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Januari 2016
tekst: de redactie / foto: Jan Dijstelbloem

Het nieuwe jaar werd traditioneel ingeluid met een nieuwjaarsreceptie en de bekendma-
king van de Brandevoorter van het jaar en de groepering van het jaar. De Kindervakantie-
week kreeg deze laatste titel voor het organiseren van een evenement waar een steeds 
groter aantal kinderen veel plezier aan beleeft. Giel Pollemans kreeg de titel Brandevoor-
ter voor onder andere zijn jarenlange inzet voor de Brandevoorter Courant, zijn betrokken-
heid bij het uitdragen van de geschiedenis van de wijk en zijn werk voor de Kunstkamer. 
Hij zal dan ook het bedrag van E1000,- beschikbaar stellen aan de werkgroep historie.

Op 30 januari is het winkelcentrum weer een nieuwe winkel rijker. De nieuwe ondernemers 
heten je welkom met onder andere (kinder)champagne, een leuke ballon en een glittertat-
too. Daarnaast is januari ook een maand van afscheid. Deze keer van de voorzitter van de 
wijkraad Fons Bosman. In dit nummer een uitgebreid interview.

Veiligheid is en blijft ook in onze wijk een onderwerp van gesprek. De afgelopen maand is 
een aantal bewoners doelwit geworden van inbraken volgens de flippermethode (inbraak 
met een plastic kaart). Bij verschillende woningen is ingebroken zonder dat er braakschade 
werd aangetroffen. Wat bleek, deze bewoners hadden de voordeur niet op het nachtslot 
gedraaid. Dus let op dat je je deuren goed afsluit. Daarnaast heeft de Buurttuin wederom 
last van vernielingen. Deze keer mocht de kas het ontgelden, overal scheuren en gaten, er is 
in gebrand of gesneden, en de jonge plantjes zijn helemaal vertrapt. Zo jammer en zinloos. 

Carnaval staat voor de deur en de Brandeliers hebben een goed gevuld programma op 
poten gezet. Voor de liefhebbers is er van alles te beleven in de Hoftempel, maar ook tij-
dens de grote carnavalsoptocht in het centrum van Helmond en de optocht op ’t Hout. De 
redactie van de Brandevoorter Courant wenst u van harte alaaf! 

Redactioneel
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Ook de komende periode worden er in ‘t BrandPunt veel 
activiteiten georganiseerd. Buiten de wekelijkse activitei-
ten zoals het biljarten, de lessen door het Kunstkwartier, 
bridgen, yoga, blokfluit, streetdance, zumba, danceballet, 
schilderen, naaicursus, computerlessen, worden er in de 
komende tijd ook een allerlei extra activiteiten gehouden. 
Op de website www.brandpunt.info kunt u informatie vin-
den over ’t BrandPunt en over de activiteiten. 

Koersbal
Eén van de leuke wekelijkse activiteiten voor senioren is het 
koersbal. Dit is een mogelijkheid om sportief en ontspannen 
bezig te blijven tot op hoge leeftijd. Elke woensdagmiddag 
speelt een groep mensen deze leuke sportieve competitie. 
Er is nog plaats voor een groep op de dinsdag, dus als het u 
iets lijkt om sportief en ontspannen bezig te zijn, meld u dan 
aan de bar of via 55 18 42. Interesse? Loop gewoon eens op 
woensdagmiddag binnen en kijk zelf hoe leuk het is!

Schuif eens gezellig aan
‘t BrandPunt start met een nieuwe activiteit: Friday After-
noon Family & Friends. FAFF belooft een gezellig samen-
zijn op elke laatste vrijdag van de maand van 16.00 tot cir-
ca 19.30 uur met een drankje en een hapje. Wij zorgen voor 
een eenvoudige, maar lekkere hap voor het hele gezin. 
Dus je hoeft zelf alleen maar aan te schuiven met familie, 
vrienden, collega’s en buren. Naast het ruime assortiment 
alcoholische en niet-alcoholische dranken, zorgen we dan 
ook speciaal voor de liefhebbers verse muntthee. 
De eerste keren serveren wij een Flammkuchen, de Duitse 
variant van pizza. Een hele plaat, dus originele Flammku-
chen met spek en uien voor het hele gezin voor slechts 
€8,-. Extra ingrediënten zijn ook mogelijk voor maar €1,- 
per extra ingrediënt. 

Leer meer mensen kennen uit de wijk door samen te eten 
en een drankje te pakken. En neem gerust de kinderen 
mee. Als die geen Flammkuchen lusten, bakken we voor 
hen een lekkere pannenkoek, voor slechts €2,50! De eerste 
FAFF is op 29 januari. In februari FAFFen we op 26 februari. 
Kom langs!

Carnaval
Februari staat natuurlijk grotendeels in het teken van car-
naval. Onze eigen carnavalsstichting De Brandeliers orga-
niseert, samen met Brandevoort in Actie, weer een gewel-
dig feest voor jong en oud. Iedereen is van ganser harte 
welkom bij één van de vele carnavalsactiviteiten. 
We beginnen op vrijdag 5 februari met de Fancy Teen Par-
ty. Een frisfeest voor de jeugd van Brandevoort, zodat ze 
alvast in de stemming komen! Op zaterdag 6 februari is 
natuurlijk de optocht in Mierlo-Hout waaraan onze Bran-
deliers meedoen. Ook onze eigen jongerengroep de Goud-
blinkers laat het resultaat zien van maandenlange bouw 
in de Loods aan de Diepenbroek. Op zaterdagavond kan 
iedereen terecht in het wijkhuis voor het grote Brandeliers-
bal. Zondag is de grote optocht in Helmond, met aanslui-
tend feest in het wijkhuis. 
Maandag en dinsdag staan in het teken van de kindermid-
dagen. Gezellig met de kinderen naar het wijkhuis om sa-
men carnaval te vieren. Op dinsdag sluiten de Brandeliers 
het carnaval alweer af met het Sluitingsbal in hun residen-
tie ‘t BrandPunt. En tot slot is er op woensdagavond nog 
het traditionele haringhappen, om het carnavalsseizoen in 
stijl af te sluiten. Details alle carnavalsactiviteiten vindt u 
elders ook in deze Brandevoorter Courant.

Kom langs in wijkhuis ‘t BrandPunt, de gezellige huiskamer 
van Brandevoort!

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Fons Bosman

Houd jij van dansen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij 
zijn op zoek naar enthousiaste meiden die onze groepen 
van de dansgarde willen vergezellen. We bestaan uit twee 
groepen: een met meiden van de leeftijd zeven tot tien 
jaar, en de tweede bestaat uit meiden vanaf tien jaar. We 
starten eind maart met het nieuwe seizoen trainingen. 
We trainen op vrijdagavond groep een van 18.30 tot 19.30 
uur, en groep twee van 19.30 tot 21.00 uur. Lijkt dit je wat? 
Stuur dan een mail naar info@brandeliers.nl zodat we je in 
contact kunnen brengen met de leidsters/trainsters!

Dansgarde
tekst: Luc Sleegers / foto: Jan Dijstelbloem
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Varenschut 17   Helmond   T 0492 - 535170

udenhout.nl/vwactie

*Betaal de helft nu en de andere helft na 12 maanden

100% VOLKSWAGEN 
 MAAR U BETAALT BIJ VAN DEN UDENHOUT NOG GEEN 50%* 

VW up!
normaal € 12.858,-
voordeel €    2.306,- 

nu voor €  10.551,-

€ 2.306,-
UW VOORDEEL

 Inclusief inruilpremie

 Exclusief kosten rijklaar maken

 Actie geldig t/m 31 maart

 Snel rijden, binnen 5 dagen

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

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.boutique4more.nl

Boutique 4MORE

Nieuw binnen:
verrassende voorjaarscollectie

Profiteer van
HEEL VEEL voordeel

Laatste ronde van de

SALE
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Terugkijkend op het jaar 2015 mogen we zeggen dat er veel 
en goed werk is verzet. Op diverse terreinen is in Brandevoort 
goede vooruitgang geboekt. We kunnen vaststellen dat er 
meer bouwactiviteit is op diverse locaties in de wijk. Dat is een 
goed signaal, want het bewijst weer eens dat onze wijk toch 
wel aantrekkelijk is voor veel mensen. In het afgelopen jaar 
zijn diverse bouwprojecten opgeleverd wat nieuwe bewoners 
voor onze wijk oplevert. Dat is goed voor de winkeliers, het 
verenigingsleven en in het algemeen de leefbaarheid. 

Welkomstpakket nieuwe bewoners
De Wijkraad is in 2015 gestart met een actie om de nieuwe 
bewoners met een welkomstpakket te begroeten. In het pak-
ket zit informatie over de wijk, het verenigingsleven en diver-
se in Brandevoort gevestigde ondernemingen. 

Bedrijvenpromotie
In de Kunstkamer is ruimte gereserveerd voor bedrijven om 
zich te promoten. Voor iedereen die interesse heeft in een 
grotere bekendheid in de wijk en daarbuiten, is het een op-
tie om de Kunstkamer te bezoeken. Op haar nieuwe locatie 
wordt hard gewerkt aan de inrichting en de presentatie van 
de nieuwe collectie. Met de daar aanwezigen kan dan wor-
den gesproken over de mogelijkheden van presentatie van 
producten en diensten. 

Winkelgebied
De biologische markt die onder de fraaie Markthal is opgestart 
doet het goed en we hopen dat ook dit jaar de deelnemers 
tevreden zullen zijn en we erin zullen slagen om meer publiek 
van buiten Brandevoort aan te trekken. De gesprekken met de 
werkgroep winkelcentrum zullen worden voortgezet. We heb-
ben ons ook beziggehouden met de bevordering van en de 
controle op de uitvoering van de actiepunten uit het WijkAc-
tiePlan. In het laatste Brede Wijkoverleg is hier de nodige aan-
dacht aan besteed en we kunnen tot ons genoegen vaststel-
len dat het grootste gedeelte van de actiepunten op schema 
ligt. Daar waar nog achterstand bestaat zullen we ons extra 
inspannen, samen met de verantwoordelijke groepering. 

Wie wil functie in de Wijkraad?
In de BC van december is al verwezen naar de positie van de 
Wijkraad zoals die door de gemeente wordt gezien en ge-
wenst. Voor diegenen die interesse hebben in meer details 
over de praktijk van het wijkgericht werken zullen we een 
gemeentelijke publicatie op onze site plaatsen. Op het mo-
ment van de plaatsing was het nog niet bekend dat de voor-
zitter van uw Wijkraad zijn functie per 1 februari zal neerleg-
gen. De vraag is wie interesse heeft in het Kernbestuur van 
de Wijkraad een functie te vervullen. Aanmeldingen kunnen 
worden gedaan bij: wijkraad.secretaris@brandevoort.org. 
Ook voor de functie van penningmeester zoeken we be-
langstellenden. We rekenen op u. Bedenk wel dat een goede 

Wijkraad van groot belang is voor het reilen en zeilen bin-
nen de wijk in de relatie tot andere wijken en voor de goede 
contacten met de gemeente. Mocht u dus ervaring hebben 
op een bepaald gebied en hier in het belang van de wijk iets 
mee willen doen, laat het ons dan weten. We gaan graag 
een gesprek met u hierover aan. Uit eigen ervaring kunnen 
we ook zeggen dat het werken voor de wijk in de een of an-
dere functie veel plezier en voldoening biedt.

Plannen voor de toekomst
Er zullen in het komende jaar zaken op ons af komen, waar-
voor het nodig is over goede en deskundige bestuurders te 
beschikken om de best mogelijke resultaten voor onze wijk 
te realiseren. We zullen in deze maand een actieprogram-
ma voorbereiden en met u communiceren. Iedereen, die 
zich geroepen voelt, heeft de kans zijn of haar kwaliteiten 
op een juiste wijze in te zetten voor Brandevoort. Enkele 
zaken die in het komende jaar hun beslag zullen krijgen:
• De verdere realisering van de Ecozone, hiermee zal dan de 
 omlijsting van De Veste definitief gestalte krijgen.
• De verdere uitvoering van het bomenproject in de Schuts- 
 boom.
• Voortzetting van de gesprekken binnen de Werkgroep  
 winkelcentrum Brandevoort om de wijk nog aantrekkelijker 
 te maken voor het winkelend en uitgaand publiek.
• In samenwerking met onder andere het Carolus Borromeus 
 College invulling geven aan de lege etalages om het  
 centrum aantrekkelijker te maken.
• In enkele nog leegstaande panden zullen nieuwe activi- 
 teiten worden gestart. We wensen de nieuwe ondernemers 
 hierbij veel succes en hopen dat het een welkome aanvul- 
 ling mag zijn op het bestaande detailhandelsaanbod.
• Er moeten pogingen worden ondernomen om voor die  
 evenementen die door gebrek aan vrijwilligers moesten 
 worden gestaakt weer nieuwe enthousiaste vrijwilligers te  
 vinden.
• We nodigen iedereen die wensen of suggesties heeft voor  
 activiteiten in onze wijk, om dit kenbaar te maken, zodat in 
 overleg met de stichting Brandevoort in Actie gekeken kan 
 worden naar de wijze waarop een en ander kan worden 
 aangepakt.

De Wijkraad gaat op korte termijn samen met Stichting 
Brandevoort in Actie, Stichting Sporten & Bewegen in 
Brandevoort en wijkhuis ‘t BrandPunt zoeken naar mo-
gelijkheden om de communicatie binnen de wijk nog be-
ter te maken. Samen met wijkbewoner Bart Flos gaan we 
een evenement organiseren met de bedoeling in beeld te 
krijgen wat de wijk wil, hoe we mensen bereiken en waar 
verbeteringen mogelijk zijn. In een volgende BC komen we 
hier zeker op terug. Houd onze site en Ditisonzewijk goed 
in de gaten. We zullen hierop regelmatig nieuws plaatsen 
dat voor u interessant kan zijn.

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Fons Bosman, Holke Flapper



8

OPEN DAG
Zo 21 februari 2016 
11.00 - 15.00 uur

  

 

www.janvanbrabant.nl

Vestiging Deltaweg
• Mavo TOP leerjaar 3 en 4
• Theoretische en Gemengde Leerweg
• Examen in acht vakken met maatschapijleer 2, muziek, tekenen 
 en de mogelijkheid examen te doen in sport (lo 2)
• Mogelijkheden tot doorstroom naar havo voor alle leerlingen.
•  Drempelloze doorstroming; d.w.z. niemand blijft zitten
• Een mentor voor de gehele schoolloopbaan
• Sportklas
•  LWOO voor leerlingen met achterstand
• Leerlingen werken met een eigen device (Chromebook) 

Deltaweg 205, 5709 AB Helmond

mavo/vmbo-t/g met lwoo

Vestiging Molenstraat
• Leerlingen leren actief in een open sfeer
• Leerlingen leren binnen en buiten het klaslokaal (Brainportschool)
• Prima resultaten
• Tweetalig onderwijs 
• Schoolbrede internationaliseringsactiviteiten
• Bèta Excellent school
• Veel aandacht voor kunst, cultuur en design
• Brugklasjaar met : mavo - mavo/havo - havo - vwo 
 tweetalig havo - tweetalig vwo
• Mavo examen in 6, 7 of 8 vakken, goede aansluiting op havo 4 en mbo
• Leerlingen werken met een eigen device (Chromebook) 

Molenstraat 191, 5701 KD Helmond

mavo havo vwo 
tweetalig havo en vwo

de klik 
   

 met  je toekomst!

Aanmelden nieuwe leerlingen
Maandag 7 en dinsdag 8 maart 2016
15.30 - 17.00 uur  19.00 - 20.30 uur

Jan van Brabant       College

  
 

Wij zijn een prima school:

• Openbaar
• Met respect voor iedereen
• Vlak bij bus en trein en uitstekend bereikbaar via veilige fi etsroutes
• Met de kenmerken van een kleine school
• Met individuele begeleiding

Het Jan van Brabant College dat zijn wij! 

 senior tto-school
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Zo, dat was me het jaartje wel voor de senioren. Van alle kan-
ten kwamen de veranderingen op hen af en dat waren lang 
niet allemaal goede berichten. Er is veel over geschreven en 
gepraat. Als één ding duidelijk is geworden, is het wel dat de 
ouderen, door het feit dat ze onvoldoende georganiseerd zijn, 
regelmatig het kind van de rekening zijn. Of het nu de zorg is, 
de belastingen, de zorgverzekeringen, de eigen bijdrage, de 
pensioenen en ga zo maar door. Er wordt bewust een onjuist 
beeld geschapen van ouderen. Deze zouden over ruime mid-
delen beschikken, meerder keren per jaar langer of korter op 
vakantie gaan, meerdere huizen bezitten en een belangrijke 
oorzaak zijn van de stijging van de kosten in de zorg. Ook 
wordt het beeld geschapen dat ouderen de financiële toe-
komst van jongeren nadelig beïnvloeden. Hierbij wordt dan 
vergeten dat veel ouderen hun kinderen financieel hebben 
geholpen en vaak nog helpen. Dat er veel ouderen zijn die al-
leen maar over een AOW beschikken of een AOW hebben met 
een klein aanvullend pensioen wordt gemakshalve over het 
hoofd gezien. Laat duidelijk zijn, ouderen zijn geen klagers 
of zeurpieten, maar mensen die hun hele leven hard hebben 
gewerkt en minstens respect daarvoor verdienen. Men dient 
van hun inkomen af te blijven, of om met de worden van de 
premier te spreken: daar moeten ze met hun poten vanaf blij-
ven. Ooit is afgesproken dat pensioenen waardevast zouden 
zijn en nu worden alle mogelijke kunstmatige berekeningen 
en ratio’s uit de kast gehaald om de sloop van de pensioenen 
te verklaren en te verdedigen. Ouderenbonden en vele belan-
genorganisaties zijn in toenemende mate bezig met deze on-
derwerpen en we wensen hen veel succes met het stoppen 
van deze senioronvriendelijke trend. Voor ons ligt een nieuw 
jaar waarin we als ouderen kritisch zullen volgen welke ver-
anderingen en eventuele verslechteringen over ons uit zullen 
worden gestort en waar mogelijk actie ondernemen. Dit voor 
wat het landelijke beeld en de landelijke politiek betreft.
In Brandevoort zijn we het afgelopen jaar goed bezig geweest 
en hebben op diverse terreinen ons steentje bijgedragen. Om 
er enkele te noemen. De Kunstkamer is mede door inzet van 
de senioren een succes geworden, de vlaggen worden zeer 

correct bij de diverse gelegenheden gehesen en gestreken, 
de rondleidingen zijn een succes en nemen in aantal en qua 
omvang toe. We hebben een bijdrage geleverd aan de dis-
cussie rondom de te ontwikkelen buurtapp en deelgenomen 
aan een enquête van het Eindhovens Dagblad over de zorg. 
Bij veel diensten en activiteiten in Brandevoort spelen de se-
nioren een belangrijke rol. Ook het komende jaar zal dit het 
geval zijn. Er loopt een discussie over huisvesting voor seni-
oren in het kader van het langer thuis kunnen blijven wonen. 

Toekomstplannen
Dit zal in 2016 een vervolg krijgen. Er is gewerkt aan de uit-
voering van diverse zaken, die in het WijkActiePlan door de 
senioren zijn omarmd. Dit jaar zal daar verder aan worden 
gewerkt. Een goed nieuw initiatief is de koffieochtend in het 
Palladium; een prachtige mogelijkheid om met andere men-
sen - jong en oud - in contact te komen en zo eenzaamheid 
te voorkomen. Laat duidelijk zijn, in onze wijk hoeft men niet 
eenzaam te zijn als men het niet wil. Mensen die behoefte 
hebben aan bezoek of simpelweg een praatje mogen zich 
melden. We zullen deze maand binnen de Senioren Brande-
voort afstemmen waar en bij wie dit kan en er in de volgende 
uitgave van de BC op terugkomen. We stellen vast dat de sa-
menleving steeds meer de digitale snelweg gebruikt voor de 
communicatie. Hierdoor komen mogelijk ouderen in de pro-
blemen, omdat men niet over de kennis of ervaring beschikt. 
Diegenen die behoefte hebben aan instructie hoe om te gaan 
met computer of tablet, kunnen zich melden bij samenstel-
ler, deze zal dan zorgdragen voor verdere begeleiding hierbij 
door de Computerclub of de afdeling St.Lucia van KBO-Bra-
bant. We zouden graag meer senioren verwelkomen in onze 
groep om zo nog meer en betere ideeën te kunnen bedenken 
en uitvoeren in het belang van onze prachtige wijk.
Laten we het jaar goed beginnen en actief deelnemen aan 
activiteiten en gebeurtenissen die in onze wijk plaatsvin-
den. Op diverse terreinen is nog behoefte aan mensen die 
over tijd en kennis beschikken en die deze in willen zetten 
voor Brandevoort waar het goed leven is.

Senioren Brandevoort
tekst: Holke Flapper

Het Autisme Info Centrum (AIC) is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Onze kracht ligt in 
het lotgenotencontact, het leren en delen van elkaars ervaringen en het zoeken naar hulp. Daarnaast kunt u terecht voor 
informatie en documentatie. Wij nodigen dan ook graag alle mensen uit de Peelgemeenten uit die het fijn vinden om 
ervaringen omtrent autisme met ons te delen. Er is een vrouwencontactavond voor vrouwen die te maken hebben met 
autisme en het fijn vinden om ervaringen uit te wisselen op iedere laatste woensdag van de maand, met uitzondering van 
schoolvakanties, van 19.30 tot 21.00 uur in ‘t BrandPunt.
We vragen een bijdrage van E1,- voor de koffie of thee. Voor meer informatie kunt u bellen met Wendy van der Kuylen 06 
200 718 64, Aic-depeel@nva-nb.nl.

Lotgenotencontact
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 Probeer nu de eerste maand Royal Canin dental voer met 50% korting

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)

Februari is de maand van 
het gebit bij Dier en Dokter

Laat in de maand februari 
het gebit van uw hond of 

kat gratis checken en 
ontvang 10% korting 

op verschillende 
gebitsbehandelingen

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BenB 4 foto_s 40 jaar brandevoorter.pdf   1   25-3-2014   13:31:37

• 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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13 December was het weer Dickensnight in Brandevoort. 
Een markt waar wij, als jonge ondernemers, erg naar uit-
kijken. Niet alleen is het ieder jaar weer drukker, maar ook 
hangt er een enorm leuke sfeer. Geen straf dus om de 

hele dag achter onze kraam te staan! Vanuit het Carolus 
Borromeus College kunnen wij namelijk deelnemen aan 
International Business College. Een extra programma dat 
zich vooral richt op de vakken economie en management 
& organisatie. Als onderdeel hiervan richt je een echte 
jeugdonderneming op en verkoop je je producten op ver-
schillende plekken. Heel handig als je benieuwd bent hoe 
dat er allemaal aan toe gaat. Met zo’n drie tot vijf leerlin-
gen bedenk je een product dat je wilt verkopen, met hierbij 
een naam en een logo. Iedereen krijgt een rol binnen de 
onderneming: boekhouder, inkoper, verkoper en er is een 
algemeen directeur. 

Op Dickensnight stonden er zes van onze ondernemingen. 
Deze verkochten bijvoorbeeld sieraden, zeepproducten, 
drinkflessen, petten of kaarsen. Vijftig procent van de op-
brengsten gaat naar een goed doel, die de ondernemingen 
zelf kiezen. Bekende doelen zoals KiKa, maar ook minder 
bekende doelen, bijvoorbeeld stichting Semmy. Voor het 
afronden van dit profielwerkstuk in februari, was dit dan 
ook één van onze laatste verkoopplekken. Wat mij betreft 
een heel geslaagde afsluiting! De verkoop ging niet gewel-
dig, maar we hebben enorm genoten van de mooi geklede 
mensen en de heerlijke chocomel!

Jeugdonderneming IBC
van Carolus Borromeus College bij Dickensnight

tekst: Silke Barendse (6Va)

In december vond de twaalfde kerstshow van rolschaats-
vereniging Olympia uit Mierlo plaats. De show werd gereden 
door de 52 leden en telde ruim 1.200 bezoekers. In totaal 
namen 12 rijdsters uit Brandevoort deel aan deze show: Jill 
en Kim Bollars, Mayra van Drueten, Lise en Nikki van Duijn-

hoven, Mirthe de Goede, Carolien van Grootel, Sophie van 
Haaren, Charlotte de Jong , Quincy Maseland, Kelly van Leu-
ken en Sterre van Wuijtswinkel. Zij hebben een mooie pres-
tatie neergezet.
Tijdens de kerstshow werden een zevental shownummers 
gepresenteerd die ook op zaterdag 30 januari gaan deelne-
men aan de Nederlandse Kampioenschappen Showrijden. 
Het shownummer van Jeugdgroep 2 bestond voor een groot 
deel uit Brandevoorter rijdsters. Het thema van dit show-
nummer was Coca cola. 

Nieuwe leden gezocht
Lijkt het je leuk om te rolschaatsen, maar ook met dans be-
zig te zijn? Wil je verschillende sprongen en pirouettes leren 
op rolschaatsen? Individueel, maar ook in teamverband be-
zig zijn? Neem dan contact op met Emmy Pero (06 435 790 
96) en maak een afspraak wanneer jij twee proeflessen mee 
mag doen. 

foto: Heinz Trebuth

RV Olympia
kijkt terug op een fantastisch rolschaatsjaar!

v.l.n.r. Mayra van Drueten, Quincy Maseland, Nikki van Duijnhoven
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Anke Vermulst is geboren op 24 juli 1980 in Helmond in 
een gezin dat bestaat uit vader, moeder en een jongere 
zus. Vader en moeder runnen samen een bedrijf in kou-
detechniek (Vekah) waarin haar moeder de administratie 
voor haar rekening neemt en haar vader de technische 
kant van het bedrijf.

Anke gaat naar basisschool De Korenaer in Brouwhuis en 
ze stroomt door naar de St. Joseph Mavo aan de Hurkse-
straat in Helmond. In 1996 behaalt ze het diploma en ze 
kiest dan voor de havo die ze volgt aan het Dr. Knippen-
berg College eveneens in Helmond. Ook hiervoor behaalt 
ze het einddiploma. Haar grote hobby tijdens deze school-
tijd is tennissen en dat doet ze vrij fanatiek. 
In deze periode beseft ze dat ze wel les zou willen gaan ge-
ven. Haar idee is, om na de havo, in Tilburg Engels te gaan 
studeren. In dezelfde tijd gaat ze ook autorijles nemen en 
slaagt hiervoor vlot. Ze komt er achter dat ze de wereld 
van het verkeer en het lesgeven daarin nog aantrekkelijker 
vindt. Daarom kiest ze ervoor om te gaan werken op de 
administratie van de autorijschool waar ze zelf autorijles-
sen heeft genomen. Daarnaast gaat ze een opleiding vol-
gen tot rijinstructrice en in 2001 behaalt ze dit diploma. Nu 
ze vakbekwaam is, gaat ze bij dezelfde autorijschool rijles 
geven. 

Om zo goed mogelijk les te kunnen geven aan allerlei ver-
schillende mensen gaat ze cursussen volgen zoals omgaan 
met autisme, ADHD en mensen met rij- en faalangst. In 
2007 leert ze haar latere echtgenoot Jan kennen. De vonk 
slaat over en ze gaan datzelfde jaar samenwonen in Hel-
mond. In 2011 trouwen Jan en Anke en kopen in 2012 een 
huis in Dierdonk. In juli 2013 wordt hun dochtertje Fleur 
geboren. Amper vier maanden na de geboorte van Fleur 
komt echtgenoot Jan plotseling te overlijden. 
Zoals te begrijpen volgt er voor Anke een hele verdrietige 
en moeilijke tijd. Maar ze moet verder, ook voor haar doch-

tertje. Daarom gaat ze, al acht weken na deze tragische 
gebeurtenis, mede om haar zinnen te verzetten, weer rij-
lessen geven bij de autorijschool van haar eerder genoem-
de werkgever. Maar deze baan vraagt van haar gemiddeld 
vijftig werkuren per week en dat betekent dan ook veel 
werkuren in de avond- en weekenden. Dit is erg lastig te 
combineren met de zorg voor haar kindje waar ze, zoals 
eerder gezegd, nu alleen voor staat.
Dan neemt ze een moedig besluit door voor zichzelf een 
autorijschool te beginnen zodat ze haar eigen dagindeling 
kan maken. In 2014 laat ze zich inschrijven bij de KvK onder 
de naam: LesDirect.
De autorijschool is te bereiken via info@lesdirect.nl of 
www.lesdirect.nl en telefoonnummer 06 250 065 51. 
De praktijklessen geeft ze in een nieuwe Hyunday i10 en 
de theorielessen kunnen online gevolgd worden, inclusief 
garantie van slagen! Zowel de praktijk- als de theorieles-
sen zijn te volgen in twee talen zowel in het Nederlands 
als in het Engels. Wie behoefte heeft aan persoonlijke the-
orielessen kan dit doen door het volgen van een snelcur-
sus van twee halve dagen of avonden met aansluitend het 
CBR-theorie examen. Deze lessen worden klassikaal gege-
ven aan de Europaweg in Helmond. 
In ditzelfde jaar kan ze ook haar huis in Dierdonk verkopen 
en huurt ze, vanaf oktober 2014, een huis in het nieuwe 
deel van Brandevoort, De Veste Verde. Ze kiest voor Bran-
devoort, omdat dit deel van Helmond heel centraal ligt, 
alles binnen loopafstand, en bovendien een mooie, leven-
dige en kindvriendelijke wijk is. Doordat haar kosten laag 
zijn, kan ze aan haar klanten ook financieel aantrekkelijke 
autorijlessen aanbieden. En hiermee heeft ze veel succes 
want ze scoort een hoog percentage eerste keer geslaag-
den.

Haar toekomstdroom voor haar bedrijf is uit te kunnen 
breiden tot meerdere leswagens en de daarbij behorende 
personele uitbreiding.

tekst: Marga Dobma / foto: Rianne van Lierop

Gedegen autorijlessen
bij LesDirect
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Besselhoeve 24 • HelmondVraagprijs € 350.000,-- k.k.

Teunishoeve 11 • HelmondVraagprijs € 374.000,-- k.k.

Groot Schuilen 13 • HelmondVraagprijs € 399.000,-- k.k.

Binnenvoort 6 • HelmondVraagprijs € 299.500,-- k.k.

Klarenbeemden 50 • Helmond
Vraagprijs € 319.000,-- k.k.

Biesveldje 19 • HelmondVraagprijs € 224.500,-- k.k.

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

Wilt u een complete eengezinswoning met 3 a 4 slaapkamers en tuin huren in Brandevoort?
Binnenkort gaan we starten met de verhuur van 24 royale eengezinswoningen in de 
omgeving van de Hasselbeemden.
Wij verhuren middels een uniek concept!
De woningen zijn bijzonder compleet en instapklaar; met luxe keuken, badkamer, vloer-
wand- en plafondafwerkingen, badkamer en toilet. Zelfs de tuinen zijn voor u al aangelegd. 
Schilderen binnen en buiten? Niet nodig; alles is voor u gereed. U hoeft enkel uw meubels te 
plaasten en kunt wonen!! 
De woningen hebben allen 3 volwaardige slaapkamers, vaste trap naar zolder en kennen een 
mooie brede maat van 5,40 meter. 
Energie-neutraal: de woningen zijn nagenoeg compleet energie-neutraal. Dus bij normaal 
gebruik betaald u alleen huur en geen kosten voor elektra en gas.

Schrijf u alvast in op ons kantoor voor deze unieke kans!
 

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!’
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Natuur dichtbij
Genieten van natuur in je eigen wijk is daarom het thema 
van Natuurfilm Brandevoort. De film laat Brandevoort, dat 
vooral bekend staat om zijn mooie architectuur, vanuit een 
ander perspectief zien, namelijk dat van de natuur. Van de 
herfst 2013 tot en met de zomer van 2014 heeft natuur-
filmer Erwin Peek het leven van bekende en minder be-
kende dieren in de Ecozone gevolgd. In januari 2015 zijn 
daar sneeuwopnames aan toegevoegd. “De Ecozone kan 
betoverend mooi zijn als je er op het juiste moment bent,” 
vertelt hij. En dat geldt vooral bij zonsop- en -ondergang. 
Bij de eerste zonnestralen kleurt het riet in de Ecozone 
goudkleurig, worden de huizen schitterend verlicht en lij-
ken de konijnen van een goudrandje voorzien. 

Bijzondere dieren
Erwin heeft vele uren met zijn camera in de Ecozone door-
gebracht. Door bewust te zoeken naar interessante situa-
ties, heeft hij dieren en planten weten vast te leggen die 
men normaal gesproken over het hoofd zou zien. Heeft ie-
mand al eens twee veelkleurig Aziatische lieveheersbeest-
jes gezien in de Ecozone? Of twee parende kleine rode 
weekschildkevers die gestoord worden door een soortge- 

noot? Een trailer van de film is te zien op de Facebook-
pagina en het YouTubekanaal van Natuurfilm Brandevoort.

Vertoning in de wijk 
Op 27 en 28 februari wordt Natuurfilm Brandevoort ver-
toond ’t BrandPunt. Op 28 februari start de voorstelling 
met een optreden van het Brandevoorter koor Brand New 
Voices. De film wordt in principe gratis aangeboden. Er 
wordt echter €2,- entree gevraagd waarvoor u een con-
sumptie krijgt. Na afloop van de eerste voorstelling maken 
de keukenprinsessen van ‘t BrandPunt een lekkere maal-
tijd. De tijden en prijzen: zaterdag 27 februari 15.30 uur 
entree met consumptie €2,-, entree met maaltijd (Bran-
devoorter kip met friet en salade) en consumptie €10,-, en-
tree met kindermenu (friet met snacks en salade) en gratis 
consumptie, €5,-. Zaterdag 27 februari 20.00 uur, entree 
met consumptie €2,- en zondag 28 februari om 14.30 uur, 
entree met consumptie €2,-.
Iedereen is van harte uitgenodigd om naar de film te ko-
men kijken. In verband met de voorbereidingen van de 
menu’s is het prettig als u de kaartjes tijdig aanschaft. De 
kaartjes zijn te koop bij het wijkhuis.

Natuurfilm Brandevoort
mooie natuur dicht bij huis

Natuurseries als Planet Earth, Life, Frozen Planet en Africa laten steeds meer unie-
ke beelden zien van dieren of situaties die nog nooit eerder opgenomen zijn. Je zou 
bijna vergeten hoe mooi de alledaagse natuur is. Deze series spelen zich zelden af in 
Nederland. Gelukkig zijn er onlangs ook in ons land mooie natuurfilms opgenomen, 
waaronder De Nieuwe Wildernis, Holland - Natuur in de Delta, De Levende Rivier 
en de driedelige serie De Terugkeer Van. Bij natuur in Nederland denken mensen 
al snel aan de Oostvaardersplassen, Biesbosch, Veluwe en de Waddeneilanden. De 
bekende Nederlandse natuurfotograaf Frans Lanting zei ooit dat mensen bij natuur 
denken aan gebieden ver van huis met een groot hek eromheen. Mensen voelen 
zich daarom geen onderdeel van de natuur.

foto: Erwin Peek
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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!

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
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Enige tijd geleden kreeg ik van verschillende kanten de 
vraag hoe de stand van zaken was met betrekking tot de 
oprichting van het Buurtpreventieteam De Veste. Deze 
vraag kwam onder andere van Senioren Brandevoort en 
van een burger via de mail. Ook kwam de vraag wat tot nu 
toe de resultaten zijn van dit team.

Nu, de oprichting zal in februari 2016 officieel plaatsvin-
den. Het heeft langer geduurd dan gepland omdat het Col-
lege van Burgemeester en Wethouders van Helmond een 
plan van aanpak wenste, hetgeen de andere buurtpreven-
tieteams in onze wijk niet hoefden voor te leggen.
De resultaten van het buurtpreventieteam zijn talrijk: het 
lawaai ’s nachts van de brommers van Domino’s is duidelijk 
naar beneden bijgesteld. We constateerden dat een aantal 
e-bikes wordt gebruikt.
De container met oud papier van Domino’s wordt niet meer 
tegen de gevel geplaatst, maar er verder vanaf om te voor-
komen dat, indien er brand in deze container ontstaat, het 
vuur overslaat naar het appartementengebouw .
Met Aspendos is gesproken over een betere afvoer van de 
ovens. De oude eigenaar had een verkeerde afvoer aan-
gebracht, zodat de stank bij openstaande deuren bij de 
bovenliggende appartementen naar binnen drong. Met de 
nieuwe eigenaar is afgesproken dat als hij de twee deuren 
tegenover zijn pand open ziet staan, hij deze meteen dicht 
doet om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot de 
parkeergarage onder Albert Heijn.
In het verleden heeft de aflevering van de medicijnen mid-
den in de nacht bij de apotheek voor veel overlast gezorgd, 
omdat de leverancier een wagentje gebruikte met daaron-
der ijzeren wieltjes. In overleg met de toeleverancier en te-
zamen met de wijkagent behoort dit ook tot het verleden.

Verder is meerdere malen met de gemeente contact op-
genomen in verband met losliggende tegels, kapotte ver-
keersborden etc. Op deze manier zijn wij de ogen van de 
wijk.
Binnenkort zal er nogmaals een oproep aan de bewoners 
van De Veste worden gedaan zich ook op te geven om mee 
te helpen bij de uitbreiding van het Buurtpreventieteam.
Veel zaken kunnen via de app van de gemeente Helmond, 
Buitenbeter, worden aangebracht. Met deze app kan men 
kleine zaken, zoals vernielingen, losliggende tegels etc. 
meteen onder de aandacht van de gemeente brengen. 
Men krijgt van de gemeente ook bericht hoe en wanneer 
de aangegeven zaak is (wordt) opgelost.

Ook kan men genoemde zaken telefonisch aan de ge-
meente Helmond doorgeven en wel op telefoonnummer 
140 492 (geen kengetal nodig).

De Buurtcoördinator, Jos Ewald
j.ewald@upcmail.nl

Buurtpreventie De Veste i.o.
tekst: Jos Ewald

Voor JIBB begint de carnavalsvakantie op woensdag, di-
rect na carnaval. We bieden ouders nog even de gele-
genheid om uit te rusten. JIBB’er Nienke: “In 2016 zijn de 
Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Wij beginnen met 
‘Onderweg naar Rio’ en laten kinderen kennismaken met 
een aantal Olympische sporten.”
Daarnaast hebben we natuurlijk drie dagen gevuld 
met een divers aanbod. Junglegym, kickboksen, tik-
spelen, badminton, ballet, balsporten en voor het eerst 
bowlen. Maar we gaan ook het water in! In samen-

werking met Zwemvereniging Lutra organiseren we in 
zwembad De Wissen een geweldig zwemspektakel. 
JIBB’er Daan: “Mocht het nu gaan sneeuwen dan orga-
niseren we nog extra activiteiten in de sneeuw. Als dit 
zo is zetten we deze activiteiten en de locatie direct op 
onze website en Facebookpagina.”
Wij hebben dan ook erg veel zin in carnaval maar kij-
ken vooral uit naar de drie dagen erna! Kijk voor het 
volledige aanbod op onze website en schrijf je in  
www.jibbhelmond.nl.

Tijdens de carnavalsvakantie 
drie dagen actief bijkomen
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Leven, wonen en werken op één van de mooiste zichtlocaties 
van Leende. 
Leende is een zeer sfeervol dorp dat onderdeel uitmaakt van 
de gemeente Heeze-Leende.

Geen traditioneel woonhuis maar een moderne, vrijstaande 
villa met een afwerkingsniveau dat u zal verrassen.
Daarbij een, separaat bereikbare, goed geoutilleerde kan-

toorruimte met airconditioning, pantry, toiletruimte en vol-
doende eigen parkeerruimte. 
Dit alles op een schitterend perceel van ruim 1100 m², met, 
onder architectuur aangelegde, tuin waar u geniet van opti-
male privacy en een vrij uitzicht aan achterzijde. 

Dit alles op loopafstand van het centrum van Leende, 10 au-
tominuten van Eindhoven en nabij de snelwegen A2 en A67.

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

advertorial

19
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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

wegens
		

succes	
verleng

d	

tot	en	m
et		

14 februari
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Ze komt warm, open en vriendelijk over als ik haar ontmoet. 
We gaan samen aan haar eettafel zitten, en ik krijg direct 
een smakelijk kop koffie gepresenteerd. Een piano heeft 
een prominente plek in haar huiskamer. Een teken dat mu-
ziek een belangrijke rol speelt in haar leven. Ik vraag haar 
naar haar muzikale passie. Ingrid Rooderkerken (56), moe-
der van vier kinderen, vertelt met enorm enthousiasme over 
haar muzikaliteit. Deze maand stond ze zelfs in Paradiso, 
een unieke ervaring. De van oorsprong Rotterdamse is 
door haar man naar het zuiden gehaald. En nu al weer lang 
woonachtig in Brandevoort. Zij en haar gezin hebben hun 
plek en draai hier gevonden. 

Muzikale passie
Op muzikaal gebied zit Ingrid niet stil. Zo heeft ze meege-
daan aan de Helmondse musical Berry van Aerle de musical, 
waar ze zowel acteerde en zong. Elke week is ze meerdere 
avonden van huis om haar passie invulling te geven. Zingen. 
Momenteel zingt Ingrid bij twee verschillende koren. Heeft 
ze altijd willen doen. Het zingen maakt haar blij. Het ene koor 
Brand New Voices dat zijn roots in Brandevoort heeft, is ge-
vestigd in ’t BrandPunt en heeft op woensdag repetities. Op 
28 februari treedt zij met het koor op tijdens de prestenta-
tie van de Natuurfilm Brandevoort, die ook in ’t BrandPunt 
wordt gepresenteerd. Ik geniet als ik Ingrid zie vertellen over 
haar passie. Vol overgave. Enthousiasmerend.

Popkoor Prestige
Maar Ingrid wilde meer. Totdat ze in oktober de oproep zag 
op Facebook van popkoor Prestige. Een startend koor, dat 
vanuit een landelijk concept ook een koor in Eindhoven op-
richtte, en waarvan de repetities plaatsvinden in het park-

theater in Nuenen. Ingrid twijfelde geen moment en meldde 
zich direct aan. Na één proefles was ze al verkocht. Door het 
moderne repertoire, de enthousiaste dirigent en de grootte 
van het koor (momenteel over de honderd leden) voelt zij 
zich er als een vis in het water.

Unieke ervaring in Paradiso
Met dit koor beleefde ze op zaterdag 16 januari een unieke 
ervaring. In poptempel Paradiso bracht ze deze dag met 
bijna 500 zangers en zangeressen van Popkoor Prestige te-
gelijkertijd vier nummers uit hun repertoire ten gehore. Een 
uniek optreden dat nog niet eerder in deze grootte in Neder-
land heeft plaatsgevonden. Ingrid vond dit evenement als 
deelneemster vreselijk spannend. “Ik verwachtte een zee 
van geluid tijdens het optreden, en dat was ook echt. Het 
was zo mooi om hier deelgenoot van te zijn geweest,” geeft 
ze vol enthousiasme aan. “Samen met twintig koorleden 
van het koor in Eindhoven vertrokken we op zaterdagoch-
tend met de trein vanuit Brandevoort naar Amsterdam. We 
konden het niet laten om onderweg al onze stembanden op 
te warmen. Gezellig, en we kregen ook spontane reacties 
van de reizigers en personeel,” vervolgt ze haar verhaal. In 
Amsterdam gaf ze met alle andere koorleden uit heel Ne-
derland een optreden dat zijn weerga niet kende. Echt voor 
herhaling vatbaar.

Zingen iets voor jou?
Tijdens het afscheid geeft ze me aan zeker eens naar de 
repetities te komen kijken. Ik ben om. Wil jij meer informatie 
over beide koren, kijk dan op de websites Popkoor Brand 
New Voices Brandevoort: www.popkoorbrandnewvoices.nl 
en Popkoor Prestige www.popkoorprestige.nl .

tekst: Patrick van Hoof

De Helmondse twirlvereniging Imagination heeft bij het NK 
batontwirling in Almere goed gepresteerd. Imagination is 
sinds begin 2015 overgestapt naar de grootste twirlbond van 
Nederland de NBTA. Ondanks dat het niveau bij deze bond 
beduidend hoger ligt, werden de nodige successen geboekt.
Bij het NK Runner-up werden, op het onderdeel 1 baton, zo-
wel Michelle Fijma (senioren) als Esmée van der Vliet (junio-
ren) Nederlands Kampioen.
Esmée deed dit samen met Dafne van de Hurk nog eens dun-
netjes over door Nederlands Kampioen te worden bij het on-
derdeel Duo Dance Twirl, junior intermediate.
Danique van Stiphout presteerde uitstekend met een Neder-

landse titel met 2 baton en een tweede plaats bij het onder-
deel 1 baton.
De beide teams van Imagination en ook nog diverse solisten 
wisten zich te plaatsen voor de diverse finaleronden op het 
NK, maar kwamen net te kort voor een podiumplaats. De ver-
eniging kreeg ook nog een bijzondere prijs voor het mooiste 
spandoek. Al met al kan Imagination terugkijken op een uit-
stekend debuut bij de NBTA.

Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom, heb je inte-
resse kom dan op woensdagavond van 18.30 tot 20.30 uur 
eens kijken in sporthal Brandevoort.

Twirlvereniging Imagination

Brandevoorter treedt op Paradiso
“Een zee van geluid” 
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www.brandevoortfit.nl

info@brandevoortfit.nl

127 32 9223 43%
organisaties in Brandevoort die 

bijdragen aan een gezonde levensstijl
deelnemende organisaties  

aan Brandevoort Fit
inwoners in Brandevoort van de Nederlandse bevolking  

lijdt aan overgewicht

Brandevoort Fit wordt hét sportevenement van het jaar! Hier mag je niet ontbreken als je van bewegen 

houdt!! Op zaterdag 18 juni 2016 gaan we Brandevoort en omgeving in beweging brengen én houden. 

Op deze dag is Sportpark Brandevoort gevuld met alle bekende en onbekende verenigingen en bedrijven 

uit de buurt die een band hebben met bewegen en een gezonde levens stijl. Niet alleen (actie)sporten, 

yoga, dansen, biljarten of darts, maar ook begeleiding, coaching en alles op het gebied van voeding, een 

gezonde geest en mindfulness. En wie weet wat er nog meer verstopt zit in de wijk ...

Waarom meedoen? Wij geven je de kans om je te presenteren en/of demonstraties te geven aan iedereen 

die in beweging wil komen. Laat mensen zelf ervaren, zien, horen, voelen, proeven, ruiken en overtuig ze 

van het belang van bewegen en een gezonde levensstijl. Zorg dat ze weten dat ze hiervoor bij jóu terecht 

kunnen. Zo kun je 

• nieuwe leden werven of de band met bestaande leden versterken,

• kennis maken en samenwerking zoeken met diverse andere partijen, 

• nieuwe, potentiële sponsors aantrekken,

• een onbekende, onderbelichte kant van je vereniging of bedrijf laten zien,

•  een bijdrage leveren aan het goede doel van Brandevoort Fit: Stichting Leergeld Helmond.

Kortom, een dag die je als club, vereniging of bedrijf niet kunt 

missen!! Zet hem dus nu in je agenda, want dit is de dag waarop 

je jouw kijk op FIT zijn en jouw bijdrage hieraan aan alle inwoners 

van Brandevoort en omgeving kunt presenteren.

Inschrijven of meer informatie? Stuur dan een mailtje naar 

info@brandevoortfit.nl. Volg ons ook op Facebook en Twitter of 

bezoek binnenkort onze website, waarvan de release bekend zal 

worden gemaakt via e-mail en social media.

Inschrijven kan tot 1 maart 2016, dus wees er snel bij!!
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Tijdens een van de vergaderingen van de Senioren Bran-
devoort kwamen de leden op het idee om onze mooie wijk, 
met name De Veste, aan geïnteresseerden te laten zien. 
We willen daarmee een nieuw gezicht geven aan de rond-
leidingen die hier in het verleden wel eens zijn gehouden.
Na wat brainstormen leek het ons een goed plan om deze 
rondleidingen, in eerste instantie, te beperken tot De Veste 
omdat een uitbreiding hiervan naar de andere delen van 
de wijk te lang zou gaan duren en waarschijnlijk ook voor 
een aantal potentiële deelnemers te vermoeiend zou zijn. 
Uiteraard houden we de mogelijkheid open dit in de toe-
komst toch uit te breiden en eventueel zelfs uit te splitsen in 
rondleidingen in de verschillende andere delen van de wijk. 
Toen deze plannen concreter werden heeft Corrie Clemens, 
actief lid van Senioren Brandevoort, zich bereid verklaard 
de coördinatie en organisatie van deze rondleidingen op 
zich te nemen. Voor geïnteresseerde bewoners van Bran-
devoort is zij te bereiken per mail: gucoclemens@live.nl  
of via telefoonnummers: 06 474 705 68 of 06 76 90 47. 
Zij kan alle mogelijkheden voor u op een rij zetten.
Om ook buiten de wijk meer ruchtbaarheid te geven aan 
deze plannen is al heel snel contact gelegd met VVV Hel-
mond waar geïnteresseerden alle informatie kunnen krij-
gen en zich kunnen aanmelden. Een rondleiding wordt ge-
geven door een lokale gids en een begeleider. De gidsen 
hebben zich uitgebreid laten informeren over de wetens-
waardigheden in de wijk en komen door hun enthousiasme 
ook steeds zelf weer tot nieuwe ontdekkingen.

Op verschillende locaties in de wijk liggen folders. Onder 
andere in wijkhuis ’t BrandPunt, Medisch Centrum Bran-
devoort, de Brandevoortse Hoeve, Grillhouse By Onsz en 
buiten Brandevoort ook bij het VVV kantoor.
Ook voor de Brandevoorters zelf zijn er nog verrassende 
zaken en wetenswaardigheden over hun wijk te ontdek-
ken. In de praktijk blijkt dat het ook heel leuk is om bijvoor-
beeld familie en/of vrienden eens op een andere wijze ken-
nis te laten maken met de wijk onder leiding van een gids 
en begeleider. Vanaf 10 juni 2015 zijn er tien rondleidingen 
geweest waaronder ook verschillende deelnemers uit de 
wijk zelf. De ontvangen reacties van de deelnemers waren 
tot nu toe heel enthousiast en bovendien vond men het 
vaak een heel leuke tijdsbesteding. Wij hebben op dit mo-
ment de beschikking over zes gidsen en vier begeleiders.
In principe kunnen rondleidingen gegeven worden aan een 
groepje mensen van minimaal zes en maximaal vijftien 
deelnemers. Omdat er tegelijkertijd meer gidsen en bege-
leiders zijn in te zetten is het, na overleg, altijd mogelijk 
een veelvoud van zes personen rond te leiden.
De kosten voor een rondleiding bedragen €6,- en hierbij 
inbegrepen is een kop koffie of thee met gebak in ’t Brand-
Punt. Zonder versnapering zijn de kosten €2,50.

Na overleg zijn er allerlei combinaties mogelijk onder an-
dere ook met inbegrip van bijvoorbeeld een koffietafel of 
lunch, of hapjes bijvoorbeeld tapas. De duur van de rond-
leiding is ongeveer één tot anderhalf uur.

Rondleidingen 
Brandevoort 

tekst: Marga Dobma / foto: Guus Clemens

De rondleiders/begeleiders v.l.n.r.: Holke Flapper (reserve), Jos Ewald, Peter de Vrees, Henk van Ewijck en Johan Doomernik. Op de voorgrond v.l.n.r.: Corrie 
Clemens, Guus Clemens, Marga Dobma, Marjolijn de Vrees, Anneke Doomernik en Winnie Ewald.
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advertorial

In Nederland volgen steeds meer leerlingen tweetalig 
onderwijs. Dit tweetalig onderwijs is zo’n 25 jaar geleden 
ontstaan om kinderen beter te kunnen voorbereiden op 
hun rol in een snel veranderende maatschappij. Inmid-
dels zijn er 120 tto-scholen in ons land en dit aantal groeit 
nog steeds. Het tweetalig onderwijs wordt streng gecon-
troleerd op kwaliteit zowel door het ministerie als door de 
eigen organisatie; zo mag het niveau van de tto-leerlingen 
voor geen enkel vak, inclusief Nederlands, onder het lan-
delijk gemiddelde liggen. Uit de laatste inspectie door het 
Europees Platform blijkt dat één van de beste senior tto-
scholen van Nederland in Helmond staat, het Jan van Bra-
bant College.

Tto-leerlingen zijn welkome gasten 
Op universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland 
worden tto-leerlingen graag gezien door het hoge niveau 
van de Engelse taal dat ze beheersen. Naast hun reguliere 
vwo of havo diploma behalen zij een International Baccelau-
reate English, een examen dat verder reikt dan taalverwer-
ving. Zo is er veel aandacht voor analytisch en kritisch den-
ken, het schrijven van een essay en het vormen van een 
wereldbeeld. Dat helpt de tweetalige leerlingen enorm bij 
hun vervolgstudie. Gedurende de dag oefenen onze leerlin-
gen met vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen, 
creativiteit, ondernemingszin, communiceren en kritisch 
denken. Door de integrale aandacht voor deze vaardighe-
den in de lessen worden tto-leerlingen iedere dag opnieuw 
uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. 

Tto is grensverleggend onderwijs. 
Onze kinderen leven in een wereld die steeds internationa-
ler wordt. Veel hbo’s en universiteiten bieden hun cursus-
sen aan in het Engels en in veel banen wordt samenge-
werkt in internationale teams. Leerlingen van het tto zijn 
hierop voorbereid doordat ze op school al leren samen-
werken in internationale projecten en doordat ze veel van 
hun lessen in het Engels hebben gekregen. Daarnaast zijn 
er uitwisselingen met Engeland, Ierland, Polen en India. 

Tto en het Jan van Brabant College, een sterk team 
Veel kennis en vaardigheden die onze leerlingen in de toe-
komst nodig hebben, doe je niet op in de standaard klas-
sensituatie en daarom gaan tto-leerlingen vaak op reis of 
op excursie en komen er regelmatig gastsprekers in de 
klas. Dit informele leren nemen we erg serieus; onze tto-
leerlingen kunnen bij een toelating of een sollicitatie la-
ten zien welke extra vaardigheden zij in huis hebben. Deze 
activiteiten worden georganiseerd door een enthousiast 
team van docenten samen met betrokken ouders. Dat de 
klassen hechte teams worden door alles wat ze met elkaar 
meemaken in hun schoolcarrière spreekt voor zich. 

Tto is excellent onderwijs. 
De normen die tto-scholen zichzelf opleggen zijn hoog en 
staan garant voor excellent onderwijs. Het Jan van Brabant 
College is onlangs met vlag en wimpel geslaagd voor het 
senior certificate. Ook de leerlingen excelleren; een team 
van het Jan van Brabant werd onlangs eerste bij de lande-
lijke ingenieurswedstrijd Artcadia en een ander team werd 
tweede bij de nationale debatwedstrijd “Meet the Boss”.

Tto op het Jan van Brabant College
Op het Jan van Brabant College aan de Molenstraat wordt 
al jaren op hoog niveau tweetalig onderwijs gegeven. Na 
de introductie van tto op het vwo is vier jaar geleden ook 
gestart met tto op de havo. Ook leerlingen met een havo 
advies kunnen zich dus gewoon aanmelden. Het is wel be-
langrijk dat de leerling extra’s uit zijn of haar opleiding wil 
halen en bereid is om samen te werken. Een hoog niveau 
van Engels is nog niet nodig, dat leren de leerlingen gedu-
rende hun opleiding.

Tweetalig onderwijs op het Jan van Brabant College, een 
opmaat tot succes!

Tweetalig Onderwijs
is toekomstbestendig onderwijs.
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In maart 2015 is de eerste expositie in de Kunstkamer ge-
opend. Na een succesvol jaar met drie mooie exposities 
zijn we verhuisd naar een nieuw pand aan de Laan door de 
Veste 116 (oude pand van Top 1 Toys). De verhuizing, de er-
varingen van afgelopen drie exposities en spreekbeurten 
over de historie zijn aanleiding om een nieuwe weg in te 
slaan. De Kunstkamer in een nieuw jasje, zullen we maar 
zeggen.

Kunst en workshops
Creatief bezig zijn kan op verschillende manieren. Bijvoor-
beeld als hobbyist, als amateurkunstenaar, als professio-
neel kunstenaar en alle gradaties die daartussen zitten.
We willen een podium bieden voor al deze niveaus van cre-
ativiteit. Met laagdrempelige en korte exposities van vier 
tot zes weken. Dus ook mensen die hun hobby willen laten 
zien en projecten van de scholen kunnen in de Kunstka-
mer terecht. Tijdens de laatste exposities is er een aantal 
goed bezochte workshops georganiseerd voor kinderen en 
volwassenen. Op verzoek gaan we hiermee verder en gaan 
we het zelfs uitbreiden. We willen minimaal één keer per 
maand een workshop voor iedereen van vijf tot honderd 
jaar organiseren op verschillende creatieve vlakken. Ook 
zijn er ideeën voor een gezamenlijk kunstwerk voor en door 
de Brandevoorters. Onder het mom van even uit de sleur, 
niks moet en alles mag, kan iedereen met kunst bezig zijn. 
Verder zullen er weer lezingen georganiseerd worden of 
bijvoorbeeld een middag met een verhalenverteller voor 
de jeugd. En uiteraard exposeren enkele kunstenaars weer 
hun werk in onze ruimte. Kom dat zien vanaf 13 februari.

Historie
Ondertussen heeft de werkgroep Historie zich op Dickens-
night aan veel bewoners kunnen presenteren. De audio-
tour (via de IZI.travel app) loopt en als je wilt kun je met 
de AR app historische informatie onderzoeken. Regelmatig 
zal de informatie achter de app veranderen. De komende 
tijd werken leden van de werkgroep Historie aan het uit-
breiden van de informatie over de historische locaties. 

Wijkinfo
De Kunstkamer wijst de weg in de wijk. Hoe ontwikkelt 
de wijk zich met nieuwe woonprojecten en waar zitten 
de ondernemers? Winkeliersvereniging Brandevoort 
staat bij ons op de site en ondersteunt ons van harte 
met ons Kunstkamerproject. 

Communicatie 
De inhoud van de workshops, lezingen en exposities zul-

len we in de Brandevoorter Courant aankondigen, op onze 
website, op Facebook en natuurlijk ook in de Kunstkamer 
zelf. 

Open huis op zaterdag 13 februari 
Er wordt nu nog hard geklust om de nieuwe ruimte mooi 
in te richten zodat we vanaf 13 februari weer opengaan. 
Iedereen is die dag welkom om kennis te maken met onze 
creatieve ideeën en samen met ons creatief bezig te zijn.
We zijn open op donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 
uur en op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Nieuwsgierig of 
heb je vragen? Kom gezellig binnenlopen, dan kun je gelijk 
het aanbod bekijken.

De Kunstkamer
www.kunstinbrandevoort.nl
www.facebook.com/KunstKamerBrandevoort
www.historiebrandevoort.nl 

Kunstkamer 
in een nieuw jasje

1. Download de app iziTravel via
http://izi.travel/nl/app

2. Scan deze QR-code met de app

3. Ontdek het verleden!

Maak een digitale speurtocht 
naar het verleden van Brandevoort

www.historiebrandevoort.nl

tekst: werkgroep Kunstkamer
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HOUSEOFJAB.NL | BURG. VAN HOUTLAAN 4A
5701 GH HELMOND | 0492 – 522857

INTERIOR SBY VERSTAPPEN

INTERIEURONTWERP EN -ADVIES | RAAMBEKLEDING 
MEUBELSTOFFEN | VLOEREN | KARPETTEN | MEUBELS

VERLICHTING | MONTAGE EN STYLING

U kunt elke eerste vrijdag van de maand 
op afspraak gratis speeddaten met onze 

interieurontwerpers. 

MAAK KENNIS MET 
DÉ INTERIEURSPECIALIST VAN DE BENELUX.

1001 
GORDIJNSTOFFEN, VAN EXCLUSIEF 
DECORATIEF TOT FUNCTIONEEL.

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

SPORTMASSAGE
& ontspanningsmassage

Ontspanningsmassage
Verlichting bij pijn in rug/nek/schouders
Pure ontspanning
Rustgevend bij stress

Sportmassage
Ter voorkoming van overbelastingsblessures
Voor een sneller herstel van spieren bij sporten
Verlaging spierspanning en pijnvermindering bij spierpijn

Medical Taping
Deze elastische tape zorgt voor ontspanning van de spieren
Ter ondersteuning van vermoeide spieren
Verlichting bij pijn en sneller herstel

Ervaar de weldaad
van een massage

info@sanavitasportmassage.nl
www.sanavitasportmassage.nl

06 45802776
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Zen Centrum
Helmond
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OPEN
AVONDEN
17 & 25 februari

19:30 tot
21:00 uur
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Zen Centrum
Helmond

Zen binnen Zen Centrum Helmond is leren leven vanuit
het hart. Vanuit verbinding met jezelf dicht bijiji je gevoel.
Eerlijiji k, sober en zonder poespas. Zen maakt je hiermee
toegankelijiji k zonder soft te worden. Zen ontroert
je zonder sentimenteel te worden. Zen recht je
rug zonder aan buigzaamheid te verliezen.
Zen leert je kortom om met speels plezier &
open vizier je leven te leven. Niet meer maar
ook niet minder.

Wanneer zijiji n de bijiji eenkomsten?
Data zen bijiji eenkomsten: 8 bijiji eenkomsten (donder-
dagen) van 1,5 uur op: 1) 3 maart 2016, 2) 10 maart 2016,
3) 17 maart 2016, 4) 24 maart 2016, 5) 31 maart 2016,
6) 7 april 2016, 7) 14 april 2016, 8) 21 april 2016

Tijiji d: 19:30 uur – 21:00 uur
Waar: St. Trudostraat 2A, Helmond (Stiphout)
Kosten: 95 Euro

Wie begeleidt de bijiji eenkomsten?
Dr. Theo Niessen (1972) is hogeschooldocent
en Associate Lector bijiji Fontys Hogeschool
Mens & Gezondheid. Hijiji praktiseert zen sinds
1991. Daarnaast is hijiji mindfulnesstrainer.
Theo heeft zijiji n mindfulness opleiding gevolgd

bijiji het Radboud Universitair Medisch Centrum
voor Mindfulness.

Contact email: zencentrumhelmond@gmail.com
of bel op 0655624815.

OPEN
AVONDEN
17 & 25 februari

19:30 tot
21:00 uur

Zen binnen Zen Centrum Helmond is le-
ren leven vanuit het hart. Vanuit verbin-
ding met jezelf dicht bij je gevoel. Eerlijk, 
sober en zonder poespas. Zen maakt 
je hiermee toegankelijk zonder soft  te 
worden. Zen ontroert je zonder 
senti menteel te worden. Zen 
recht je rug zonder aan 
buigzaamheid te verliezen. 
Zen leert je kortom om 
met speels plezier & open 
vizier je leven te leven. Niet 
meer maar ook niet minder.

Wanneer zijn de bijeenkomsten?
Data zen bijeenkomsten zijn 8 
bijeenkomsten op donderdagen  van 
1,5 uur op:
3 maart / 10 maart / 17 maart / 24 
maart / 31 maart / 7 april / 14 april en 
21 april

Tijd: 19:30 uur - 21:00 uur
Waar: St. Trudostraat 2A, Helmond 
(Sti phout)
Kosten: € 95,-

Wie begeleidt de bijeenkom-
sten?

Dr. Theo Niessen (1972) is 
hogeschooldocent en As-
sociate Lector bij Fontys 
Hogeschool Mens & Ge-
zondheid. Hij prakti seert 

zen sinds 1991. Daarnaast 
is hij mindfulnesstrainer. 

Theo heeft  zijn mindfulness 
opleiding gevolgd bij het Radboud 
Universitair Medisch Centrum voor 
Mindfulness.

Contact:
zencentrumhelmond@gmail.com
of bel op 06 - 55624815.

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

3 of 4 gangen keuze 
Pezzaz menu

***

Seizoenenmenu

***

Verrassingsmenu

Geniet van heerlijke 
gerechten bij Pezzaz!

Puur en eerlijk eten 
in een sfeervolle ambiance!
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Cliëntenraad
Stichting Gezondheidscentrum Brandevoort
Misschien bent u één van de deelnemers geweest van het 
cliëntonderzoek dat het Gezondheidscentrum in 2014-2015 
heeft gehouden, daarvoor danken we u hartelijk! Alhoewel 
de respons van de deelnemers niet zo groot was, is de cli-
entenraad toch blij met de uitslag. Vergeleken met andere 
gezondheidscentra in Nederland, waar dit onderzoek ook 
gehouden is, scoort Brandevoort op alle punten boven het 
gemiddelde. Dit wil dus zeker iets zeggen over de kwaliteit 
van ons Gezondheidscentrum! Ook hebben de deelnemers 
suggesties voor verbetering kunnen geven.
De belangrijkste conclusies, waar de cliëntenraad mee aan 
de slag wil, zijn:
• Behoefte aan een avondopenstelling huisartsen en 
 praktijkondersteuners.
• Behoefte aan het digitaal kunnen inplannen van afspraken
 met uw zorgverlener.
• Behoefte aan een bord waar de naam van de zorgverlener 
 van desbetreffende discipline op staat.

Wist u dat?
• Voor patiënten die slecht ter been zijn kan de begeleider  
 parkeren bij Albert Heijn om vervolgens bij de apotheek een  
 sleutel van de rolstoel op te halen. U kunt van de rolstoel  
 gebruikmaken totdat u klaar bent, en uw passagier weer in  
 de auto zit. De sleutel levert u weer in bij de apotheek.
• De cliëntenraad een ideeënbus heeft in de hal van het  
 gezondheidscentrum.
• U de cliëntenraad ook digitaal kunt vinden op: 
 www.sgcb.nl.
• De cliëntenraad op komt voor de belangen van alle cliën- 
 ten van alle zorgverleners van het gezondheidscentrum.
• De cliëntenraad op zoek is naar een nieuw lid, kijk voor 
 meer informatie op www.sgcb.nl onder het kopje ‘nieuws’.  
 Met vragen kunt u terecht bij Jorg Keuning, voorzitter  
 cliëntenraad (06 208 398 63) of kunt u mailen naar  
 cliëntenraad@sgcb.nl.

Sparen zit in de genen van Nederlanders. Ook wij Brande-
voorters zijn er als de kippen bij als er iets te sparen valt. Of 
de supermarkt nu een restaurantactie houdt, messensets 
of koekenpannen in de aanbieding heeft; het maakt niet uit 
wat het is. We doen er bijna allemaal aan mee. Traditioneel 
is decembertijd bonnenspaartijd. De winkeliersvereniging 
had ook dit jaar weer een spaaractie op touw gezet en in 

alle winkels waren er, wijs geworden door vorige acties, 
extra kassarollen ingeslagen. En dat was maar goed ook, 
want uiteindelijk zaten beide inlevertonnen boordevol met 
enveloppen.

Tijdens de prijsuitreiking zat het zaaltje van Cafetaria 
Brandevoort bomvol met de gelukkigen. Vooral de aanwe-
zige kinderen vonden het reuze spannend, want wie zou er 
met de spelcomputer naar huis gaan? Maar ook de volwas-
senen waren maar wat benieuwd wat ze hadden gewon-
nen, al lieten ze dat natuurlijk niet merken. Met een drankje 
onder handbereik werd de uitslag bekendgemaakt door de 
secretaris van de winkeliersvereniging Jet Uijen en getoost 
op de gelukkigen!

De winnaars: Michelle Stoop, familie Van Stiphout, Marieke 
Raijmakers, Carolien Wilbers, Hannie van Erp en Hanneke 
van Wijk ontvingen een cadeaumand samengesteld door 
de winkeliers uit de wijk. Tot grote blijdschap van de kinde-
ren ging de Wii naar de familie Schepers, de flatscreentele-
visie werd gewonnen door Tiny Smallenburg en de familie 
Smulders kon de reischeque mee naar huis nemen. De be-
stemming was door de kids al bepaald: Legoland!

Tonnen vol bonnen
tekst: Cora Brouwer / foto: Franka van Vlerken
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NU: in januari / februari 
WINTERBEHANDELING

tegen groene aanslag- mosvorming- kosmossen,
Appelbloedluis en andere aandoeningen,

op uw bomen, struiken, taxus, buxus.
Deze V.B C. behandeling is op

MILIEU VRIENDELIJKE BASIS.
 

Laat u een deskundig adviseren door uw
DCM organische meststoffen adviseur.
Nu ideale tijd om KALK te strooien op

gazon en borders.
Ook afdekhoezen voor uw niet winterharde planten, 

strooizout en sneeuwschuivers.

Medevoort 29, Helmond 0492 - 546077
Op Brandevoort, internet: www.petervangennip.nl

Open: maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur,
zaterdag tot 17.00 uur.

ACTIE VAN DE MAAND

Daarom Smits&Smits

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

smitsensmits.nl

PVC-vloeren
GRATIS

gelegd

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

vraag naar de voorwaarden

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nl

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nlOok voor service 
en onderhoud! 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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Van 5 tot en met 9 februari staat onze prachtige wijk weer 
helemaal in het teken van carnaval. Er is dit jaar wederom 
een goedgevuld programma met volop feest om je flink uit 
te leven. Ook hebben we een aantal nieuwe activiteiten op 
het programma staan! Dit jaar vindt het carnavalsspekta-
kel plaats onder leiding van Prins Henny d’n Urste en Adju-
dant Theo, onder het motto Samen Los mi Carnaval!

Vrijdagavond - Fancy Teen Dance Party GLOW
Op vrijdagavond van de carnavalsweek is er een super 
vette feestavond voor de jeugd vanaf groep 7 tot en met 
jongeren van vijftien jaar, in Hoftempel ’t BrandPunt. Op 
vrijdag 5 februari, van 19.30 tot 23.00 uur, wordt alweer de 
zesde editie van deze feestavond gehouden. Afgaand op 
het succes van de afgelopen jaren belooft het ook dit jaar 
weer een knaller te worden met de beats van DJ Yorlin! Met 
het thema GLOW zal het een prachtig verlichte avond zal 
gaan worden! Let op, van 20.00 tot 23.00 uur blijft de zaal 
gesloten, tenzij men tussentijds door de ouder(s) wordt 
opgehaald. De entreeprijs bedraagt €3,- voor niet-Brande-
liers. Entree voor Brandeliers is gratis!

Zaterdagmiddag - After Optocht Party
Na de optocht in Mierlo-Hout op zaterdag 6 februari kan 
er van 15.30 tot 18.30 uur gezellig doorgefeest worden in 
Hoftempel ’t Brandpunt met DJ Peter. Op deze eerste car-
navalsmiddag kan iedereen carnaval komen vieren in onze 
Hoftempel, zodat je direct helemaal in de carnavalsstem-
ming komt! Entree is deze middag gratis!

Zaterdagavond - Brandeliersbal
Op zaterdagavond kun je dit jaar genieten van een nieuwe 
activiteit in onze Hoftempel. Er zal dit jaar namelijk muziek 
van blaaskapellen en van een DJ zijn! Zij zorgen voor een 
gevarieerde muzikale carnavalsavond; een fantastische 
avond die je zeker niet mag missen! Ook zijn we trots dat 
Doe Mar Wa deze avond aanwezig is. Hopelijk zien we je 
dus op zaterdagavond 6 februari 2015 in onze Hoftempel! 
De avond duurt van 20.30 tot 1.00 uur.
Entree bedraagt €5,- voor niet-Brandeliers. Entree voor 
Brandeliers is gratis!

Zondagavond - GLOW Brandevoort
Het jaarlijkse themafeest bij de Brandeliers is dit jaar GLOW 
Brandevoort! Op deze avond zal de zaal fantastisch verlicht 
zijn. We gaan samen los op carnavalsplaten en ook andere 
muziekstijlen! Iedereen vanaf veertien jaar is op zondag 7 
februari vanaf 20.30 uur van harte welkom in Hoftempel 
’t BrandPunt. Dan barst namelijk tot 01.00 uur het feest los!
Op deze avond zal DJ Peter je een fantastische carnavals-
ervaring bezorgen. De zaal wordt in stijl ingericht. Uiter-

aard zal deze avond ook het carnavalsgevoel uitstralen. De 
entreeprijs bedraagt €5,- voor niet-Brandeliers. De entree 
voor Brandeliers is gratis!

Maandagochtend - Carnavalsbrunch
Op maandagochtend 8 februari vindt er in ’t BrandPunt 
van 10.30 tot 12. 30 uur een carnavalsbrunch plaats! Een 
gezellige manier om tijdens deze gezamenlijke ochtend-/
middagmaaltijd weer kracht op de doen voor een nieuwe 
carnavalsdag! De kosten voor de brunch bedragen €5,- per 
persoon. Voor kinderen tot vier jaar is dit helemaal gratis. 
De entreekaarten voor deze activiteit kunnen worden ge-
kocht aan de bar van ‘t BrandPunt.

Maandagmiddag - Kindermiddag 2016
De kindermiddagen in Brandevoort zijn ieder jaar een 
groot succes. Om voor iedereen carnaval mogelijk te ma-
ken is er op de maandagmiddag van carnaval een heus 
carnavalsfeest voor de kleinsten onder ons. Dit seizoen 
vindt de kindermiddag plaats op maandag 8 februar, van 
14.00 tot 18.00 uur. De prijs voor een kinderkaart bedraagt 
€3,50 (inclusief twee ranja en één keer chips), de prijs voor 
een ouderenkaart bedraagt €2,50. De entreekaarten voor 
deze activiteit kunnen worden gekocht aan de bar van  
‘t BrandPunt.

Dinsdagmiddag - Familiedag 2016
Dit jaar zal er op de dinsdagmiddag in Brandevoort een nieu-
we activiteit plaatsvinden. Deze dinsdagmiddag is namelijk 
een familiedag! Om voor iedereen carnaval mogelijk te ma-
ken, is er op dinsdagmiddag een feest voor alle leeftijden. Zo 
zal er een rad van fortuin zijn waarmee je mooie prijzen kunt 
winnen, kan er bij de karaoke luidkeels meegezongen worden 
met allerlei carnavalsliedjes, en meer! DJ Peter zal op deze 
middag ook nog zorgen voor de leukste carnavalshits.
De familiedag duurt van 14.00 tot 18.00 uur. De prijs voor kin-
deren bedraagt €3,50 (inclusief twee ranja en één chips), de 
prijs voor volwassenen bedraagt €2,50. Als een kind geen 
ranja of chips wil, kan daarvoor natuurlijk ook gewoon een 
volwassenenkaartje gekocht worden. De entreekaarten 
voor deze activiteit kunnen worden gekocht aan de bar van 
‘t BrandPunt.

Dinsdagavond - Sluitingsfeest
Aansluitend op de familiedag op dinsdag die om 18.00 uur 
eindigt, start het sluitingsfeest van het carnavalsseizoen. 
De zaal blijft na de kindermiddagen gewoon open, dus je 
kunt lekker blijven hangen om te genieten van de muziek 
van DJ Peter. Niet aanwezig op de kindermiddag? Dan 
zien we u uiteraard graag vanaf 18.00 uur in Hoftempel 
’t BrandPunt om de week carnavalesk af te sluiten!

Carnaval in Brandevoort 
tekst: Luc Sleegers
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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,-
   euro      

389,-  

WASMACHINE
• energieklasse A+++
• 7 kg trommel
• 1400 toeren, regelbaar
• digitaal display met resttijd-
 indicatie en startuitstel
• doseerassistent
• 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!

Het HELE JAAR in de aanbieding

Bij Jumbo hebben we nu bovenop de laagsteprijsgarantie ook Jaaraanbiedingen. 
Dat zijn heel veel producten die je als gezin vaak gebruikt. En ze zijn niet een week, 
maar het hele jaar in de aanbieding. Dat is nog eens rustig boodschappen doen.

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 30 december 2015 t/m 31 december 2016.
Kijk op Jumbo.com voor het aanbod en de spelregels.   Jumbo, Helmond, Huiskensstraat 2
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Het nieuwe jaar is fantastisch begonnen voor ons als or-
ganisatie van de Kindervakantieweek. Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie in ‘t BrandPunt werden we uitgeroepen tot 
Brandevoorter groepering van het jaar! Daar zijn we met 
z’n allen natuurlijk hartstikke trots op en zien het echt als 
een mooie waardering voor ons werk voor alle kinderen uit 
de wijk. We zullen de cheque die bij de titel hoort goed 
besteden.

Zomercarnaval
In september zijn we gestart met de voorbereidingen voor 
de Kindervakantieweek van 2016. En dat wordt een hele 
zonnige! Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 juli wordt 
het swingen geblazen in Brandevoort! De hele Kinder-
vakantieweek staat in het teken van zomercarnaval! Het 
programma zit weer vol met leuke, creatieve, sportieve en 
uitdagende activiteiten en heeft weer een spetterende af-
sluiting! Haal dus je verenkostuum maar vast tevoorschijn, 
zorg dat je heupen los zijn voor de samba en kom vijf da-
gen meefeesten bij het Brandevoorter zomercarnaval! 
Daar wil jij toch ook bij zijn?

Inschrijving
Alle kinderen van de Brandevoorter basisscholen hebben 
inmiddels een flyer mee naar huis gekregen over de in-
schrijfprocedure. Die verloopt, net als de afgelopen jaren, 
vrijwel helemaal digitaal. Om de inschrijving definitief te 
maken, dient het inschrijfgeld te worden betaald tijdens 
een van de inschrijfdagen. Op woensdag 3 (van 13.00 tot 
15.00 uur) en donderdag 4 februari (van 18.00 tot 20.00 
uur) kun je daarvoor terecht in ‘t BrandPunt. We hopen op 
veel aanmeldingen voor deze swingende Kindervakantie-
week!

Alle hulp is welkom
Natuurlijk kunnen wij de KVW niet alleen organiseren. Ge-
lukkig kunnen we elk jaar rekenen op veel hulp van ouders, 
grootouders en andere vrijwilligers. Wil jij dit jaar ook je bij-
drage leveren? We kunnen van alles gebruiken: helpende 
handen tijdens de week, maar ook financiële of materiële 
ondersteuning van bedrijven is welkom. 
Je kunt daarvoor contact opnemen via onze website  
www.kvwbrandevoort.nl.

KVW zomercarnaval

De Brandkantjes is de enthousiaste jeugdgroep van de 
Brandeliers, met jongeren van ongeveer tien tot vijftien 
jaar. De doelstelling van deze jeugdgroep is om de kinde-
ren van de Brandeliers dichter bij elkaar te brengen. Zij zijn 
tenslotte toch de basis voor de toekomst van onze carna-
valsstichting!

Hoe lang bestaan jullie al? 
“Dit is ons tweede seizoen, vorig jaar zijn we met z’n al-
len gestart. In het eerste seizoen hebben we iets ludieks 
gedaan omdat wethouder Stienen toen de uiteindelijke be-
slissing heeft genomen om de Loods, waar de Brandeliers 
altijd hebben gebouwd, te sluiten.”

Dit betekent dat jullie nu op een andere plek moeten 
bouwen?
“Dit jaar bouwen we in wijkhuis ’t BrandPunt, daar werken 
we iedere week aan de nieuwe carnavalswagen. We heb-
ben hier ook een opslagplek waar we onze spullen kunnen 
plaatsen.”

Dus nu zijn jullie de nieuwe wagen aan het bouwen, wat 
is het idee dit jaar?
“We zullen opnieuw op een leuke wijze invulling geven aan 
de motto’s van de optochten. Verder zeggen we er nog niet 
te veel over, daarvoor moeten mensen komen kijken naar 
ons in de optocht. We doen dit jaar mee aan de optochten 
in Mierlo-Hout en in het Centrum van Helmond.” 

De Brandkantjes kunnen altijd versterking gebruiken! 
Neem bij interesse contact op via info@brandeliers.nl.

De Brandkantjes 
tekst: Luc Sleegers / foto: Jan Dijstelbloem
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Na zich vier jaar vrijwillig met veel energie en bevlogenheid 
te hebben ingezet als voorzitter van de Wijkraad, kondigde 
Fons Bosman aan per 1 februari 2016 te stoppen met deze 
functie. “Ik blijf nauw betrokken bij de wijk. Want Brande-
voort ligt mij na aan het hart,” begint Fons zijn verhaal.
“In tegenstelling tot wat een krantenkop in de regionale 
media suggereerde, is er geen conflict tussen mij en de ge-
meente. Met mijn vertrek wil ik wel een signaal afgeven. De 
kracht om iets te bereiken zit in samenwerking. Maximale 
ondersteuning en communicatie met het gemeentebe-
stuur en de ambtenaren is daarbij onontbeerlijk. Helaas is 
in het afgelopen jaar niet altijd optimaal gecommuniceerd. 
Zo kwamen we er diverse keren bij toeval achter dat er iets 
in de wijk georganiseerd werd, zoals de campagne Buiten-
gewoon Brandevoort, een wijkbezoek van een wethouder 
en de opening van de tunnel. Ook zijn alle wijkraden in Hel-
mond niet betrokken bij het opstellen van het boekje Infor-
matie over de praktijk van het wijkgericht werken van de 
gemeente, dat als handboek werd gepresenteerd. 
Betrek de inwoners, laat ze meedenken en -praten over 
gewenste ontwikkelingen in plaats van dat je over hen en 
de wijk praat. En in deze verbindende rol kunnen de wijk-
raden een heel belangrijke rol spelen. Ik spreek dan ook de 
hoop uit dat mijn vertrek een wake up call teweeg brengt. 
Want het gaat niet om personen of ego’s, maar het gaat 
om de wijk Brandevoort waar we allemaal graag trots op 
zijn.”

Gezocht: verbinder, aanjager en facilitator 
Fons is een bestuurder pur sang, bevlogen met de wijk. 
Hij woont al sinds 2000 in Brandevoort en werd al snel 
één van de gezichten in de wijk die meedacht en meehielp 
aan de ontwikkeling van Brandevoort. Zo is hij bijvoorbeeld 
nauw betrokken geweest bij de realisatie van het wijkhuis 
en het sportpark. Ook is hij al jaren secretaris van de Stich-
ting Brandevoort in Actie (SBIA), waarbij ruim veertig ver-
schillende groeperingen zijn aangesloten die het gehele 
jaar allerlei evenementen en activiteiten in de wijk organi-
seren. En hij is secretaris binnen de Stichting Sociaal Cul-
tureel Centrum Brandevoort, de stichting die verantwoor-
delijk is voor het beheer van ‘t BrandPunt. 

“Het is niet gemakkelijk om mensen te vinden die als be-
stuurder een functie willen vervullen. Binnen het bestuur 
van de Wijkraad zijn in korte tijd enkele mensen om uit-
eenlopende redenen gestopt. De Wijkraad is dan ook hard 

op zoek naar nieuwe bestuursleden die kunnen optreden 
als verbinder, aanjager, stimulator en facilitator,” gaat Fons 
verder. Van de Brandevoorters wordt meer dan voorheen 
verwacht dat zij zaken die zij belangrijk vinden zelf gaan 
oppakken. De Wijkraad kan daarbij de helpende hand bie-
den.

Mooie successen 
“Ik kijk terug op een succesvolle periode. Zo zijn we bij-
voorbeeld in 2015 begonnen om met de scholen in de 
wijk een werkgroep Verkeer op te zetten om de verkeers-
situaties rondom en richting de scholen te onderzoeken 
en om oplossingen voor knelpunten te vinden. Deze wor-
den daarna met de wijkagenten en ambtenaren van de 
gemeente beoordeeld op uitvoerbaarheid. Het in 2013 
gestarte Brede Wijkoverleg, opgezet door de Wijkraad, is 
en blijft heel zinvol als binnen de wijk alle actieve groepe-
ringen, zowel op amateurbasis als de professionals, met 
elkaar in gesprek blijven. Zo weet men elkaar te vinden en 
kan samenwerking worden geborgd. Een mooi resultaat is 
ook de Kunstkamer waar kunstenaars zich presenteren en 
waar allerlei (historische) informatie over de wijk wordt ge-
geven. Ook de werkgroep Rondleidingen blijkt al direct een 
succes. Ons winkelcentrum krijgt steeds meer leven door 
alle activiteiten. Met het Carolus Borromeus College zijn 
we een project gestart om een etalage door leerlingen te 
laten pimpen, zodat deze er aantrekkelijker uit gaat zien. 
De jongeren die eind 2014 uit De Loods aan de Kaldersedijk 
moesten vertrekken, hebben in 2015 opnieuw een mooie 
wagen gebouwd in het tijdelijke pand aan Diepenbroek 4. 
In februari wordt alles rondom die schuur gesloopt en zal 
in overleg met de gemeente worden bekeken of het moge-
lijk is om met enkele aanpassingen de ruimte nog zo’n drie 
jaar te blijven gebruiken. Dit dossier zal ik de komende tijd 
nog op mij nemen, want dit gaat mij echt aan het hart. Mis-
schien dat dan ook de lang gekoesterde wens om senioren 
hierbij te betrekken eindelijk kan worden ingevuld.”

“Voor mij is vrijwilligerswerk, zoals de Duitsers dat noemen 
Ehrenamtlich (een erefunctie),” sluit Fons zijn verhaal af. 
“Brandevoort is rijk aan mensen die zich vrijwillig inzetten 
voor de wijk. Het maakt van Brandevoort een levendige 
wijk die mensen ook echt met de wijk en elkaar verbindt. Ik 
roep dan ook nog meer wijkbewoners op om deze erefunc-
ties op te pakken, zodat de komende jaren nog meer mooie 
wijkinitiatieven ontstaan.”

Een erefunctie
voorzitter van de Wijkraad

tekst: Patricia Teuns / foto: Vincent Knoops
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Lever je kunstwerkje 
voor 18 februari in op 
Jordenshoeve 7 of De 

Plaetse 173 of Louwers-
erf 25, onder vermel-

ding 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 3 winnaars 
van de prijzen in willekeu-
rige volgorde zijn: 

Sanne Laurenssen 7 jaar
Willem van der Horst 5 jaar
Valerie 7 jaar
 
De prijs wordt naar je 
huisadres opgestuurd.

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

5 februari uiterste inleverdatum kopij nummer 2. 26 februari distributie nummer 2.
4 maart uiterste inleverdatum kopij nummer 3. 25 maart distributie nummer 3.

Brandjes
Guashatherapie Zeer effectief bij talloze chronische pijn- 
en/of vermoeidheidsklachten o.a. Migraine, RSI, Fibromy-
algie, rug-, nek- en schouderklachten, burn-out, stofwis-
selingsklachten, astma, stress en zenuwpijnen! Karine 
Wirjosemito www.nammua.nl, 06 412 347 01. Mariette de 
Nes www.praktijkmariettedenes.nl, 06 466 914 34.

Gevraagd: Huurhuis (min. 3 slaapkamers) voor net gezin 
(uit Brandevoort) vanaf 1 april voor circa 8 maanden i.v.m. 
de bouw van een nieuw huis. Tel.: 06 172 129 30.

Adverteren in 2016?
Kijk op

www.brandevoortercourant.nl/adverteren

Voor de aantrekkelijke tarieven

en voorwaarden.

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.




