
Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 2019-2020 
 
Inleiding 
Het verenigingsjaar liep van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020. Het bestuur bestond uit Gerard 
Bosmans (voorzitter), Jan van Duren (secretaris), Friedy van den Reek (penningmeester), Ivo 
Dolmans en Karin Bakker. Het bestuur stimuleert en faciliteert de activiteiten. Dit alles is 
mogelijk dankzij de vele vrijwilligers die het dagelijkse regelwerk binnen de diverse clubs 
verzorgen. 
Dit jaar werden we in het begin van het voorjaar onaangenaam verrast door het coronavirus. 
Dat had als consequentie dat de wijkorganisaties alle activiteiten moesten schrappen en Parkzicht gesloten 
werd. Ook werden de voorbereidingen van Kunst in Dierdonk opgeschort. Face-to-face vergaderingen konden 
niet doorgaan en gingen via videoverbindingen. Ook de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst moest worden 
afgeblazen. 
Eind juni werd alles werd geleidelijk aan weer opgestart maar helaas laaide het virus na de zomer weer op. Wij 
leven mee met de bewoners die geconfronteerd werden met het virus of daaraan een geliefde hebben 
verloren. We hopen van harte dat de komende tijd het virus kan worden teruggedrongen, dat we het normale 
leven kunnen oppakken en de activiteiten weer kunnen opstarten.    
 
Ledenadministratie 
Het jaar begonnen we met 309 leden. Het afgelopen jaar is het aantal leden met 26 afgenomen, veelal door 
verhuizing waardoor de stand op 1 juli 2020 op 283 staat. 
Tijdens een gezamenlijke vergadering met de wijkraad is besloten om nieuwe bewoners namens wijkraad en 
wijkvereniging te verwelkomen met een welkomstpakket. Een klein groepje van vier personen gaat kijken hoe 
we dat praktisch kunnen oppakken. De contributie is € 15,- per gezin en € 7,50 voor alleenstaanden.  
 
Samenwerking Stichting Dierdonkdagen 
Ook dit jaar (6-8 september 2019) heeft de organisatie van de Dierdonkdagen weer het weekend neergezet.  
De jeugddisco op de vrijdagavond was weer een succes. De zaterdag en zondag stonden in het teken van 
sportieve bezigheden zoals op zaterdag het voetbal en de durf&drekrun en op zondag weer de gezellige 
zeskamp. In de tent aan de Kromme Geer was het op de zaterdagavond weer feest. Financieel hebben wij weer 
graag een bijdrage geleverd aan het succes van het Dierdonkweekend. 
  
Gratis consumpties voor leden 
Zowel tijdens de feestavond in de tent tijdens de Dierdonkdagen als de klets- en amusementsavond in 
Parkzicht heeft het bestuur gratis consumptiebonnen verstrekt aan de leden van Wijkvereniging Dierdonk. 
  
Jaarvergadering  
De jaarvergadering van wijkvereniging Dierdonk heeft plaatsgevonden op maandag 28 oktober 2019 om 20.30 
uur in Parkzicht. Via de beamer werden de jaarstukken gepresenteerd. Het jaarverslag alsmede het verslag van 
de jaarvergadering zijn gepubliceerd in de Gazet van januari 2020.  
 
De Gazet 
In seizoen 2019-2020 is het aantal redactieleden wederom beperkt tot drie. Helaas heeft Maartje van Lith haar 
bijdrage aan de Gazet stopgezet. Heel jammer voor de leuke column “Kent u deze Dierdonker al?. De redactie 
bestaat nu uit Frank Smits, Jos van den Eijnden en Sylvia Neve, wat echt een minimale bezetting is en daardoor 
kwetsbaar.  Jos, Sylvia en Frank zorgen voor de lay-out waarbij Frank alle advertentie- en kinderpagina’s voor 
zijn rekening neemt. Gelukkig heeft ook Ray Nicholson ons weer het hele jaar blijven voorzien van creatieve 
kleurplaten en op maat gemaakte illustraties van de spelletjespagina’s. 
Er zijn in totaal 10 uitgaves verschenen, wat goed is bevallen. Helaas heeft de wijkagent laten weten er geen 
tijd meer in te kunnen steken, ontzettend jammer. Door het  coronavirus zag het er even naar uit dat we niet 
meer voldoende kopij en advertenties zouden hebben om maandelijks een blad uit te brengen echter met 
kunst en vliegwerk is het de redactie toch gelukt. Verder is het voor de redactie een heel karwei om de Gazet 
samen te stellen vooral omdat de aanlevering van kopij geen constante is. 
Helaas heeft dokter Strijbosch afscheid genomen van zijn praktijk en ook van de column. Gelukkig hebben we 
een goede vervanger gevonden in Margot Gast van huisartspraktijk Boszicht met bloemlezingen uit de 
dagelijkse praktijk, zelfs in de coronatijd. Af en toe duikt  geheim agent PD7 nog op en verder hebben we 
kunnen rekenen op de rubrieken van de fysiotherapeut (Vita Forum) en kookrubriek “de Kookmuts” Ook 
hebben we de vaste aanvoer van de bijdragen van de basisschool, de scouting en verenigingen, van sport, 
Fotodier, Moetniks, computerinloop, hobby en cultuur. 
De Gazet is gratis voor alle bewoners wat mede mogelijk is door onze adverteerders. Daar waar we dachten dat 
met corona adverteerders af zouden gaan vallen is door het persoonlijk contact door Frank Smits met de 
adverteerders de “schade” beperkt. Ook probeert hij nieuwe te bereiken. Het blijft een hele klus om de 
adverteerders te binden. Verder verdienen ook onze vaste drukker en het team van bezorgers complimenten.  
De Gazet is ook te lezen op internet, enkele dagen na verschijning van de gedrukte versie, op de site  

 



www.dierdonk.nl en dan klikken op Gazet. 
 
Enquête Gazet 
Afgelopen jaar heeft het bestuur een enquête gehouden met betrekking tot het wijkblad Gazet. De resultaten 
zijn tijdens de jaarvergadering toegelicht aan de hand van een aantal graphics. Deze zijn ook in de Gazet van 
oktober 2019 gepubliceerd. 
Resumé van de resultaten: er waren 170 respondenten met een goede verdeling tussen man en vrouw en 
leeftijd. 68% geeft een rapportcijfer van 8 of hoger. Het blad wordt goed gelezen en over de vormgeving, de 
voorkant, de uitstraling, de papierkwaliteit is men overwegend positief. Circa 40% heeft wel eens gekocht naar 
aanleiding van advertenties in de Gazet. Kortom een groot compliment aan de dames en heren van de redactie. 
Wat nadrukkelijk naar voren komt: er is behoefte aan een evenementenkalender.   
 
Website 
De website www.dierdonk.nl is van wijkvereniging en wijkraad gezamenlijk. De samenwerking is met Webinet. 
Zeer snel worden berichten geplaatst op de website en aanverwante sociale media als  facebookpagina en 
twitter account. De berichten die geplaatst worden, worden alleen aangeleverd door de wijkraad en 
wijkvereniging. Op deze manier is er toezicht en overzicht op de inhoud van de berichten. Het nieuws is steeds 
beter actueel en ook de informatie die achter de tabbladen is vermeld is grotendeels opgeschoond en derhalve 
weer correct. Het beheer van de weggeefhoek en Nextdoor Kern Dierdonk is overigens niet in handen van de 
wijkvereniging of wijkraad. 
 
Kinderdisco 
Het nieuwe organisatieteam, bestaande uit Sandra van Grootel, Sascha de Vries en Margriet van Mil is alweer 
voor het 2e jaar bezig. De jeugddisco wordt nog steeds met veel plezier voor en door de kinderen gehouden.  
We zien nog steeds juist vanuit de onderbouw veel kinderen deelnemen, kinderen die echt hun best doen voor 
de danswedstrijd en meedoen aan de thema’s. Veel animo is er ook bij de ouders als vrijwilliger. Aan 
vrijwilligers dus geen tekort afgelopen jaar. Ook zijn we gestart met een nieuwe DJ die de sfeer er goed in kreeg 
en geholpen heeft  met leuke ideeën voor vernieuwende thema’s. Het afgelopen jaar zijn er minder 
jeugddisco’s gehouden vanwege Corona.Maar we kijken als organisatie van de jeugddisco uit naar een tijd 
waarin we weer kinderen kunnen ontvangen in Parkzicht voor gezellige feesten. 
 
MoetNiks 
MoetNiks is een activiteitenclub voor senioren en stelt zich ten doel activiteiten en leuke vrijetijdsbesteding 
aan te bieden aan senioren, zowel voor leden als niet-leden. De activiteitencommissie zorgt voor een 
jaarrondprogramma, doet aan ledenwerving en PR en tracht zich zo goed mogelijk te profileren. 
 
Ontwikkelingen en zaken die op PR-gebied & promotie gerealiseerd zijn 
- In de Gazet wordt maandelijks een activiteitenoverzicht geplaatst. 
- Om herkenbaar te zijn is een eigen logo ontwikkeld en in gebruik genomen. 
- Voor presentatie(s) heeft MoetNiks visitekaartjes laten maken. 
- Een fotoadressenbestand is inmiddels voltooid 
- Een ideeënbusje is geïntroduceerd om leden te stimuleren mee te denken bij het ontwikkelen van nieuwe 
  activiteiten. 
- Er is een interessante fotopresentatie gemaakt van activiteiten door de jaren heen.  
- De scorestand tijdens het koersbal wordt voortaan digitaal weergegeven. 
- Dvd-usbstick met foto overzicht van MoetNiks voor geïnteresseerden. 
 
Overzicht van activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaats gevonden. 
-Fietstocht Strabrechtse heide  
-Wandeling Dierdonk 
-MoetNiks presentatie tijdens de Dierdonkdagen 
-Culinair uitje, High Tea in Warandepark 
-Excursie rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel 
-Excursie Lavans Wasserij 
-Indoor Curling Lierop 
-Sinterklaas Surprise koersbal 
-Koersbal met Nieuwjaarsborrel 
-Warm winter arrangement, winterwandeling met stamppottenbuffet 
In de stille corona tijd is er een kleine attentie gestuurd naar alle leden in de vorm van een plak chocolade om 
het gemis wat te verzachten. 
 
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van twee leden van MoetNiks. 
De overige geplande activiteiten zijn gestopt wegens Corona; excursie Canpack, kleine fietstocht en de bus- 
dagtocht naar Hanzestad Doesburg. 



Dierdonk Events 
Team Dierdonk Events trapte het verenigingsjaar af met de tweejaarlijkse Dierdonk Quiz in oktober waaraan 
weer enkele honderden wijkbewoners, direct of indirect, aan mee deden. Ook de gezellige prijsuitreiking 
enkele weken later werd druk bezocht.  
Vervolgens werd in december wederom een kerstactiviteit voor onze ouderen georganiseerd waaraan zo’n 60 
personen deelnamen. Men kon rekening op een goed verzorgde lunch, een bezoek van de kerstman en diverse 
optredens door kinderen van de Dierdonkschool.  
De eerste, en voorlopig wegens corona laatste activiteit, in 2020 was een bijzonder gezellig en goed geslaagd 
carnavalsfeest met als hoogtepunten een uitverkochte kletsavond en een zeer drukbezochte kindermiddag.  
Helaas moesten wij het paasknutselen en Dierdonk’s Got Talent cancelen vanwege corona.  
 
Computerinloop Parkzicht 
Onze vrijwilligers hebben iedere donderdagochtend een kosteloze inloopbijeenkomst in Parkzicht georgani-
seerd. In de Gazet werd regelmatig gecommuniceerd voor welke problemen en vragen je langs kunt komen. 
Daardoor hebben vele, ook nieuwe, Dierdonkers onze computerinloop weten te vinden en hebben we de 
nodige computer- en smartphone-problemen samen met de gebruikers kunnen oplossen. Ook senioren met 
Apple-systemen (Mac, IPad, iPhone) bezoeken ons nu steeds vaker. 
Naast de reguliere inloop hebben we ook een aantal gratis toegankelijke cursussen/workshops georganiseerd. 
Op 28 november 2019 een WhatsApp cursus en op 23 januari 2020 een speciale Computervraagdag in 
samenwerking met SeniorWeb. Op die dag werden, naast de normale ondersteuning, twee workshops gegeven 
met de thema’s Omgaan met wachtwoorden en Tips en tricks op de IPad. Deze werden zeer goed bezocht en 
gewaardeerd door de deelnemers. Na de cursus ‘Omgaan met wachtwoorden’ heeft een aantal senioren de 
inloop regelmatig bezocht om te leren hun wachtwoorden veiliger op te slaan en te gebruiken. 
De in maart geplande workshop Slim op pad met Google Maps kon vanwege corona helaas niet doorgaan. 
Om senioren toch te kunnen blijven ondersteunen in coronatijd hebben we in de Gazet ons programma ‘Hulp 
op afstand’ aangekondigd. Senioren die problemen ondervinden met hun smartphone, tablet, Windows PC of 
Mac kunnen dan een mailtje sturen naar ons mailadres computerinloopdierdonk@hotmail.com met het 
verzoek tot ondersteuning. Hierdoor hebben we toch een aantal senioren goed kunnen helpen met hun 
computerproblemen. 
 
Toneelgroep Maskerade 
Van 1 t/m 10 november 2019 speelde Maskerade met veel plezier en voor uitverkochte zalen de 
jubileumvoorstelling Augustus Oklahoma van Tracy Letts. We kijken terug op een geweldige productie, die we 
deze keer ook nog in onze eigen wijk in Parkzicht hebben mogen spelen. 
We zijn dan ook erg blij met het eindresultaat en wat heeft de cast van Augustus Oklahoma genoten van deze 
bijzondere productie. De regie was wederom in handen van Dirk van de Pol.  
Dank aan onze creatives, sponsoren en iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan 
dit bijzondere avontuur.  
Extra dank aan de wijkvereniging, het bestuur en vrijwilligers van Parkzicht maar vooral veel dank aan ons 
hooggeëerd publiek. Uw daverende applaus en lovende reacties, want die klinken nog lang na. 
 
Country-line dance 
"The Silver Valley Countryline Dancers" dansen voor het 19e jaar in Parkzicht op vrijdagavonden en dinsdag-
middagen. Harry en Annie Geurts hebben er nog steeds veel zin in om de groep enthousiaste line-dansers, 
variërend van beginners tot gevorderden, te begeleiden. Het dansen ligt vanwege corona al een hele tijd stil. Er 
wordt weer gestart zodra het veilig is. De nieuwe contactpersoon voor de line-dancers is Hanny van Rijt.  
 
Dartteam 
Het dertiende seizoen voor dartteam Parkzicht ’07 was helaas maar een half seizoen. In maart werden immers 
alle binnensporten verboden. Het team had op dat moment een mooie positie in de 2e divisie. Helaas hebben 
drie leden aangegeven per september te stoppen maar gelukkig was snel vervanging geregeld in de persoon 
van Judith. 
 
Fotodier 
Na een paar opzeggingen heeft Fotodier nog altijd zo’n 10 leden. De clubuitjes gingen dit jaar naar o.m. de 
Strabrechtse Heide en Noordkade in Veghel. De clubavonden, 1 maal per maand op de maandagavond, werden 
vooral gewijd aan de thema’s vogel-, straat- en modelfotografie. Elke maand verzorgt Fotodier in de Gazet 2 
pagina’s gevuld met prachtige shots met persoonlijk accent van de fotograaf. Daar zijn wij als bestuur blij mee. 
 
Kerstbloemschikken 
Dit verenigingsjaar hebben we met Kerstmis wederom een specifieke thema-avond bloemschikken 
georganiseerd op maandag 16 december 2019. Tonnie Smits en haar collega Anneke hebben we weer bereid 
gevonden om dit te organiseren. 8 deelnemende dames hebben die avond een schitterend kerststukje 
gemaakt. 



 
Tai Chi 
Ook het afgelopen verenigingsjaar jaar zijn er weer tai chi lessen gegeven op de dinsdagavonden van 18:00-
19:30 uur. Taichimovement verzorgt al 9 jaar tai chi lessen in Parkzicht in de persoon van Jacqueline Thielen. 
De groepen zijn klein waardoor er veel individuele aandacht is tijdens de lessen.  
 
Oktober 2020 
Secretaris Wijkvereniging Dierdonk, 
Jan van Duren 


