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Ere Brandevoorter 11
“In november 2000 kwam ik in Brandevoort wonen, als één van de 
eerste bewoners. En al op 5 december 1999, dus nog voor ik er zelf 
woonde, werd de eerste vereniging van wijkbewoners opgericht. Dat 
was in de tijd dat we aan het bouwen waren. 

Dickens 17-19
Het motto van Dickensnight 2016 was “interactie” met bezoekers. 
Dat doel is bereikt. “Hoertjes en zwervers stelen de show” schreven 
de koppen in de krant. Het entertainment en vele vrijwilligers hebben 
een subliem stukje straattheater opgevoerd.

Brandevoort in aanbouw 22
Met zo’n 90.000 inwoners is Helmond één van de grootste steden 
van Brabant en de tweede stad van Brainport. Onze wijk draagt daar 
flink aan bij. Door de economische crisis zijn de bouwplannen echter 
gestagneerd. Oorspronkelijke had onze wijk al binnen enkele jaren 
klaar moeten zijn. 

In gesprek met een wethouder? 27
Heeft u vragen over bijvoorbeeld armoede, onderwijs of groenvoor-
zieningen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een 
initiatief, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meld u 
zich dan aan voor een gesprek met wethouder Van der Zanden, De 
Leeuw, De Vries, Stienen, Smeulders of Van Bree.

Uitblinkerslunch  29
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin 
Máxima hebben donderdag 1 december 2016 in Paleis Noordeinde 
een Uitblinkerslunch aangeboden aan Nederlanders die zich hebben 
onderscheiden door een bijzondere prestatie. Wetenschapper Maar-
ten Steinbuch uit Brandevoort was uitgenodigd.
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December 2016
tekst: Marc Dekkers / foto: Rianne van Lierop 

Redactioneel

Alweer een jaar voorbij. 
Wat gaat de tijd toch snel. 
Hoe is 2016 voor u ge-
weest? We kijken terug op 
een jaar waarin evenemen-
ten zijn verdwenen maar 
ook nieuwe evenementen 
zijn geboren. Een jaar met 
blijvende perikelen rondom 
veiligheid en vandalisme, 
met nieuwe bouwontwik-
kelingen en een jaar waarin 
we als Brandevoorter Cou-
rant (BC) besluiten om in 
2017 niet meer tien keer per 
jaar uit te komen, maar vier 
keer per jaar.

Voor en door bewoners
De BC blijft het gezicht van 
de wijk met verhalen over 
Brandevoort en verschijnt 
in 2017 eind maart, juni, 
september en december. 
De nieuwe BC krijgt een 
re-styling en meer achter-
grondverhalen. De input 
van bewoners, verenigin-

gen en activiteitencommissies is daarbij zeer belangrijk. Wellicht wilt u een keer een artikel 
of rubriek schrijven, waarin u uw eigen beroepskennis of hobby inzet om de wijkbewoners 
te informeren? Of wilt u iets vertellen over uw vereniging in onze wijk? Ook zijn we geïnte-
resseerd in maatschappelijke onderwerpen, bijzondere ervaringen en een kijkje achter de 
schermen bij bewoners in Brandevoort.

Activiteitenkalender
Nu de BC per kwartaal uitkomt, zullen we extra aandacht geven aan activiteiten middels 
een activiteitenkalender. Organiseert u een activiteit, bijeenkomst, dan wel een evene-
ment, dan ontvangen wij graag de activiteiten naam, datum, tijdstip, locatie en eventueel 
aanvullende informatie.

Uw verhaal, uw input is dus zeer welkom. Hoewel de officiële deadlines voor het aanle-
veren van kopij enkele weken voor verspreiding liggen, kunt u de input te allen tijde aan-
leveren. Hoe eerder wij het ontvangen, hoe groter de kans dat het kan worden geplaatst.

Met veel goede moed zien we het nieuwe jaar tegemoet. Namens alle vrijwilligers van de 
Brandevoorter Courant wensen wij u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017.
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2016 Is alweer (bijna) voorbij. Was het een fantastisch jaar 
met veel hoogtepunten of had je een jaar met dagen die 
je best over had willen slaan? Met de start van het nieuwe 
jaar is het een goed moment om aan iets nieuws te denken 
of een oud voornemen nieuw leven in te blazen. Wat dacht 
je van hardlopen of wandelen?

Zes verschillende tempo’s en afstandsgroepen
Bij Lopersgroep Brandevoort kun je maar liefst kiezen uit 
zes verschillende tempo’s en afstandsgroepen, oplopend 
van langzaam tot snel, van recreatief tot prestatief. Van 
korte tot hele lange afstanden met als topper de mara-
thongroep. Voor degene die geen loopervaring heeft of 

hun loopervaring wil opvijzelen, is er de Fun-to-Run trai-
ningscyclus. 
De cursus is bedoeld voor iedereen die (weer) wil beginnen 
met hardlopen. In zes weken tijd leer je om een afstand 
van drie kilometer aaneengesloten te hardlopen. Op 4 ja-
nuari om 20.00 uur wordt een informatieavond over Fun-
2-Run georganiseerd in Sportpark Brandevoort.
De trainingen starten vanaf Sportpark Brandevoort op 
maandag- en woensdagavond en zaterdagochtend. De 
wandelgroep wandelt steeds een mooie, afwisselende 
route op de maandagavond en de woensdagochtend. Op 
maandagavond kun je deelnemen aan Pilatus en eens per 
maand aan een speciale krachttraining.

Lopen als goed voornemen?
foto: Trudy van Horne

De kerstdagen en oud en nieuw vallen dit jaar grotendeels 
in het weekend. JIBB, die sportieve activiteiten in de wijk 
en op school organiseert, heeft daarom extra dagen om 
activiteiten te organiseren en een dagelijks0 gevarieerd 
programma gemaakt. 
JIBB’er Anke: “In deze periode van het jaar werken we 
vooral samen met aanbieders van ‘binnensporten’. Denk 

aan tafeltennis, weerbaarheidstrainingen, freerunnen, tur-
nen, judo, klimmen, korfbal en jiu jitsu. Maar we bieden ook 
verschillende spelvarianten, zoals zaalvoetbaltoernooien. 
Bij een aantal activiteiten is er extra begeleiding vanuit 
JIBB voor kinderen uit het Speciaal Onderwijs. Op 3 januari 
wordt er ook nog een uitstapje gemaakt naar Rolhockey in 
Eindhoven. Meer info via www.jibbhelmond.nl.

De kerstvakantie valt gunstig 
voor beweegliefhebbers!
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Afscheid beheerder ’t Brandpunt
Na een geweldige jubileumviering in november, was er ook 
in de maand december weer volop te doen in wijkhuis ‘t 
BrandPunt. Verschillende activiteiten van de carnavals-
vereniging, diverse eindejaarsborrels en het traditionele 
kerstdiner voor de senioren. Vanaf januari is het weer elke 
dag gezellig druk! Maar helaas nemen we begin 2017 ook 
afscheid van beheerder Sandra Geleijns. 
Beheerder Sandra Geleijns heeft besloten om haar dienst-
verband bij het wijkhuis per 1 februari 2017 te beëindigen. 
Het bestuur betreurt het ten zeerste, maar respecteert 
haar beslissing. Het bestuur en alle vrijwilligers willen San-
dra hartelijk bedanken voor alles wat ze voor het wijkhuis 
en Brandevoort heeft gedaan. Sandra, heel veel geluk en 
gezondheid in de toekomst. 
   
Op zondag 8 januari vindt de traditionele Nieuwjaars-
receptie plaats. De wijkraad en het wijkhuis nodigen alle 
Brandevoorters van harte uit om met ons te toosten op 
het nieuwe jaar. De ontvangst is vanaf 14.00 uur en om 
14.30 uur wordt bekend gemaakt welke persoon “de Bran-
devoorter van 2016” is geworden. Ook de groepering van 
het jaar wordt bekend gemaakt. Een deskundige jury heeft 
alle voordrachten bekeken en zal hieruit een keuze maken.
Het compleet nieuw ingerichte ruimte Beach House staat 

per direct ter beschikking van iedereen die iets wil organi-
seren of vieren. Tegen een passende vergoeding kan deze 
ruimte worden gebruikt voor allerlei activiteiten of feestjes. 

Op vrijdag 27 januari is weer de eerste Friday Afternoon 
with Family & Friends (FAFF). Gezellig borrelen met familie, 
vrienden, buren of collega’s. En dan een lekkere hap eten 
voor een zeer acceptabele prijs. U bent welkom vanaf 16.30 
uur en het eten wordt geserveerd tot uiterlijk 20.00 uur. 
Het is verstandig om voor het eten vooraf aan te melden, 
omdat de capaciteit en het aantal plaatsen beperkt zijn!

Op zaterdag 28 januari alweer de eerste Comedy Club van 
het jaar. Ook nu weer een zeer verrassende line up van 
al dan niet bekende komedianten uit het Nederlandstalige 
gebied.

In februari starten we direct met 3 geweldige activiteiten. 
Op 4 en 11 februari zijn de grote zwetsavonden. De organi-
satie zal deze keer speciaal voor groepen plaatsen reser-
veren, zodat u gezellig bij elkaar kunt zitten. Op zondag 
5 februari is de senioren zwetsmiddag. Deze oergezellige 
middag heeft een geweldig kletsprogramma en entertain-
ment en bij de entreeprijs is koffie en vlaai en een com-
plete driegangen maaltijd inbegrepen.

7

Wijkhuis

wenst iedereen
fijne kerstdagen
en een
gelukkig
2017



8

foto: Sten van Lierop

Tennisvereniging Carolus is Tennisvereniging van het Jaar 
2016 geworden. De KNLTB maakte dit bekend tijdens het 
KNLTB Jaarcongres op 26 november in Apeldoorn. De Hel-
mondse tennisvereniging was genomineerd samen met 
T.C. Domstad (Utrecht) en T.V. Boskoop (Boskoop). 

In Nederland zijn ruim 1.700 tennisverenigingen. In het ju-
ryrapport geeft de KNLTB aan TV Carolus vooral te waar-
deren omdat de club op zo veel verschillende terreinen 
initiatieven neemt en zich niet alleen bewust is van haar 
sportieve, maar zeker ook van haar maatschappelijke rol in 
Helmond en omstreken. Voorzitter Anita van den Heuvel: 
‘Als voorzitter ben ik enorm trots op hoe we met alle leden 

en vrijwilligers hier invulling aan geven.’
Alle leden van TV Carolus ontvangen volgend jaar een gou-
den KNLTB-ledenpas en als extra prijs krijgt de club een 
clinic van één van de dames van het Nederlands Fed Cup-
team, het vrouwelijke landenteam.

TV Carolus
TV Carolus vierde dit jaar het 40-jarig jubileum. Het park 
ligt tussen Brandevoort en Mierlo-Hout en de vereniging 
heeft zo’n 900 leden. Te veel voor de huidige acht banen. 
De vereniging wacht op een uitspraak van de Raad van 
State over een bestemmingsplanaanpassing om uitbrei-
ding met vier banen mogelijk te maken.

TV Carolus 
is Tennisvereniging van het Jaar

SV Brandevoort heeft het contract met trainer Patrick van 
Hout met een jaar verlengd. Van Hout is nu bezig aan zijn 
tweede seizoen bij de Helmondse vijfde klasser, die vorige 
week winnaar van de eerste periode werd. 

Van Hout voelt zich als een vis in het water en ziet veel 
mogelijkheden bij de club. Hij is erg blij met het vertrou-
wen, wat heeft geleid tot continuering van de samenwer-
king. Binnen de selectie wordt een goede sfeer gekoppeld 
aan goed voetbal en dat heeft ervoor gezorgd dat het eer-

ste elftal op dit moment koploper van de vijfde klasse F 
is. Voorzitter Harry Elzendoorn denkt nog wel eens terug 
aan de gesprekken die leidden tot de samenwerking twee 
jaar terug: “Patrick gaf aan graag naar SV Brandevoort te 
komen en niet alleen als trainer van de selectie te willen 
fungeren, maar zich ook op breder gebied voor de club in 
te zullen zetten. In het afgelopen anderhalf seizoen zijn de 
woorden van onze trainer waarheid gebleken en daarom 
kijken we met vertrouwen uit naar de toekomst van onze 
club met Van Hout.” 

Patrick van Hout verlengt bij SV Brandevoort 
tekst: Ingrid Hankins
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Nieuw lid
De wijkraad heeft versterking binnen het team gekregen! 
Henk Noort, voorzitter van de commissie Spelen & Groen 
is al jaren actief binnen Brandevoort en maakt nu deel uit 
van de wijkraad. Henk is al vele jaren betrokken in diverse 
grote projecten binnen Brandevoort, denk hierbij aan de 
ontwikkeling van het sportpark en op dit moment de ont-
wikkeling van de ‘Ecozone’ rondom de Veste. 

Ere-Brandevoorter
De wijkraad feliciteert bij deze nogmaals wijkhuis ’t Brand-
punt met hun 10-jarig bestaan. Het was een feestweek 
waaraan niets ontbrak. Zo werd er een feestavond georga-
niseerd en een open dag om de week af te sluiten. Tijdens 
de feestavond heeft de wijkraad, samen met Stichting 
Brandevoort in Actie, Jan Drouen een oorkonde overhan-
digd en Jan benoemd als ere-Brandevoorter. Jan Drouen 
heeft veel betekend voor onze wijk en vanuit dat oogpunt 
heeft hij dit zeker verdiend! 

Interessante gesprekken
Op het gebied van ondersteunen, verbinden en faciliteren  

 
is het de laatste tijd erg druk. In de maand november zijn er 
diverse gesprekken gevoerd met onder andere wethouder 
Erik de Vries, de LEVGroep, wijkagenten, beleidscoördina-
tor Veiligheid van de gemeente, diverse groeperingen en 
natuurlijk inwoners van Brandevoort om zo nog meer te 
kunnen betekenen voor onze wijk. 

Wijk Actie Plan
Het Wijk Actie Plan (WAP) wordt in januari geëvalueerd met 
alle betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder 
andere besproken wat de diverse groeperingen hebben 
gerealiseerd én wat hun plannen zijn voor 2017-2019. Heeft 
u in- of aanvullingen voor dit plan? Laat het ons weten!

Een leuke rol vervullen?
Ondanks dat recent een nieuw bestuurslid is verwelkomd, 
is de wijkraad nog op zoek naar mensen die zich actief in 
willen zetten voor hun wijk. Bent u iemand die graag be-
trokken wil worden bij alle lopende zaken in de wijk, nauw-
keurig is in het bijwerken van een mailbox, die de agenda 
en de notulen graag samenstelt? Dan bent u misschien 
wel de secretaris/secretaresse die zij zoeken! Natuurlijk 
zijn er ook vele andere mogelijkheden en vacatures binnen 
de wijkraad. Misschien is er een interessegebied dat bij u 
aansluit? Voor meer info: wijkraad@brandevoort.org.

Buurtpreventie en WhatsApp-preventiegroepen
Op 22 november heeft de wijkraad samen met de ge-
meente, politie, stadswacht en LEVgroep een bijeenkomst 
georganiseerd voor de bestaande buurtpreventieteams in 
de wijken Brandevoort, Stiphout en Warande. Hierbij waren 
vanuit onze wijk de teams van de Erven, de Hoeves en de 
Veste aanwezig. Doel van de bijeenkomst was om te ho-
ren waar elk team mee bezig is en wat succesvolle acties 
zijn om samen met buurtbewoners het veiligheidsgevoel 
te vergroten. De avond was goed bezocht en diverse me-
thodes zoals WhatsApp-preventiegroepen zijn toegelicht.
De wijkraad is benaderd door enthousiaste mensen die 
hierover mee willen denken. Zij zijn dan ook bezig om sa-
men met partners en teams te bekijken hoe dit het beste 
vorm gegeven kan worden. Wordt vervolgd...

Nieuwjaarsreceptie
De wijkraad nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie op 
8 januari in ’t Brandpunt. Tijdens deze receptie wordt de 
Brandevoorter van het jaar bekendgemaakt.

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Lex van Gennip / foto: Dit is onze wijk.nl

Henk Noort
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“In november 2000 kwam ik in Brandevoort wonen, als 
één van de eerste bewoners. En al op 5 december 1999, 
dus nog voor ik er zelf woonde, werd de eerste vereniging 
van wijkbewoners opgericht. Dat was in de tijd dat we aan 
het bouwen waren. We waren niet tevreden over hoe de 
bouw op dat moment verliep dus besloten we samen te 
komen in de St. Odulfus basisschool in Mierlo - Hout, waar 
ik op dat moment directeur van was. We besloten dat er 
niet alleen een vereniging moest komen, maar ook een 
wijkblad (de Brandevoorter Courant), een activiteitencom-
missie, peuterspeelzaal, aankleding van de wijk et cetera. 
Uit de vereniging ontstond de wijkraad, die als intermediair 
tussen de gemeente en de bewoners ging fungeren. Oud-
bewoners van Brandevoort waren daar ook in vertegen-
woordigd dus we konden namens heel Brandevoort spre-
ken. Dat ging heel goed en in de beginjaren was dat ook 
intensief nodig. De vereniging verdween. 
De wijkraad wilde graag een accommodatie en zo ont-
stond het idee voor een wijkhuis. Natuurlijk moest dat 
weer in overleg met de gemeente, die het heel mini-
maal wilde houden. Als noodoplossing werden er tijde-
lijk een paar containers neergezet, die al snel de naam  
’t BrandPunt kregen. 
Een speciale commissie ging samen met de gemeente aan 
de slag voor de bouw van ’t uiteindelijke BrandPunt zoals 
we het nu kennen. Een fijne plek. Alleen die kroonluch-
ter mag van mij wel weg. Maar ja, als iedereen hem mooi 
vindt… je moet nooit regeren over je eigen graf!

In het zonnetje zetten en gezet worden
Toen ’t BrandPunt eenmaal gereed was, legde ik mijn func-
tie als voorzitter van de wijkraad neer en ging ik verder bij  
’t BrandPunt. Er draaiden inmiddels zoveel activiteiten on-
der de wijkraad en er waren na overleg met doelgroepen 
en buurten zoveel nieuwe groeperingen ontstaan, denk 
aan de biljartclub en bridgeclub, dat er een ‘koepel’ werd 
opgericht om de samenwerking te bevorderen en de faci-
litering te stroomlijnen. Zo ontstond Brandevoort in Actie. 
Deze stichting wil faciliteren zodat zoveel mogelijk activi-
teiten van de grond kunnen komen. Voorbeelden hiervan 
zijn de Commissie Carnaval en de Kindervakantieweek en 
nog steeds worden allerlei initiatieven vanuit de wijk on-

dersteund, denk aan de wijkquiz. Na mijn pensioen ben ik 
lid geworden van de biljartclub. Voor het eerst ben ik alleen 
lid en heb ik geen andere taken. Mijn functie als voorzit-
ter van Stichting ’t Wijkhuis en Brandevoort in Actie heb ik 
recent neergelegd. Ik moest keuzes gaan maken. Nu ben 
ik alleen nog voorzitter van de Brandevoorterdag, een eve-
nement dat eens in de twee jaar georganiseerd wordt. 
In 2009 zijn we gestart met de uitverkiezing van de Bran-
devoorter. Een activiteit waarbij we ieder jaar groeperingen 
en vrijwilligers in het zonnetje zetten. En toen werd ik zelf 
in het zonnetje gezet. Het was een grote verrassing dat ik 
de titel ere-Brandevoorter kreeg! Dat heb ik enorm op prijs 
gesteld. Ook al doe je de dingen omdat je ze wil doen en 
omdat je het zelf belangrijk vindt, toch is het prettig als je 
inzet gewaardeerd wordt.

Een echt dorp
Nu ben ik, naast bestuurslid van de Parochie van de Hei-
lige Damiaan de Veuster, nog actief binnen Mierlo-Hout, 
waar we voorheen woonden. In deze wijk ben ik betrokken 
bij Wijkhuis De Geseldonk, Mierlo-Hout in Actie en de wijk-
raad. Het verschil tussen beide wijken is dat Mierlo – Hout 
nog veel vrijwilligers heeft die zich al lange tijd inzetten. In 
Brandevoort wil men zich over het algemeen een kortere, 
afgebakende periode inzetten voor een bepaalde activiteit. 
Mierlo – Hout heeft een lange traditie, terwijl Brandevoort 
zich nog aan het settelen is. Verschillende mensen van het 
allereerste begin dragen gelukkig nog steeds hun steentje 
bij en vergeet niet dat de vele vrijwilligers er mede voor 
zorgen dat ‘hun’ wijkhuis zo geweldig functioneert. Het zou 
goed zijn als binnen Brandevoort steeds meer mensen hun 
talenten willen inzetten voor de wijk. Het begint met be-
trokkenheid en dan komt de rest vanzelf. De wil is er. 

We hebben het samen al ver gebracht. Wat we in zo’n rela-
tief korte tijd met z’n allen bereikt hebben, is iets om trots 
op te zijn. Ik kijk tevreden terug op de afgelopen jaren. Ik 
hoop dat er steeds meer initiatieven komen en dat er meer 
mensen betrokken raken bij het bevorderen van de leef-
baarheid binnen de wijk. Tot slot wil ik graag iedereen be-
danken met wie ik de afgelopen 17 jaar heb mogen samen-
werken om deze jonge wijk op de kaart te zetten.”

Jan Drouen 
al 17 jaar meerdere voorzittersfuncties en 
nu ere-Brandevoorter

tekst: Marieke Donkers / foto: Rianne van Lierop

Tijdens het 10-jarig bestaan van ’t BrandPunt werd Jan Drouen benoemd tot ere-
Brandevoorter. We vroegen hem over het hoe en waarom, wat hij allemaal bete-
kend heeft voor de wijk de afgelopen 17 jaar en wat hij nu doet.
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Wij wensen uWij wensen uWij wensen u

een een Goed en Groen 20

Peter van Gennip en medewerkers

20172017

GELUKKIG NIEUWJAAR

Daarom Smits&Smits

• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

smitsensmits.nl

Wij wensen u een inspirerend 2017 en 
staan ook in het nieuwe jaar voor u klaar 
met gratis advies, gratis inmeten en ons 

eigen atelier!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

*

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!

Remeha cv-ketel moest nemen

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

Ook het najaar heeft
zonnige dagen maar wij
kunnen u verwarmen...

Vraag naar onze acties en voorwaarde

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
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Xs-klas 
Het Carolus Borromeus College begint in het nieuwe 
schooljaar met een zogenaamde Xs-klas. Deze klas richt 
zich op hoogbegaafde leerlingen. Kinderen die nog de 
basisschoolleeftijd hebben of die nog niet toe zijn aan de 
stap naar het voortgezet onderwijs terwijl ze dat qua in-
houd wel zouden kunnen.

In de afgelopen jaren is geconstateerd dat veel behoefte is 
aan een soort ‘tussenklas’ voor deze leerlingen. Op basis 
van voorbeelden in het land gaat het Carolus ook beginnen 
met deze vorm van onderwijs. Jonge leerlingen die (hoog)
begaafd zijn, krijgen aangepast onderwijs in een eigen 
groep. In de komende maanden wordt bekeken of er vol-
doende animo is om komend schooljaar een groep te star-
ten. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer  

Van de Westerlo (afdelingsleider leerjaar 1+2 gymnasium/
atheneum/havo).

XL-leren programma
Niet alleen hoog intelligente leerlingen krijgen de mogelijk-
heid om deel te nemen aan een andere vorm van onder-
wijs. Alle leerlingen op het Carolus kunnen actief zijn in het 
XL-leren programma. In dit programma kan een leerling 
aan de gang met iets wat zijn/haar belangstelling heeft. 
Ze mogen dit doen in de tijd van andere lessen. Natuurlijk 
gaat dit wel in overleg met de mentor en de XL-coördi-
nator. Sinds dit schooljaar nemen ook een aantal mavo-
leerlingen deel aan dit programma. Leerlingen raken hier-
door meer gemotiveerd en gaan met (nog) meer plezier 
naar school.

EXtra smart en EXcelleren 
op het Carolus
Voortgezet onderwijs voor slimme (basisschool)leerlingen

tekst: Dorine Pepping
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Arnold Geeven is geboren op 15 februari 1972 in Helmond 
in een gezin dat bestaat uit vader, moeder en twee ou-
dere zussen. Hij ging naar de basisschool (Paulusschool) 
en daarna naar de LTS (aan de Keizerin Maria Laan in Hel-
mond) en kiest voor de richting schilderen. Hij koos voor 
dit vak omdat hij geïnspireerd werd door een schilder die 
vaak bij zijn ouders kwam en het schildersvak met passie 
uitoefende en daarover veel vertelde.

Na vier jaar, hij is dan zestien, behaalt hij het diploma 
Schilderen. Vervolgens stroomt hij door naar het leerlin-
genwezen ofwel SPOS (Stichting Praktijkopleiding Schil-
deren). Deze opleiding houdt in dat hij één dag per week 
naar school gaat en vier dagen per week werkt met een 
vast contract. Zo doet hij praktijkervaring op, leert bij en 
verdient bovendien een centje. Na twee jaar doet hij exa-
men en behaalt het diploma Aspirant Gezel Schilderwer-
ken. Arnold streeft naar nòg meer vakbekwaamheid en 
gaat daarom nog twee jaar op dezelfde manier aan de-
zelfde opleiding door. Dat wil zeggen vier dagen werken 
met vast contract en één dag naar school. Na afronding 
hiervan haalt hij het diploma Gezel S (vakbekwaamheid).

Na zijn opleiding kiest hij voor een volledig loondienst ver-
band bij hetzelfde schildersbedrijf als tijdens zijn school-
opleiding. Een bedrijf dat voornamelijk werk verricht voor 
particulieren. Hij blijft hier met veel plezier acht jaren (vier 
jaren tijdens zijn opleiding en vier jaar in loondienst).
Hierna kiest hij er toch voor wat rond te kijken en gaat 
achtereenvolgens bij drie verschillende bedrijven werken 
om ook hier werkervaring op te doen en kennis van ma-
terialen te krijgen.

In 2000 leert hij, tijdens stappen in Helmond, Antoinette 
kennen. Het is liefde op het eerste gezicht. Zij is op dat 

moment werkzaam bij het callcenter van UPC in Eindho-
ven. Dan volgen de gebeurtenissen in zijn privéleven zich 
snel op. In 2001 gaan ze samenwonen, trouwen en krijgen 
hun eerste kind, zoon Tim. In 2005 wordt dochter Eva ge-
boren. In 2009 kopen ze een huis in de Helmondse wijk 
Dierdonk waar ze, tot op heden, met veel plezier wonen. 
Inmiddels is zijn vrouw werkzaam als pedicure.

In zijn laatste jaren in loondienst speelt Arnold steeds 
meer met de gedachte om voor zichzelf te begin-
nen. Uiteindelijk neemt hij deze stap in 2001 en laat 
zich inschrijven bij de KvK onder de naam Geeven  
Schilderwerken. Zijn bedrijf is te vinden op de website:  
www.geevenschilderwerken.nl, mail: info@geevenschil-
derwerken.nl en telefonisch te bereiken op nummer: 
06 29025186.

Geeven Schilderwerken verzorgt binnen- en buiten schil-
derwerk, behangwerk, glas plaatsen. Bovendien is het 
bedrijf gespecialiseerd in spuitwerk (muurverf en lakwerk 
op locatie) bijvoorbeeld het spuiten van deuren en kozij-
nen, wanden en plafonds. Geeven Schilderwerken werkt 
voor particulieren, VvE’s, aannemers, bedrijfs- en zor-
ginstellingen enz. Arnold werkt ook regelmatig voor een 
binnenhuisarchitect Roelfien Vos Interior Design & Archi-
tecture die in 2016 de Award won voor Living Space Glo-
bal in London. In zijn bedrijf zijn ook enige vaste krachten 
(zzp’ers) aan het werk.

Voor de toekomst heeft Arnold het liefst een goed ge-
vulde opdrachten portefeuille met tevreden klanten. Hij is 
een op en top vakman die weet waar hij over praat waar-
door hij, samen met zijn medewerkers in staat is gedegen 
vakwerk af te leveren en daaraan tevreden klanten over 
te houden.

De Helmondse schilder 
Arnold Geeven

tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops
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Geldropseweg 40 Mierlo    T 06-51249350
● Eigen echospreekuur
● Flexibele spreekuurtijden
● Kinderwensspreekuur
● Geldrop - Mierlo - Mierlo-Hout - Brandevoort

Madelon Janssen
Tea Bijlsma

www.deinstallatieman.nl

Cijnsbeemden 2  •  5706 NP Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76  •  E-mail: info@deinstallatieman.nl

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a.

 • Service & onderhoud cv
 • Airco systemen
 • Waterontharders
 • Complete badkamers
 • Loodgieterswerkzaamheden
 • Duurzame energie • Duurzame energie

Wij wensen uWij wensen uWij wensen uWij wensen uWij wensen uWij wensen uWij wensen u
een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!een gelukkig nieuwjaar!

   T 0492-55 99 88  
   E info@andre-relou.nl  I www.andre-relou.nl

BETAALBARE EXCLUSIEVE MODE

www.boutique4MORE.nl
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Het motto van Dickensnight 2016 was “interactie” met 
bezoekers. Dat doel is bereikt. “Hoertjes en zwervers ste-
len de show” schreven de koppen in de krant. Het enter-
tainment en vele vrijwilligers hebben een subliem stukje 
straattheater opgevoerd.

Zondag 11 december, klokslag 14.00 uur komt de Dickens-
parade in beweging. Op kop de rouwstoet met de wenende 
familie. Voorafgegaan door de grote trom, waarop met een 
zware en sombere slag de weg wordt vrijgemaakt. De be-
zoekers zijn onder de indruk over het groot aantal mensen 
dat meewerkt. Alleen Ebenezer Scrooge vindt het allemaal 
maar niks. Hij spuit zijn ontevredenheid uit. “Kerst, wat een 
verspilling. Wat kan ik anders zijn dan een vrek, als ik leef 
in zo’n wereld van gekken”, roept hij met hoog opgetrok-
ken wenkbrauwen. Terwijl zijn ogen bijna dubbel zo groot 
worden kan er nog net een “Merry Christmas” af. Maar of 
hij het meent?

De wasvrouwen lopen met volle manden vuile kleding. Uit 
het onderling gekwebbel kun je snel opmaken dat ze het 
druk hebben om alles op tijd schoon te krijgen. Manlief en 
kinderen moeten er tenslotte netjes bijlopen. Ondertussen 
struinen diezelfde kinderen als schoffies over straat en 
staan ze er niet bij stil dat ze smerig worden. Op jacht naar 
wat extra eten achtervolgen ze de groenteboer en stelen 
appels uit zijn kar. Ook het brood van de bakker op zijn 
fiets is niet veilig. Opgejaagd door de hand der wet maken 
de schoffies zich uit de voeten en verdwijnen in de grote 
mensenmassa. Het lukt ze nog om even een geldbuidel te 

rollen uit de zakken van de gedistingeerde heren van de 
Dickens Family.

Met hun chic geklede dames aan hun zijde paraderen de 
gedistingeerde heren over de straten van Brandevoort. Ze 
blijven even stil staan bij de koren die hun kerstklanken ten 
gehore brengen. Maar al vlug maken ook zij zich uit de voe-
ten als ze worden aangesproken door de dames van lichte 
zeden. Schaars gekleed en met hun onkuisheid proberen 
ze de mannen te verleiden mee te gaan. “Voor een paar 
pennies brengen wij u in de zevende hemel heer” riepen 
ze. Ze hadden niet altijd succes. Zeker niet bij de heren die 
net waren gerold. En diegene die nog wel in het bezit wa-
ren van hun geldbuidel….kijken blozend van schaamte hun 
dame aan en vervolgen snel hun weg. Om hun goedheid 
te tonen gooien ze snel een paar pennies in het bakje van 
een zwerver.

Met zijn geldbakje in de ene hand en een fles verpakt in 
een papieren zak in de andere hand, smeekt de zwerver 
om een aalmoes. Hij lacht als de pennies in het bakje val-
len. Zijn half weggerotte tanden en pukkels zijn niet zo’n 
prettige aanblik. Als het bakje voldoende vol zit, begeeft hij 
zich naar de dichtstbijzijnde winkel om zijn “papieren zak” 
te laten vullen. Moeizaam keert hij terug naar zijn stekkie. 
Zijn dag is voorbij. Hij valt op een bankje in slaap, slechts 
gekleed in een schamele jas en afgedekt met een op straat 
gevonden stuk karton.

Het meisje met de zwavelstokjes zwerft op haar blote voe-
ten langs de zwerver. Haar schoenen is ze kwijtgeraakt. Ze 
verkoopt zwavelstokjes, maar niemand wil er een. Ze durft 
niet naar huis te gaan zolang ze niet alle stokjes heeft ver-
kocht. Ze krijgt het zo koud en besluit zelf een stokje op 
te steken. Plotseling lijkt het of ze in een lekker warm huis 
aan tafel zit met een leuk gezin. Al snel dooft haar zwavel-
stokje en wordt het weer koud. Vol hoop zie ik haar nog een 
stokje opsteken, zodat ze het weer even warm krijgt. Als ze 
het laatste stokje gebruikt, ziet ze boven in de lucht ineens 
haar overleden grootmoeder. Even later dooft haar laatste 
stokje, waarop het meisje meegaat met haar grootmoeder. 
De volgende dag wordt ze op straat gevonden, blauw en 
doodgevroren maar met een glimlach om haar mond.
Zelf krijg ik het nu ook koud. Ik ga naar beneden, naar de 
warme soep. Terugdenkend met een glimlach, aan een 
topdag en aan een topprestatie van alle vrijwilligers die 
deze dag gemaakt hebben tot een ongekend succes. Zo 
zie je maar wat je door samenwerking tussen bewoners 
van een wijk kunt neer zetten. Nu even een paar maandjes 
rust voor de commissieleden en dan…op naar het de vijf-
tiende Dickens en het derde lustrum.

Dickensnight 2016, doel bereikt.
“Typetjes stelen de show”

tekst: Rob Robben / foto’s: Rianne van Lierop
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Drie, Twéé, één:Drie, Twéé, één:Drie, Twéé, één:Drie, Twéé, één:
Gelukkig NieuwjaarGelukkig NieuwjaarGelukkig Nieuwjaar
Oliebollen om te delen, drankjes om de kou te trotseren, hapjes om van te Oliebollen om te delen, drankjes om de kou te trotseren, hapjes om van te Oliebollen om te delen, drankjes om de kou te trotseren, hapjes om van te 
genieten en champagne om mee te proosten. Jumbo heeft alles in huis voor genieten en champagne om mee te proosten. Jumbo heeft alles in huis voor genieten en champagne om mee te proosten. Jumbo heeft alles in huis voor 
een spetterend einde van 2016 en een fantastisch begin van het nieuwe jaar.een spetterend einde van 2016 en een fantastisch begin van het nieuwe jaar.een spetterend einde van 2016 en een fantastisch begin van het nieuwe jaar.

Wij wensen iedereen het allerbeste voor 2017!Wij wensen iedereen het allerbeste voor 2017!Wij wensen iedereen het allerbeste voor 2017!

Tot snel!Tot snel!
Het team van Jumbo HelmondHet team van Jumbo Helmond

 Jumbo Jumbo Helmond Brandevoort, Helmond,  Jumbo Jumbo Helmond Brandevoort, Helmond,  Jumbo Jumbo Helmond Brandevoort Huiskensstraat 2

Voor je regenlaarzen, je hippe jeans of een leuk kado.
Keuze genoeg, we helpen je graag: bij Hip & Co.

De Plaetse 89a 5708 ZK Helmond   |   Van baby tot tiener!!

BIG WINTER

SALE

Wij wensen u een prachtig, kleurrijk en vrolijk 2017…

Ook al zo’n zin 
in nieuwe kleurtjes:
de frisse voorjaars

collectie is onderweg!!
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Zaal Traverse was speciaal voor de avond omgebouwd tot 
grand café. De ruim 600 gasten zaten met hun drankje 
in de hand om een grote tafel in het midden van de zaal. 
Aan de kop van die tafel zat Britta Sanders, verslaggever 
bij RTL Nieuws en van oorsprong Helmondse. Zij werd van-
uit de hoek van de zaal bijgestaan door sidekick Marlon 
Kicken. 

Michelinster 
Sanders verwelkomde gedurende de avond verschillende 
Helmondse gasten. Zo ook Jermain de Rozario. De chefkok 
van restaurant De Rozario zat met een big smile aan tafel. 
Hij had een uur voor Rabo Late Night te horen gekregen 
dat zijn restaurant door de bezoekers van heerlijk.nl het 
meest wordt gewaardeerd in Brabant. ‘En nu die Michelin-
ster, toch?’, daagde Sanders hem uit. ‘Die ster is geen doel 
op zich. Ik wil het vooral op mijn eigen manier doen, niet 
volgens de regeltjes.’ Maar is Helmond eigenlijk wel klaar 
voor een Michelinster, vroeg Sanders zich af. ‘Ik word een 
beetje gek van die vraag, waarom zou Helmond er niet 
klaar voor zijn. Wat is er mis met Helmond?’ Waarop een 
stevig applaus uit de zaal volgde. 

Frietje stoofvlees
Kickbokser Nieky Holzken deelt de liefde voor Helmond 
met De Rozario. ‘Ik ben overal geweest: van Amerika tot 
Azië, maar als ik Helmond binnenrijd, voel ik me toch het 
prettigst. Dit is mijn thuis. Heerlijk weer m’n frietje stoof-
vlees met mayonaise!’, lachte hij. De kickbokser vertelde 

enthousiast over het anti-pestenproject dat hij onder-
steunt. ‘Ik kan niet tegen pesten. Ik zet me dan ook graag 
in voor deze campagne.’ Zijn zoontje Geraldo, die speciaal 
voor deze avond laat op mocht blijven, deelt die mening. 
‘Hij komt nu ook al op voor gepeste kinderen uit zijn klas.’ 

Coöperatieve bank
Uiteraard werd er tijdens de avond, georganiseerd door 
Rabobank Helmond, ook over de bank gepraat. Peter de 
Bruin, directievoorzitter van Rabobank Helmond, en Jan 
van Rijsingen, voorzitter van de Raad van Commissaris-
sen, gingen met elkaar in gesprek. Van Rijsingen bena-
drukte het belang van het dichtbij zijn, van het coöperatief 
bankieren: ‘Want dáár ligt onze kracht. Als lokaal betrokken 
bank zitten we in de haarvaten van de Helmondse samen-
leving.’ De maatschappelijke bijdrage aan Helmond zit ‘m 
ook in het coöperatief dividend dat jaarlijks door Rabobank 
Helmond via het Coöperatiefonds ter beschikking wordt 
gesteld aan de stad. Afgelopen jaar zijn er verschillende 
initiatieven ondersteund, die door Kicken op een grappige 
manier in beeld werden gebracht. De Bruin: ‘We vinden het 
belangrijk dat onze medewerkers naast goede bankiers, 
ook maatschappelijk betrokken zijn. Ons streven is dan ook 
dat in 2017 al onze mensen op de een of andere manier 
een maatschappelijke bijdrage leveren.’
Ledenraadslid Rob Luyben had de ‘eer’ om het ‘gevecht’ 
aan te gaan met Holzken. De heren kregen door Kicken 
Helmond-vragen op zich afgevuurd. Holzken won nipt met 
3-2.

Muziekschool Dave Vermeulen
De Helmondse rockster Dave Vermeulen zorgde samen 
met zijn band Voltage voor de muzikale omlijsting van de 
avond. Ook hij heeft hart voor Helmond. ‘Ik ben door The 
Voice bevriend geraakt met Sanne Hans (Miss Montreal, 
red.). Ze vraagt me regelmatig waarom ik niet in de Rand-
stad kom wonen: veel handiger toch? Maar ik wil niet weg 
uit Helmond. Dit is mijn stad. Daarom ben ik hier ook een 
muziekschool begonnen. Mij krijg je echt niet uit Helmond.’ 

Na afloop van het rondetafelgesprek was er tijd voor een 
hapje en een drankje. Een groot deel van het publiek 
maakte daar graag gebruik van. Volgend jaar weer? Als het 
aan de bezoekers ligt in ieder geval wel!

Trotse Helmonders 
bij Rabo Late Night

foto: Rabobank Helmond

Muziek van rocker Dave Vermeulen, een quiz over Helmond met kickbokser Nieky 
Holzken en ledenraadslid Rob Luyben en het succesverhaal van chefkok Jermain 
de Rozario. Donderdag 24 november vond in Zaal Traverse de jaarlijkse leden-
avond plaats van Rabobank Helmond, dit keer onder de noemer Rabo Late Night. 
Een avondvullend programma waarin succesvolle en trotse Helmonders aan het 
woord kwamen. 
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Met zo’n 90.000 inwoners is Helmond één van de groot-
ste steden van Brabant en de tweede stad van Brainport. 
Onze wijk draagt daar flink aan bij. Door de economische 
crisis zijn de bouwplannen echter gestagneerd. Oorspron-
kelijke had onze wijk al binnen enkele jaren klaar moeten 
zijn. Gelukkig zijn weer de nodige bouwinitiatieven te zien 
en zijn er plannen voor sociale woningen en de “slimme 
wijk” in ontwikkeling.

Sociale woningbouw
Woningcorporaties dienen zich op grond van de Woning-
wet 2015 te richten op het bouwen, verhuren en beheren 
van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inko-
men of aan mensen die om andere redenen moeilijk pas-
sende huisvesting kunnen vinden. De gemeente vindt het 
belangrijk dat de woningcorporaties in staat zijn om be-
taalbare woningen te blijven bouwen.
De sociale huurvoorraad moet nu en op termijn voldoende 
omvang hebben om de primaire doelgroep te kunnen huis-
vesten. Onder de primaire doelgroep wordt verstaan huis-
houdens met een belastbaar inkomen tot de grens waarop 
men in aanmerking kan komen voor huurtoeslag. Onder 
de secundaire doelgroep wordt verstaan huishoudens met 
een maximuminkomen van € 35.739,- (prijspeil 2016). 
Voor 2017 bedraagt de kernvoorraad 14.000 woningen 
met een maximale huur van € 710,68 per maand terwijl 
minimaal 70 % van deze woningen een huur hebben onder 
de aftoppingsgrens voor 3 en meerpersoonshuishoudens 
(€ 628,76).

In Brandevoort zijn de woningcorporaties woCom en Com-
paen actief. Gezamenlijk willen zij komend jaar in totaal 66 
sociale woningen bouwen. De jaren daarna nog eens 72. 
Wocom richt zich met de ontwikkeling van Blok 25 in Bran-
devoort op cliënten van de Zorgboog, ORO en het ouder-
initiatief Stichting Samengaan voor autistische jongeren. 

Compaen start met de nieuwbouw van multifunctionele 
woningen in Stepekolk. 

Slimme wijk
Naast de bouw van sociale woningen, wordt ook druk ge-
sproken over de komst van een slimme wijk in Brandevoort. 
De ontwikkeling van Brainport Slimme Wijk is omarmd door 
diverse partijen. Gemeente Helmond, Smart Cities Center 
van de TU/e, Tilburg University, Brainport Development als 
ook gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, 
SPARK Campus (de innovatiecampus voor de bouw), de 
OMO Scholengroep en Fraunhofer Gesellschaft zijn direct 
betrokken partners in dit project.
Brainport Slimme Wijk is onlangs benoemd tot één van de 
vier ‘Proeftuinen van Brabant’. In het eerste kwartaal van 
2017 willen de partijen antwoord op vragen zoals “hoe ziet 
een wijk waarin alle verschillende aspecten van een ‘smart 
city’ samenkomen er precies uit?”. “Welke huizen worden 
er gebouwd?” en “welke technologische toepassingen 
zijn er nodig?”. Maar ook “hoe zorgen we ervoor dat on-
derzoek, technologische en sociale innovatie hand in hand 
gaan met een veilige, sociale en fijne woonomgeving voor 
onze inwoners?” en “hoe werken de partijen samen in dit 
project?” Voor dit onderzoek heeft gemeente Helmond het 
Zwitserse adviesbureau Malik benaderd. De proceskosten 
voor dit onderzoek bedragen € 100.000.
De plannen zijn om circa 1000 “smart” woningen te bou-
wen. De huizen zullen straks naar schatting 10 à 20.000 
euro duurder zijn dan een ouderwets huis. Voor een deel 

wordt dat betaald door de experimenterende overheid, 
maar ook de bewoners zullen wat moeten bijdragen. 
Voor de ontwikkeling van de wijk zelf is naar schatting drie 
à vier jaar nodig, waarna de bouw ook nog wel een of twee 
jaar zal kosten. Over pakweg vijf jaar zullen de eerste men-
sen hun intrek nemen in de wijk.

Brandevoort in aanbouw

 Locatie Huur Huur Huur Jaar
  < € 628,76 < € 710,68 > € 710,68 opl.
woCom Blok 25 56 0 0 2017
 Liverdonk C2, C1020 0 0  2018
 Looiseveld 10 0 0 2017
 Veste 22, 23, 24 30 0 0 2019>
Compaen Start 2017 Stepekolk 22 0 0 2018
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In december werd de sporthal de Weijer in Mierlo, zoals ie-
der jaar, omgetoverd tot een sprookjesachtig kersttheater. 
Een theater met kerstbomen, lasers, lichten, stoom, glitter 
en zelfs een echte kerstman. Het was voor de drie kerst-
shows van rolschaatsvereniging Olympia.

De bezoekers werden verrast met mooie kostuums en 
prachtige decors. Zo stond in het theater een grote taart 
en toen deze geopend werd kwamen de rijdsters tevoor-
schijn. In de koekjesfabriek zorgde de bakker dat de kleine 
koekjes in het gareel bleven. Een elegante groep zwanen 

streek neer in het theater en bezoekers konden mee swin-
gen op verschillende vrolijke nummers. 

Het hoogtepunt van de show was het kerstnummer met 
alle rijdsters. De jongste tot en met de ervaren senioren 
waren gekleed in kersttenue en hadden en cadeautje in 
hun hand. Op het juiste moment kwamen ballonnen uit de 
cadeautjes tevoorschijn. De show werd afgesloten met het 
spetterende nummer ‘Gold’. Gouden kostuums met veren 
en heel veel lichtjes. Eén en al goud, want dat is wat alle 
rijdsters en vrijwilligers waard zijn!

tekst: Kristy van Vuure / foto: Vincent Knoops

Kerstshow RV Olympia

23
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Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

VAN DUPPEN WITGOED    |    OOSTENDE 10    |    5702 NP HELMOND    |    TELEFOON (0492) 52 30 51    |     WWW.VANDUPPEN.NL

349,-349,-349
   euro      

389,-  

WASMACHINEWASMACHINEWASMACHINE
• energieklasse A+++
• 7 kg trommel
• 1400 toeren, regelbaar
• digitaal display met resttijd-• digitaal display met resttijd-
 indicatie en startuitstel
• doseerassistent
• AWO/C 7350• AWO/C 7350

Wij hebben alles op het gebied van wassen & 
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een 
persoonlijk en deskundig advies geven bij de 
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij 
hebben een zeer groot assortiment van 
alle bekende merken. Dit alles tegen 
scherpe prijzen én direct uit voorraad 
leverbaar. Daarnaast hebben wij een
eigen servicedienst.

Kijk op www.vanduppen.nl 
voor al onze aanbeidingen!

Adres (alleen op afspraak)

Schootense Dreef 27,
5708 HZ  Helmond
0492 - 389583
info@schampershypotheekadvies.nl

Schampers Hypotheekadvies voor kwalitatief hoogwaardig en persoonlijk hypotheekadvies 
tegen een zeer concurrerend adviestarief! Wij zijn gespecialiseerd in starters op de
woningmarkt en hebben voor deze doelgroep een speciaal Starters Tarief!

SPECIAAL STARTERSTARIEF

TARIEF DOORSTROMER/OVERSLUITER

Kijk op: www.schampershypotheekadvies.nl
Neem gerust vrijblijvend contact op!

JAZEKER, HET KAN BETER!

e 1.495 = ALL IN!

e 1.750 = ALL IN!
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Twee jaar geleden is de commissie Hoftempel gestart met 
de bekendmaking van de prins op een ludieke en herken-
bare manier. Zo ook dit jaar: gedempt licht, een spannend 
muziekje en elf hints plaveiden de weg naar de onthulling. 
Als heuse mascotte van de Brandeliers werd de nieuwe 
prins de zaal in geleid. Om zijn postuur nog niet te verra-
den was hij voorzien van een zwarte beschermhoes. Na de 
onthulling droeg de (ex-)Prins Henny I de scepter over aan 
de nieuwe Prins, Prins John I. 

Wie is Prins John I?
Prins John I, ofwel John Vogels, is 47 jaar, vader van Laura 
en echtgenoot van Milanda. Hij is een geboren en getogen 

Helmonder en woont sinds 
2001 in Brandevoort. In 
het dagelijkse leven is John 
werkzaam als monteur bij  
AAE Mechatronica in 
Helmond. Hij bezoekt 
graag zijn favoriete clubs 
Mulo en Helmond Sport 
en is scheidsrechter bij  
SV Brandevoort. Prins John I 
was zeer verrast dat hij  
gevraagd werd als prins, 
maar twijfelde niet lang 
voordat hij samen met zijn 
vrouw Milanda volmondig 
‘ja’ zei. 

Zijn wederhelft Adjudant 
Peter
Uiteraard kan Prins John 
I het niet alleen en is erg 
verheugd om dit samen 
te doen met zijn Adjudant 
Peter Faber. Zijn steun en 
toeverlaat die al sfeer ver-
hogend hand- en span-
diensten zal verrichten 
voor onze nieuwe hoog-
heid. Peter is vanaf het 
prille begin trouw raadslid 
bij de Brandeliers. Hij vindt 
het super om de adjudant 
van de zevende prins van 
de Brandeliers te zijn. Zijn 
echtgenote Regina is ook 

zeer actief als raadsvrouw en heeft er ook erg veel zin in.

Wai goan floitend skore!
Samen met Grootvorst Jeroen, Vorst Dave, Raad van 11 met 
hun raadsdames en de prachtige dansgarde, zullen zij het 
carnaval voorgaan in dit mooie stukje van Helmond. Het 
motto is de hoogheid op zijn lijf geschreven en luidt: Wai 
goan floitend skore! 

Prins John I roept alle wijkbewoners op om samen het ge-
weldige carnavalsfeest in de Hoftempel ’t Brandpunt te 
vieren en wenst iedereen een geweldige en swingende 
carnaval. Alaaf!

Onze zevende prins
ofwel Prins John I

tekst: Nino Schüller / foto: Jan Dijstelbloem
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Echtscheiding

Alimentatiezaken

Ontslagzaken

Incassozaken

Letselschadezaken

Bestuursrecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. RaymakersMr. G.C.G. RaymakersMr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Winnaar
CCDNA 

Award 2016

‘banken’

cadeau bij onze betaal-rekening*

Veldsink - Bekx Adviesgroep
Marktstraat 18
5731 HW MIERLO
T (0492) 66 17 12
E mierlo@veldsink.nl
I www.veldsink.nl
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Wedden dat ook jij 
kunt afvallen!

Wedden dat ook jij 
kunt afvallen!

Wedden dat ook jij 
Fit & Slank ondersteunt jou om je leefstijl voorgoed te veranderen!
Je krijgt praktische informatie en tips over voeding,beweging en gedrag. Je krijgt praktische informatie en tips over voeding,beweging en gedrag. 
Hierdoor maak je bewuste keuzes om zo je doel te bereiken.Hierdoor maak je bewuste keuzes om zo je doel te bereiken.

In veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraars
 START 19 JANUARI IN MIERLO 

Voor meer informatie: 
www.�tenslank.nl/christel-postuma of 06 - 506 26 613www.�tenslank.nl/christel-postuma of 06 - 506 26 613

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

• Praktijk met twee 
enthousiaste en ervaren
verloskundigen.

• Overdag en ‘s avonds 
spreekuur.

• Echoscopie in eigen 
praktijk.

• Informatieavonden 
in samenwerking met
JIJWIJ.

• Kinderwensspreekuur.

• Werkzaam in de 
gemeentes Helmond 
en Mierlo.
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De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken 
naar oplossingen en kunnen u als het nodig is in contact 
brengen met andere mensen of organisaties. Uw ervarin-
gen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen 
zij gebruiken bij het maken van beleidskeuzes.

Maandelijks spreekuur
Maandelijks vindt er een spreekuur van wethouders Van 
der Zanden, De Leeuw en De Vries plaats:
- Met wethouder Van der Zanden kunt u in gesprek over
 zorg (Wmo), armoede of ouderen. Meld u aan bij Jolanda
 Benders via j.benders@helmond.nl of 0492 – 587151.
- Met wethouder De Leeuw kunt u in gesprek over jeugd,
 onderwijs of gezondheid. Meld u aan bij Jolanda Benders
 via j.benders@helmond.nl of 0492 – 587151.
- Met wethouder De Vries kunt u in gesprek over mobiliteit,
 beheer en onderhoud, groen, wijkgericht werken en
 toerisme en recreatie. Meld u aan bij Tanja Geelen via
 t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107. 

Spreekuren overige wethouders
Wethouders Stienen, Smeulders en Van Bree houden geen 
maandelijks spreekuur maar u kunt wel een afspraak met 
hen maken:
- Met wethouder Stienen kunt u in gesprek over cultuur,
 sport, bouwen en wonen. Meld u aan bij Tanja Geelen via
 t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107.
- Met wethouder Smeulders kunt u in gesprek over duur- 
 zaamheid. Meld u aan bij Liesbeth Daub via  
 l.daub@helmond.nl of 0492 – 587122. 
- Wethouder Van Bree heeft vijf keer per jaar een speciaal 
 spreekuur voor bedrijven. U kunt zich daarvoor ook aan- 
 melden via mevrouw Daub.
Vergeet niet te vermelden over welk onderwerp u graag 
wilt spreken en met hoeveel personen u wilt komen. De 
gesprekken zijn niet bedoeld om klachten in te dienen, be-
zwaar aan te tekenen of om persoonlijke dossiers door te 
spreken. Daarvoor biedt de gemeente andere mogelijkhe-
den. Op www.helmond.nl leest u daarover meer.

Wilt u in gesprek met de 
wethouders? Dat kan...
Heeft u vragen over bijvoorbeeld armoede, onderwijs of groenvoorzieningen of wilt 
u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een initiatief, maar weet u nog niet hoe 
u dit moet aanpakken? Meld u zich dan aan voor een gesprek met wethouder Van 
der Zanden, De Leeuw, De Vries, Stienen, Smeulders of Van Bree.

foto: PressVisuals

Dhr. E. de Vries SP - Dhr. J.C.J. van Bree VVD - Mevr. M.M. de Leeuw-Jongejans CDA - Mevr. N. van der Zanden-van der Weijden SP - Dhr. F.P.C.J.G. Stienen 
CDA - Dhr. drs. P.H.M. Smeulders GroenLinks - Gemeentesecretaris: Dhr. mr. drs. A.P.M. ter Voert - Burgemeester: Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
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ZORGELOOS RIJDEN ZOALS U WILT

WIJ ZORGEN GOED VOOR UW AUTO
U RIJDT ZORGELOOS MET PRIVÉ LEASE

€ 199,-  per maand

PRIVÉ LEASE KAN AL VANAF

UDENHOUT.NL

 Nieuwe auto

 Vast bedrag per maand

 Nooit meer onverwachte kosten

 All-Risk verzekering

 Geen investering of aanbetaling

 Optie van overname na afloop

 Geen aantoonbare schadevrije jaren vereist 

U DE BRANDSTOF,  WIJ DE REST

PRIVÉ LEASE BIJ VAN DEN UDENHOUT

PRIVÉ LEASE BIJ VAN DEN UDENHOUT

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

• Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur

• Wij zijn nagenoeg 51 weken per jaar geopend

• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen

• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

Oudvensestraat 15 | 5731 SH  Mierlo (aan de rand van Brandevoort)
Telefoon 0492 66 44 88 

www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | praktijkmanager.prinsen@gmail.com

• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

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

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie
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
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27 genodigden schoven aan bij de Uitblinkerslunch, van 
stratenmakers tot voetballer, zakenvrouw en zorgmana-
ger van het jaar. Met deze halfjaarlijkse lunch wil het ko-
ninklijk paar waardering tonen voor mensen die een bij-
zondere prestatie hebben geleverd, als rolmodel en om 
excellentie te stimuleren. Sommige genodigden zijn be-
kend, andere minder bekend, maar stuk voor stuk zijn het 
uitblinkers die recentelijk een prijs of andere onderschei-
ding hebben ontvangen. Daarbij gaat het om prestaties 
in uiteenlopende sectoren zoals kunst en cultuur, media 
enjournalistiek, wetenschap, sport of bedrijfsleven.

Simon Stevin Meesterprijs 2016
Het Simon Stevin Meesterschap is een eretitel die Techno-
logiestichting STW jaarlijks verleent aan zeer prominente 
technisch-wetenschappelijke onderzoekers. Steinbuch, 
verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, 
ontving de prijs voor zijn technisch-wetenschappelijk on-
derzoek en de manier waarop hij bruggen slaat tussen 
wetenschap en praktijk samen met Suzanne Hulscher. 
De Simon Stevin Meesterprijs, 500.000 euro per persoon, 
gaat Steinbuch investeren in onderzoek naar de volgende 
generatie robots voor chirurgen.

Maarten Steinbuch
aan tafel bij Koning en Koningin 

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima heb-
ben donderdag 1 december 2016 in Paleis Noordeinde een Uitblinkerslunch aange-
boden aan Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een bijzondere pres-
tatie. Wetenschapper Maarten Steinbuch uit Brandevoort was uitgenodigd omdat 
hij de Simon Stevin Meesterprijs 2016 gewonnen had. Ook de Helmondse Anja Cox, 
sinds april Secretaresse van het Jaar 2016, was hierbij aanwezig.

® RVD, foto: Jeroen van der Meyde

Maarten Steinbuch, achterste rij links van het midden (met baard) en Anja Cox vierde van rechts op de trap (zwart-witte jurk)
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WoonplezierWoonplezier
begint bij Broeckx makelaars

VER
KOC

HT

Herenlaan 68

5708 ZS TE Helmond

vraagprijs € 269.500 k.k.

VER
KOC

HT

Herenlaan 23

5708 ZR TE Helmond

vraagprijs € 268.000 k.k.

VER
KOC

HT

de Plaetse 23

5708 ZK TE Helmond

vraagprijs € 289.000 k.k.

VER
KOC

HT

Zeepsehoeve 29

5708 VK TE Helmond

vraagprijs € 589.000 k.k.

VER
KOC

HT

Balsbeemden 14

5706 ND TE Helmond

vraagprijs € 439.000 k.k.

VER
KOC

HT

Landvoort 17

5706 HE TE Helmond

vraagprijs € 324.000 k.k.

Wij hebben een zeer succesvol jaar achter ons liggen. 

De woningmarkt is vooral in onze wijk flink beter geworden en ook voor 2017 verwachten wij dat deze 
verbetering door zal zetten. 

Wij hebben erg veel zin in 2017 en staan ook in het nieuwe jaar voor u klaar. 

Wilt u in 2017 uw woning verkopen? en dat via een dynamische actieve NVM makelaar, die volop aandacht 
heeft voor uw wensen en die van uw koper? Die bereikbaar en benaderbaar is? Die in de wijk woont en 
werkt? Dan hoor ik graag van u. En dit alles tegen de laagste kosten! 

Uw wijkspecialist:


Ruud Hesen

06 533 01 994

Vind ons ook op:
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Op woensdag 11 en donderdag 12 januari geeft de Jeugd-
theaterschool van het Annatheater een gratis proefles to-
neelspelen. Vliegen naar de maan, in een weeshuis wonen 
waar de vreselijke mevrouw Havik de baas is of zelf de ko-
ning zijn in een prachtig kasteel. Dat kun je allemaal op het 
toneel beleven. In de acteerlessen werk je aan je houding, 
stem en verbeelding. Je vermogen om samen te werken en 
je fantasie worden verbreed.

Op woensdag 18 januari is het mogelijk een gratis proef-
les Flamenco te volgen bij Annatheater. Tijdens de lessen 
wordt aandacht aan houding, expressie, muzikaliteit en 
persoonlijke correcties. De flamencolessen worden ge-
deeltelijk door een gitarist begeleid, wat erg belangrijk is 
bij flamenco om zo deze mooie kunstvorm beter te leren 
begrijpen.

Gratis proefles 
Toneelspelen en Flamenco

31
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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)

Heeft u van de Sint of 
de Kerstman een nieuw 
huisgenootje gekregen? 
In december en januari 

10 % korting op de 
1e vaccinatie.

M i e r l o s e w e g  2 8 8   •   H e l m o n d   •   0 4 9 2  -  5 4 4  7 6 4   •   w w w . b b t e g e l s . n l

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BenB 3  foto_s november 2016 173 x 63 brandevoorter.pdf   1   9-9-2016   12:05:16

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.

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

De Opticien van Stiphout
voor brillen en contactlenzen 

Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

3 of 4 gangen keuze Pezzaz menu3 of 4 gangen keuze Pezzaz menu

***
Seizoenenmenu

***
Verrassingsmenu

Geniet van 
heerlijke gerechten bij Pezzaz!heerlijke gerechten bij Pezzaz!

Puur en eerlijk eten 
in een sfeervolle ambiance!in een sfeervolle ambiance!
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De voorleeswedstrijden starten eerst in de eigen klas. Als 
je deze wint, strijd je tegen de winnaars van de andere 
klassen van je school. Jongens en meisjes van de groepen 
6, 7 en 8 kunnen meedoen. “Ik was super zenuwachtig, 
maar toen ik op het podium zat, was ik een stuk minder 
zenuwachtig en kon ik fijn voorlezen”, vertelde Simone 
trots. 
Toen iedereen een stukje had voorgelezen, gingen de kin-
derjury en de juffen en meesters in overleg. Samen be-
sloten ze dat de voorleeskampioen 2016 van De Vendelier 
is geworden: Simone uit groep 8C. Simone en haar klas 
waren super blij. “Ik heb het als superleuk ervaren en ik 

stond versteld toen de klas blaadjes had gemaakt met 
mijn naam erop en mij heel hard gingen aanmoedigen”, 
aldus Simone.

Regionale, provinciale en landelijke wedstrijden
Als je op school hebt gewonnen, ga je vervolgens met je 
klas naar de Pathé bioscoop. Daar komen alle winnaars 
van alle scholen uit Helmond bij elkaar en ga je strijden 
voor de eerste plek. Daarna volgen wedstrijden in de pro-
vincie en in Nederland. Wij hopen natuurlijk dat Simone 
het super gaat doen. Als ze geen eerste wordt, zijn wij 
echt al heel blij dat ze zo ver is gekomen.

Simone wint voorleeswedstrijd
op de Vendelier 

tekst: Kim Dekkers / foto: Marc Dekkers

Ieder jaar vinden in heel Nederland voorleeswedstrijden plaats, ook in Brandevoort. 
Dit jaar heeft Simone ten Westeneind van groep 8C de voorleeswedstrijd gewon-
nen op basisschool De Vendelier. 
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Lever je kunstwerkje voor 
16 maart 2017 in op Jor-
denshoeve 7, De Plaetse 
173 of Landvoort 13, on-
der vermelding van je 
naam, adres en leeftijd.

Tip voor het inkleuren: Download de kleurplaat en print hem uit. Het papier is namelijk te glad om fijn te kunnen 
kleuren. Plak liever geen stickers, glitters en ander leuks (diks) op de kleurplaat.
Inzendingen worden niet geretourneerd.

De prijzen worden aangeboden door de Brandevoorter Courant en zullen naar je huisadres worden opgestuurd.

Kinderpagina
Naam:

Adres:   Postcode:

Leeftijd:  Jongen / Meisje

Dit zijn de uitslagen van de 
kleurwedstrijd waar jullie 
weer enorm je best op heb-
ben gedaan. De 3 winnaars 
van de prijzen in willekeu-
rige volgorde zijn:
 
Lisa Donkers 3 jaar
Fedde 6 jaar
Mara 10 jaar


