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Lopersgroep 13
Vol goede voornemens het nieuwe jaar in? Kom dan eens kijken bij ons, 
op het Sportpark Brandevoort, bij Lopersgroep Brandevoort op een 
maandag- of woensdagavond om 19.00 uur of een zaterdagochtend 
om 09.15 uur. Op 16 januari start een nieuwe groep lopers en loopsters 
die nooit eerder of misschien heel weinig hebben gelopen. Pak die kans!
 

BMX 19
In Brandevoort wonen mensen die bijzondere prestaties hebben gele-
verd. Stijn Nouwen is zo iemand. Hij is BMX-er (fietscross) en is derde 
van de wereld en Nederlands kampioen in punten geworden.

Ondernemer 20-21
Lieve van Soest is op 9 juni 1996 geboren in Geleen. In haar vrije tijd 
beoefent Lieve meerdere hobby’s zoals onder andere turnen, dansen 
en toneelspelen. Ze komt er in de loop van de tijd echter achter dat ze 
hiervan dansen toch wel het allerleukste vindt. Inmiddels heeft Lieve 
haar eigen bedrijf en geeft ze les aan kinderen en volwassenen.

Schrijvers gezocht 27
Zit het schrijven in je bloed? Heb je altijd al de wens gehad om je het 
schrijven meer eigen te maken? Wil je bijdragen aan een goed gelezen 
magazine? En ben je ouder dan achttien? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Kunstkamer 29
Op 20 december is de Kunstkamer verhuisd naar een groter pand in het 
centrum van De Veste. In de maanden januari en februari gaat de werk-
groep van de Kunstkamer energiek aan de slag om de nieuwe ruimte te 
schilderen en in te richten. De werkgroep verwacht in maart weer met 
een nieuwe tentoonstelling te kunnen starten.
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December 2015
tekst: de redactie  / lezersfoto: Guus Clemens

December is traditioneel een maand om terug te kijken op het afgelopen jaar. Brandevoort 
mag trots zijn: we hebben mooie activiteiten georganiseerd die goed bezocht werden, we 
hebben weer een aantal sportkampioenen voortgebracht, nieuwe ondernemers hebben 
hun deuren geopend, we zijn weer gaan bouwen in de wijk en we werden ook nog het 
schoonste winkelcentrum van Nederland. Om maar een paar dingen te noemen…

Een dezer dagen bereikte ons het bericht dat Fons Bosman per 1 februari terugtreedt als 
voorzitter van de Wijkraad. Vanaf deze plaats willen we hem alvast bedanken voor zijn 
jarenlange en zeer betrokken inzet voor de Wijkraad in de afgelopen jaren. Fons blijft nog 
steeds actief voor de wijk bij ’t BrandPunt en Stichting Brandevoort in Actie. 

Deze maand werd de werkgroep van de Brandevoorter Courant op Vrijwilligersdag verrast 
met de uitreiking van de vrijwilligerssterren van Helmond; een initiatief van de gemeente 
en de LEVgroep om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Wij zijn erg blij met dit schou-
derklopje! Ook in 2016 willen we een interessant wijkmagazine blijven maken, maar daar is 
wel wat meer menskracht voor nodig. We zijn dan ook op zoek naar mensen die het leuk 
vinden om voor de BC te schrijven. Zie voor meer informatie de oproep elders in dit blad.

Boven dit artikel is een lezersfoto geplaatst die wellicht nadere toelichting vereist; het is 
een bijzonder verschijnsel: de weerkaatsing van de ondergaande zon in de ramen van een 
aantal huizen aan de Neerwal. Heeft u ook een foto gemaakt van een mooi wijkbeeld? 
Stuur hem in en wellicht plaatsen wij hem op deze plaats. 

Rest ons nog onze lezers een heel goed uiteinde en een fantastisch 2016 te wensen.

Redactioneel
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• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

Bollenhoeve 9  Helmond  |  0492 667376  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E

Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond  |  Tel  0492-667379
Raiffeisenstraat 11  |  5611 CH  Eindhoven  |  Tel 040-2668580

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening 
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

...omdat ‘t gaat om mensen.

Pedicure Cindy Verheijen 
 

Balsbeemden 16 
5706ND Helmond 
0492-845126 / 0615478154 
 

www.pedicurecindyverheijen.nl 
pedicurecindyverheijen@gmail.com 

Nu ook voor cosmetische voetbehandeling , 
manicure en gel color. 

 

Bollenhoeve 9  Helmond
06-19702668  www.cortenstijl.nl

• Buitenkachels en haarden
• Plantenbakken
• Vuurschalen en korven
• Buitenbarbeques
• Brievenbussen
• Maatwerk op aanvraag

Cortenstijl adv BC.indd   1 12-03-15   10:05

Wil jij eff ectiever communiceren,
je persoonlijk ontwikkelen,
doelen stellen èn behalen?

Kom naar onze NLP informatieavond op
di 19 januari 2016

Locatie: ‘t Brandpunt in Brandevoort 
Kijk voor meer informatie en aanmelding op

www.mijn-nlp.nl

Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

www.BBig-Design.com

  

 Leef je leven

 en maak jouw sprookje waar
 

 Wil je de sleutel van jouw
 leven vinden? 

 
 Cursus start 20 Januari 2016

 Meer info op de website

www.sprookjes-kamer.nl  oud brandevoort 7

info@sprookjes-kamer.nl  0492-849713
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Zondag 3 januari - Presentatie Brandevoorter en Groe-
pering 2015
3 januari wordt in ’t BrandPunt bekendgemaakt wie tot  
De Brandevoorter 2015 is verkozen. De opzet van deze on-
derscheiding is het geven van een eerbetoon aan mensen 
of groeperingen die in de afgelopen jaren een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan de leefbaarheid in onze wijk 
en het sociale, maatschappelijke en culturele leven. Mede 
door deze mensen is de wijk geworden tot het Brandevoort 
van nu.

Wist u dat in 2009 de eerste verkiezing van De Brandevoor-
ter is geweest? Adriaan Joosten woonde al voor het ontstaan 
van de wijk in deze buurt. Hij heeft zich destijds ingezet om 
Brandevoort als nieuwe wijk tot stand te laten komen en 
werd daarom onze eerste Brandevoorter van het jaar. 

In de afgelopen maanden konden mensen kandidaten 
voordragen voor de nominatie van alweer de zesde Bran-
devoorter van het jaar. De jury gaat uit de genomineerden 
tien personen en drie groeperingen kiezen. Eén van hen 
wordt De Brandevoorter 2015. Om 14.30 uur wordt de uit-
slag bekendgemaakt. Wij nodigen u van harte uit.

Zondag 3 januari - Nieuwjaarsreceptie
Aansluitend aan de uitreiking van de onderscheiding van 
De Brandevoorter 2015 vindt de nieuwjaarsreceptie van de 
Wijkraad plaats. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 17 januari - ’t EetPunt voor ouderen
’t EetPunt is bedoeld voor alleenstaande ouderen, echt-
paren waarvan één van beiden de mantelzorg voor de an-
der vervult of echtparen waarbij één van beiden minstens 
tachtig jaar is. ’t EetPunt is een gewilde activiteit en de 
belangstelling is groot. Wilt u er ook bij zijn? Informeer dan 
via mickbm61@gmail.com of 06 556 297 62 of 06 549 463 
59 of er een plaatsje vrij is.

Zaterdag 23 januari - Eerste zwetsavond

Zaterdag 30 januari - Tweede zwetsavond
De tonpraters hebben zich helemaal voorbereid op een 
nieuw carnavalsseizoen. In twee avonden vertellen ze u 
hoe de zaken er echt voor staan. De zaal gaat open om 
19.15 uur, het programma vangt aan om 19.45 uur.

Een blik vooruit: 
Vrijdag 5 tot en met dinsdag 9 februari - Carnaval in 
’t BrandPunt. 
Zie voor meer informatie www.brandeliers.nl.

Woensdag 10 februari is ’t BrandPunt overdag gesloten

Zondag 21 februari - Gitaarochtend met Eric van Os

Zaterdag 27 en zondag 28 februari - Natuurfilm Brande-
voort

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege

2016
zondag 3 januari
wijkhuis Brandevoort
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INBOUW 
VAATWASSER

• energieklasse A++
• volledig geïntegreerd
• 6 programma’s
•  resttijdindicatie; startuitstel
• VarioFlex korven
• slechts 44 dB
• aquastop 
• Infolight
• SMV93M40NL

1079.-    

649.-
euro

Bij inlevering van deze advertentie

€ 25.- extra korting 
op deze vaatwasser

VAN DUPPEN: DÉ SPECIALIST IN WITGOED
Al 90 jaar een begrip in Helmond en omstreken. 
Wij voeren alle bekende merken vrijstaande 
apparaten zoals wasmachines, drogers en koel- 
en vrieskasten. Kwaliteit en service staan voor-
op. Ook voor inbouwapparatuur in uw keuken 
kunt u bij ons terecht. In onze showroom tonen 
wij u een zeer uitgebreid assortiment van alle 
bekende merken. Het inbouwen van uw appa-
ratuur kunt u desgewenst laten verzorgen door 
onze eigen servicedienst. Én bijna alles is direct 
uit voorraad leverbaar!

• groot assortiment
• scherpe prijzen
• direct uit voorraad leverbaar
• eigen servicedienst

A++

 GRATIS 3 MAANDEN 
VAATWASTABLETTEN

Bij Jumbo heb je keuze uit een enorm assortiment: A-merken, het Jumbo Huismerk en 

budgetmerken. Toch kan het gebeuren dat een product niet voorradig is of dat we het 

niet in ons assortiment hebben. Laat het ons weten! Wij hebben misschien een goed 

alternatief voor je. En anders halen wij het gewenste product binnen twee weken in huis.

Al je boodschappen op één plek

 Jumbo, Helmond, Huiskensstraat 2

89e60054-d528-4cdf-a3c7-05bc4c29f92e.indd   1 7-12-2015   15:58:16
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Kernbesturen
Maar tegelijkertijd stelt de gemeente ook vast dat zaken 
veranderen. Mensen zijn bereid zich voor korte tijd te ver-
binden aan een onderwerp dat speelt in de straat of buurt. 
Maar de meesten willen zich niet voor een langere periode 
binden aan een stevige functie als voorzitter, secretaris 
of penningmeester. Daarom verwacht de gemeente dat 
we in de toekomst waarschijnlijk meer te maken krijgen 
met kernbesturen van enkele mensen, met eromheen een 
flexibele ring van wijkbewoners die zich met een bepaald 
actueel thema willen bezighouden op basis van interes-
se en/of deskundigheid. We gaan in de richting van los-
vaste netwerken, waarbij bewoners gemakkelijker kunnen 
aan- en afhaken. De kernbesturen zullen meer optreden 

als verbinder, aanjager, stimulator, facilitator en commu-
nicator, dan als trekker en uitvoerder van projecten. Van 
de bewoners wordt meer verwacht dat zij zaken zelf gaan 
oppakken als ze die zaken belangrijk vinden. Voor die kern-
besturen geldt dan dat zij vraagstukken niet moeten gaan 
oppakken als bewoners ze zelf laten liggen. 

Help mee
De Wijkraad Brandevoort wil graag vooruitlopen op deze 
ontwikkelingen. Het bestuur zal zich nadrukkelijk be- 

raden op zijn toekomstige rol en roept nu al mensen 
op om te helpen, te ondersteunen en zaken aan te dra-
gen. Tegelijkertijd willen we toch proberen om het zoge-
naamde kernbestuur krachtig neer te zetten. Dat kan 
alleen als er ook daarvoor mensen zijn die zich hier-
voor willen inzetten. Help ons een krachtig en toekomst-
bestendig kernbestuur te vormen en meld u aan via  
wijkraad.secretaris@brandevoort.org. Onze oproep in de 
vorige BC om versterking bij de groep jongeren heeft ge-
leid tot in ieder geval één aanmelding. Daar zijn we hart-
stikke blij mee! Maar er is nog ruimte voor meer. Jongeren 
die willen meepraten en meebeslissen in de wijk. Maar ook 
ouders die deze groep willen ondersteunen en begeleiden. 

Verkeersveiligheid
De Werkgroep Verkeer is bij elkaar gekomen om een eerste 
lijstje met knelpunten te bespreken. Helaas zijn nog niet 
alle scholen aangesloten. We hebben goede hoop dat ook 
de Vendelier en het Carolus op korte termijn gaan aanslui-
ten. Zo kunnen we de verkeersproblematiek in de wijk echt 
integraal aanpakken. 

De Wijkraad Brandevoort wenst alle wijkbewoners fijne 
feestdagen en een gezond en gelukkig 2016!

Nieuws van de Wijkraad
tekst: gemeente Helmond, Fons Bosman

Tegen het einde van het jaar wordt vaak de balans opgemaakt en vooruitgekeken 
naar wat er op ons afkomt. Binnen de gemeente Helmond loopt op dit moment 
een goede discussie over de toekomst van de wijkraden. Daarbij stelt de gemeente 
nadrukkelijk: wijkraden hebben zeker een toekomst. Ze zijn belangrijke verbinders 
in wijken, kunnen in straten en buurten initiatieven ondersteunen en faciliteren; ze 
kennen de wijk en de wijk kent hen; ze communiceren met organisaties die in de wijk 
actief zijn; en weten de weg naar het stadskantoor. Interessant, uitdagend en waar-
devol om hieraan een steentje bij te dragen.
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adv WCB 2016_BC.indd   1 07-12-15   11:53
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Voor de novemberbijeenkomst waren drie gasten uitgeno-
digd: Jessica Hohenschon en Jesse Rasing van Philips Inno-
vation Services en Jan Roes van het Project Zorginnovatie 
van de VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant), voor-
heen Zorgelooshuis genaamd.

Philips is zeer actief op het gebied van gezondheid en de 
zorg die hiermee verbonden is. We weten allemaal dat een 
goede leefomgeving bevorderend werkt op de kwaliteit van 
leven. Philips Innovation Services is momenteel bezig met 
het ontwikkelen van een Buurtapp, die de onderlinge con-
tacten in buurten bevordert. Niet aleen ouderen, maar alle 
alle generaties zijn betrokken. 
Omwille van gebruiksvriendelijkheid en praktische toepas-
singen, die ook voor ouderen begrijpelijk en bruikbaar moe-
ten zijn, is Jesse Rasing met een stagiair van Fontys bij Phi-
lips bezig het behoeftepatroon van de ouderen in kaart te 
brengen en tevens te kijken naar vorm en inhoud van de te 
ontwikkelen app. Hiervoor is een aantal vragen voorbereid 
die in interviews nader zullen worden behandeld. Vanuit de 
bijeenkomst hebben zich inmiddels een aantal mensen aan-
gemeld voor het betreffende interview. We zullen u van het 
resultaat en de verdere voortgang op de hoogte houden.

Vervolgens gaf Jan Roes van VBOB Zorginnovatie een toe-
lichting op de naamswijziging en herhaalt nogmaals de 
centrale doelstelling namelijk: “Zorginnovatie laat ouderen 
mee bepalen met welke producten en diensten hun leven 
aangenamer wordt.” Aan de aanwezigen zijn folders uitge-
reikt, waarin vragen en argumenten staan om aan dit pro-
gramma deel te nemen. Er zullen ook exemplaren in het 
wijkhuis worden neergelegd. Meer informatie is te vinden op  
www.vbob.nl. Inschrijven kan via: zorginnovatie@vbob.nl. 
Vervolgens is overgegaan tot de bespreking van de versla-
gen van de laatste bijeenkomsten.
Het onderwerp zorg/WMO is zowel landelijk als plaatselijk 
nog steeds volop in beweging. Aangezien een aantal zaken 
(nog) niet duidelijk is en onder andere de SVB achterstan-
den heeft, evenals meerdere gemeenten, is het zaak goed 
te kwantificeren waar en hoe groot de werkelijke problemen 
zijn. De Stichting VBOB biedt via aangesloten bonden de 
mogelijkheid problemen en knelpunten aan te melden. Dit 
kan onder andere bij KBO-Brabant in Helmond. 

Kunstkamer en rondleidingen
Bij beide activiteiten zijn uit Senioren Brandevoort diverse 
vrijwilligers actief. Het is van belang dat de vrijwilligers goed 
geïnformeerd worden over de wijk en de zaken die daar spe-
len, opdat zowel tijdens een bezoek aan de Kunstkamer als 
bij de rondleidingen er voldoende aandacht aan deze on-
derwerpen wordt besteed.
Vervolgens is overgegaan tot behandeling van de in het 

WijkActiePlan genoemde en nog openstaande posten 
waarbij Senioren Brandevoort de kartrekkersrol vervult.

Seniorenhuisvesting
Er is aandacht besteed aan het onderwerp seniorenhuisves-
ting. Op verzoek heeft Johan van der Rijt van Compens ar-
chitecten uit Eindhoven een presentatie gegeven over hun 
plan om op percelen in de Juttebeemden seniorenwoningen 
zoals patiobungalows, te realiseren. Er is een groep geïnte-
resseerden die nu samen met hem de verdere stappen be-
spreekt. Daarnaast is er een groep die geïnteresseerd is in 
een collectieve voorziening die het senioren mogelijk maakt 
in de wijk te blijven wonen. Hiervoor wordt nu een afspraak 
gepland met een ontwikkelaar om te zien in hoeverre hier 
mogelijkheden in Brandevoort beschikbaar komen. 

Buurtpreventieteam
Er is inmiddels een buurtpreventieteam De Veste opgezet 
waarvan de leden hoofdzakelijk senioren zijn. Stefan Huijser 
heeft hiervoor een compleet plan opgesteld dat binnenkort 
door de beperkte groep wordt besproken. Op de 500 in de 
brievenbussen geposte uitnodigingen is nauwelijks positief 
gereageerd. Herhaaldelijk blijkt dat menigeen aangeeft be-
paalde onderwerpen belangrijk te vinden, maar bij concrete 
invulling helaas schittert door afwezigheid. We hopen van 
harte dat hierbij in de nabije toekomst positieve veranderin-
gen zullen optreden. 

Vervuiling station
We ergeren ons aan de vervuiling van het station en ver-
zoeken de Wijkraad met NS/ProRail te overleggen wat hier 
eventueel aan te doen valt. Het moge duidelijk zijn, dat ge-
brek aan sociale controle wel een van de oorzaken van de 
vernielingen en vervuiling is. Ook in het pand waar Jumbo is 
gevestigd, is sprake van vervuiling en vernieling in het ge-
deelte waar de lift zich bevindt. Ook hier de vraag aan de 
Wijkraad om met ons naar oplossingen te zoeken. 

Verkeer op De Plaetse 
De toegang tot De Plaetse en de daar gevestigde winkels 
dient voor vrachtwagens beter te worden geregeld, zodat 
deze niet over de boogbruggetjes rijden, maar daar waar de 
hiervoor beweegbare toegangspoorten zijn gemaakt. 
Verder rijden brommers met geel kenteken regelmatig veel 
te hard over De Plaetse. Een verzoek aan de Wijkraad om dit 
onderwerp met de buurtbrigadier dan wel de stadswacht 
te bespreken. Een positief punt mag worden genoemd dat 
vanuit Buurtpreventie contact is gemaakt met Domino’s 
Pizza en een deel van de brommers is vervangen door elek-
trische fietsen. Chapeau!

De volgende bijeenkomst is 29 januari 2016.

Senioren Brandevoort
tekst: Holke Flapper
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Hoofdstraat 105     5706 AK  Helmond     Tel 0492 539405     info@woutvanvlerken.nl     www.electroworldwoutvanvlerken.nl

BOSCH WASAUTOMAAT PELGRIM

WIJ LEVEREN EN INSTALLEREN 
ALLE MERKEN INBOUWAPPARATUUR / WITGOED / TV ETC.

WAQ 28496 NL 
VARIOPERFECT EXCLUSIV
WaveDrum™: deze speciale 
trommel beschermt uw 
kleding tijdens het wassen.

INBOUWINDUCTIE-
KOOKPLAAT
IDK 464 ONY
Extra vermogen met 
de boostfunctie.

  

  

NU

699,-
Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

B
DROOG

RESULTAAT

A
ENERGIE
KLASSE

8
KILO

VULGEWICHT

1400

VarioPerfect™ verkort de wastijd 
met 65% of wast 50% zuiniger.

VARIOPERFECT

10 jaar motor
garantie

Van 449.-
NU

349,-*100.-
VOORDEEL

Dier en Dokter Helmond   
Boerhaavelaan 66 
T. 0492 - 540 953
Ma.-Wo.-Vr. 9.00-18.00 uur,
Di.-Do. 9.00-19.00 uur

Dier en Dokter Mierlo   
Geldropseweg 8a
T. 0492 - 599 559
Ma.-Wo.-Vr. 9.00-19.00 uur,
Di.-Do. 9.00-18.00 uur,
Za. 9.00-12.00 uur

E. info@dier-en-dokter.nl
www.dier-en-dokter.nl
(Behandeling op afspraak)

Nieuwjaarswandeling 
op 17 januari 2016
Loopt u ook weer mee 
op zondag 17 januari 
met de Dier en Dokter 
Nieuwjaarswandeling? 

We wandelen dit keer over 
de Strabrechtse heide 
en verzamelen op de 

parkeerplaats aan het eind 
van de Heezerweg. Ga naar 
www.dier-en-dokter.nl voor 
meer informatie of meld u 

snel aan bij 
onze assistentes.

Diervriendelijke feestdagen 
en een geruisloos nieuwjaar!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BenB 4 foto_s 40 jaar brandevoorter.pdf   1   25-3-2014   13:31:37
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Het is vanzelfsprekend dat kinderen in Nederland naar 
school gaan. Voor kinderen in Sri Lanka is dat niet. Zij moe-
ten vaak grote afstanden overbruggen over onherberg-
zaam terrein of kunnen helemaal niet naar school, ook al 
zouden ze dat graag willen. Dat is precies waar het School-
busproject Sri Lanka zich mee bezighoudt.

In 2008 is het Schoolbusproject Sri-Lanka opgericht. Het 
project wordt uitgevoerd door leraren en leerlingen van 
het Carolus Borromeus College, in samenwerking met 
stichting Yaluva (www.yaluva.nl). Zij proberen elk jaar zo 

veel mogelijk geld in te zamelen. Met dit geld laat het 
schoolbusproject een schoolbus rijden door een bergach-
tig gebied tussen de stad Dangkanda en de Ratotta school 
tien kilometer verderop. Door deze bus kunnen vijfentwin-
tig leerlingen naar school en hoeven ze niet op de thee-
plantages te werken.
Elk jaar worden meerdere inzamelingsacties gehouden 
voor het schoolbusproject, zoals de veiling tijdens de kerst-
viering op school. Deze viering is 14 december vanaf 19.00 
uur in het atrium van het Carolus Borromeus College. U 
bent van harte welkom! Wij zien u graag bij de kerstviering!

Carolus 
steunt het Schoolbusproject Sri Lanka
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*

nefi t.nl/slimmecombinaties

N e f i t  h o u d t 

N e d e r l a n d  w a r m

Met de nieuwe generatie energiebesparende HR-ketels en duurzame 
oplossingen van Nefi t bent u klaar voor de toekomst. Nu tot € 350,- retour!

Nefi t. Zo easy kan het zijn.

*  Actie geldt van 11 september t/m 31 december 2015. 

Meer comfort. Minder energie. 

Bezoekadres
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond
info@heesmans.nl

Heesmans Installatie Techniek BV & Heesmans Dakwerken BV
Postadres
Postbus 2119
5700 DA Helmond

Huh koud? Ik zei toch dat je een 
Remeha cv-ketel moest nemen

remeha.nl/actieremeha.nl/actie

Huh? Korting tot wel € 300,-?! Jazeker! Van 1 oktober 2015 tot en met 29 februari 2016
krijg je bij aanschaf en installatie van één van de Remeha actieproducten een fi kse 

korting. Oplopend tot wel € 300,-. Kijk snel op remeha.nl/actie voor de actieproducten 

en voorwaarden of vraag ernaar bij jouw installateur. Remeha staat garant voor warmte.

Vervang je oude cv-ketel voordat je in de kou zit

Nu tot € 300,- voordeel

Tzerra Plus CW5

Met onze cv-ketel acties
zit u er warmpjes bij deze winter!

Vraag naar de uitgebreide documentatie en onze voorwaarden!

OF

Heesmans Installatie Techniek & Dakwerken
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL  Helmond

t (0492) 66 13 52
f (0492) 66 42 45
e info@heesmans.nl

CODE: BVC1-15

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u

€ 2,- korting op elk wasprogramma
bij Car Shine!*

www.CarShineHelmond.nl
Europaweg 152, 5707 CL  Helmond

(naast fit for free)

*geldig t/m eind januari 2016, niet geldig in combinatie
met andere acties, max. 1 bon per bezoek

CODE: BVC2-15

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u

€ 3,- korting op wasprogramma
nummer 1  (Hydro-Pearl)*

www.CarShineHelmond.nl
Europaweg 152, 5707 CL  Helmond

(naast fit for free)

*geldig t/m eind januari 2016, niet geldig in combinatie
met andere acties, max. 1 bon per bezoek

Coupon 1: Coupon 2:
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Vol goede voornemens het nieuwe jaar in? Ja zeg, kom nou!
Ach, je kent het wel: als het einde van het jaar nadert en je 
bedenkt wat dit jaar toch uiteindelijk níet gelukt is. En voor 
het volgende jaar weer nieuwe voornemens?! Ja zeg, kom 
nou! Goede voornemens zijn ook zelden leuk, toch? Stop-
pen met roken, minder snoepen, minder drinken, en ga zo 
maar door. Meer bewegen is er ook zo één.

Zeg nou zelf: als je een dag hard hebt gewerkt, en de kin-
deren liggen eindelijk in bed, wil je toch heerlijk op de bank 
met een lekker boek, een leuke film, een glaasje en iets te 
knabbelen. Wat gaat daar nou boven?

Luister…
Beeld je eens in dat je op zo’n zelfde avond wél zou gaan 
bewegen, wél zou gaan sporten, hardlopen misschien? Dat 
je de kou in je neusgaten voelt kriebelen, je wangen rood 
kleuren van de inspanning en je het bloed voelt stromen. 
Of denk eens aan een mooie lenteochtend, met de eerste 
zonnestralen, terwijl je door het bos loopt met een groepje 
medelopers. Bij thuiskomst blijk je zelfs al een kleurtje te 
hebben. En dat dat briesje dat de ene keer in je gezicht 
blaast, je de andere keer zachtjes vooruitduwt. Stel je dan 
eens voor hoe heerlijk die warme douche daarna voelt en 
hoe voldaan je je voelt over je prestaties: nét ietsje langer 
dan de vorige keer, en misschien ook al wel een tikkie ge-

makkelijker. Nog los van de leuke verhalen die je onderweg 
hoort en het plezier dat je met elkaar hebt. 

En dán kruip je lekker op de bank met een boek en kijk je 
een leuke film mét iets lekkers. Echt! Je zult er véél meer 
van genieten.

Ben jij ook benieuwd naar dat fijne en voldane gevoel? En 
wil je zoals Marjolein die pas met hardlopen is begonnen 
zeggen: “Hardlopers zijn blije mensen.” 

Kom dan eens kijken bij ons, op het Sportpark Brande-
voort, bij Lopersgroep Brandevoort op een maandag- of 
woensdagavond om 19.00 uur of een zaterdagochtend om 
09.15 uur. Op 16 januari start een nieuwe groep lopers en 
loopsters die nooit eerder of misschien heel weinig hebben 
gelopen. Pak die kans! Probeer gewoon een keertje mee te 
doen, al is het maar uit gezonde nieuwsgierigheid. Je vindt 
uitgebreide informatie op www.lopersgroepbrandevoort.
nl en als je vragen hebt, kun je een mailtje sturen naar  
info@lopersgroepbrandevoort.nl.

Doe jezelf dat plezier en laat je verrassen door je eigen 
prestaties. Kan het mooier?

Ja zeg, kom nou! Tot 16 januari!

Fun to Run 
tekst: Anita Janssen / foto: Rianne van Lierop
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Het ligt alweer enkele weken achter ons. Dickensnight 
2015. Wat een bijzondere editie was het weer. Misschien 
wel omdat het de dertiende was op 13 december. Twee 
maal dit getal heeft toch wel iets mysterieus. En juist 
dat past precies in het plaatje van Dickens. De verwach-
tingen waren groot, van de organisatie, deelnemers en 
vrijwilligers. Tevredenheid, trots en blijheid zijn zeker de 
positieve uitkomsten van deze editie. 

Bij aanvang van de Dickensmarkt regent het, maar het 
weerhoudt de Dickensfans er niet van om de markt te 
bezoeken. De intieme kerstsfeer is volop aanwezig. Bij de 
aankomst op het station in Brandevoort wacht je meteen 
een warm welkom in de vorm van een oplaaiend vuur. 
Dit heeft de Scouting aangebracht voor het roosteren 
van de marshmallows. Kinderen vermaken zich rond het 
vuur. Een muziekgezelschap trakteert de zojuist aange-
komen passagiers op melodieuze kerstliederen. Zo ko-
men de bezoekers meteen al in de stemming. De eerste 
nostalgische omarming voelt fijn. In de Herselsestraat 
loopt een grote groep mensen een locatie binnen om het 
uitvoeren van een aantal oude ambachten te bewonde-
ren. Natuurlijk sluit ik me bij hen aan. Want dit is nieuw. 
De stoelenmatter en de mandenvlechter tonen hun 
vakmanschap. Een leuk gesprek kan niet uitblijven. De 
mattenklopper die er ligt, herinnert me aan mijn jeugd-
jaren. Menig maal heb ik wat klappen hiermee gehad. En 
ik denk velen met mij. De schoonschrijver laat zien hoe 
er destijds met een kroontjespen werd geschreven. “Als 
je dit doet, moet je geen stress hebben,” zeg ik tegen 
hem. Hij beaamt het lachend en schrijft in een heerlijk 
relaxt tempo door. Ik schuifel verder en mijn mond valt 
open van verbazing. Zo’n mooie victoriaanse outfit zag 
ik nog nooit. Een vrouw met een diepblauwe hoepelrok 
en een schattig hoofddeksel is bezig met het maken van 

een schets. Een vrouw in Dickenskleding staat model. 
Even verderop worden er foto’s gemaakt. Want wil je een 
mooie bekroning op je bezoek aan Dickensnight, dan kun 
je gekleed in de stijl van weleer op de foto met iemand 
van de Dickensfamily. Buiten begin ik aan mijn eerste 
rondje. Meteen valt mijn blik op de zes jeugdonderne-
mingen. De jongens en meisjes hebben hun kramen leuk 
ingericht. Een ware trekpleister. Bijna bots ik tegen de 
gebochelde op. Hij oogt niet blij. En Scrooge houdt hele-
maal de boot af. Het enige wat hij met een chagrijnig ge-
zicht zegt is: “Gaat u nou maar schrijven.” Ik kan een lach 
niet onderdrukken. De kramen tonen hun waar. Er is van 
alles te koop. Kerstcadeaus, handgemaakte accessoires, 
hoeden, maretakken en lekkernijen. Het is te veel om op 
te noemen. Plotseling dringt de geur van oliebollen mijn 
neus binnen. Ondertussen passeert een groepje wee  
shuiskinderen en hun kerstliedjes brengen mij nog meer 
in de stemming. In de Markthal geniet ik van de klanken 
van BRANDtastic en een heerlijk glaasje glühwein. Hier-
na slenter ik door en kom aan bij de ijsbaan. Kinderen 
schaatsen en hebben plezier. Wat een leuk winters ta-
fereeltje is dit ondanks de zachte temperaturen. Tussen 
half vijf en vijf uur wordt het schemerig. Hier heb ik op 
gewacht. Nu ervaar ik nog meer, hoe warm en intiem dit 
deel van Brandevoort is. De tijd en wereld van Charles 
Dickens nemen op dit moment nog meer vormen aan. De 
verlichting, langs de karakteristieke gevels, de nostalgie. 
Dit alles pakt me. Het is zo uniek. In gedachten roem ik 
de organisatie, de vele vrijwilligers, de deelnemers, de 
koren en de vele bezoekers. Een groot compliment voor 
de betrokken inzet. Het is weer geslaagd. 

Door jullie kreeg deze dertiende Dickensnight weer een 
speciaal en bijzonder tintje. Op naar de veertiende editie. 
We tellen alweer af. Het is nog maar een week of vijftig…

Dickensnight,
speciaal en bijzonder…

tekst: Hetty Aarts / foto: Vincent Knoops
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Besselhoeve 24 • HelmondVraagprijs € 350.000,-- k.k.

Teunishoeve 7 • HelmondVraagprijs € 399.000,-- k.k.

Spoormakerserf 5 • HelmondVraagprijs € 418.000,-- k.k.

Kolkbeemden 28 • HelmondVraagprijs € 299.000,-- k.k.

Buitenvoort 4 • HelmondVraagprijs € 500.000,-- k.k.

Belenhoeve 3 • HelmondVraagprijs € 799.000,-- k.k.

Helmond  T 0492 549055
helmond@woonplezier.nl  www.woonplezier.nl

Prettige feestdagen en veel Woonplezier in Brandevoort!   

Namens alle medewerkers van ons kantoor wensen wij u prettige feestdagen en  
ontzettend veel Woonplezier in 2016!  

Wij kunnen terugkijken op een uitstekend jaar waarbij wij, mede door onze  
flexibiliteit, op ieder gewenst tijdstip al onze huidige opdrachtgevers, woningzoekende  
en verkopers waarvan we het huis hebben verkocht (of aan hebben verkocht!) naar volle 
tevredenheid hebben geholpen met het realiseren van hun woonwensen.
Verder hebben wij weer vele leuke ideeen om ook uw woning te verkopen in 2016! 

Bent u op zoek naar een makelaar die 24 uur per dag (ook op zaterdag!) voor u klaar  
staat? Neem dan contact met ons op om kennis te maken (0492-549055).  

Ruud Hesen, Makelaar

‘Al sinds 40 jaar het 
succesvolle fundament 
onder de lokale 
woning markt met een 
vernieuwende, creatieve en 
verfris sende kijk op woning-
presentatie en verkoop! 
Onze dienstverlening staat als 
een huis en onze enthousiaste 
makelaars staan voor u klaar 
om ook uw woning te 
verkopen...! Laat u overtuigen 
van onze meerwaarde!’

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!
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Ons magazine verschijnt tien keer per jaar en valt gratis in 
de brievenbus. Daarnaast plaatsen we elke uitgave als PDF 
op www.brandevoortercourant.nl, zodat ook geïnteres-
seerden buiten de wijk de BC kunnen lezen. In 2016 bieden 
wij alle ondernemers binnen en buiten de wijk diverse ad-
vertentiemogelijkheden. Zo kunt u kiezen uit verschillende 
advertentieformaten in ons blad en op de website bieden 
wij bannermogelijkheden. 

Ondernemersinterview 
Adverteert u in ons magazine, dan kunt u zich eveneens aan-
melden voor de ondernemersrubriek. U komt in een spread 
extra onder de aandacht van de wijkbewoners. U vertelt het 
verhaal. Het team van de BC zorgt voor het interview en de 
fotografie. Tal van ondernemers zijn u voorgegaan en heb-
ben ervaren dat dit verhaal zeker bijdraagt aan de naamsbe-

kendheid in de wijk. Kijk voor de spelregels op onze website.

Makelaars/huizenverkopers let op! 
Bent u makelaar of wilt u als particulier uw woning verko-
pen? Dan bieden wij u nu ook de mogelijkheid om uw wo-
ning extra onder de aandacht te brengen via een spread, 
in een rubriek genaamd Binnenkijken. Een fotograaf maakt 
de foto’s en een redactielid maakt samen met u het ver-
haal. Wordt de woning via een makelaar aangeboden, dan 
komt het logo van de makelaar bij de tekst te staan. 

Informatie 
Heeft u nog vragen, neem dan contact op via www.brande-
voortercourant. nl/adverteren.html of stuur een e-mail naar 
Paul Princen via advertenties@brandevoortercourant.nl.  
Op onze website vindt u uiteraard ook al onze tarieven.

Ondernemers opgelet!
Kent Brandevoort uw onderneming al?
Hoe groot is uw naamsbekendheid in onze wijk Brandevoort? Een wijk met zo’n 
9.200 inwoners en die nog steeds groeiende is. Wilt u onder de aandacht van de 
Brandevoorters komen? Adverteer dan het komende jaar in de Brandevoorter Cou-
rant, het wijkmagazine dat graag gelezen wordt door alle wijkbewoners, van jong 
tot oud. In 2016 loopt de oplage op tot ruim 3.500.
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Cijnsbeemden 2,  5706 NP Helmond
Mobiel: 06-29574376,  E-mail: info@deinstallatieman.nl

Nefit TrendLine HR-ketel

www.deinstallatieman.nl

ERKEND
INSTALLATEUR

Met 7 jaar
garantie!

tot € 150,-cashbackbij installatie van een
Nefit Trendline cv ketel

 
(vraag naar de voorwaarden) 

MetaVita
Trainer Hormoonfactor | Detox Coach | Mental Coach 

De weg naar een gezond, slank en energiek leven

Bel voor meer informatie 
of maak een afspraak 
Meta Bloks
Vossenbergdreef 11
5709 RC  Helmond

T: 06 22 710 740
E: info@metavita.nl
W: www.metavita.nl

-Ben jij opzoek naar meer energie?
-Wil je letterlijk en figuurlijk weer lekker in je vel zitten?
-Wil je voor eens en altijd afscheid nemen van die 
extra kilo's?

Wacht niet langer en neem je gezondheid in eigen hand 
en zet samen met mij de eerste stap naar een gezonde jij!

Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer

Koeriersdiensten
Chauff eursdiensten

Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer

78.11.22
www.taxicentralebrandevoort.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Maak kennis met wijn!
Je gaat nog meer van wijn genieten als je er 
meer over weet! Voor zowel wijnliefhebber  
als HORECA-medewerker!

Wijnvignet - 2 avonden
20 januari + 3 februari, 30 maart + 6 april 2016

Wijnoorkonde - 5 avonden
Start 20 april 2016  

Wijnbrevet - 10 avonden
Start 22 februari 2016

Info: 06 21813048
WWW.KARINLIPS.NL

  

Vraag een gratis proe� es aan 

en kijk voor meer informatie 

op www.atmayoga.nl

Atma yoga
“the power within”

Yoga in ‘t Brandpunt, Brandevoort
Power yoga en nu ook 
easy � ow yoga
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In Brandevoort wonen mensen die bijzondere prestaties 
hebben geleverd. Stijn Nouwen is zo iemand. Hij is BMX-
er (fietscross) en is derde van de wereld en Nederlands 
kampioen in punten geworden.
Een aantal maanden geleden stond Stijn met een artikel 
in de Brandevoorter Courant. Na zijn bijzondere sport-
prestaties, waarvoor alles moest wijken, wilde hij wat rus-
tiger aan doen. Zo heeft hij meer tijd voor ander zaken 
zoals zijn studie en zijn eigen bedrijf. Ik vroeg mij toen al 
af of hij echt rustig aan ging doen. Zijn BMX-prestaties 
hebben hem tenslotte een plek voor de komende wereld-
kampioenschappen in Colombia opgeleverd. Een kans om 

niet te laten liggen, zou ik zeggen. Een kans om wereld-
kampioen te worden. 

Enige weken terug benaderde Stijn mij met de mededeling 
dat hij toch graag naar Colombia wil. Begin maart begin-
nen voor hem de belangrijke wedstrijden. Daarvoor moet 
hij al zijn spullen compleet hebben en hij zoekt daarom 
sponsoren die hem willen helpen. Mocht jij Stijn kunnen 
en willen helpen wereldkampioen te worden, neem dan 
alsjeblieft contact met hem op. Het kan in de vorm zijn 
van materialen, diensten of geld. De gegevens van Stijn 
Nouwen: stijn-nouwen@hotmail.com, 06 179 471 21.

Wordt Stijn BMX-
wereldkampioen?

tekst: Marc Dekkers / foto: Milou Hendriks 
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Lieve van Soest is op 9 juni 1996 geboren in Geleen (L) als 
oudste dochter in een gezin dat verder bestaat uit vader, 
moeder en een zus. Vader werkt bij de arbeidsinspectie en 
haar moeder is een gepassioneerd medisch pedicure met 
een eigen praktijk in Brandevoort.
Op wens van de werkgever van haar vader moet het gezin 
zich gaan vestigen in de regio Eindhoven en dus begint er 
een zoektocht naar een woning in deze omgeving. Haar 
ouders komen op internet impressies tegen van Brande-
voort in aanbouw en die beelden spreken hen erg aan. Dus 
besluit de familie Van Soest in deze wijk vanaf papier een 
huis te kopen aan de Broederwal waar ze in 2001 intrek-
ken. Lieve zit dan in groep 1 van de basisschool in Elsloo (L) 
en na de verhuizing gaat ze naar groep 2 van OBS Bran-
devoort. Ze doorloopt de school met heel veel plezier en 
is daarmee klaar in 2008. Vanaf haar prilste jeugd is haar 
droom kleuterjuffrouw worden. Daarom kiest ze ook voor 
een opleiding in die richting en gaat naar het vmbo-t , de 
vroegere mavo, aan het Jan van Brabant College aan de 
Molenstraat in Helmond. 

Passie voor dans
In haar vrije tijd beoefent Lieve meerdere hobby’s zoals 
onder andere turnen, dansen en toneelspelen. Ze komt er 
in de loop van de tijd echter achter dat ze hiervan dansen 
toch wel het allerleukste vindt. Ze is al lange tijd op dansles 
bij Davita Meulendijks-Van der Zanden van Studio-LOL, nu 
VITAZ, en het klikt bijzonder goed tussen die twee en die 
band wordt in de loop van de tijd alleen maar hechter. 
In 2012 doet ze met goed gevolg eindexamen vmbo-t. Dan 
wil ze verder doorstromen en ze kiest voor de versnelde 
tweejarige opleiding Onderwijsassistent Excellent aan het 
Summa College in Eindhoven. Ook hier volgt ze de lessen 
met plezier en behaalt het diploma in 2014. Dan heeft ze 
even genoeg van school en wil ze gaan werken. Ze gaat een 
baantje zoeken en omdat ze al vanaf 2012 bij Jumbo Bran-
devoort een bijbaantje heeft, kan ze hier voor meer uren 
aan de slag als verantwoordelijke bij de kassa-afdeling. 
Vanaf 2010 assisteert Lieve bij de danslessen voor kinde-
ren van Studio-LOL. Dit vindt ze echt fantastisch, vooral het 
omgaan en werken met kinderen. Gelijktijdig met haar baan 
bij Jumbo geeft Lieve inmiddels zelfstandig les bij VITAZ.

In de loop van 2014 volgt ze een opleiding voor allround 
dance instructor bij AALO (Aerobic Academie Lichamelijke 
Opvoeding) waarvan ze eind 2014 het erkende diploma in 
haar zak heeft. Met dit diploma kun je danslessen (mix van 
streetdance, hip hop enzovoort) geven aan mensen van 
allerlei leeftijden. Naast het lesgeven in dansen aan kinde-
ren, gaat ze bij VITAZ ook sportlessen trampolinespringen 

geven aan volwassenen. En dit lukt, door haar eigen prak-
tijkervaring en onder begeleiding van Davita Meulendijks, 
heel aardig. 

Een eigen danspraktijk
In deze periode krijgt Lieve zeer onverwachts de vraag 
van Davita of zij er niets voor voelt een gedeelte van haar 
klanten over te nemen en op deze manier voor zichzelf 
te beginnen. Met als reden dat het werk haar boven het 
hoofd begint te groeien. Mede vanwege haar jonge leef-
tijd valt deze vraag Lieve nogal rauw op het dak. Ze moet 
hierover uiteraard eerst zelf goed nadenken en overleg-
gen met haar ouders. Na toch redelijk korte tijd van over-
denken durft Lieve de sprong in het diepe te wagen en 
zegt ze ja tegen het voorstel. Een voorstel dat inhoudt 
dat Lieve de lessen overneemt van de leerlingen die ze 
zelf al onder haar hoede heeft. Hieraan worden binnen 
zeer korte termijn nog twee lessen toegevoegd. In totaal 
dus drie danslessen aan kinderen en één sportles (tram-
poline) aan volwassen. Een en ander heeft tot gevolg dat 
Lieve op negentienjarige leeftijd haar eigen bedrijf kan 
inschrijven bij de KvK onder de naam Studio Let’s Shi-
ne. Haar bedrijf is te vinden op: www.studioletsshine.nl,  
info@studioletsshine.nl en tel. 06 349 885 77. De lessen 
worden gegeven in de gymzaal van de Vendelier aan de 
Roefvoort 4.
Ondertussen heeft ze op 1 november ook het EHBO-di-
ploma voor kinderen in ontvangst mogen nemen. Omdat 
ze binnen haar eigen bedrijf nog geen volledige dagtaak 
heeft, werkt ze gelijktijdig op parttimebasis bij McDonald’s 
in Geldrop. Al met al is ze tezamen zo’n vijfenveertig uur 
per week aan het werk.

Het liefste wil Lieve meer sportlessen gaan geven aan vol-
wassenen en daarom start ze in februari met het volgen 
van een fitnessopleiding. In de afgelopen weken heeft ze 
ook workshops gegeven voor JIBB (Jeugd in Beweging) en 
er staan nog meer lessen op verschillende basisscholen 
gepland. Ze hoopt dat ze genoeg verdient en daardoor in 
de toekomst wat kan sparen, zodat ze dan haar ultieme 
droom, het hebben van een eigen pand, een goedlopen-
de opleiding en, last but not least, een goede naam op-
gebouwd te hebben, heeft kunnen bereiken. Brandevoort 
vindt ze een superwijk om te wonen en te werken. Want zo 
zegt ze: ”Je voelt je hier veilig, het is een nette wijk.”

tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops 

Lieve van Soest
jongste onderneemster van de wijk

Wilt u als ondernemer ook eens geïnterviewd worden? 
Kijk op pagina 17 voor de mogelijkheden en informatie.
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Tot 2 maanden  
GRATIS sporten? 
Schrijf je nu in! 

Sport nu in het meest 
complete sport- en  
ontspanningscentrum 
van de regio!
•	 Fitness	met	begeleiding

•	 Voedingsbegeleiding		

en	-advies

•	 Meer	dan	60	live		

groepslessen	per	week

•	 Personal	Training

•	 Vernieuwde  

saunafaciliteiten

•	 Zwembad	met	whirlpools

•	 Tennis	&	Squash

•	 Indoor	Sporten

•	 NIEUW:	Indoor	Golf

•	 Kids	Club

NU INSCHRIJVEN

1	maand	G
RATIS	b

ij	het	af
sluiten	

van	een
	jaarlidm

aatscha
p

	2	maanden
	GRATIS

	bij	het	
afsluite

n	van	e
en	twee

jarig	lid
maatscha

p

De	Brug	Active			•			Arkweg	3-17			•			5731	PD	Mierlo					
	Tel.	(0492)	-	678	880			•			info@debrugactive.nl			•			www.debrugactive.nl
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De eerste workshop ‘haarvlechten speciaal voor vaders’ is 
een feit. Op 18 januari gaan tien vaders met hun dochters 
naar een kapperszaak in Mierlo-Hout om drie verschillen-
de vlechten te leren maken. In twee uur tijd leren ze een 
paardenstaart, een visgraatvlecht en een paardenvlecht te 
maken. Met als voornaamste doel: een glimlach op het ge-
zicht van hun dochter. Marcel Willems en Patrick van Hoof 
horen bij de eerste deelnemers.

Elke ochtend gehannes
Het initiatief komt van Patrick, alleenstaande vader van 
dochters Nine (6) en Julie (4). “Haren vlechten, het klinkt 
zo simpel. Maar niet voor mij. Ik sta geregeld in de ochtend 
letterlijk en figuurlijk met mijn handen in het haar, want 
mijn meiden weten precies wat ze willen,” begint Patrick 
zijn verhaal. Marcel valt hem bij: “Mijn dochter Senna van 
vier wil ook graag een Elsavlecht. Geen idee hoe dat moet. 
En vanaf januari zal ik geregeld haar haar moeten doen en 
kan ik dit niet meer afschuiven richting Lisette, mijn vrouw. 
Zij heeft vanaf januari een baan waarbij ze geregeld ook 
naar het buitenland moet reizen.” Tijd voor beide mannen 
om actie te ondernemen.

Overweldigende reacties
Patrick zocht eerst op het internet naar een workshop in 

de buurt. Maar die bestaat niet. “Ik heb toen via mijn eigen 
Facebookpagina een oproep geplaatst en kreeg direct po-
sitieve reacties van zeven andere vaders. Tja, wie A zegt, 
moet ook B zeggen. Ik heb toen contact gezocht met Ca-
rin van den Hurk van kapsalon Your Style in Mierlo-Hout. 
Zij reageerde direct enthousiast. Haar kapsalon heeft tien 
stoelen, dus ben ik op zoek gegaan naar meer deelnemers 
via de Facebookpagina’s Weggeefhoek en Durf te vragen 
van Brandevoort, Mierlo en Mierlo-Hout. De reacties zijn 
overweldigend. Er is dus echt vraag naar,” geeft Patrick 
aan. “Lisette zag die oproep,” gaat Marcel verder. “Ik heb 
geen moment geaarzeld en me direct aangemeld.”

Uitbreiding van je vriendenkring
Beide vaders zien deze workshop als een oplossing voor 
een praktisch probleem waar ze (bijna) dagelijks tegen-
aan lopen. Daarnaast is het een mooie invulling van je 
quality time met je dochter en ook niet verkeerd: je leert 
weer nieuwe mensen in de wijk kennen. Marcel en zijn ge-
zin wonen sinds anderhalf jaar in de wijk. “Wij hebben op 
verschillende plaatsen in Nederland gewoond, maar ook 
in het buitenland. De ouders van Lisette wonen niet zo ver 
hier vandaan en zo kwamen we in contact met Brande-
voort. We hebben eerst een huis in De Hoeves gehuurd, 
maar binnenkort gaan we kopen. Wij vinden Brandevoort 
een prachtige wijk met veel voorzieningen. De wijk is zeer 
gemêleerd. Zo ook mijn nieuwe vriendenkring: mensen uit 
Helmond, van buiten Helmond en ook van internationale 
afkomst, omdat zij werken bij bijvoorbeeld Philips en ASML. 
Dit maakt Brandevoort een heerlijke plek om te wonen.” 
Met het deelnemen aan deze workshop leer je weer nieuwe 
mensen kennen, geven Marcel en Patrick aan. Voor alleen-
staande vaders en nieuwkomers in de wijk is het niet altijd 
gemakkelijk om nieuwe contacten te leggen. Dit laagdrem-
pelige initiatief levert zeker weer nieuwe kennissen op.

Nieuwe workshop gepland
Vanwege de vele positieve reacties worden er in 2016 meer 
workshops georganiseerd, ook in Brandevoort. Via de Fa-
cebookpagina ‘Vaders voor dochters’, die Patrick heeft aan-
gemaakt, vind je meer informatie en kun je je aanmelden. 
Patrick bruist van de ideeën. Zo heeft hij ook plannen voor 
een workshop schminken. Carnaval komt er weer aan, dus 
dat is ook een moment dat je meer wilt dan een paar ve-
gen aanbrengen op een kindersnoetje. En ook de moeders 
vergeet hij niet. Via zijn nieuwe Facebookpagina ‘Moeders 
voor zoons’ zal hij in 2016 ook nieuwe ideeën aandragen. 

tekst: Patricia Teuns 

Pap, ik wil een Elsavlecht!
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Marc en Cinie van Ierland wonen al sinds 2001 met heel 
veel plezier in hun mooie en verrassend grote tweekapper 
aan Groot Schuilen 13. Zowel de woning als de tuin is sfeer-
vol ingericht. Echt een instapklare woning met een mooi 
afwerkingsniveau.

“Als eerste bewoners hebben we onze woning geheel naar 
eigen smaak kunnen inrichten. Wij vinden het hier een heer-
lijke plek om te wonen,” vertelt Cinie enthousiast. Vooral de 
leefkeuken, die ze in 2008 hebben geplaatst, is hun favo-
riete plek. Heel wat uurtjes brengen ze hier met hun twee 
kinderen Daan en Sam door. Waarom dan te koop zetten? 
De doorslag is de bijna afgeronde Santai Guasha opleiding 

van Cinie. Het geleerde wil ze nu heel graag in de praktijk 
brengen. Om dit te realiseren is een praktijk aan huis ge-
wenst. Een plek waar ze klanten in privacy kan ontvangen. 
In Brandevoort zoekt het gezin nu een andere plek, waar 
ze hun nieuwe droomplek met praktijkruimte kan verwe-
zenlijken. “Natuurlijk jammer dat we hier niet kunnen blij-
ven, maar we blijven wel in Brandevoort wonen. De sfeer, 
de mensen en de vele voorzieningen voor ons hele gezin, 
maakt de wijk een geliefde plek om te wonen. We zullen 
met dubbele gevoelens afscheid nemen van deze woning, 
waar ook onze kinderen zijn opgegroeid. Toch, ik ben er 
van overtuigd dat ook andere (nieuwe) wijkbewoners hier 
hun nieuwe thuis gaan vinden,” sluit Marc het verhaal af.

tekst: Patricia Teuns / foto: Danielle Verbeek

B I N N E N K I J K E N

advertorial
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Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350

Madelon Janssen
Tea Bijlsma

● Eigen echospreekuur
● Flexibele spreekuurtijden, ook ‘s avonds en in het weekend
● Geldrop - Mierlo - Mierlo-Hout - Brandevoort

Echtscheiding

Alimentatiezaken

Ontslagzaken

Incassozaken

Letselschadezaken

Bestuursrecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mr. R.P.V.W. Willems

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mr. G.B.J.M. Janssens

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mw. Mr. L.P.W. Zanders

 Scheiden met begrip

2divorce.nl

Wie gaat scheiden heeft behoefte aan rust en  
zekerheid. Aan goed onderling overleg. 
Concrete stappen en overzicht, 
zodat jullie weten waar je staat. 
Met goede afspraken die 
werken in de toekomst.

Vast tarief, eerste adviesgesprek gratis.

GOED SCHEIDEN
HET KAN ECHT

Emmely Plas 
e.plas@2divorce.nl
06 - 3073 8173
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Er zijn kinderen die leren moeilijk vinden. Ze hebben op 
school moeite met lezen, taal en spelling of met rekenen. 
Soms voelen ze zich daardoor helemaal niet meer prettig 
in de klas. Het geven van extra tijdelijke begeleiding in de 
vorm van remedial teaching kan ervoor zorgen dat kinde-
ren weer makkelijker gaan leren. Belangrijker: dat ze zich 
fijner gaan voelen in de klas.

Elk kind is een belofte
Goed kunnen lezen, goed kunnen rekenen, het zijn basis-
vaardigheden die nodig zijn om mee te kunnen doen op 
school. Hoe goed uw kind ook zijn best doet soms heeft 
het een duwtje in de rug nodig. Samen met de leerkracht 
kunt u extra hulp zoeken voor uw kind. Dat kan bij Stich-
ting Remedial Teaching Helmond. Extra ondersteuning kan 

ervoor zorgen dat uw kind op termijn het onderwijspro-
gramma weer kan volgen. 

Hoe kunt u remedial teaching aanvragen?
De stichting kan ervoor zorgen dat uw kind, wanneer het 
op de basisschool zit, maximaal twee jaar lang remedial 
teaching kan volgen. De stichting betaalt een deel of het 
gehele bedrag dat voor deze ondersteuning nodig is. Of 
u een eigen bijdrage moet betalen is afhankelijk van uw 
inkomen of vermogen. Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website www.srth.nl. Wilt u een aanvraag doen dan 
kunt u via de site het contactformulier invullen. De stich-
ting neemt dan met u contact op. Ook kunt u met de leer-
kracht samen een aanvraag indienen.

Extra aandacht voor spelling, lezen en rekenen

Ook in Brandevoort

Zit het schrijven in je bloed? Heb je altijd al de wens gehad 
om je het schrijven meer eigen te maken? Wil je bijdra-
gen aan een goed gelezen magazine? En ben je ouder dan 
achttien? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Er gebeurt van alles in Brandevoort. En daar willen wij heel 
graag al onze wijkbewoners (jong en oud) van op de hoog-
te stellen. Wij zijn een klein vast team vrijwilligers (redac-

teuren, fotografen en ontwerpers) dat voor tien uitgaven 
per jaar schrijft over evenementen en gebeurtenissen in 
de wijk. Wij zoeken voor 2016 versterking! Weinig ervaring? 
Geen probleem. Als je het maar leuk vindt om af en toe die 
‘pen’ eens op te pakken om over jouw verenigingsleven of 
andere wijkgerelateerde onderwerpen te schrijven. 
Als je geïnteresseerd bent, kun je contact opnemen via  
redactie@brandevoortercourant.nl.

Word nu schrijver 
bij de Brandevoorter Courant
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Broekstraat 87
5731 RA Mierlo
T. 0492 - 700205

Wij wensen u
een gelukkig nieuwjaar!

 
   T 0492-55 99 88  

   E info@andre-relou.nl  I www.andre-relou.nl

Gezondheidscentrum
Brandevoort
De Plaetse 98 B, Helmond
T: 0492 - 504712
M: 06 - 46012212

Gezondheidscentrum
Brandevoort
De Plaetse 98 B, Helmond
T: 0492 - 504712
M: 06 - 46012212

• praktijk met twee 
 enthousiaste
 en ervaren
 verloskundigen

• overdag en ‘s avonds 
 spreekuur

• echoscopie in eigen 
 praktijk

• informatieavonden

• kinderwensspreekuur
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tekst: Werkgroep Kunstkamer Brandevoort

Kunstkamer Brandevoort
verhuist naar groter pand

Op 20 december is de Kunstkamer verhuisd naar een groter 
pand in het centrum van De Veste. De voormalige winkel-
ruimte van Top1Toys aan de Laan door de Veste 116 is het 
nieuwe onderkomen. In de maanden januari en februari 
gaat de werkgroep van de Kunstkamer energiek aan de slag 
om de nieuwe ruimte te schilderen en in te richten. Omdat 
deze winkel netjes is achtergelaten, zijn de werkzaamheden 
te overzien. De werkgroep verwacht in maart weer met een 
nieuwe tentoonstelling te kunnen starten. Wij danken de 
kunstenaars en de vrijwilligers van de afgelopen drie ten-
toonstellingen hartelijk. De exposanten van de laatste ten-
toonstelling hebben veel bewoners uit de wijk met actieve 
workshops met veel enthousiasme onderhouden. 

Werkgroep Historie
De werkgroep Historie heeft verschillende bijeenkomsten 
gehouden en biedt sinds december veel historische infor-
matie met nieuwe technologie aan de bewoners van Bran-
devoort aan. 
Historie komt tot leven via nieuwe digitale informatie van de 
apps. Door de QR-codes met jouw smartphone in te scan-
nen komt informatie over de wijk tot leven. Probeer het zelf 
maar!
Maar wij zijn van mening dat het beter is om zelf door de wijk 
te lopen, de tour te volgen en even te mijmeren dat u op een 
plek staat die 3000 jaar geleden al door onze voorouders als 
bijzonder werd ervaren. De Izi.travel app helpt u hierbij.

Ondertussen heeft de heemkundekring met een indruk-
wekkende spreekbeurt haar visie op Brandevoort van wel-
eer gehouden. Meer dan vijftig bewoners uit Brandevoort, 
maar ook uit Mierlo en Mierlo-Hout hingen aan de lippen 
van Rinie Weijts van heemkundekring Myerle uit Mierlo. Een 
zonder meer zeer geslaagde avond voor de luisteraars, die 
meerdere malen verrast spontaan reageerden op plaatjes 
uit de wijk van vroeger. Het was eigenlijk een feestje van 
herkenning.

Kunstkamer op Dickensnight
Graag melden wij u nog de enerverende drukte die onze 
kraam op Dickensnight ten deel is gevallen. Veel bewoners 
uit de wijk weten nu van ons bestaan en de mensen uit de 
regio zullen volgend jaar graag onze vervolgactiviteiten be-
wonderen. Op bijgaande foto’s krijgt u een kleurrijke indruk 
van de bezoekers van onze kraam. Zowel de kunst van de 
Kunstkamer als de uitleg over de nieuwe digitale informa-
tie van de Werkgroep Historie verraste menig bezoeker op 
een aangename manier. Zeker in de Kunstkamer zelf kon-
den veel echt geïnteresseerde bezoekers nog voor de laat-
ste keer rustig rondkijken. En voor de glasdemonstraties 
van Sonja Sol was het permanent een drukte van belang. 
De sfeervolle en gezellige drukte paste prima bij Dicken-
snight. Graag tot ziens in onze vernieuwde Kunstkamer aan 
de Laan door de Veste 116. U ontvangt tijdig de uitnodiging 
daarvoor.



30

Wie is de knapste man van Nederland of zelfs van de we-
reld? De drieëntwintigjarige Anderson Coelho Riberto, 
woonachtig in De Veste, gaat in 2016 deze strijd aan. On-
langs is hij door de Nederlandse jury van Men Universe 
uit 500 Nederlandse mannen gekozen tot finalist. Samen 
met dertig andere mooie mannen strijdt hij in april om de 
titel Men Universe Nederland. Wint Anderson deze titel 
dan gaat hij in de zomer naar de Dominicaanse Republiek 
om te strijden voor de titel Men Universe. De Nederlandse 
winnaar ontvangt een driejarig contract bij IMI Models en 
een leuk geldbedrag. “Ik wil wel de opvolger worden van 
Eindhovenaar Rogier Warnawa die in 2015 Men Universe 
(MU) werd. Door deze prijs zijn voor hem tal van deuren 
geopend. Dat hoop ik natuurlijk ook voor mezelf,” begint 
Anderson zijn verhaal.

Verkiezing met veel verschillende onderdelen
“Men Universe (www.menuniverse.nl) bestaat al vijf jaar en 
is het snelst groeiende modellenevenement ter wereld; een 
competitie speciaal voor mannen tot dertig jaar. Ik ben op-
gegeven door mijn vriendin. Er waren zoveel inzendingen 
en dan word je uitgenodigd voor de castingdag. Dat is echt 
super gaaf. We moesten op die dag onze loopvaardighe-
den op de catwalk laten zien, polaroids laten maken en een 
kort kennismakingsgesprek houden met de castingjury. En 
dan ben je ineens finalist. Het is een hele ervaring en eer 
om mee te doen. Gemakkelijk is het natuurlijk niet. Naast 
een speciaal voedingsschema, waar ik me echt streng aan 
houd, ben ik momenteel vijf dagen per week in de sport-
school te vinden. Ja, er zijn nog wel wat verbeterpunten om 
aan te werken. Dus ik train de komende maanden nog even 
door. Toch gaat het bij deze competitie niet alleen maar om 
een mooi lichaam,” gaat Anders verder. “Alle deelnemers 
worden beoordeeld op verschillende activiteiten zoals 
sport, reclame maken voor jezelf en de trainingen voor de 
Nederlandse eindshow. Zo moet je fotoshoots doen, jezelf 
presenteren, sponsors zoeken en veel likes verzamelen op 
sociale media. Er zijn verschillende onderdelen te winnen 
zoals MU Popularity, MU Elegance, MU Best Body en MU 
Nederland.”
“Alle finalisten worden gecoacht door Dick Wieriks, eige-
naar van IMI Models en organisator van de verkiezing in 
Nederland. Zo zijn er trainingsdagen met de andere fina-
listen, waar we bijvoorbeeld oefenen om op de catwalk te 
lopen. Daarnaast zullen we onszelf ook presenteren op de 
Nederlandse televisie. Welke programma’s dat zijn, is op 

dit moment nog niet bekend. Uiteraard houd ik iedereen 
op de hoogte via mijn eigen Facebookpagina MU16 Ander-
son Coelho Ribeiro. Ook hebben we sinds kort een What-
sApp groep met alle finalisten, waarin we elkaar tips geven 
en ervaringen delen. Natuurlijk wil iedereen winnen. Toch 
schept dit een band ook al ken je elkaar niet persoonlijk.”

De man achter het model
Anderson is geboren in Brazilië en verhuisde twaalf jaar 
geleden met zijn moeder naar Nederland. Na een jaar in 
de Rijpelberg te hebben gewoond is hij met zijn moeder, 
broertje en stiefvader naar Brandevoort verhuisd. Hier 
volgde hij basisonderwijs aan de OBS Brandevoort en be-
haalde hij zijn diploma vmbo-t op het Strabrecht College in 
Geldrop. Sommige wijkbewoners zullen Anderson kennen 
vanuit de voetbalclub SV Brandevoort, waar hij heeft ge-
voetbald. Om te voldoen aan de eisen van de modellenwe-
reld is hij hiermee gestopt en zich gaan richten op fitness, 
welness en voeding. Ook muziek is één van zijn hobby’s.
“Ik ben toevallig in de modellenwereld terecht gekomen. 
Mijn buurman en fotograaf Frank Malipaard maakte op 
mijn zestiende een aantal foto’s van mij en die vond ik erg 
mooi. Ik was verbaasd en gaf complimenten aan Frank om 
die mooie beelden. Hij gaf aan dat het resultaat een com-
binatie is van fotografie en de uitstraling van degene die 
voor de lens staat. Ik heb toen de stoute schoenen aan-
getrokken en mijn foto’s naar het modellenbureau Cachet 
Models gestuurd. Inmiddels heb ik verschillende opdrach-
ten op mijn naam staan. Ontzettend leuk om te doen.”

Sponsors gezocht
Inmiddels heeft Anderson een paar sponsors gevonden. 
Ter voorbereiding op de finale zoekt Anderson nog meer 
sponsors om onder andere de fotoshoots te bekostigen. 
Als tegenprestatie krijgen deze bedrijven publiciteit.

Like Anderson op Facebook
Brabant is goed vertegenwoordigd. Naast Anderson uit Hel-
mond, komen Tom Scholtes, Jan van Otterdijk, Joris Wetzer 
en Steven de Wit uit Eindhoven. Daarnaast zijn ook Serdar 
Hamarcu uit Oss, Twan van Uden uit Den Bosch en Robin 
van Engeland uit Schijndel die kans maken op de titel. Ben 
je benieuwd naar onze wijkbewoner? Kijk dan op Facebook 
MU16 Anderson Coelho Ribeiro. Je kunt hem ook op weg 
helpen naar die felbegeerde eindstreep door zijn pagina te 
liken. Delen is voor hem natuurlijk helemaal geweldig! 

tekst: Patricia Teuns / foto: Frank Malipaard 

Komt Mister Universe 
2016 uit onze wijk?
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Wij wensen u

een Goed en Groen 2011

Peter van Gennip en medewerkers

2016

ALLE GOEDS IN 2016!

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

smitsensmits.nl

Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar!
Natuurlijk staan wij ook in 2016 voor u 

klaar en bent u altijd welkom om u
te laten inspireren!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

------------------------------------------
--

--
--

--
--

--
--

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding 
en ontvang een cadeau t.w.v. € 25,- 

bij de start van de zorg

WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL         040 - 206 44 44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

--
--

--
--

--
---

--------------------- CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare

FEESTEN l PARTIJEN l BRUNCHES 
DINERS l BOWLEN l VERGADEREN 

OVERNACHTEN l EN MEER

D
K

_9
90

XL Helmond Suytkade
Scheepsboulevard 2 
5705 KZ Helmond | +31 (0)492 87 00 50 
eventshelmond@� tland.nl
www.� tlandhotelhelmond.nl

Fitland Hotel
Helmond

DE MEEST UITGEBREIDE 
FEESTLOCATIE VAN HELMOND 

EN OMSTREKEN!

Wordt het 
niet weer eens 

tijd voor 
een feestje?!
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Bent u op zoek naar hulp bij alledaagse zaken of wilt u 
aangeven dat u in de buurt van Brandevoort best een keer 
iemand een handje wilt helpen met bijvoorbeeld de hond 
uitlaten? WeHelpen is de ideale site om met mensen in 
contact te komen, zodat mensen elkaar kunnen helpen. Je 
kunt er bijvoorbeeld ook aangeven waar je hulp bij kunt ge-
bruiken, zoals bijvoorbeeld als u wat minder goed ter been 
bent, bij het boodschappen doen in het schoonste winkel-
centrum van Nederland. Ook kunt u samen met bekenden 
via de website zorgen voor een ander, zoals een groep 
aanmaken zodat er goed voor een mindervalide familielid 
kan worden gezorgd. Er kan ook een groep worden aan-
gemaakt om bijvoorbeeld samen met andere ouders een 
carpoolgroep te organiseren voor als de kinderen weke-
lijks naar de voetbalclub SV Brandevoort moeten worden 

gebracht. Hiermee willen we helpen weer vanzelfsprekend 
maken in de maatschappij en mensen motiveren elkaar 
vaker op te zoeken en te helpen. Omdat Brandevoorters 
een hart voor hun buurt hebben en samen de wijk tot le-
ven brengen, is het belangrijk de mogelijkheden van elkaar 
helpen in kaart te hebben, zodat mensen elkaar nog meer 
kunnen opzoeken en helpen.

Een account aanmaken is gemakkelijk: u heeft hebt alleen 
een e-mailadres nodig, waarna u een aantal gegevens in-
vult over uzelf. Aanmelden via Facebook is ook mogelijk.
Daarna kunt u meteen gaan helpen of om hulp vragen.

Neem de volgende link over in uw browser om uzelf aan te 
melden: www.wehelpen.nl/aanmelden-fontysteam3.

WeHelpen
ook in Brandevoort

Geef vetten en oliën
een tweede leven

tekst: Robert Lubbers

Oliebollen bakken, frituren… Niet weg te denken in decem-
ber. Het inzamelen van gebruikte vetten en oliën moet net 
zo gewoon worden als de inzameling van glas en papier. 
Want vetten en oliën verstoppen het riool.

Je kunt gebruikt frituurvet en bakolie je inleveren in de 
gele bak bij de supermarkt. Wist je dat gebruikt frituur-
vet en bakolie een tweede leven krijgen als biobrandstof? 
Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de opwarming 
van tuinbouwkassen, in warmtekrachtcentrales of in het 
vervoer. Dit betekent dat er minder fossiele brandstoffen 
(benzine, diesel, aardgas) nodig zijn. Dat vermindert de 
CO2-uitstoot en dat is weer goed voor het milieu. Zo snijdt 
het mes aan twee kanten.

Nog geen 20% wordt apart ingeleverd
Nederlanders gebruiken gemiddeld vier kilo frituurvet per 
jaar. Daarvan wordt 1,4 kilo thuis verbruikt en 2,6 kilo in res-
taurants en cafetaria’s. Bij deze horecazaken wordt al zo’n 
95% van het vet ingezameld. Bij huishoudens is dat veel 
minder. Daar wordt nog geen 20% apart ingeleverd. Dit, 
terwijl je gebruikte vetten en oliën bij steeds meer super-
markten kunt inleveren. Stop gebruikt frituurvet en bakolie 
daarom in een afgesloten bakje of fles en gooi het in de gele 
bak. Want het is veel vetter om het in de gele bak te doen.

Inleveren bij de supermarkt
In Helmond zijn er zeven supermarkten waar je het kunt 
inleveren. Ook in onze wijk is dat mogelijk bij de Jumbo.
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Jaaroverzicht 2015
Dit is weer de tijd van de lijstjes, de terug- en vooruitblik-
ken, nabeschouwingen en overzichten. De redactie van 
de BC kon niet achterblijven en daarom maakten we het 
Brandevoorter jaaroverzicht 2015. Ongetwijfeld onvolle-
dig, want Brandevoort bruist, al vijftien jaar!

Onderscheidingen
Maar liefst vier wijkgenoten, Jan Roefs, Jan van Loon, 
Erik Jager en Henk Noort, werden in 2015 koninklijk on-
derscheiden voor hun jarenlange en tomeloze inzet, niet 
alleen voor Brandevoort, maar ook voor diverse andere 
maatschappelijke instellingen en doelen. Op de Dag van 

de Duurzaamheid ontving Lara Tamarinof het Groene 
Lintje voor onder andere het opzetten van de Weggeef-
hoek Brandevoort, een Facebookpagina waarop Brande-
voorters overtollige spullen aanbieden aan wijkgenoten. 
En niet te vergeten was er de uitverkiezing tot schoonste 
winkelgebied van Nederland; een topprestatie van Giel 
van de Rijt.
Voorts werd in Londen het stedenbouwkundige ontwerp 
van de wijk bekroond met de INTBAU Excellence Award 
in de categorie Best Urban Design Project. Brandevoort 
wordt internationaal gezien als het beste voorbeeld van 
de herleving van traditionele stedenbouw en architectuur. 

Sport
Ook op sportief gebied lieten de Brandevoorters zich niet 
onbetuigd het afgelopen jaar. Een greep uit de successen:
Mauro (13) en Sophie (11) van de Kerkhof werden afge-
lopen zomer respectievelijk eerste en vijfde bij de UDO 
Worlds X Street Dance wereldkampioenschappen in Glas-

gow. Sophie deed met haar team The Kingzz mee in de 
categorie tot veertien jaar en Mauro met groep The Fire 
in de categorie tot achttien jaar. 
In juni werden de Nederlandse Kampioenschappen Dan-
sen in Moerkapelle gehouden, waar rolschaatsster Char-
lotte de Jong op een tweede plaats eindigde. Tijdens het 
NK Kunstrolschaatsen dat in juni in Mierlo plaatsvond, 
werd Mirthe de Goede bij de aspiranten Nederlands Kam-
pioen Figuren. Tijdens de NK Kunstrolschaatsen werd 
ook Carolien van Grootel (mini) gehuldigd met een mooie 
tweede plaats.
Schoonspringster Noor Lanen (15) wist zich te kwalifice-

ren voor de European Games in Baku, Azerbeidzjan, Stijn 
Nouwen (19) is dit jaar derde is geworden op het WK MTB 

fietscross. Yeske van Bokhoven (10) werd derde op het 
Nederlandse Jeugdkampioenschap indoor skiën in Snow-
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world in Landgraaf. Ook bereikte ze de achtste plaats op 
het Nederlands Jeugdkampioenschap Lead-klimmen in de 
categorie tot twaalf jaar en de tennissers van TV Carolus 
vielen ook dit jaar op diverse toernooien herhaaldelijk in de 
prijzen, net als verschillende teams van SV Brandevoort.

Kunst en cultuur
De Kunstkamer mag gerust een succesverhaal genoemd 
worden. Opgezet om iets te doen aan de leegstand in het 
winkelcentrum en om wat meer reuring in het hart van 
de wijk te krijgen, begint de Kunstkamer uit te groeien 
tot een cultureel centrum van formaat, waar behalve 
exposities van kunst van kunstenaars uit Brandevoort 
en naaste omgeving, workshops worden gegeven en de 
werkgroep historie ook een plek gevonden heeft. Deze 
werkgroep timmert inmiddels behoorlijk aan de weg, met 
een informatiehoek over de geschiedenis van de wijk en 
een audiotour door De Veste.

De rondleidingen door Brandevoort, met als vaste on-
derdelen een bezoek aan ’t BrandPunt en de Kunstkamer 
worden ook enthousiast ontvangen. 
In maart hield de Fotoclub de tweede lustrumtentoon-
stelling met weer veel fantastische foto’s. Om de tiende 
expositie te vieren, werd deze geopend door burgmees-
ter Elly Blanksma.

In juli vond onder de Markthal het eerste klapstoelconcert 
plaats, georganiseerd door BRANDtastic met medewer-
king van Brandeleros, KoBra, Dave Joosten en Brand New 
Voices. Maar er was nog meer muzikaals om van te ge-
nieten. Wat als een wild idee begon, werd uiteindelijk een 
geweldige muzikale show: On Stage in Space, uitgevoerd 
door talent uit Brandevoort. 

De Veste is en blijft een prachtig decor. Dat wordt elk jaar 
weer extra onderstreept door Dickensnight, het winter-
evenement waar heel Helmond trots op is. Maar Bart van 
Loon nam er ook een videoclip op en de opnames van de 
familiefilm Olaf en de Verborgen Poort vonden plaats te-
gen de achtergrond van onze ‘grachtenpanden’. 

Ondernemers in De Veste
De winkeliersvereniging heeft er weer van alles aan ge-
daan om wat leven in de brouwerij te krijgen met onder 
andere het organiseren van Festival Mundial en de Pie-
tendag. Restaurant Aspendos ging over in andere handen 
en ook Bistro Ter Plaetse kreeg nieuwe uitbaters, die By 
Onsz hebben opgezet. En de wijk is inmiddels een Chi-
nees afhaalrestaurant, Canton, rijker.

Afgelast, opgehouden, gestopt
Het jaar 2015 was ook een jaar van afscheid. Chill-house 
was in 2014 al niet meer te bemensen en moest noodge-
dwongen stoppen. Kinderen uit groep 8 en de brugklas 
konden hun vrijdagavond doorbrengen in een mooie ei-
gen ruimte in ‘t BrandPunt. Een ruimte met een uitge-
breide muziek- en lichtinstallatie, poolbiljart, tv, Wii en 
PlayStation en er werden veel activiteiten georganiseerd. 
Helaas is de gehoopte doorstart dit jaar niet gelukt. De 
Kennedymars moesten we dit jaar ook aan ons voorbij la-
ten gaan. Door de voorspelde tropische hitte in het week-
einde van 4 en 5 juli werd de mars ingekort en kwam het 
circus niet verder dan Mierlo.

Brandoween had eveneens te maken met een probleem 
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Arkweg 3-17 | 5731 PD Mierlo | T. 0492 - 67 88 80 | www.debrugactive.nl

vanaf

€ 34,50
p.p.

Kinderen

van 4 t/m 11

50%
korting!

3 UUR ALL-IN BOWLEN &
GRILLEN INCL. DRANKJES

Telefoon 0492 57 90 90, info@compaen-wonen.nl  www.compaen-wonen.nl

Actief in Mierlo, Brandevoort, 
Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout
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dat veel verenigingen en werkgroepen zullen herkennen: 
een tekort aan vrijwilligers. Het grootste Halloweeneve-
nement van de regio, met jaarlijks zo’n 2500 bezoekers, 
kon geen doorgang vinden. Verder kampte de organisatie 
met een tekort aan fondsen, omdat veel deelnemers aan 
de lampionoptocht geen kaartje kopen. Maar er is hoop 
dat het in 2016 wel gaat lukken.

En dan was daar nog de Loods. Perfect onderkomen voor 
de jeugdige wagenbouwers en senioren die wilden klus-
sen. Gelukkig is er na de nodige vijven en zessen een 
nieuw onderkomen gevonden aan de Diepenbroek.
En dit was ook het jaar dat Schutsboom noodgedwongen 
afscheid moest nemen van vele bomen.

Oud…
Carnaval werd natuurlijk weer uitgebreid gevierd onder 
leiding van Prins Dave I en adjudant Silvio met de Brande-
leros en de dansgarde. De Kindervakantieweek stond dit 
jaar in het teken van het circus. Meer dan 1100 kinderen 
hadden weer een topweek! Ook de Golfdag was weer druk 

bezocht. Sinterklaas werd feestelijk onthaald en tijdens 

Dickensnight konden we weer even sfeervol terug in de tijd.

En nieuw…
Het winkelcentrum kreeg de vlaggenmasten, waaraan 
behalve op feestdagen de driekleur ook vlaggen van 
maatschappelijke organisaties wapperen. Nieuwe bewo-

ners krijgen sinds dit jaar een welkomstpakket uitgereikt. 
In De Veste is inmiddels een buurtpreventieproject van 
start gegaan. De Computerclub is nu Computerclub 2.0 
en zit vol nieuwe ideeën en initiatieven. Voorts kregen we 
er een Comedyclub en een pubquiz bij.
Voor Groene Gevels in De Veste, een prachtig initiatief om 
de verstening van de wijk tegen te gaan door middel van 
het aanleggen van geveltuinen, werd het startsein gege-
ven door de burgemeester.

Liverdonk gaat de komende jaren tot leven komen door 
de bouw van zo’n driehonderd woningen. Er komen witte 
huizen met rode en antracietblauwe daken. In Brand wor-
den energieneutrale woningen gebouwd en er wordt hard 
gewerkt aan wonen op maat, opdat senioren zo lang mo-
gelijk in de wijk kunnen blijven.

Kortom, er gebeurde ook in 2015 weer te veel om op te 
noemen. We zijn er zeker van dat 2016 precies zo’n in- 
teressant, betrokken, amusant, sportief en cultureel  
gevuld jaar gaat worden!
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Lever je kunstwerkje 
voor 21 januari in op 

Jordenshoeve 7 of De 
Plaetse 173 of Louwer-

serf 25, onder ver-
melding van je naam, 

adres en leeftijd.

Tip voor het inkleuren:
Download de kleur-

plaat en print hem uit. 
Het papier is namelijk 

te glad om fijn te kun-
nen kleuren. Plak liever 

geen stickers, glitters 
en ander leuks (diks) 

op de kleurplaat.

Inzendingen worden 
niet geretourneerd.

Prijzen worden beschik-
baar gesteld door de 

brandevoortercourant.

Dit is de uitslag van de 
kleurwedstrijd waar jullie  
weer enorm je best op heb-
ben gedaan. De 2 winnaars 
van de prijzen in willekeu-
rige volgorde zijn: 

Fabienne de Haas
Floor van Schaik
 
De prijs wordt naar je 
huisadres opgestuurd.

Kinderpagina
Naam:
adres:   postcode:
leeftijd: jaar jongen/meisje

Geen

inzending
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Belangrijke informatie
ALARMNUMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71
GG&GD 58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar &  0900 - 88 44
Patrick de Vogel e-mail rob.jansen.op.de.haar@politie.nl of 
patrick.de.vogel@.politie.nl 
stadswacht 84 59 70
 
GEMEENTE 14 04 92

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas 0800 - 90 09

water 59 48 94
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 59 55 55

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98 
5708 ZJ Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
Huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten 50 47 04
Spoed avond / weekend 0900 - 88 61
 dr. Kaiser en dr. Veldhuizen 50 47 05
 dr. Keuning en dr. Smeulders 50 47 06
 bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 
Apotheek Brandevoort 37 00 47

Contactgegevens van alle andere belangrijke telefoonnummers en wijkgerelateerde clubs en
commissies vindt u terug op onze website www.brandevoortercourant.nl/indewijk.

Activiteitenkalender
U vindt de activiteitenkalender voortaan terug op onze website www.brandevoortercourant.nl/wijkkalender.

8 januari uiterste inleverdatum kopij nummer 1. 29 januari distributie nummer 1.
5 februari uiterste inleverdatum kopij nummer 2. 26 februari distributie nummer 2.

Brandjes
Duurzaamheidscafé Brandevoort Achter de schermen 
wordt er druk gewerkt aan het Duurzaamheidscafé Bran-
devoort. Wij verwachten in februari van start te gaan. Heeft 
u zelf ideeën, vragen of opmerkingen? Stuur dan even een 
berichtje. Binnenkort meer. jennysmets@gmail.com.

Ouder- en kindgym in Brandevoort voor één- en tweeja-
rigen met een (groot)ouder. Een momentje samen met je 

(klein)kind spelen, ontdekken en onderzoeken. Tijdens de 
ouder en kindgym wordt de Sherborne Bewegingspeda-
gogiek ingezet. Door middel van diverse spelletjes wordt 
het kind zich bewust van wat het kan met zijn lijf, als het 
zich bewust is van zijn kunnen zal het nog meer moge-
lijkheden gaan onderzoeken. Voor meer informatie kijk op  
www.ikenjijenwij.nl.

 

 Ik..ik..ik en niemand anders

 Stressrelease & meditatie

 

 Ontspannen met o.a. Adem-

 technieken, diverse soorten 

 meditatie, visualisatie, mantra

 mindfulness, klankschalen

 Cursus start 26 of 27 Januari

www.sprookjes-kamer.nl  oud brandevoort 7

info@sprookjes-kamer.nl  0492-849713

Adverteren in 2016?
Kijk op

www.brandevoortercourant.nl/adverteren

Voor de aantrekkelijke tarieven

en voorwaarden.
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