
 
 

 
 
 
Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 2015-2016 
 
 
Inleiding 
Het  verenigingsjaar liep van 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016. Ondanks dat er weer veel activiteiten zijn  
georganiseerd heeft er helaas niemand gereageerd op de oproep om de leiding van de jongeren-knutselclub op 
zich te nemen waardoor deze activiteit niet kon worden voortgezet. Hetzelfde geldt  voor de meidendansgroep 
Happy Face. Ook het Dierdonkkoor is dit verenigingsjaar gestopt. Het financieel resultaat is negatief maar het 
eigen vermogen kon dit opvangen.   
 
Bestuur  
Het bestuur bestond uit Gerard Bosmans (wnd. voorzitter), Jan van Duren (secretaris), Jeroen Schoonen 
(penningmeester), Friedy van den Reek 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 veel leden. Het jaar begonnen we met 362 leden. Vorig jaar hebben we besloten om 
leden die meer dan 1 keer niet betaald hebben uit te schrijven. Daardoor daalde het ledenaantal met 75. Het  
ledenaantal is nu gestabiliseerd. Er zijn dit verenigingsjaar nieuwe leden genoteerd terwijl er ook leden hebben 
opgezegd, meestal door verhuizing. Per 1 juli 2016 hadden we 360 leden. De contributie was € 13,50 per gezin 
of € 6,75 voor een alleenwonende. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is besloten de contributie te 
verhogen naar € 15.- resp. € 7,50 Dit zal in het volgend verenigingsjaar worden geëffectueerd.   
 
Samenwerking Stichting Dierdonkdagen 
Ook dit jaar heeft de wijkvereniging weer intensief samengewerkt met de Stichting Dierdonkdagen bij de 
organisatie van het Dierdonkweekend. Ook financieel hebben wij daar graag een belangrijke bijdrage aan 
gedaan. Het weekend heeft dit jaar op 11, 12 en 13 september 2015 plaatsgevonden. Voor het eerst vond dit 
niet meer plaats op de velden aan de Kromme Geer maar in het Dierdonkpark. Op vrijdag de kinderdisco en 
Dierdonk got’s talent. Op zaterdag knutselen, tafeltennistoernooi, golftoernooi en de feestavond met de Blues 
Brother Tributeband en zanger Johnny Stardust en op zondag een hardloopwedstrid en het volleybaltoernooi.   
 
Gratis kaarten 
Dit jaar hebben wij wederom onder de leden een aantal gratis kaarten verloot. Het betrof de voorstelling van 
Maskerade “De zere neus van Bergerac” in maart 2016 in het Annatheater, de kletsavond met Carnaval in 
Parkzicht en de zittingsavond van de Rampetampers in de Fonkel.  
 
Feest vrijwilligers 
Het vrijwilligersfeest van verenigingsjaar 2015-2016 heeft pas op zondagmiddag 17 juli 2016 plaatsgevonden. 
Voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de wijk is een foto-zoektocht op de fiets georganiseerd. Met 
een omweg werd naar De Brabantse Kluis gefietst. Daar hebben de 63 deelnemers genoten van het zgn. 
kluisridderarrangement. De uitnodigingen zijn verstuurd door de besturen van Parkzicht, Wijkraad en 
Wijkvereniging waardoor een dag ontstond waarop men met een breed scala vrijwilligers kon praten. Zij zijn 
onmisbaar voor de wijk en we hopen dat zij nog lang actief blijven. 
 
Jaarvergadering  
De jaarvergadering van wijkvereniging Dierdonk heeft plaatsgevonden op maandag 2 november 2015 om 20.30 
uur in Parkzicht. Het jaarverslag van de vereniging is gepubliceerd in de Gazet van december  2015. 
 
Feestavond  
Op 31 oktober was er een leuk swingend feest in Parkzicht. Tijdens de feestavond, die muzikaal werd verzorgd 
door DJ Lucky B, werd het schilderij onthuld dat door 11 Dierdonkse vrijwilligers is gemaakt tijdens de 
vrijwilligersdag 2015. Maar ook is de prijsuitreiking verzorgd van de Dierdonk - quiz van 10 oktober. Alle leden 
van de wijkvereniging kregen 2 gratis consumptiebonnen.  
 
De Gazet 
Ook in dit seizoen is het weer gelukt om 11 nummers uit te brengen, gemaakt door slechts 3 redactieleden. 
Ondanks dat we enkele belangstellenden hebben gehad voor de vacature redactielid, heeft tot nu toe het nog 

 



niemand aangedurfd zich bij de redactie aan te sluiten. We kijken weer uit naar het volgend seizoen!  Het 
tempo waarin de Gazet gemaakt wordt ligt hoog, zowel voor het opmaken van de lay-out als ook de levering 
van de drukker. De lay-out van de redactionele pagina’s wordt met grote zorg uitgevoerd door Sylvia Neve en 
Jos van den Eijnden; Frank Smits zorgt voor de advertentie- en kinderpagina’s. Daarnaast verzorgt Ray 
Nicholson iedere uitgave opnieuw speciaal voor de Gazet gemaakte tekeningen tbv de kleurplaat en de 
spelletjes-pagina’s. Weh hebben afscheid moeten nemen van onze vaste reporter Geheim Agent PD7. Wij 
betreuren dat maar zijn hem dankbaar voor zijn jarenlange inzet. Gelukkig blijven onze vaste reporter Mirjam 
van der Pijl, verhalen schrijven over de mens achter onze adverteerders door hun hobby’s te belichten. 
Daarnaast ontvangen wij kopij van onze vaste ‘leveranciers’ zoals de wijkagent, de dierenarts, de huisarts, de 
basisschool, verenigingen van sport, hobby en cultuur. Ook de prijspuzzel wordt iedere uitgave goed gelezen 
gelet op het aantal inzenders van de oplossing.   
De Gazet is gratis voor alle bewoners; mogelijk gemaakt door onze adverteerders. Frank Smits bezoekt alle 
adverteerders, na iedere uitgave, persoonlijk en weet zelfs ook nieuwe adverteerders te bereiken.   Ook 
kunnen we steeds rekenen op ons vast team van bezorgers, ook bij slecht weer! De coördinatie van de 
bezorging is overgenomen is door Jeroen Schoonen, ook een ontlasting van het redactieteam, waarvoor dank. 
De Gazet, verschijnt ook op internet, enkele dagen na de gedrukte versie, digitaal te lezen op de site van 
Dierdonk, www.dierdonk.nl. Kortom een Gazet om trots op te zijn! 
 
Website 
De vorig jaar gelanceerde website www.dierdonk.nl is een groot succes te noemen. De website wordt gevuld 
door de wijkraad en de wijkvereniging. Zodra een bericht is geplaatst zorgt Charles van den Reek dat een tweet 
en een facebookbericht worden verstuurd (twitter-account @dierdonk en een facebook-account /dierdonk)  
Op deze manier worden honderden wijkbewoners op de hoogte gehouden.  Er zijn ruime mogelijkheden om 
data te verzamelen zodat het nut van de website kan worden aangetoond. 
De teksten die vermeld staan bij de wijkvereniging zijn wel verouderd en het ligt in de bedoeling om via de 
contactpersonen per activiteit een actueel stukje tekst en een foto te verkrijgen. 
 
Kinderdisco 
Al vele jaren worden er in Dierdonk, voor de basisschooljeugd van groep 4 t/m 8 disco’s georganiseerd.  4 
mensen zitten in de organisatie en vele vrijwilligers zetten zich in om er een gezellige avond van te maken, 
waarbij zij bardienst draaien en toezicht houden. Er worden zo’n 10 mensen per avond ingezet om dit goed te 
laten verlopen. Het seizoen start altijd met een disco tijdens de Dierdonkdagen in september. Daarna zijn er 
nog 4 disco’s gedurende het schooljaar, met thema’s zoals  Halloween en Beach. De data worden bekend 
gemaakt op de wijkborden, in de Gazet, op het prikbord bij AH en meestal in de nieuwsbrief van de school. De 
entree bedraagt  € 1,- euro en de consumpties € 0,60. De disco duurt van 19.00 tot 21.30. Om de veiligheid te 
kunnen waarborgen moeten de kinderen binnen worden opgehaald. Alleen kinderen uit groep 8 met een 
briefje van hun ouders, mogen alleen naar huis. Ook is het handig als uw kind uw telefoonnummer kent of bij 
zich heeft, voor het geval het eerder naar huis zou willen. Als u interesse heeft om ook vrijwilliger te worden, 
kom dan gerust eens kijken of het wat voor u is. U leert andere wijkgenoten kennen en het is hartstikke leuk 
om te doen. De leiding is in handen van Ingrid van Loon, Johan Smit, Monique Aarts en Astrid van Raak. 

 
MoetNiks 
Iedere week op de woensdagochtend wordt er door veel deelnemers in de winterperiode koersbal gespeeld in 
Parkzicht en in de zomerperiode Jeu de Boules op de banen bij de Promenade. Zoals ieder jaar in juli een Jeu de 
Boules toernooi met barbecue. 16 december een druk bezochte Kerstbijeenkomst in Parkzicht met speciaal 
Kerstkoersbal en een hapje en een drankje.                                                                                                                                                  
In september een excursie naar kunstenaar Mart de Brouwer in Nuenen. In november zeer geslaagde Indoor 
Curling in Lierop. Verder in januari een excursie naar de Kringloopwinkel en een literaire ontmoeting met 
Martin Thijssen in Parkzicht. In maart een bezoek aan de 50-plus Bios. Wij hebben drie keer gewandeld in de 
winter, een keer met een bezoek aan de Praktijkschool en een keer met de IVN naar de Esperloop. Drie 
fietstochten van 25/30 km. En een dagfietstocht van 60 km. met veel deelnemers.         
Op 10 mei 2016 werd door de leiding van Moet Niks wederom een busrit georganiseerd. Dit jaar voerde de 
tocht naar Maastricht. Een leuke city-tour zowel per boot als per bus liet de mooiste plekken van Maastricht 
zien. Ter afsluiting een heerlijk driegangendiner in Eijsden. Deelname was weer overweldigend, een volle bus.                                                                                                    
 
Computercafé Parkzicht 
Van begin oktober tot half april was er elke donderdag ochtend gelegenheid om vragen te stellen over de 
werking en het gebruik van PC; laptop; tablet en smartphone. We hebben het accent verschoven van klassikaal 
lesgeven  naar individuele ondersteuning. Daarbij maken we gebruik van de diverse boeken die door Seniorweb 
en/of Visual Steps worden uitgegeven. Van de belangstellenden wordt zelfstudie verwacht. Vragen en 
problemen zullen we gezamenlijk oplossen. Daarnaast streven we ernaar om een keer per maand een 
workshop te organiseren, waarin één bepaald onderwerp aan de orde komt. Zo hebben we aandacht besteed 
aan het internet bankieren en aan de digitale overheid. Het komende seizoen zullen we speciale aandacht 
besteden aan de verbinding tussen de gebruikersapparatuur en het internet. Ook de veiligheid van en bij het 
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gebruik van WiFi zal ter sprake komen. Bij voldoende belangstelling zal een herhalingscursus foto- en 
videobewerken georganiseerd worden. 
  
 
Toneelgroep Maskerade 
Met heel veel trots kijkt Maskerade terug op de 8 fantastische uitvoeringen van het toneelstuk “De Zere Neus 
van Bergerac” onder regie van Dirk van der Pol. Zoals voorgaande jaren heeft Maskerade weer  8 volle zalen 
getrokken. Spectaculair totaaltheater compleet met zelfgemaakte kostuums, betoverende decors, dans en live 
gezongen liedjes. Helaas heeft Maskerade moeten besluiten om in maart 2017 geen voorstelling op de planken 
te zetten. De regisseur heeft ervoor heeft gekozen om het wat rustiger aan te gaan doen én 3 van onze leden 
hebben besloten om minimaal 1 jaar niet te spelen. De leden komen als vereniging wel geregeld bij elkaar en 
wie weet wat de toekomst brengt!! 

 
Dierdonkkoor Didoko. 
De repetities vinden plaats in Parkzicht op de dinsdagavonden. Op 4 oktober heeft Didoko een concert 
verzorgd in de Gaviolizaal. Temidden van de daar opgestelde antieke draaiorgels zijn 15 nummers ten gehore 
gebracht. Zoals in de inleiding al aangegeven heeft het koor besloten te stoppen.  
 
Country-line dance 
"The Silver Valley Countryline Dancers" dansen voor het 15e 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 is in 2007 opgericht en speelt in de 2

e
 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. Het blijkt steeds moeilijker te worden om per wedstrijd minstens 4 
personen op te stellen. Mede omdat veel uitwedstrijden op vrijdag worden gespeeld. Ook de ziekte van een 
van de leden van het eerste uur, heeft geleid tot een zoektocht naar nieuwe aanwas. Die is gevonden in de 
persoon van Martin Swinkels. Het is ook dit seizoen weer gelukt om in de 2

e
 divisie te blijven. 

 
Fotoclub Fotodier 
Bij Fotodier hebben we een klein maar hecht groepje. Het bestaat in totaal uit 14 leden. We hebben onze 
website vernieuwd, een aantal introductiewandelingen georganiseerd maar het aantal leden blijft vrijwel gelijk.  
We hebben afgelopen jaar een aantal gastsprekers gehad en onze clubuitjes zoals bijvoorbeeld naar Strijp S zijn 
wat meer inhoudelijk geworden. De rode draad in de club is “samen delen”. Dus kennis, ideeën maar vooral 
gezelligheid wordt gedeeld.  Elke maand verzorgt Fotodier in de Gazet twee pagina’s gevuld met mooie 
verhalen maar vooral ook prachtige shots met iedere keer daarin een persoonlijk accent gelegd door de 
schrijver.Mocht u meer informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar voorzitter Steven Langewouters, 
voorzitter@fotodier.nl.  

Kerstbloemschikken 
Dit verenigingsjaar hebben we met Kerstmis een specifieke thema-avond bloemschikken georganiseerd.  
Tonnie Smits en haar collega Anneke hebben we weer bereid gevonden om dit te organiseren. Voor dit soort 
workshops is altijd erg veel belangstelling. De oogst van de avond was schitterend.  
 
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 plaatsgevon-
den van september tot eind januari en van februari t/m eind juni. 
 
Tafeltennis Dierdonk 
In mei 2016 heeft Tafeltennis Dierdonk haar 2e verjaardag gevierd. Het jaar bestond uit het consolideren van 
de activiteiten van 2015,  tafeltennislessen, de jaarlijkse BBQ, de Facebook pagina en het toernooi tijdens de 
Dierdonkdagen. Het toernooi en de BBQ waren een groot succes, bijna alle leden hebben deelgenomen, 
sommigen met kinderen, echtgenoten etc. en heeft ons groepje verder verbonden en enthousiast gemaakt.  
De meerderheid van de leden bleef bestaan uit dames tussen de 40 en de 50 die begonnen zich in de techniek 
van het tafeltennis te verdiepen. Maar het aantal mannen is dit jaar gestegen. Ook dit jaar was zeker gezellig 
om bij elkaar te komen. Helaas hadden sommige leden het te druk om bij alle trainingen aanwezig te zijn. 
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In de loop van het jaar is aantal leden gedaald naar 7. We zijn blijven promoten. Een iets grotere club biedt wat 
meer afwisseling en speelplezier. Maar Simona Castagnoli is helaas tot de conclusie gekomen dat het te veel 
energie kost om de club verder te proberen te laten groeien. Zij zal wel het jaarlijkse tafeltennistoernooi met 
veel plezier blijven organiseren.  
 
oktober 2016 
Secretaris Wijkvereniging Dierdonk, 
Jan van Duren 


