
 

 

 

 

 

Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 2014-2015 

 

 

Inleiding 

Het  verenigingsjaar liep van 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015. Er zijn weer veel activiteiten 

georganiseerd. Het financieel resultaat is negatief maar het eigen vermogen kon dit 

opvangen. We hebben ons 15-jarig bestaan gevierd. Wijkbewoners konden een 

financiële bijdrage krijgen voor een gezellige buurtactiviteit. In totaal zijn er 5 

activiteiten aangemeld. Verder is de samenwerking met de Stichting Dierdonkdagen 

intensief geweest. Vanwege ons jubileum hebben we wat extra’s gedaan voor het 

Dierdonkweekend met als hoogtepunt het optreden van George Baker op de 

zaterdagavond.  

 

Bestuur  

Het bestuur bestond uit Gerard Bosmans (wnd. voorzitter), Jan van Duren 

(secretaris), Jeroen Schoonen (penningmeester) en Ivo Dolmans. Het bestuur 

stimuleert en faciliteert de activiteiten. Dit alles is mogelijk dankzij de vele vrijwilligers 

en actieve coördinatoren die het dagelijkse regelwerk binnen de diverse clubs voor 

hun rekening nemen. 

 

Ledenadministratie 

De wijkvereniging heeft een flink aantal leden. Het jaar begonnen we met 437 leden. 

Dit jaar zijn er in de ledenadministratie twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Als 

eerste heeft het bestuur besloten om leden die meer dan 1 keer niet betaald hebben 

(na diverse aanmaningen) uit te schrijven. Dat betekende een behoorlijke aderlating 

voor ons ledenbestand in één keer. Anderzijds geeft het actuele ledenbestand  nu 

dus wel een reëel beeld. Daarnaast zijn er natuurlijk de normale fluctuaties in het 

ledenbestand. Per saldo zijn er  bij de start van het nieuwe verenigingsjaar 362 

leden. De contributie is slechts € 13,50 per gezin of € 6,75 voor een alleenwonende. 

De tweede wijziging betreft de afschaffing van de acceptgiro’s. De leden maken nu 

de contributie over op het rekeningnummer. Automatische incasso, waarover eerst is 

gesproken, lijkt nog geen haalbare kaart voor de wijkvereniging. 

 

Gratis kaarten 

Dit jaar hebben wij wederom onder de leden een aantal gratis kaarten verloot. Het 

betrof de jubileumshow van Dierdonkkoor Didoko in november 2014 in de 

Cacaofabriek, de voorstelling van Maskerade “De ideale echtgenoot” in maart 2015 

in het Annatheater en de zittingsavond van de Rampetampers in februari 2015 in 

Parkzicht. 

 

 

 

 

  

 



 

Feestavond vrijwilligers 

Voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de wijk is op zondag 7 juni 2015 

een actieve middag georganiseerd. Dit jaar was Landgoed d’n Heikant de locatie. 

Met veel enthousiasme hebben de 58 aanwezigen deelgenomen aan het 

klootschieten, boerenmidgetgolf en schilderen. Door de schilders werd aan een groot 

abstract schilderij gewerkt dat in Parkzicht wordt geëxposeerd. Na afloop van de 

activiteiten werd genoten van een heerlijke barbecue. Kortom, een nieuwe opzet die 

erg goed is bevallen.   

 

Jaarvergadering  

De jaarvergadering van wijkvereniging Dierdonk heeft plaatsgevonden op maandag 3 

november 2014 om 20.30 uur in Parkzicht. Het jaarverslag van de vereniging is 

gepubliceerd in de Gazet van december  2014. 

 

De Gazet 

Het afgelopen jaar heeft de redactie het wederom  voor elkaar gekregen om slechts 

met 3 mensen 11 keer het blad op tijd te laten verschijnen. De lay-out is met grote 

zorg en inzet iedere uitgave verzorgd door Sylvia Neve en Jos van den Eijnden, en 

Frank Smits voor de advertentie- en kinderpagina’s.  

We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk vaste rubrieken te maken, waarbij de 

prijspuzzel ook altijd zeer goed ontvangen wordt gezien het aantal inzendingen. Ook 

hebben we dit jaar wat aan de inhoudsopgave gesleuteld en de lettertypes, zodanig 

dat het er nog uitnodigender, leesbaarder en professioneler uitziet.  

Het blad kunnen we nog steeds voor de lezer kosteloos verspreiden omdat wij 

inkomsten van onze adverteerders krijgen, Het is Frank Smits die iedere uitgave 

opnieuw contact zoekt met de adverteerders en geen gelegenheid laat liggen om 

acquisitie te plegen. Hij onderhoudt de contacten op een zeer professionele en 

prettige wijze. Een enorm karwei waar de hele wijk dankbaar voor kan zijn.  

De redactie verzorgt ook de samenstelling en keuze van de redactionele inhoud. Ray 

Nicholson verzorgt al weer enkele jaren een kleurplaat en een spelletjespagina voor 

de jeugd. Voor de rubriek “de hobby van” gaat Mirjam van der Pijl op pad en legt 

contact met onze adverteerders. Ook geheim-Agent PD7 blijft speuren naar de mens 

achter de vrijwilligers en schrijft hierover in zijn rubriek Dierdonk 3D. De Gazet wordt 

bezorgd door 4 jonge bezorgers, die dit ook doen bij slechte weersomstandigheden, 

petje af. De coördinatie van de bezorging ligt bij Sylvia Neve. Bezorgklachten kunnen 

bij haar gemeld worden of via redactie@dierdonk.org. Ook is de Gazet – al enkele 

dagen na de bezorging – digitaal te lezen op de site van Dierdonk, www.dierdonk.eu.  

Wij ontvangen regelmatig mooie positieve reacties op het blad. Onze dank daarvoor, 

altijd leuk om te horen.  

 

Website 

De website www.dierdonk.eu was van wijkvereniging en wijkraad gezamenlijk. De 

wijkraad heeft het initiatief genomen om de website te gaan actualiseren en 

moderniseren. Er is een twitter-account (@dierdonk) en een facebook-account 

(/dierdonk) gemaakt en geïntegreerd in de website. Ook de lay-out is aangepast. Na 

een grondige analyse van de kosten en het gebruiksgemak is gekozen voor een 

nieuwe domeinnaam, www.dierdonk.nl. Deze website is inmiddels actief en ziet er 

inderdaad veel moderner uit en wordt zeer regelmatig bezocht. 
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Kinderdisco 

De kinderdisco’s voor de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 in Parkzicht worden 

(ondanks de terugloop van de kinderen op de basisschool) nog steeds goed bezocht. 

We hebben 5 disco’s georganiseerd, exclusief de disco tijdens de Dierdonkdagen. 

Afgelopen jaar hebben we alle disco’s een thema gegeven (o.m. Halloween, après- 

ski en beach); het blijkt dat de kinderen dit erg leuk vinden. De groep vrijwilligers blijft 

ook prima in aantal. Ook hebben we afgelopen jaar een aantal maatschappelijke 

stages gehad van jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten. Zij hebben 

meegedraaid met de disco’s en ook een aantal themadisco’s georganiseerd. Zij 

hebben telkens boventallig meegeholpen waardoor we ook verantwoord kunnen 

blijven omgaan met de groepsgrootte.  

 

MoetNiks 

Ook dit jaar is er door MoetNiks weer een heel gevarieerd programma 

georganiseerd. Op de woensdagochtend is er in de winterperiode koersbal gespeeld 

in Parkzicht en in de zomerperiode Jeu de Boules op de Promenade. De opkomst is 

elke week prima. Op 17 december was er een kerstbijeenkomst in Parkzicht, met 

een leuk fotoherkenningsspel, zeer geslaagd met meer dan 40 deelnemers. In 

november samen met de Rabobank een workshop Internet bankieren en op 13 

januari is er een lezing georganiseerd over erfrecht  en testamenten, deze werd 

verzorgd door een notaris. Drie winterwandelingen, waarvan een met bezoek aan de 

Praktijkschool, verder bezoeken aan Blink/Sita, de Stadstuin, het 

Boerenbondsmuseum en film.                                                                                                                 

Drie fietstochten van rond de 25 km. en een dagfietstocht van 60 km. Het jaarlijkse 

Jeu de Boules toernooi met BBQ. 

Computercafé Parkzicht 

Van begin oktober tot half april was er elke donderdagochtend gelegenheid om 

vragen te stellen over de werking en het gebruik van PC, laptop, tablet en 

smartphone. Ook werden Dierdonkers op individuele basis bekend gemaakt met de 

werking van deze digitale hulpmiddelen. Eens per maand verzorgden we een 

workshop waarin één bepaald onderwerp aan de orde komt (internet bankieren, 

veiligheid internet, introductie Windows 10). Komend seizoen zullen we speciale 

aandacht besteden aan de veiligheid van de digitale overheid en aan de diensten die 

ook de Gemeente Helmond aanbiedt.  

 

Bustocht 

Op 12 mei werd de jaarlijkse bustocht georganiseerd met een volle bus naar Luik en 

Blegny. Een prachtige rondtour met gids bracht ons bij de meest interessante 

plekken van Luik. In Blegny zijn we afgedaald naar de mijnen waar in vroegere tijden 

de kolen werden gedolven. In de mijnwerkerskantine hebben we genoten van een 

heerlijk diner. Het was wederom een geslaagde dag.  



 

Knutselclub 

Ook dit jaar is er weer flink geknutseld door een grote groep kinderen uit Dierdonk.  

Op de donderdagavonden hebben we samen met hen spookjes gemaakt, 

schilderijtjes geschilderd, kerstkransen gemaakt etc. 

Ter ondersteuning van Mieke van Rijt en Heidi Swinkels heeft ook Kees Paaps weer 

geholpen. Omdat de huidige leiding heeft aangegeven te stoppen zoeken wij voor 

het vervolg nog enthousiaste knutselaars met organisatietalent. 

 

Toneelgroep Maskerade 

Met heimwee kijken ze terug op 8 volledig uitverkochte en meer dan geslaagde 

voorstellingen van het toneelstuk genaamd “ Een Ideale Echtgenoot” Ook deze keer 

was de regie in handen van Dirk van der Pol, die het weer is gelukt het publiek, een 

avond of middag, totaaltheater te bezorgen. Met veel enthousiasme zijn we na maart 

alweer begonnen met de voorbereidingen en worden alle registers weer 

opengetrokken voor 'n nieuw veelbelovend toneeljaar waarin  Maskerade het stuk 

“De zere neus van Bergerac” op de planken brengt. 

 

Dierdonkkoor Didoko.  

Het Dierdonkkoor bestaat 10 jaar. De repetities vinden plaats in Parkzicht op de 

dinsdagavonden. Per 1 juli 2014 hadden we in totaal 29 leden. We begonnen ons 

jubileumseizoen op 20 augustus 2013. Op 19 oktober hebben we gezongen in Aarle- 

Rixtel op uitnodiging van het gemengde koor Euphonia. Dit ging heel goed en het 

was erg gezellig. Op 14 december traden we op tijdens de kerstmarkt in 

verzorgingshuis Rivierenhof. 

 

Na deze optredens zijn we begonnen met het repeteren voor onze 

jubileumuitvoering, waarvoor onze dirigent Wil Bolenius maar liefst 16 nummers heeft 

gearrangeerd, die wij met veel plezier ingestudeerd hebben. Op 8 en 9 november 

treden we op in de Cacaofabriek met onze voorstelling genaamd “Uit de schaduw”. 

 

Country-line dance 

"The Silver Valley Countryline Dancers" dansen voor het 14e jaar in Parkzicht. Harry 

en Annie Geurts hebben er nog steeds veel zin in om de groep enthousiaste line- 

dansers, variërend van beginners tot gevorderden te begeleiden. Elke vrijdagavond 

wordt er gedanst, behalve als er kinderdisco is. Er worden  nieuwe country-dansen  

geleerd maar ook oudere dansen worden herhaald. Er worden zowel line-dansen 

geleerd, waarbij men in lijnen staat, als koppeldansen, die je met zijn tweeën danst. 

Kom gerust eens kijken of meedoen. Het is op de vrijdagavond altijd erg gezellig.  

 

Dartteam 

Het dartteam Parkzicht ’07 bestaat uit 7 leden en heeft zich stevig in de 2e divisie van 

de dartcompetitie van de Peelland Dartbond gevestigd. Het team speelt elk jaar 26 

dartwedstrijden. De 13 thuiswedstrijden vinden plaats in wijkcentrum Parkzicht op 

donderdagavond. De tweede dartbaan wordt meer en meer gebruikt maar heeft nog 

niet geleid tot een tweede dartteam. 

 



 

Kunst in Dierdonk (KID) 

Het was alweer de vijfde editie van Kunst in Dierdonk. We kunnen rustig stellen dat 

het eerste lustrum een geweldig succes was. Enerzijds door de diversiteit van de 

kunstenaars maar ook door het elektrische treintje dat op en neer pendelde tussen 

de verschillende kunstadressen. Er waren 23 kunstenaars die hun kunstwerken 

exposeerden op de privéadressen terwijl 10 fotografen van Fotodier in Parkzicht hun 

werk ten toon stelden. Zowel in de Gazet als op de website werd KID weer kleurrijk 

en professioneel aangekondigd en toegelicht. Wij bedanken Francois Lier heel 

hartelijk voor zijn inzet die jammer genoeg moet stoppen vanwege verhuizing.  

 

Fotoclub Fotodier 

Bij Fotodier hebben we een turbulent jaar achter de rug. Veel leden hebben om 

verschillende redenen hun lidmaatschap opgezegd (geen tijd, ziekte, werk, etc.). Om 

die reden hebben we op 7 juni (en ook na de zomervakantie) een 

introductiewandeling georganiseerd. Dit heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd. 

Zullen we dus in de toekomst meer doen. In 2014 hebben we tijdens Kunst in 

Dierdonk weer een expositie in Parkzicht gehad. Dat leverde 250 geïnteresseerde 

kijkers op. David Otten was dit jaar, door een nieuwe baan, genoodzaakt te stoppen 

met Fotodier. Steven Langewouters neemt momenteel de bestuurstaken van 

Fotodier waar, bijgestaan door een aantal andere leden. De leden leveren om de 

beurt een stukje met beeldmateriaal voor de Gazet.  

 

Kerst- en paasbloemschikken 

We hebben het afgelopen verenigingsjaar geen creativiteitsworkshops georganiseerd 

maar zowel met Kerstmis als met Pasen specifieke thema-avonden bloemschikken. 

We hebben hiervoor Tonnie Smits en haar collega Anneke bereid gevonden om dit te 

organiseren. Voor dit soort workshops is altijd erg veel belangstelling. 

  

Musical en Toneelles Dierdonk (MTD) 

Dit maakte voor het tweede jaar onderdeel uit van het programma van de 

wijkvereniging. Myrthe Boot,  musical- en toneeldocente en eigenaresse van Juniper 

Producties, heeft dit enthousiast opgepakt en leidde de  groep van zo’n elf kinderen 

in de leeftijd van 6 t/m 12. Samen met de leerlingen werd het kleurrijke stuk “Zee” 

geschreven. Het optreden van de groep vond plaats op 20 juni 2015 in Parkzicht. De 

voorstelling met zo’n 100 bezoekers,  was een groot succes. 

 

Tai Chi 

Speciaal voor de leden van de wijkvereniging hebben we in samenwerking met 

Jacqueline Thielen in Parkzicht wederom een introductieles/cursus Tai Chi 

georganiseerd. De lessen hebben op de dinsdagavond plaatsgevonden van 

september tot eind januari en van februari t/m eind juni. 

 



 

Tafeltennis Dierdonk 

In mei 2015 heeft Tafeltennis Dierdonk haar 1e verjaardag gevierd. Dit jaar was 

bijzonder dynamisch met het opstarten van de lessen, de jeugdactiviteit, de  BBQ, de 

Facebook pagina en het toernooi tijdens de Dierdonk-dagen. Het aantal leden 

bedraagt nu 10, voor het grootste deel dames. Het ledenaantal kan nog verder 

groeien. We blijven daarvoor reclame maken. De beslissing om lessen te nemen van 

een gecertificeerde instructeur was cruciaal.  Om te zorgen dat alle leden 

tegelijkertijd kunnen trainen hebben wij 2 extra tafels aangeschaft. Inmiddels hebben 

we 5 tafels. voor meer leden. De jeugdactiviteit viel tegen en daarmee is dan ook 

gestopt. Simona Castagnoli concentreert zich daarom meer op de volwassenen 

groep. De BBQ was een groot succes, alle leden hebben deelgenomen en heeft de 

groep verder verbonden en enthousiast gemaakt.  

 

Bijdrage ooievaarsnesten 

Een aantal bewoners heeft het initiatief genomen om aan de rand van de wijk een 

tweetal ooievaarsnesten te plaatsen. Dit idee is verder door de wijkraad opgepakt en 

in nauwe samenwerking met een aantal partners uitgevoerd en gekoppeld aan het in 

uitvoering zijnde project Bakelse Beemden in combinatie met de planranden 

Dierdonk. De wijkvereniging heeft hieraan ook een bijdrage geleverd. 

 

 

oktober 2015 

Secretaris wijkvereniging Dierdonk, 

Jan van Duren 


