze zijn dat Hij Zijn 
Zoon mens heeft laten worden, om ons 
allemaal te redden, maar dat ze deze 
keer niets te snoepen in huis zullen 
halen en niet heel uitgebreid zullen 
eten, maar juist eenvoudig.
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Kleurplaat
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

 Oplossingen op pag 27.
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Kalender Januari 2022 EnergieHuis Slim Wonen

Nieuw: Energie Inloopspreekuren met deskundige 
voorlichting in Helmond
O Helmond: dinsdag 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 
EnergieHuis (Torenstraat 3)
Nb. QR-code en 1,5 meter afstand verplicht en maximaal 4 
bezoekers!
Themabijeenkomsten/workshops in Helmond, aanmelden via 
website ‘Agenda’
O 10 januari 19.30 : Warmtepomp iets voor mij? (Torenstraat 
3 of zoom)
O 31 januari 19.30 : Slimme isolatie en 20-30% besparen 
(Torenstaat 3 of zoom)
O 14 februari 19.30: Zonnepanelen iets voor u? (Torenstaat 3 
of zoom)

Spreekuren (telefonisch of op afspraak) in Helmond
O Telefonisch energiespreekuur (085-0410041): dinsdag en 
donderdag 13.00-17.00
O E-mail serviceloket: voor een korte vraag via 
info@energiehuisslimwonen.nl 
O Afspraak met Energiecoach: in Helmond of via zoom via 
websitemenu ‘Afspraak’

Huisbezoek Warmtescan aanvragen
O WarmteBeeldCamera scan bij woningen ouder dan 1990 via 
website Slim verder - Warmtescan

Top 5 meest gekozen op www.EnergieHuisSlimWonen.nl via:
1. ‘Slim starten’ de gratis eigen Woning QuickScan 
2. ‘Jouw gemeente’ lokale acties & ‘Bedrijven’ in de regio
3. ‘Agenda ’ aanmelden gratis webinars, workshops
4. ‘Slim starten’ Bespaarzelftest, je energiegebruik testen
5.  Alle Subsidies en leningen in een handig overzicht

Stichting EnergieHuis Slim Wonen, slim besparen en gratis 
voorlichting 
EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking met gratis 
diensten en voorlichting voor en door bewoners van 8 
gemeenten in de regio. Bekijk ook de lokale initiatieven en 
acties via het websitemenu  ‘Jouw gemeente’ .

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email 
info@energiehuisslimwonen.nl 

Nb. Week 51+52 gesloten, van 20 december -  4 januari 2021 
geen dienstverlening!
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Kletsavonden met de Rampetampers in de 
Fonkel, bijna 2022 hoe gaat het met carnaval? 
Helaas is niet zeker, echter is er 
tijdens de digitale stadsvergadering 
afgesproken dat iedereen doorgaat 
met het voorbereiden van carnaval 
2022. Zeker is dat wij op tijd onze 
hoogheid voor 2022 bekend hebben 
kunnen maken, een week later was het 
niet meer mogelijk geweest. Zo zijn de 
oitprobeermiddagen al offer geworden 
van de coronaplaag. 

Maar we kijken vooruit en hopen dat 
we in februari weer meer vrijheden 
hebben en een zaal gewoon gevuld 
mag worden. Vooralsnog zullen er nog 
enkele persconferenties plaats vinden 
door Mark en Hugo. We hopen in 
januari meer te kunnen zeggen en dan 
duidelijkheid te kunnen verschaffen.
 
Vooruitlopend hierop starten we begin 
januari met de voorverkoop van de 2 
kletsavonden in de Fonkel. De kaartjes 
kosten per avond € 12,00. Mocht u 
beide avonden willen komen dan is er 
een passe-partout voor € 20,00. Mocht 
u een of meerdere kaartjes gekocht 
hebben en zouden de dan geldende 
maatregelen een kletsavond op 4 en 
12 februari toch niet mogelijk maken 
dan krijgt u uw geld terug. Bij alle 
onzekerheid is dat in elk geval zeker. 

Wij wensen iedereen Fijne Kerstdagen 
en een Voorspoedig maar vooral 
Gezond en coronavrij 2022

Namens commissie carnaval,  
Fonkel, Rampetampers, HEG.

&

Vrijdag 4 Februari

Eerste                 

    Kletsavond
Zaterdag 12 februari

         Tweede
Kletsavond   

Kaarten a € 12,00 per avond of
Passe-partout voor beide avonden slechts € 20,00
Kaartverkoop: ’De Fonkel’, ’Primera De Luifel’ (de Bus) 
     en via internet www.rampetampers.nl (o.v.b.)

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

Residentie De Fonkel -  Prins Karelstraat 123 -  5701 VL Helmond  - tel. 0492 597444 

Onder voorbehoud  van de dan 
geldende  corona maatregelen

start de voorverkoop op 10 januari

De Rampetampers
wensen iedereen

Pret ige Kers dagen
en een carnavale k
maar vooral gezond
en coronavrij 2022
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Hout stoken. Hou het gezellig, 
voor uzelf én voor uw buurt 

Laat uw kachel 
minstens één keer per 
jaar vegen door een 
erkend vakman. Beperk 
het risico op een 
schoorsteenbrand.

Steek het hout van bovenaf aan 
met aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende 
luchttoevoer. Laat het hout 
niet smeulen.

Het stoken van hout in open 
haard of houtkachel is lekker 
warm en brengt gezelligheid in 
huis. Hout stoken kan ook 
overlast geven. 

Als u op de juiste manier stookt,
beperkt u geur- en gezondheids-
overlast voor uw omgeving en 
voor uzelf.  

Stook niet als het windstil 
of mistig is. Voorkom 
daarmee dat de rook in 
uw tuin en bij de buren 
blijft hangen. Check 
daarom voor het stoken 
www.stookwijzer.nu 

Stook droog hout.
Gebruik hout met een 
vochtpercentage van 
maximaal 20%.

< 20%

Gebruik onbehandeld 
en ongeverfd hout.

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Meer tips? Kijk op 
www.helmond.nl/houtstoken

Samen zorgen we voor een fijne wijk! Helpt u een handje? 

Tips om het buitengeluid van uw 
warmtepomp of airco te beperken 

Het geluidsniveau van buitenunits van airco’s en warmtepompen mag niet 
hoger zijn dan 40 dB gemeten op de perceelsgrens. 

20 60 80 100

Let bij de aanschaf van een airco of 
warmtepomp op het geluid dat de 
buitenunit maakt.

Vraag de leverancier naar de 
mogelijkheden voor een stille buitenunit. 

Gras en beplanting in uw tuin kan het geluid ook verminderen. 

Plaats de buitenunit zover mogelijk van de erfgrens (met de buren) af.  

Plaats een geluidsdempende ombouwkast om de buitenunit. Let op: een 
ombouw die zichtbaar is vanaf de openbare weg kan vergunningplichtig zijn.

Weet u het niet zeker? Neem dan contact op met de gemeente via 14-0492 
of mail naar omgevingsvergunningen@helmond.nl. 

          



Een geslaagd 18e Open Dubbel toernooi
Met 130 deelnemers, afkomstig van 
33 verenigingen en spelend in 15 
onderdelen hadden we een prettige 
bezetting van ons Wintertoernooi. 
Ook onze eigen leden waren goed 
vertegenwoordigd, wat zorgde voor een 
trouwe groep supporters! Weer of geen 
weer! We noemen een paar namen …
Suus, Anouk, Hakan, en nog vele meer.
Natuurlijk maakte Corona het wat 
anders dan anders. We moesten als 
toer nooi commissie bijvoorbeeld bij ie
der een die binnen kwam de Corona 
checkapp uitlezen. Over het algemeen 
liep dat netjes, maar je hebt er altijd een 
paar die dat niet willen. Op zich mocht 
iedereen meedoen met tennissen, maar 
helaas konden zij niet meegenieten van 
de gezelligheid binnen in ons clubhuis. 
Met dank ook aan de inspanningen van 
onze toernooileider van de afgelopen 
jaren Edward! En de rest van het team: 
Eric, Roel, Gert, Dian, Carine. De park
com missie heeft natuurlijk van tevoren 
en tijdens het toernooi ervoor ge zorgd 
dat de banen er tiptop bijlagen. En 
zonder de inspanningen van de bar
commissie hadden we geen feest! Dus 
ook zij van harte bedankt!!

ALV
Op 26 januari 2022 staat onze jaarlijkse 
algemene ledenvergadering gepland. 
We hopen natuurlijk van harte dat we 
dan fysiek bij elkaar kunnen komen. Dan 
kunnen we namelijk ook samen toasten 
op het nieuwe jaar! We duimen er voor!

We vieren ons 25jarig bestaan in 2022
Wat in het vat zit verzuurt niet, is een 
oud gezegde. Dat geldt ook hiervoor. In 
2022 bestaan we alweer 26 jaar, dus kun 
je ook je 25jarig bestaan vieren! Het 
idee is om dat ergens in juni te doen. 
De focus zal vooral liggen op een feestje 
voor onze eigen leden, dat spreekt voor 
zich. In januari zullen we beginnen met 
een klein enthousiast team (meehelpen 
mag altijd) om dit evenement te 
organiseren.

En Natuurlijk!
Ben je nog geen lid en wil je kennis
maken met tennis? Stuur een mail naar 
leden@tvdierdonk.nl dan nemen we 
snel contact met je op!
Informatie is altijd te vinden op onze 
website: https://www.tvdierdonk.nl/
Of op onze facebook pagina:
https://www.facebook.com/tvdierdonk
Of wil je onze club steunen in 2022? Dan 
kan ook met een bord of een winddoek!
Neem daarvoor dan contact op met 
Anouk van Meelis via PR@tvdierdonk.nl

Carine van Vuure

TV Dierdonk: een kleine terugblik en een 
frisse start in 2022 
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Beste wijkbewoners van Dierdonk
Tussen alle corona beperkingen in zijn wij, als Dierdonk 
Events, er toch weer in geslaagd een wijkquiz te organiseren 
waarmee wij ook dit jaar weer enkele honderden wijkbe
woners een leuke avond bezorgd hebben.

De diversiteit aan opdrachten heeft voor elk wat wils op
geleverd. Deze opdrachten varieerden van opzoek vragen, 
een zoektocht door de wijk naar stenen transformatorhuisjes, 
minigolf, een observatie opdracht in Parkzicht tot het in 
elkaar knutselen van een peperkoekhuisje waarvoor enkel 
een peperkoek werd aangeleverd. 

De startopdracht was het leggen van een puzzel die, wan neer 
goed gelegd, de plattegrond van Dierdonk liet zien. De team
captains hadden hiervoor maximaal 15 minuten de tijd maar 
dit bleek niet voor iedereen lang genoeg. Uiterlijk 19.15 uur 
vertrok iedereen met de tas met quizvragen. Tussen 20.00 en 
21.00 uur werd er een teamlid verwacht in Parkzicht om zijn 
of haar golfvaardigheid te tonen op de 5 minigolfbanen.
Daarna werd er nogmaals een teamlid in Parkzicht verwacht 
in een feestelijk ingerichte eetkamer. De opdracht was om in 
maximaal 5 minuten zoveel mogelijk elementen in de kamer 
in zich op te nemen waarna er in de kamer ernaast een 
vragenlijst ingevuld moest worden met vragen zoals: wat voor 
wijn stond er op tafel, bij hoeveel borden stond een flesje spa 
blauw en wat was het dessert wat op de menukaart stond. 
Deze opdracht leverde de nodige hoofdbrekens op. 
Om uiterlijk 23.00 uur moesten alle opdrachten weer ingele
verd worden wat door alle teams ook gehaald werd.

Helaas geen gezellig na buurten onder het genot van een 
glaasje want om 24.00 uur moest Parkzicht weer gesloten 
zijn. Helaas was dit jaar, door de aangescherpte coronaregels 
geen feestelijke prijsuitreiking in Parkzicht mogelijk maar zijn 
wij, Quizteam Dierdonk, alle deelnemende teams persoonlijk 
wezen bedanken voor hun deelname en hebben wij hun een 
aardigheidje overhandigd. 

De 3 prijswinnaars kregen daarnaast nog een oorkonde en 
een envelop overhandigd. Deze winnaars waren de Paulus 
Patriots, de Dierdenkers 4.0 en de Witte Mok. Gezien de vele 
positieve reacties die wij tijdens onze rondgang door de wijk 

mochten ontvangen bleek maar weer eens dat de deelnemers 
toe waren aan een avondje inspannende ontspanning. 
Wij gaan ons langzaam weer eens bezinnen over een volgende 
editie van de DIERDONK QUIZ want alle deelnemers van dit 
jaar kijken er alweer naar uit. Ook willen wij hierbij al onze 
sponsoren bedanken zonder wiens bijdrage het niet mogelijk 
was geweest om u deze Quiz geheel gratis aan te bieden. Dit 
jaar waren dat: Wijkraad en Wijkvereniging Dierdonk, SCCD 
Parkzicht, Rijschool de Kimpe, Garage Dick Verbakel, Konings 
verf en Behang, KBO bouw, snackbar De Smuller, Mario 
Verhoeven grondwerken, Aarts stoffering, Kindcentrum 
Dierdonk, Disco 2000, Luc`s Wines en Drinks en Daimyo 
Verhoeven infra en grondwerken.

Rest ons u allen prettige feestdagen en een voorspoedig en 
gezond 2022 toe te wensen.

Namens Dierdonk Events
Quiz Team Dierdonk

Wilma, John, Annemarie, Stan en Hans
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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

www.peterparket.nl 

SPECIALE
JUBILEUM
PRIJZEN

Omdat iedereen anders is...

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

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!

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

Konings
voor Verf en Behang

Prettige Kerstdagen en een

Verfrijk Nieuwjaar

                 

          



Eindelijk is het dan zover: onze eigen 
Picoo is geleverd. Deze staat garant voor 
urenlang buitenspeelplezier voor de 
kinderen van de BSO. Van bliksemsnel 
tot spionnenjacht, van getallenrij tot 
zombierun, het valt allemaal in de 
smaakt! Toch is zombierun wel het 
meest populair bij de BSO-kinderen. 
We hebben de Picoo aan kunnen 
schaffen door een bijdrage uit het lokaal 
Sportakkoord, waar we nog steeds erg 
blij mee zijn. Tegenwoordig is er zelfs 
een Picoo voor thuis gebruik. Benieuwd 
geworden? www.picoo.com

Onlangs kregen we bezoek van JIBB+, zij 
kwamen iets lekkers brengen voor onze 
Smakelijke Moestuin; winterpostelein. 
Iets wat veel van onze peuters nog niet 
kende.
We gaan zeker ook weer goed voor 
dit plantje zorgen, zodat we over een 
tijdje wat lekkers kunnen maken van 
de blaadjes hiervan. De peuters van 
de Bootsmannen vonden het allemaal 
machtig interessant. Marijet van JIBB+ 
had voor ons ook de ingrediënten bij 
voor een heerlijke aardappel-prei soep, 
welke we de dag erna meteen bereid 
hebben met de peuters.

De Bereboot is ook aangesloten bij het 
lokaal preventieakkoord, en nemen deel 
aan de thema tafel gezond eten & be-
wegen. Wij zijn een “gezonde kinder op-
vang” en vinden het erg belangrijk om 
een bijdrage te leveren aan een Ge zond 
Helmond.

Ook bij De Bereboot hebben we ge no-
ten van weer een ontzettend fijne Sin
terklaas tijd! 
Er was pietengym, we hebben peper-
noten gebakken, de baard van Sinter-
klaas van scheerschuim gemaakt, er 

was pieten bingo, pieten disco en zelfs 
een echte pieten escape room voor de 
oudste BSO-kinderen.
De Sint en zijn Pieten hebben De Bere-
boot weer bezocht op dinsdag 30 
november. Alle groepen zijn ontzettend 
verwend met prachtige cadeaus, het 
was een heerlijke dag!

Tot slot willen wij u fijne feestdagen 
wensen en een liefdevol 2022!

De Bereboot- onze Picoo is geleverd 
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De kookmuts
Tijdens de herfstperiode hoeft er niet 
elke dag een uitgebreid menu op tafel te 
verschijnen. In deze periode kan een lekkere 
kip met appelmoes en salade, gebakken 
aardappelen, en een simpel sausje evenveel 
voldoening geven. Stop vooral wat lekkers 

in de holte van de kip en dat eindigt met een sappige brok vlees en 
alles wat je nodig hebt voor een heerlijke saus erbij.

Mijn weerspreuk voor deze maand is: 
“  Als ‘t vriest in november , sneeuwt ‘t in december. ” Het is maar 
dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand december
Maïskip met appelmoes en gebak-
ken aardappelen                      
                                voor 10 personen

Ingrediënten
Grote Maïskip (1,2 - 1,4 kg)
800 gram vastkokende aardappelen
6 stuks appels (goudreinet)
1 stuks kropsla
1 stuks tomaat
1 stuks teentje knoflook
1 stuks sjalot
1 takje rozemarijn
2 takjes tijm
olijfolie
peper
zout
boter
beetje appelsap
1 eetlepel suiker (naar smaak)
2 eetlepels mayonaise (naar smaak)
een klein scheutje ciderazijn
enkele sprieten bieslook
enkele takjes dragon

Benodigdheden:
Bindtouw
Ovenschaal
Kookpan
Zeef
Staafmixer
Schaal

Bereidingswijze

De kip
Verhit de oven tot 175°C.

Stop een hele tomaat in de holte van de 
kip, samen met een gepelde en gekneusde 
teen knoflook, de tak rozemarijn en de 
takjes tijm.

Strooi er vervolgens voldoende vers-
gemalen peper in en wat (zee)zout. Eindig 
met een flinke klont boter, zodat de kip 
goed gevuld is. Bind de poten samen met 
een eindje keukentouw.

Leg de kip in een ovenschaal, druppel er 
een beetje olijfolie over en strijk het vel 
in. Strooi er nog een beetje versgemalen 
peper en wat zout overheen.

Doe de kip in de hete oven van 175°C. 
Rooster ze minstens een uur, maar doe om 
het kwartier de moeite om wat braadvet 
over de vogel te lepelen. (arroseren)

Kook alvast de aardappelen en bereid de 
appelmoes voor.

De aardappelen
Schil de aardappelen en kook ze gaar in 
water (15 – 20 minuten) met een beetje 
zout. Giet ze af en laat ze afkoelen.

De appelmoes
Smelt een klont boter in een kookpan op 
een matig vuur.
Schil de appels, verwijder het klokhuis, 
snijd het vruchtvlees in grove stukken en 
doe alle geschilde appels in één keer in de 
pan met boter en roer meteen door. Zo 
krijgt het fruit geen kans om te verkleuren.
Roer af en toe en laat de stukken appel een 
paar minuten licht bakken.
Schenk een bodem appelsap in de pan, 
voeg een beetje suiker toe en laat de appels 
zo’n 20 minuten garen op een zacht vuur.
Werk de appelmoes af met een heel klein 
beetje ciderazijn en doe in een schaal.

De salade
Pluk de krokante bladeren van de kropsla 
los en spoel ze in ruim water. Laat ze nadien 
goed uitlekken en verzamel ze in een ruime 
schaal. Verzamel sprieten verse bieslook, 
takjes dragon en een sjalot. Snipper de 

kruiden en de sjalot zeer fijn en strooi alles 
over de kropsla. Roer een beetje mayonaise 
door de sla en voeg ook een extra scheutje 
ciderazijn toe met wat peper en zout. Dit 
laatste pas kort voor je het serveert.

Saus
Tijd om snel een overheerlijke saus te 
bereiden. Neem een hoge beker en giet het 
braadvocht uit de ovenschaal in de beker. 
(Helder braadvocht geeft aan dat het vlees 
gaar is.)
Doe er ook de ingrediënten in die je in 
de holte van de maïskip hebt gestopt. 
Verwijder wel de taaie takjes tijm 
en rozemarijn. Mix alles glad met de 
staafmixer.

Afwerking
Smelt een klont boter in een koekenpan en 
voeg ook een scheutje olijfolie toe.
Snij de afgekoelde aardappelen in partjes 
of schijven en bak ze goudbruin. Voeg 
tussendoor wat peper en zout toe en draai 
de stukken aardappel tijdig om.

Serveren:
Zet de gehele kip op tafel en snij in stukken. 
Leg een stuk op een bord, doe er wat 
salade bij en de gebakken aardappelen.
Voor de liefhebbers kan wat saus over de 
kip worden geserveerd.

Smakelijk eten.
bron: De kookmuts.
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Jeugdpuzzel.
Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing 
van het de Sinterklaasrebus van de vorige keer. Als je alles 
goed had herkend en de juiste letters gewisseld of weggelaten 
dan kwam er de titel van het Sint Nicolaasliedje “hoor wie 
klopt daar kinderen” uit. Dit was dan ook de oplossing. Er 
zijn deze keer weer acht (8)  oplossingen ingestuurd door 
Ryan, Fem, Gijs, Rik, Lynn, Bo, Eline en Floor, waarvoor onze 
dank. Dit is net zoveel als vorige maand, maar wel een aantal 
andere puzzelaartjes. Het blijft te weinig om er prijzen aan te 
verbinden. Hiervoor zien wij graag minstens 20 inzendingen. 

Want doe jij ook mee en stuur je hem in als 
het geen prijspuzzel is?
We hebben deze maand weer een nieuwe 
puzel, en wel een Kerstwoordzoeker. 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 nog een aantal dagen 
de tijd voor.  Dus zend massaal in. Veel succes!

Bij 20 inzendingen gaan we over tot een prijsuitreiking van 
3 boekenbonnen ter waarde van € 10,00 Veel puzzel- en 
speurplezier.

De Puzzel

Waar moet lossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je per mail 
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen 
naar: puzzel@dierdonkgazet.nl
Deelname is mogelijk vanaf 7 jaar, tot dat je de 
basisschool verlaten hebt. Vermeld je naam, 
adres, telefoonnummer, leeftijd en of je een 
jongen of meisje bent. 
Uiterste inzenddatum:  Zondag 16 januari 2022

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Proeven
Zegt Kerstman tegen de Sint:
“Ik heb meer dan een jaar 
gewerkt aan het uitdragen 
van de kerstboodschappen.”

Hoezo ?

“Tja, er stond op dat ik alles 
moest proeven, en voor ik 
het wist, waren er nieuwe 
nodig, en bleek dat ik 
opnieuw moest beginnen.”

Buitenbad

2 Belgen gaan midden in
de winter zwemmen .
Eenmaal bij een buitenbad
aangekomen gaat de ene al
op de duikplank staan terwijl
de andere gaat kijken.
Dan zegt op eens de Belg die
staat te kijken:
“Niet duiken er is geen water”
“nou en”, zegt de andere,
“Ik kan toch niet zwemmen”!

                

De woorden

De oplossing

E N G E L R E T S L E B 

L E E M A K L O K K E N 

F L J F I R E D R E H J 

J P O P W U E E N S N N 

E K Z B E A W  I T F I K 

P O E D E R S U I K E R 

N N F I U I M S E E U I 

E I S U P T L A R T W B 

L N V D S E A O I A J B 

L G G R E N D I E R A E 

A D E N N E B O O M A K 

B K A I R O L G E N R M 

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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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 

               

Optiek 
mode
op z’n
best

Oogmeting
+

Reparaties

GRATIS

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

VAN TIEL
BAKEL

EXTRA SLEUTEL
ook autosleutels met
startonderbreker

KLAAR TERWIJL U WACHT

Dorpsstraat 29   5761BL Bakel

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

          



Dit was Dierdonk in 2021
Geheel 2021, Wat hebben ze weer in petto Ijspret in februari

Januari, Het doek valt voor Maskarade

Oktober, herfst in Dierdonk

Februari, digitale carnaval

Mei, Meneer Pieter 25 jaar directeur

Augustus, Jeugdlintje voor TeunJuli, verrassingsconcert Phileutonia

Februari, Winter in DierdonkSeptember, Waskracht strijkt neer in DierdonkMaart, Dierdonk schoon, doe je gewoon

April, Koningsdag in Dierdonk

Juli, Moetniks we mogen weer (even)

Februari, Iris wint voorleeswedstrijd op school

Januari, kinderspeelplaatsen rookvrij

April, Paasgroet aan leden Moetniks

Mei, nieuwe wijkagenen stellen zich voor
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Peuterwerk ook bij Kindcentrum

Kinderen die lekker in hun vel zitten, kunnen zich optimaal 
ontwikkelen. Daarom zorgen we voor geborgenheid, 
veiligheid, persoonlijke aandacht en warmte. En de ruimte om 
hen al spelend te laten ontdekken wat ze leuk vinden, op hun 
eigen moment en op hun eigen wijze. Zodat jij jouw kind zíet 
groeien!

Peuterspeelzaal en peuterdagopvang.
De peuterspeelzaal en peuterdagopvang groep zijn onderdeel 
van Kindcentrum Dierdonk. Peuters van 2 tot 4 jaar spelen 
samen op de groep. Peuters trekken er graag op uit om de 
wereld beter te leren kennen. Daarom prikkelen we hun 
natuurlijke nieuwsgierigheid. Zodat ze ontdekken wat ze leuk 
vinden en wat hun talent is. Kinderen die het op eigen wijze 
doen, daar houden we van!

Ontwikkelingsgerichte activiteiten.
Dit doen we door ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te 
bieden in af wis selende thema’s, waarbij we gebruik maken 
van de vve-methode Uk en Puk.

Het kind staat voorop.
Iedere dag weer sluiten we aan bij de belevingswereld 
van de kinderen. Dit doen we door spelenderwijs te leren. 
Dagelijks spelen we met groep 1 om zo de doorgaande 
leerlijn te bevorderen. Voor een vertrouwde overstap naar de 
basisschool. Bij Kindcentrum Dierdonk mag je zijn wie bent!

Openingstijden en praktische informatie.
Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom op onze peutergroep. 
We zijn nog klein en werken met een vast en hecht team. 

Er zal altijd een bekend gezicht op de groep aanwezig zijn. 
Het is mogelijk om hele dagen dagopvang af te nemen bij 
Kindcentrum Dierdonk van 7.30 uur tot 18.30 uur. Daarnaast 
is het mogelijk om een ochtend of juist de middag gebruik 
te maken van peuterdagopvang (tot en vanaf 13.00 uur). De 
peuterspeelzaal tijden zijn van 08.15 uur tot 12.15 uur.

Nieuwsgierig? Leer ons kennen op www.korein.nl/dierdonk 
en vraag direct een gratis en vrijblijvende rondleiding aan!

Kom je mee dansen?
De dansgarde van CV de Bollenvangers 
zoekt nieuwe leden. 

Ben je tussen de 6 en de 10 jaar of 10 
jaar en ouder en wil je graag leren 
dansen? Kom dan eens meedraaien! We 
trainen elke maandagavond van 19:00 
tot 20:30 in de kantine van Oranje Wit 
Helmond. 

We dansen met een enthousiaste groep 
kinderen, die onder begeleiding een 
mooie dansgarde dans leren. De dans 
wordt daarnaast een aantal keer per 
jaar getoond aan het grote publiek. 
Is je interesse gewekt? En wil je graag 
een keer gratis mee dansen om kennis 
te maken met de andere leden, de 
trainster en de begeleiders of wil je 

gewoon nog net wat meer weten? Meld 
je dan even aan via cvdebollevangers@
hotmail.com of stuur ons een bericht 
via de facebook pagina van CV De 
Bollevangers en dan zien we je snel! 

Wist je dat? CV De Bollevangers al 
sinds 1980 bestaat en haar residentie 
in de kantine van Handbalvereniging 
Oranje Wit Helmond heeft? En dat we 
bovendien tijdens Carnaval in onze 
residentie feesten met iedereen die 
gezelligheid zoekt? Maar vooral dat we 
te bereiken zijn op facebook!

Alaaf!
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Sinterklaas op Kindcentrum Dierdonk

Elk jaar is het feest als de Sint en zijn 
pieten in Nederland zijn. Er hebben veel 
leuke activiteiten plaats gevonden op 
Kindcentrum Dierdonk!

Pyjamafeest
Elk schooljaar mogen de kinderen 
van de groepen 1, 2 en 3 ’s avonds in 
hun pyjama op school komen. Dat is 
altijd best wel bijzonder! Er worden 
dan samen liedjes gezongen en leuke 
spelletjes gedaan. Een hele belevenis 
voor groot en klein….. De kinderen 
mochten ook dit jaar weer hun schoen 
zetten op school. En ja hoor…. de 
volgende dag waren ze allemaal gevuld!

Groepen 3-4 op bezoek bij het Sinter-
klaaskasteel
Wij zijn naar het kasteel van Sinterklaas 
geweest. we kregen een rond lijding. het 
was leuk en het grapige deel komt nu dat 
wegwijspiet in een meisjespiet haar bed 
heeft geslaapen. We haden tegen alen 
pieten gezegt en zelfs tegen sinterklaas. 
hij kreeg bilenkoek van elize. hij is ook 
verliefd maar op wie? daarna kregen wij 
pepernooten en fruit op het laatst.
Groetjes Quinn, Lotte en Puck uit groep 
4b

Groep 5-8 Surprise
Elk jaar gaan de kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 aan de slag met een 
surprise voor een klasgenootje. Alle 
kinderen hebben ontzettend hun best 
gedaan en de resultaten waren prachtig!

Thema wereldburgerschap:
Global goals
Leerlingen van nu zijn de wereldburgers 
van de toekomst en die wereld begint 
op school. Op Kindcentrum Dierdonk 
willen wij stimuleren dat onze kinderen 
een actieve rol in de maatschappij en de 
wereld om hen heen gaan innemen.

Maandag 8 november kwam iemand 
van Global Goals in de groepen 6-7-
8. Zij vertelden wat over het klimaat 
en zuiniger omgaan met eten water 
elektriciteit enz. En vertelden wat al de 
17 doelen waren voor de hele wereld. 

Zo mag er in 2030 geen armoede, 
hongers nood, geen plastic soep in 
zeeën of meren zijn. Wij vinden ook dat 
iedereen gelijke kansen moet hebben 
bijv. dat iedereen naar school moet 
kunnen.
We moesten op post-its schrijven wat er 
goed en slecht gaat in de wereld.
Groetjes Lynn en Gijs uit groep 7B

Wij zijn vrijdag 19 november bij de 
kleuters geweest om te vertellen over de 
Global Goals. We hebben vooral vertelt 
over de natuur en het klimaat. Wij willen 
bereiken dat je niet zo veel de wc door 
moet spoelen we hebben vergeleken 
met een beker, maatbeker en een 
emmer hoeveel water er doorgespoeld 
wordt. Afval niet in de natuur gooien en 
dus gewoon even in je broekzak doen 
en als je een prullenbak ziet gooi het 
gewoon in de prullenbak. En dat je de 
lamp niet aan moet zetten want dat kost 
veel energie en geld. We hebben deze les 
zelf ook gehad en wij moesten het dus 
ook voor de kleuters doen, we hadden 
het idee dat de kleuters het leuk vonden.  
Groetjes, Sem en Siem (8A)
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binnenkort:

wo 29 dec 20.30 u  
jeroen van veen    
SPEELT CANTO OSTINATO 
& THE BEST OF EINAUDI
vr 07 jan 20.45 u  

steffen morrison   
SOUL REVOLUTION TOUR
do 13 jan 20.30 u  

mart hillen 
MART & MOVIES
vr 14 jan 20.45 u  

krienouwa
YAKOEZA & BOLDER
za 15 jan 20.00 u  

the humps 
CELEBRATING 50 YEARS 
OF THE MUSIC OF CAMEL
ma 17 jan 19.30 u  

marduk en vader   
UNITED TITANS TOUR 2022
vr 21 jan 19.30 u  

rinus gerritsen 
OVER 60 JAAR GOLDEN EARRING

podium

FALLING FOR FIGARO
Romantische komedie om bij weg te zwijmelen 

TOUT S’EST BIEN PASSÉ  
Gebaseerd op de roman ‘Alles ging goed’

 
ZA 08 JAN 19.00 U 
FILMLEZING MEXICAN BORDER   
Door regisseur Martin Koolhoven

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

expo

Deze winter zijn er verschil-
lende exposities te zien in 
onze expositieruimte en de 
Lichtstraat.

tot 14 jan  
FOTOSERIE ‘IEDEREEN 
MAG ER ZIJN’
Een initiatief van Roze 50+

tot 14 jan  
WELKOM IN HET 
VERHEDEN
Stijn Peeters en leerlingen 
Fontys Hogeschool

tot 16 jan  
WAT EEN WERK! 
Stripmaker Jan Vriends en 
Illustrator Medy Oberendorff

v.a. 22 jan  
WORLD PRESS PHOTO 
EXHIBITION 2021
Een terugblik op nieuwsjaar  
2020 met thema's als Black 
Lives Matter, Covid-19, en 
meer.

CADEAUCADEAU
HET SPEELHUISHET SPEELHUIS

GEEF 

CADEAU
JUIST NU

THEATERSPEELHUIS.NL/CADEAU

CADEAUCADEAU
HET SPEELHUIS

WWW.GROTELSGENIETEN.NL  

TAKE AWAY BURGERS  

          



Boekenhuisje

Bij deze wil ik laten weten dat we een 
boekenhuisje in onze tuin hebben 
geplaatst.
Iedereen mag een boek pakken of ruilen 

Groeten, Joseline en Han Jacobs 
Adres is Bakelsedijk 306.

Langs deze weg wil ik alle 
bewoners van onze mooie 

wijk Dierdonk
Fijne kerstdagen en een 

goed, gezond en 
gelukkig 2022 

wensen.
Laten we er een mooie jaar 

van maken!

     
Jan van Aert, 
Raadslid 50PLUS 

Wenst u fijne 
kerstdagen en 

een goed, 
gezond en

gelukkig 2022
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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Rhulenhofweide 5

Rhulenhofweide 4 

NIEUW

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

Vraagprijs € 440.000,- k.k.

Dierdonklaan 33

Vraagprijs € 559.000,- k.k.

Maak kennis met 
onze woningmakelaarsLeeuwenborchweide 61

Valkenhorstlaan 23

VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT

TE KOOP

DIRECT VERKOCHT

 

 

 *onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW WONING OOK 
VERKOPEN?

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WONINGMAKELAARS. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de BESTE

kopers voor u in het vizier! 

Overweegt u uw woning te 

verkopen? Neem eens contact 

met ons op voor een 

vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*

          



Uit de oude doos
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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)

Ve hoeven  
                Ma tens vof

          



Kerstdagen in de Lambertusparochie

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost zondag 09:30 & 11:00 u
 (gezinsviering)
H. Paulus, Paulus Potterlaan zaterdag  16:00 u
H. Edith Stein (Rijpelberg) zondag 09:30 u 
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum) 
 zondag 11.00 u
Andere dagen: Jozefkerk maandag t/m vrijdag 9:00 u
 zaterdag : 12:00 u  
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
www.facebook.com/ParochieHeiligeLambertus 

Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (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 (woensdag en donderdag 9.30-12.00)

Pastorie:
 Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 - 477255 
 Email: parochie@heiligelambertus.nl. 

Helaas kunnen wij geen Nachtmis vieren waar u allen bij kunt 
zijn. De bisschoppen van Nederland hebben vieringen op 
Kerstavond verboden na 17:00 u vanwege coronaregels.
Daarom zijn alle vieringen op kerstavond afgelast in alle 
kerken.
Om 20:00 is er een Nachtmis met livestream vanuit 
de Lambertuskerk, te volgen via YouTube, zoek op: 
“Lambertuskerk Helmond Live.”

Wie dat niet kan ontvangen of later op de avond een Nachtmis 
wil volgen op TV, kan bij de KRO op NPO2 de Mis uit de Sint-
Jan in Den Bosch volgen, waarbij onze bisschop, Mgr. De 
Korte, kerstmis zal vieren.

Kerstavond
Lambertuskerk 20:00. Nachtmis met Cantorgroep Lambertus, 
alleen via livestream, de kerk is niet open.

Eerste Kerstdag
Jozefkerk 9:30 Gregoriaans; 11:00 Gezinsviering
Edith Steinkerk 9:30
Lambertuskerk 11:00
Tweede Kerstdag
Jozefkerk 9:30 Gregoriaans; 11:00 Gezinsviering
In de andere drie kerken, zijn geen vieringen op Tweede 
Kerstdag.

Volgt u anders onze website: www.heiligelambertus.nl, met 
altijd het laatste nieuws.
Wij wensen alle bewoners van Dierdonk een Zalig Kerstfeest 
en veel zegen en gezondheid in 2022.

Pastoor Seidel benoemd tot deken van Asten-
Helmond
Pastoor-deken Paul Janssen gaat in de loop van 2022 weg 
uit Deurne en wordt pastoor van de Mariaparochie in Den 
Bosch. Per 1 januari 2022 stopt hij daarom als deken van ons 
dekenaat Asten-Helmond. Bisschop de Korte heeft pastoor 
Seidel per die datum benoemd tot de nieuwe deken van ons 
dekenaat.
Voor de inwoners van Dierdonk die wellicht niet weten wat 
een ‘deken’ in de katholieke Kerk is: de deken is een van de 
pastoors in een ‘dekenaat’, een aantal parochies in een regio. 
Het dekenaat Asten-Helmond omvat de regio Peelland, plus 
Laarbeek. De deken is dienstbaar aan zijn collega’s, is een 
aanspreekpunt, en kan waar nodig intermediair zijn tussen 
de bisschop en de parochie ter plaatse. Soms dient hij het 
vormsel toe en heeft hij een aantal formele of ceremoniële 
taken. Een deken wordt voor zes jaar benoemd.
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Protestantse Gemeente HAS
Helmond Asten Someren 

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ’t Trefpunt, Ontmoetingsruimte 
en de Kaulenzaal. Ook het kerkelijke 
bureau is hier gevestigd. Het telefoon
nummer is 539470. Elke zondag om 
10.00 uur heeft u gelegenheid om in 
de kerk andere gemeenteleden te ont
moeten. 
In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dier donk bestaat het wijk
team uit:

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, ( 085-7604455
Margee Teunissen, diaken
Waterleliesingel 11 ( 06-17622702
Diewerke Spoelstra
Kariboelaan 31 ( 06-47846441 

Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 06-22739389
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052
 

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerkhelmond.nl

Kerkdiensten
Mocht u naar de kerk willen komen 
kijk dan op de website van de kerk wat 
mag in Corona tijd, want het verandert 
sneller dan dat Gazet verschijnt.
 www.bethlehemkerkhelmond.nl.
Gelukkig kunt u kunt nog steeds thuis de 
kerkdiensten liveof op een later tijdstip 
dat u beter uitkomtvolgen. Dit kan via 
https://kerkdienstgemist.nl/

Veerkracht in de 
Kerst-tijd.
De rek is er uit: 
we worden het zat om
te worden beperkt in ons doen en 
laten. We laten ons gevangen zetten 
door een virus – de hele wereld heeft 
er last van. We vechten tegen iets wat 
we niet kunnen zien, wat rondwaart en 
ons uitlacht: wij mensen denken dat 
we machtig zijn maar we leggen het af 
tegen een met blote oog niet zichtbare 
vijand. We worden er doodmoe van.
Weer stand wordt er geboden door 
te protesteren, te vernielen, slaags te 
raken met hulpverleners – je moet toch 
ergens je frustratie kwijt?
Zullen de vluchtelingen in de kampen 
niet diezelfde machteloosheid voelen? 
Niemand wil hen ontvangen, er is voor 
hen geen plaats op deze wereld. Dag 
in dag uit leven met onzekerheid, met 
angst, wanhoop wellicht. Niemand 
neemt de verantwoordelijkheid op zich 
– ze hebben te maken met een onzicht
bare macht die hen gevangen houdt en 
van het kastje naar de muur stuurt …
Als de rek er uit is, de uitzichtloosheid 
overheerst, dan kan de wanhoop toe
slaan. Maar als alle hoop vervlogen is, 
dan is het einde verhaal. Zover willen we 

het niet laten komen, toch? Waar halen 
we de veerkracht vandaan om het vol te 
houden?
Onze kalender kent naast de dagen ook 
de feestdagen: het ritme van de feesten 
houdt ons leven aan de gang. In deze 
(advents)weken voor Kerst steken we 
iedere week een kaarsje meer aan om 
daarmee te laten zien dat we uitkijken 
naar het Feest van het Licht. Dat we 
ondanks alles hoop houden op een 
wereld waar mensen ruimte maken voor 
elkaar, waar vrede is en liefde woont.
Hoop op een toekomst voor alle 
mensen.

Namens het wijkteam wensen wij u allen 
verwachtingsvolle Kerstdagen en een 
hoopvol 2022!

Vrijdagmiddag 24 december 16.00u:
KindopSchootkerst voor de aller klein
sten en hun (groot) ouders. Een half
uurtje ‘heilige chaos’: we luisteren naar 
het kerstverhaal en maken er een feest 
van! Kom je ook?

Kerstavond 24 december om 20.00u:
1e Kerstdag 10.00u: kerstgezins dienst.
Voor actuele informatie zie de website!
www.bethlehemkerkhelmond.nl

Kaulenlezing: Veerkracht in Laudate 
si? 
Diaken Ton Schepens over de encycliek 
van de paus, waarin opge roepen wordt 
om met respect met de natuur en de 
aarde om te gaan. Het vraagt om veer
kracht en omdenken van de mensen.
Plaats :  Kaulenzaal (ingang Valkstraat)
Datum:  11 januari 2022
Tijd :  20.0021.30u
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Heel Paulus bakt

Oliebollen!!!
Bestellen?
Stuur een e-mail naar rovers@scoutingpaulus.com 
met het volgende:
- het aantal zakken
- uw naam
- uw adres
- thuis leveren / zelf ophalen

Let op! Bestellen tot 30 december! Afhalen/thuisbezorgd op 31 december

€3,50 
voor 5 oliebollen

zonder krenten

Scouting Paulus: Oliebollen ! 
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