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Ondernemer 11
Kelsey van de Goor start in oktober 2013 haar eigen trimsalon. Kelsey 
is helemaal weg van haar vak en ze verzorgt de haar toevertrouwde 
dieren dan ook met hart en ziel. Als ze met haar hondencliënt bezig is, 
houdt ze de tijd niet bij, maar neemt alle tijd om datgene te doen wat op 
dat moment voor een goede verzorging van het dier nodig is.
 

DickensNight 15
Een van Brandevoorts mooiste evenementen staat voor de deur: de 
twaalfde editie van Dickensnight. Als we terugblikken op de afgelopen 
jaren, kunnen we trots en blij zijn. Iedere keer opnieuw worden we ver-
rast en genieten we van alle koopwaar, het zingen van Christmas carols 
door de koren en de zanggroepen en het aantrekkelijke entertainment. 

VariaVeste 16
Samen met de nieuwe bewoners is op vrijdag 14 november in het hart 
van Brandevoort het hoogste punt van nieuwbouwproject VariaVeste 
gevierd. Na een welkomstwoord van Paul van Rixtel (wocombrande-
voort) en Frans Stienen (wethouder gemeente Helmond) kregen alle 
toekomstige bewoners de mogelijkheid om hun nieuwe woning te be-
kijken en kennis te maken met hun nieuwe buren. 

Historie 26-27
De opgravingen in 2012 in de buurt van wat nu de buurttuin is, lieten 
al zien dat Brandevoort als het ware de bakermat van Helmond is. Er 
zijn verschillende historische lagen in de wijk te zien. Dankzij de opgra-
vingen kunnen wij wel terug kijken in de tijd. Deze herinneringen zijn 
voldoende reden om de historie van Brandevoort eens uitdrukkelijk aan 
de orde te stellen.

Vuurwerk 31
Om de overlast en risico’s verder te verminderen, mogen particulie-
ren vanaf komende jaarwisseling enkel nog op oudejaarsavond tussen 
18.00 en 2.00 uur vuurwerk afsteken. Het kabinet kiest voor het nieuwe 
tijdvak, omdat in de avond het aantal mensen dat naar buiten moet 
beperkt is en winkels dan al gesloten zijn..

En verder: 
Wijkhuis ‘t BrandPunt 5
Wijkraad 7
Kerstshow Olympia 13
Senioren convent 29
Carnaval 30
Even de wijk uit 35
Puzzel 36 
Kleurplaat + uitslag 37
Kalender - brandjes + informatiepagina 38-39
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November 2014
tekst: de redactie / foto: Theo de Jong

Ons winkelcentrum is dit jaar opnieuw hoog geëindigd in de lijst met schoonste winkel-
gebieden van Nederland. Het werd een zesde plaats met een cijfer van 7,7. Een mooi re-
sultaat! In dat schone winkelcentrum kunnen we binnenkort dan weer genieten van onze 
eigen kerstsfeermarkt: Dickensnight. We hopen op een geslaagd evenement waar velen, 
van wie sommigen zelfs van heinde en verre zijn gekomen, weer veel plezier aan zullen 
beleven.

Binnen korte tijd heeft de wijk er een tweede, gezichtsbepalend schoolgebouw bij gekre-
gen. De nieuwbouw van Mondomijn is, net als het pand van het Carolus Borromeus Col-
lege een echte aanwinst. Maar niet alleen het gebouw is bijzonder, ook de onderwijsvisie 
die er wordt uitgedragen is speciaal. In deze Brandevoorter Courant leest u het verslag 
van de opening.

Tijdens de brainstormsessies voor het WijkActiePlan is het idee geboren om de geschie-
denis van Brandevoort nader onder de loep te nemen en zichtbaar te maken voor de wijk-
bewoners en belangstellenden van buiten. Al in de ijzertijd was hier sprake van bewoning, 
zoals we tijdens de opgravingen twee jaar geleden allemaal zelf hebben kunnen zien. 
Wijkbewoners die interesse hebben om mee te doen aan dit initiatief worden van harte 
uitgenodigd zich te melden. Elders in deze editie leest u er meer over.

Redactioneel
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K E R S T B O M E N
In 8 soorten, maten en prijzen,
In pot, met kluit of gezaagd.

 NIEUW 
De oplossing voor snel en kaarsrecht

opzetten van uw kerstboom!
Kijk op:  Easyfix kerstboomstandaard!

GRATIS HANDIG VERPAKT. 
Sneeuwschuivers en strooizout.

Winterafdekhoezen voor niet winterharde
planten en bomen. 

zondag 7 en 14 december open
VAN 12.00-17.00 UUR.

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

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

smitsensmits.nl

In december bij ons huismerk vouwgordijnen:

25% korting!
Kom snel naar onze showroom en 

PROFITEER!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Lever deze advertentie bij ons in 
en ontvang een leuke attentie!

vraag naar de voorwaarden

Kerstdiner om over 
op te scheppen

Uw favoriete kerstmenu voor thuis 
bestelt u bij De Raymaert. Kijk voor 
het menu op onze website. 
Bestellen kan via 0492 54 18 18.
www.restaurantderaymaert.nl

Ons restaurant is op eerste en tweede kerstdag geopend.
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Zondag 14 december - Dickensnight
In december zijn de dagen korter, de nachten langer en 
neemt de kans op een witte omgeving van sneeuw en 
ijs toe. De Brandevoorter Veste leent zich in deze dagen 
uitstekend als achtergrond voor Dickensnight. Zondag 14 
december tussen 14.00 en 20.00 uur waant u zich in het 
Engeland van de 19e eeuw. Lees hierover meer elders in 
deze BC.

Dinsdag 16 december - Liederentafel kerstspecial
In wijkhuis ’t BrandPunt klinken op dinsdagavond 16 de-
cember vanaf 20.00 uur diverse kerstliederen die door de 
deelnemers samen, in een ongedwongen sfeer, worden 
gezongen. U hoeft niet bang te zijn dat u de tekst niet 
weet, deze wordt tijdens het zingen op een groot scherm 
getoond. U bent uitgenodigd om binnen te lopen en mee 
te zingen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wil Fabrie: 
w.fabrie1@chello.nl. 

Woensdag 17 december - Concert Vier jaargetijden 
door Druzhba en Uzory
Na het zeer geslaagde concert met het Oekraïense mu-
ziekensemble Uzory in 2012, gaat het koor Druzhba, dat 
gevestigd is in Brandevoort, opnieuw een gezamenlijk con-
cert met dit professionele muziekgezelschap organiseren. 
Deze keer staat het concert in het teken van de vier jaarge-
tijden, waarbij natuurlijk de winter speciale aandacht krijgt 
in verband met het naderende kerstfeest. De uitvoering is 
op woensdag 17 december in ’t BrandPunt. Het concert be-
gint om 20.00 uur en kaarten à €10,- zijn verkrijgbaar aan 
de bar van ’t BrandPunt.

Zondag 21 december - ‘t EetPunt kerstdiner special
In ’t BrandPunt worden allerlei activiteiten georganiseerd. 
Zo ook voor ouderen. Eén van de vaste onderdelen is de 
maandelijkse activiteit ’t EetPunt. Op zondag 21 december 
is tussen 16.00 en 20.30 uur ’t EetPunt kerstspecial. Hierbij 
wordt door de vrijwilligers een mooi culinair viergangendi-
ner geserveerd. De drankjes bij het diner worden gespon-
sord door Stichting Brandevoort in Actie. En dat alles aan 
een prachtig gedekte tafel. Alleenstaande senioren kun-
nen zich nog aanmelden bij de organisatie. De eigen bij-
drage voor dit diner bedraagt €10,- per persoon. 

Informatie over ’t EetPunt krijgt u bij de organisatie via  
maryannbosman@brandevoort.nu of aan de bar van 
’t BrandPunt.

Kerstvakantie 
Wijkhuis ’t BrandPunt is in verband met de kerstperiode 
gesloten vanaf maandag 22 december tot en met zaterdag 
3 januari.
Zondag 4 januari - Presentatie Brandevoorter en Groe-
pering 2014
In 2009 is de eerste verkiezing van De Brandevoorter ge-
weest. De opzet van deze onderscheiding is het geven van 
een eerbetoon aan mensen of groeperingen die in de af-
gelopen jaren actief hebben meegeholpen aan de opbouw 
van het culturele leven in Brandevoort. Mede door deze 
mensen is de wijk geworden tot het Brandevoort van nu. 
In de afgelopen maanden konden mensen kandidaten 
voordragen voor de nominatie van De Brandevoorter 2014, 
alweer de zesde keer dat De Brandevoorter wordt gekozen. 
De jury gaat uit de genomineerden tien personen en drie 
groeperingen kiezen.
Een van de personen wordt De Brandevoorter 2014. Wij 
nodigen u van harte uit om op 4 januari 2015 naar ’t Brand-
Punt te komen. Om 14.30 uur wordt bekend gemaakt wie 
van de genomineerden tot De Brandevoorter 2014 is ver-
kozen. 

Zondag 4 januari - Nieuwjaarsreceptie
Aansluitend aan de uitreiking van onderscheiding Brande-
voorter 2014 houdt de Wijkraad Brandevoort een nieuw-
jaarsreceptie. U bent ook hiervoor uitgenodigd. 

Wat er te gebeuren staat 
zaterdag 10 januari - Eerste zwetsavond
zaterdag 17 januari - Tweede zwetsavond
zaterdag 24 januari - Hoet Koetuur

Niet vergeten:
Donderdag 4 december - Breiclub (van 13.30 tot 17.00 uur)
Dinsdag 9 december - Naaiclub (van 19.30 tot 22.00 uur, 
zie http://naaiclubbrandevoort.blogspot.nl/)
Vrijdag 12 december - Single café (vanaf 20.30 uur)
Donderdag 18 december - Breiclub (van 13.30 tot 17.00 uur)

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege
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Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350

Madelon Janssen
Tea Bijlsma

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

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

www.restaurantpezzaz.nl

Eerlijk en sfeervol dineren!

Wild MEnu 

Hertenham 
met compote van vijg 

en sinaasappel, macadamia noten

****
duivenborst

op roergebakken witlof,
 hoisin saus

****
Haas filet en stoof van hazenbout

 hutspot “Pezzaz” 
met gekonfijte zilveruitjes

****
Warm chocolade taartje 
met Amarena kersenijs 

4 gangen € 39,50

 
 



7

In oktober zijn er bij de Wijkraad veel belangrijke zaken aan 
de orde gekomen zoals de introductie van de Vrijwilligers-
centrale, de Loods en uitbreiding van het bestuur.
Op 1 oktober heeft Maja Bunthof tijdens het Gebruikers-en 
Groeperingoverleg de nieuwe site van de Vrijwilligerscen-
trale ditisonzewijk.nl, geïntroduceerd. Dit maakt het mo-
gelijk om bijvoorbeeld voor activiteiten en evenementen 
in Brandevoort vrijwilligers te werven. Al met al een goed 
plan waar een hoop tijd en energie in is gestoken. 
Tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de 
Wijkraad gaf Henk Noort een uiteenzetting over de plan-
nen van de Ecozone en de Zeepsehoeve. De werkzaamhe-
den bij de Zeepsehoeve zijn al gestart en die van de Eco-
zone beginnen komend voorjaar. Het Dagelijks Bestuur van 
de Wijkraad is uitgebreid met Patricia Goudswaard waar-
door het aantal leden op acht is gekomen. 
De voorzitter doet verslag van zijn besprekingen met de 
wethouders en ambtenaren over de Loods. Het resultaat is 
helaas negatief: de Loods wordt op korte termijn afgebro-
ken. Door de toegenomen belangstelling voor bouwkavels 
in Brandevoort wil de gemeente de bouwkavels voor ver-
koop in orde maken. Een ontwikkeling waar we allemaal 
blij mee moeten zijn. De jongelui gaan verhuizen naar het 
adres Diepenbroek 4. Daarmee is de oude Loods weliswaar 
niet gered, maar staan de jongens en meisjes gelukkig niet 
op straat. Met dat resultaat mogen we ons gelukkig prij-
zen. In ieder geval de komende drie tot vier jaren kan er 
weer worden gebouwd!
De activiteiten rondom het aanbieden en ondertekenen 
van het WijkActiePlan (waarover later meer) zijn uitvoerig 
besproken en onderzocht werd in hoeverre al het noodza-
kelijke is gedaan. 
Enkele weken geleden heeft Jacqueline Klomp in een pre-

sentatie een overzicht gegeven van de lopende en geplan-
de bouwprojecten in Brandevoort, waaronder het Kindcen-
trum Mondomijn dat inmiddels is geopend. Een prachtige 
aanwinst voor onze wijk.
Op 26 november vond de informatiemarkt over de zorg 
plaats in ’t BrandPunt. Een levendige bijeenkomst met 
goede belangstelling. Van de zijde van de gemeente, de 
betrokken professionals en belangenorganisaties werd 
een scala aan mogelijkheden en belangrijke informatie 
gepresenteerd. Zo konden geïnteresseerden zich over de 
actuele onderwerpen nader laten informeren in de diverse 
kramen van de deelnemende partijen. Door enkele organi-
saties werden daarnaast ook kleine presentaties en work-
shops georganiseerd. In het licht van de op handen zijnde 
transitie een belangrijke stap in het informatieve traject. 
Verdere ontwikkelingen zullen worden gemeld op de web-
site van de Wijkraad en in de Brandevoorter Courant. Ook 
zal aanvullende informatie te vinden zijn op de website: 
www.ditisonzewijk.nl.
Wat de lege winkelruimtes betreft, is de verhuurder met 
enkele partijen in overleg. Zodra hier meer over bekend is 
zullen we het op de website melden. De commissie Kunst 
in Brandevoort (Maja Bunthof en Christy van Rij) heeft het 
plan opgevat in een leegstaand pand een kunstexpositie 
te organiseren. Vanuit de wijkraad zijn Diane van den Eijn-
den en Holke Flapper betrokken bij de voorbereiding en 
uitvoering.
Op 28 oktober is het WijkActiePlan 2014-2016 aan wijkwet-
houder Margreet de Leeuw aangeboden en door de be-
trokken organisaties en instellingen ondertekend. Al met al 
een document met de nodige verwijzingen naar geplande 
activiteiten en hierbij betrokken organisaties. Een en ander 
is te vinden op de website van de Wijkraad.

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Holke Flapper, Diane van den Einden
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Laan door de Veste 52 • Helmond
Vraagprijs € 249.000,-- k.k.

Heilbeemden 5 • HelmondVraagprijs € 259.500,-- k.k.

Kopersteeg 11 • HelmondVraagprijs € 248.000,-- k.k.

Stokbeemden 15 • HelmondVraagprijs € 275.000,-- k.k.

Kopersteeg 6 • HelmondVraagprijs € 249.000,-- k.k.

Hamerhoeve 6 • HelmondVraagprijs € 269.000,-- k.k.

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

Wegens uitstekende verkoopresultaten in met name het starterssegment, zijn wij op 
zoek naar woningen in prijsklasse tot 250.000,- k.k. 

Deze kunnen liggen in heel Helmond. Dus kent u iemand die overweegt te verkopen? 
Geef ons de tip en ontvang als dank, bij verkregen opdracht,  een kadobon ter waarde 
van 100,- euro!

Daarnaast loopt nog steeds onze taxatie-aktie! Informeer naar onze scherpste taxatie-
tarieven!

Ruud Hesen, Makelaar

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

VERKOCHT!
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Al enkele weken lopen jonge en hele jonge kinderen rond 
in het nieuwe Mondomijngebouw in het nog landelijke ge-
bied van Brandevoort. Dit is het gebied dat ligt tussen De 
Veste en de weg naar Nuenen. In een prachtig pand dat 
lijkt op een erg uit kluiten gewassen boerderij, heeft Mon-
domijn een basisschool en kinderopvang ondergebracht, 
een zogenaamd integraal kindcentrum.
 
Weer een Brandevoort-eigen monument
Het is een aanwinst voor de wijk, terwijl de wijk het zelf 
misschien nog niet weet, omdat het buiten de directe leef-
sfeer van de Brandevoorter ligt. Een enthousiast en ener-
giek team is iedere dag met een groep van bijna 200 kin-
deren aan de slag. 

Pedagogiek en didactiek van de toekomst
Op de officiële opening vertellen kartrekkers van deze 
Mondomijnparel dat zij volgens nieuwe pedagogische en 
didactische principes te werk gaan. Gecombineerd met 
nieuwe technieken en goed doordachte pedagogische 
vertrekpunten gaan zij met de kinderen om. Zo past het 
verhaal van Ruud Veltenaar, een trendwatcher voor on-
derwijs, precies in deze visie van Mondomijn. Bij de ope-
ning houdt hij een fanatiek pleidooi voor de nieuwe po-
sitie van de leerling. De leerling zou zelf het meeste van 

de inhoud van het leren weten. “In samenspraak met de 
nieuwe leerling moet Mondomijn het beste uit de jonge 
toekomst halen,” beweert Veltenaar. Samen met nieuwe 
technologie en de ondernemende nieuwe leerling moe-
ten leerinstellingen zoals Mondomijn aan de slag gaan. 
Dat Mondomijn deze oproep serieus neemt, blijkt uit de 
aanwezigheid van een echte robot, die reageert (welis-
waar met enkele indrukken van enkele knoppen op zijn 
hoofd) op vragen van de teamleider van Mondomijn. In 
samenspraak met deze robot legt Joke Tillemans de aan-
wezigen hun werkwijze uit. Zij bespreekt de uitgangspun-
ten en de moderne interactie met techniek en leren. Op 
zich onthullend, maar uiteraard blijft de omgang met het 
kind voorop staan. En dat blijkt uit alles wat Mondomijn 
in huis heeft. Aangepast aan de leeftijd en leergroepen 
heeft deze nieuwe locatie zijn leer- en leefplekken inge-
deeld in domeinen. Ieder domein heeft zijn eigen karak-
teristiek en uitdagingen om iedere dag te leren op zijn 
eigen niveau. 

Een parel in het historische platteland van Brandevoort
Al met al erg de moeite waard om op deze plek in het mid-
den van het platteland van Brandevoort te kunnen zien en 
beleven hoe de jongste bewoners van Brandevoort zich 
voorbereiden op hun nog ongewisse toekomst.

Mondomijn pakt uit
tekst: Giel Pollemans / foto: Rianne van Lierop
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Kelsey van de Goor is geboren in Helmond op 5 april 
1992. Het gezin bestaat uit vader, moeder en dochter 
Kelsey. Na basisschool de Rank en daarna basisschool 
de Toermalijn in Helmond stroomt Kelsey door naar het 
Dr. Knippenberg College om de opleiding zorg en welzijn 
te gaan volgen. Hier behaalt ze in 2009 haar diploma.

Kelsey is gek op dieren en daarom wil ze haar school-
carrière vervolgen met de opleiding Dierverzorging aan 
de Groene Campus, een uniek centrum waar onderwijs 
en bedrijfsleven bij elkaar komen. Deze opleiding volgt 
ze gedurende een jaar en heeft onder andere vakken 
als: Engels, wiskunde, Nederlands en natuurlijk ook het 
voor haar zo belangrijke vak dierverzorging. Stage lopen 
hoort er verplicht bij en ze vindt een stageplek bij Hon-
denuitlaatservice Blokkie Om.
Hier leert ze, twee dagen per week, veel over het gedrag 
van honden. Na een half jaar moet ze een nieuw stage-
adres zoeken en tot haar verassing vindt de eigenaresse 
van Blokkie Om voor haar een nieuwe stageplaats bij 
een hondentrimsalon.
Daar doet ze heel veel ervaring op met het trimmen en 
verzorgen van honden. Na een half jaar is ze hier klaar 
met haar stageopdracht en gaat ze een gerichte oplei-
ding volgen aan het Huisdier Kennis Instituut (HKI) in 
Arnhem.
Deze opleiding volgt ze anderhalf jaar met passie en 
vooral heel veel plezier.
De lessen bestaan deels uit praktijk- en deels uit theo-
rielessen, maar er komt ook nogal wat zelfstudie bij. In 
haar vrije tijd werkt ze ook nog steeds bij de honden-
trimsalon. In oktober 2012 haalt ze het vakbekwaam-
heidsdipoloma hondentoiletteren. Ze besluit nu fulltime 
te gaan werken bij dezelfde trimsalon.

In eerste instantie zijn er plannen een samenwerkings-
verband met de eigenaresse van deze trimsalon aan te 
gaan. Maar zelfstandig zijn vindt Kelsey toch zo’n aan-
trekkelijk idee dat ze in oktober 2013 haar eigen trimsa-

lon: Trimsalon Jayden start. Tot haar grote plezier kan ze 
dit in augustus 2014 doen vanuit haar eigen bedrijfslo-
catie aan de Borchhoeve 2.

Kelsey is helemaal weg van haar vak en ze verzorgt de 
haar toevertrouwde dieren dan ook met hart en ziel. Als 
ze met haar hondencliënt bezig is, houdt ze de tijd niet 
bij, maar neemt alle tijd om datgene te doen wat op dat 
moment voor een goede verzorging van het dier nodig 
is.
In haar trimsalon trimt ze het haar toevertrouwde dier, 
wast, scheert en knipt de nagels. In veel trimsalons is 
het de gewoonte dat de honden alleen maar geschoren 
worden, maar Kelsey beoordeelt, uiteraard na overleg 
met het baasje of bazinnetje, bij iedere nieuwe klant of 
er moet worden geëffileert (effileren is het uitdunnen en 
modelleren van de vacht), geknipt, geplukt of geschoren 
moet worden. Bij elke behandeling worden de nagels ge-
knipt, de oren en de tandjes gedaan; althans als er spra-
ke is van weinig tandsteen, anders wordt de hond door 
Kelsey doorverwezen naar de dierenarts. Ook worden de 
anaalkliertjes uitgedrukt. Als extra service bestaat de 
mogelijkheid om puppy’s van twaalf tot twintig weken 
gratis kennis te laten maken met Kelsey van Trimsalon 
Jayden!

Kelsey’s toekomstdroom is, dat zowel de baasjes als de 
honden graag naar haar trimsalon komen en zeker ook 
blijven komen waardoor ze zich steeds kan verheugen 
op een volle agenda. 

U kunt Trimsalon Jayden bereiken via de website: 
www.trimsalonjayden.nl , e-mail info@trimsalonjayden.
nl en via telefoonnummer: 06 118 717 24 en Facebook 
www.facebook.nl/trimsalonjayden.

Het bevalt Kelsey heel goed in Brandevoort en ze hoopt 
hier nog lang en met plezier te kunnen blijven wonen en 
werken.

Trimsalon Jayden
tekst: Marga Dobma / foto: Rianne van Lierop
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Omdat iedereen                      anders is...
bouwen wij nieuwe rouwkamers

die 24 uur per dag open zijn

UITVAART FRITS SPIERINGS  |  0492- 525 000  |  NASSAUSTRAAT 30  |  WWW.SPIERINGS.COM

Frits & Lieke

Dag en nacht bereikbaar

Ook als u verzekerd bent 
kunt u voor ons kiezen

All inclusive bowlen K grillen
. E uur bowlen

. O uur grillen

. onbeperkt drank

Ma t8m do € :RT5L | Vrij t8m zo € :9T5L | Kerst € R9T5L
Kinderen t8m EE jaar halve prijs|

Arkweg :.E7 | 57:E PD Mierlo | T6 LR9O . 67 88 8L | www6debrugactive6nl

LET OP:
voor Kerst

nog maar 

enkele plaatsen
vrij| 

Reserveer nu voor Kerst|
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Een tweeënhalf uur durende spetterende kerstshow, met 
ruim vijftien shownummers, afwisselend van samenstel-
ling en niveau volgen elkaar in hoog temp op. Glitter en 
glamour spelen een belangrijke rol bij de vele shownum-
mers; alle kostuums zijn voorzien van vele glitters voor 
een glamourachtige uitstraling. Laat je meenemen in de 
fantastische verhalen achter ieder shownummer en geniet 
van de muziek, de kostuums, de choreografie en de vele 
verschillende decors.
 
Brandevoort rolschaatst mee
Maar liefst elf Brandevoorter rijdsters komen wekelijks 
naar Mierlo voor de technische- en showtrainingen. Op dit 
moment staan alle trainingen in het teken van de kerst-
show om de bekende puntjes op de i te zetten. Brande-
voorters Sanne Asselman, Lise van Duijnhoven, Mayra van 

Drueten, Caroline van Grootel, Quincy Maseland, Kelly van 
Leuken, Nikki van Duijnhoven, Mirthe de Goede, Charlotte 
de Jong en de zusjes Jill en Kim Bollars zijn in verschillende 
shownummers ingedeeld.
 
Kaartverkoop
Reserveer nu kaarten in de voorverkoop via 
kerstshow@rvolympia.nl of bel met 06 435 790 96 en geef 
uw bestelling door. Entreekaarten bedragen €6,- drie tot 
en met twaalf jaar, vanaf dertien jaar €10,-. Toegangs-
kaartjes zijn ook te koop bij Plus Hans van Aerle te Mierlo. 
Entreekaarten die op de dag zelf aan de kassa in de sport-
hal worden gekocht zijn iets duurder €7,50 drie tot en met 
twaalf jaar, €12,50 vanaf dertien jaar. Meer informatie over 
de show? Neem een kijkje op www.rvolympia. nl.

Kerstshow
Rolschaatsvereniging Olympia

Het weekend voor de kerst, 20 en 21 december, staat ook dit jaar geheel in het 
teken van de rolschaatsshow. Maandenlang is er door de leden van rolschaatsver-
eniging Olympia naar toegewerkt. Op zaterdag 20 december om 19.30 uur begint 
de première van de elfde rolschaatsshow en op zondag 21 december volgen om 
13.30 en 18.00 uur de tweede en derde show. Sporthal De Weijer (Heer van Scher-
penzeelweg 22, Mierlo) wordt speciaal voor dit rolschaatsweekend omgetoverd tot 
een waar sprookjestheater met professioneel licht en geluid.

tekst: Nikki Barten
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Meer weten? www.totalbodybalance.nl/detox

t 088 - 500 9000

Meer weten?

Al 10 jaar hét adres voor een gezond gewicht!

Total Body Balance helpt mensen 

om  verantwoord af te vallen met een 

 effectieve methode. 

 Zonder hongergevoel 

en met een positief 

effect op de conditie: 

u voelt zich al snel 

veel beter. Deze 

complete 

 methode onderscheidt zich door de 

unieke combinatie van laagcalorische 

voeding, voedingssupplementen en een 

persoonlijke ondersteuning: bij vragen of 

 problemen kunt u altijd terugvallen op uw 

eigen coach. 

Total Body Balance biedt iedereen een 

oplossing, ook mensen die ieder dieet al 

ge probeerd hebben.

Te dik?
Bel Dick!

088 500 9000088 500 9000

PR-14098 Advertentie 94x140 BC.indd   1 06-05-14   11:05

MEYER

TWINLIFE

BAILEYS

MAC

DRAGSTER

COME4

CARTER EN 

DAVIS.

CROSSFIELD

PETROL

ALAN RED

Hoofdstraat 42 Best • 0499 - 329 997 
Mierloseweg 329 Helmond • 0492 - 536 450 

OLYMP

WE BESTAAN 1 JAAR
EN DAT MAG GEVIERD WORDEN! 
Fitland Hotel l Restaurant op Suyt l Bowling

Arrangement 3* (min. 4 personen)

1 uur bowlen

3- gangen menu

2 consumptiemunten p.p.

*vraag naar de voorwaarden

BOWLING & GREEN EGG

Scheepsboulevard 2
T (0492) 87 00 50
www.fitland.nl/xl-helmond

van € 39,50 nu 

€ 32,50 p.p.

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

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

• praktijk met twee 
 enthousiaste
 en ervaren
 verloskundigen

• overdag en ‘s avonds 
 spreekuur

• echoscopie in eigen 
 praktijk

• informatieavonden

• kinderwensspreekuur
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Ik val in slaap en begin te dromen. Met een tevreden lach 
zie ik die karakteristieke gevels van de versierde huizen. 
In de ‘kerstwolken’ vertoef ik. Plotseling ontwaak ik uit 
mijn ‘winterse’ droom. Een tik op mijn schouder brengt 
me terug op de aarde. Ik draai me om en schrik me een 
hoedje. Mijn ogen ontmoeten de norse blik van een man 
met een onvriendelijk gezicht. Het is Scrooge. Even be-
kruipt me een angstig gevoel. Het lijkt ook zo echt. Snel 
kijk ik van hem weg en verdwijn in het publiek. Mijn droom 
gaat verder. Terwijl ik langs de kramen loop, lachen de 
verschillende kooplui me toe. Hier en daar blijf ik staan 

en geniet van het aanbod. Plotseling hoor ik gezang dich-
terbij komen. Het is een koortje, dat grotendeels uit kin-
deren bestaat. Ze dragen uniforme kleding die me doet 
denken aan een kostschool van enkele eeuwen geleden. 
Even sta ik stil en luister geboeid naar hun kerstlied. Als 
ze verder lopen, ebt hun gezang langzaam weg. Ik vind, 
dat het tijd wordt voor de glühwein. Ik draai me om en 
bots opeens tegen die enge Scrooge op. Weer priemen 
zijn ogen zich in de mijne. Snel neem ik de benen. Onder-
tussen hoor ik de stadsomroeper, die luidkeels het laat-
ste nieuws vertelt. Het wordt steeds drukker op de markt. 
Even verderop geniet ik van de roofvogels. Ik wandel weer 
verder en ontmoet de ganzenhoedster met haar ganzen. 
Wat een schattige aanblik. In de Markthal is er een op-
treden van een zanggroep. Gezelligheid is hier troef. Ik 
proost samen met een paar leden van de Dickens Family 
op kerst. De glühwein smaakt goed. Even later vervolg ik 
mijn weg. Wanneer het gaat schemeren, krijg ik vlinders 
in mijn buik. Wat een wonderschoon plaatje. Ik voel me 
verliefd. Maar niet voor lang. Voor de derde keer word ik 
geconfronteerd met Scrooge. Nu zet ik het echt op een 
rennen. Dan schiet ik wakker uit mijn droom. Ik kijk om me 
heen. Over een stoel hangt mijn kleding klaar voor Dic-
kensnight. Ik stap uit bed en kan de verleiding niet weer-
staan om het aan te trekken, Als ik voor de spiegel sta, 
begint mijn hart meteen sneller te kloppen. Wat heb ik er 
weer zin in. Evenals de organisatie, al die vrijwilligers en 
deelnemers. Zij zorgen ervoor dat het weer een superdag 
gaat worden. Ik hang mijn Dickenskleding weer over de 
stoel terug. Dan loop ik naar de kalender, die aan de muur 
hangt en streep weer een dag af. Nog heel even geduld. 
Bijna is het zover…

Dickensnight 2014 vindt plaats op zondag 14 december 
van 14.00 tot 20.00 uur in het centrum van Brandevoort. 
Graag tot dan. Tot Dickens!

Dickensnight 2014!
Het is bijna zover…

tekst: Hetty Aarts / foto: Rianne van Lierop

Een van Brandevoorts mooiste evenementen staat voor de deur: de twaalfde editie 
van Dickensnight. Als we terugblikken op de afgelopen jaren, kunnen we trots en blij 
zijn. Iedere keer opnieuw worden we verrast en genieten we van alle koopwaar, het 
zingen van Christmas carols door de koren en de zanggroepen en het aantrekkelijke 
entertainment. En niet te vergeten de warme hapjes en glühwein, zorgen ervoor dat 
je vanbinnen een nog warmer gevoel krijgt. Al deze ingrediënten zijn ook tijdens de 
komende editie aanwezig. Ook de Dickensverteller, de stadsomroepers, de roofvo-
gels, en de ganzenhoedsters dragen bij aan die speciale sfeer… En wat dacht je van 
de omwonenden, die ieder jaar steeds meer van zich laten zien en horen. Zij toveren 
hun huizen en gevels om in de kerstsfeer van weleer en passen hun kleding hierop 
aan. En zeg eens eerlijk, het lijkt zo echt. Door deze markt ondergaat het centrum 
een metamorfose en toont het geheel een stad in het Victoriaans Engeland ergens 
in de 19e eeuw. Het schenkt nostalgische gevoelens.
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“VariaVeste kenmerkt zich door een grote keuzevrijheid 
voor de diverse doelgroepen en met veel variatie in de 
uitstraling van de woningen,” aldus Van Rixtel. “Iedereen 
creëert zo zijn eigen, ultieme droomplek.” Afgelopen april is 
gestart met de bouw van deze bijzondere nieuwbouwwijk 
aan de rand van De Veste. In totaal worden er vijfenvijftig 
zeer gevarieerde woningen gebouwd.

Bijzondere samenwerking
Op de toekomstige binnenplaats vierden Van Rixtel en 
Stienen, samen met de nieuwe bewoners van VariaVeste, 
het hoogste punt van de eerste bouwfase. Wethouder Stie-
nen gaf aan dat de gemeente Helmond in Brandevoort een 
bijzondere samenwerking heeft met woCom. “VariaVeste 
is een mooi voorbeeld van een nieuwbouwproject met so-

ciale huur in combinatie met sociale koop. Het laat zien dat 
er niet alleen dure woningen in Brandevoort staan. Voor 
een acceptabel bedrag kun je straks een mooie woning 
huren of kopen in een bijzondere wijk. Een wijk waar veel 
georganiseerd wordt. De sociale cohesie in Brandevoort is 
enorm en mag uniek genoemd worden voor de stad.”
 
Verkoop woningen Statenlaan en Lauwerstraat gestart 
Er is veel belangstelling voor de sociale koopwoningen aan 
de Broederwal en de Botersteeg. Momenteel staan er nog 
slechts één tussenwoning en één hoekwoning te koop. In-
middels is ook de verkoop van de tweede fase, gestart. De 
sociale huurwoningen aan de Broederwal worden begin 
2015 via www.wooniezie.nl aangeboden. 

Nieuwbouw VariaVeste
bereikt hoogste punt

Samen met de nieuwe bewoners is op vrijdag 14 november in het hart van Bran-
devoort het hoogste punt van nieuwbouwproject VariaVeste gevierd. Na een wel-
komstwoord van Paul van Rixtel (wocombrandevoort) en Frans Stienen (wethouder 
gemeente Helmond) kregen alle toekomstige bewoners de mogelijkheid om hun 
nieuwe woning te bekijken en kennis te maken met hun nieuwe buren. De opleve-
ring van de eerste fase, bestaande uit twintig sociale huurwoningen en zestien so-
ciale koopwoningen, staat gepland voor eind maart 2015. De tweede fase bestaat 
uit negentien vrije sector koopwoningen. 
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Maandag 15 december 10.00 tot 12.00 uur: bijeenkomst 
Ons-bezorgers
De leden die elke maand het blad Ons met de nieuwsbrief 
Kontakt bezorgen, worden in het zonnetje gezet. Ze wor-
den uitgenodigd voor een bijeenkomst in de Geseldonk. Wij 
zijn blij met deze groep vrijwilligers, die maandelijks door 
weer en wind voor onze vereniging op pad gaan. Deze le-
den krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Donderdag 18 december 13.30 tot 16.30 uur: kerstvie-
ring in de Geseldonk
Na een openingswoord van de voorzitter, krijgt u een heer-
lijke lunch geserveerd met soep en een warm hapje bij het 
brood. De pastor spreekt een kerstgedachte uit en u kunt 
luisteren naar een kerstverhaal. Het Seniorenkoor brengt 

kerstliederen ten gehore waarbij u kunt meezingen. De tra-
ditionele verloting van het varken vindt wederom plaats!
We vragen een bijdrage van €6,- voor leden. Niet-leden 
kunnen voor €14,- meedoen met deze viering. Kaarten zijn 
te verkrijgen op: maandag 1 december van 10.00 tot 11.00 
uur, dinsdag 2 december van 13.30 tot 14.30 uur in woon-
zorgcentrum Alphonsus (pasje meebrengen a.u.b.).

Maandag 5 januari 13.30 tot 16.00 uur: nieuwjaarsbij-
eenkomst in de Geseldonk
Tijdens deze bijeenkomst zal voorzitter Piet Maas stil staan 
bij het jaar 2014,vooruitkijken naar 2015 en uiteraard geza-
menlijk het glas heffen. Alle leden zijn van harte welkom, u 
kunt vrij binnenlopen.

KBO St. Lucia

Van maandag 20 tot en met vrijdag 25 juli staat de Kin-
dervakantieweek in het teken van Circus Brandevoort! 
Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. De com-
missies zijn momenteel bezig met het bedenken van de 
verhaallijn, de sport- en spelactiviteiten, de creatieve op-
drachten en de zoektocht naar locaties voor de leukste ui-
tjes. Maar ook wordt er hard gewerkt om de inschrijvingen 
vlot te laten verlopen. Dat is het eerste moment dat voor 
ouders belangrijk is. Er is het een en ander veranderd ten 
opzichte van voorgaande jaren. 

Inschrijven
In de week na de kerstvakantie maken we via verschil-
lende kanalen (nieuwsbrieven van school, onze website et 
cetera) meer bekend over de Kindervakantieweek en het 
inschrijven. Een groot deel daarvan kan digitaal gebeu-
ren, het betalen zeker niet. Daarvoor zijn de inschrijfdata 
woensdag 11 en donderdag 12 februari in ’t BrandPunt.
Veranderd is dat dit jaar alleen kinderen die in Brandevoort 
wonen of op school zitten mee mogen doen. Nieuw is te-
vens de verplichting voor elke ouder om per ingeschreven 

kind één dag mee te helpen. Dus ook wanneer je hulp niet 
nodig is in de groep van je kind, ben je verplicht om een dag 
te helpen. Je wordt dan ingezet als spelleiding of bijvoor-
beeld ter ondersteuning van de organisatie in het logis-
tieke gebeuren. In het beleid van de jeugdvrijwilligers zijn 
ook wat zaken gewijzigd. Alle jeugdvrijwilligers van de af-
gelopen jaren zijn hiervan op de hoogte gesteld en hebben 
inmiddels een uitnodiging gekregen om ook in 2015 weer 
van de partij te zijn. Natuurlijk kunnen we nieuwe jeugdvrij-
willigers gebruiken. Jongeren die interesse hebben, kunnen 
contact opnemen via inschrijvingen@kvwbrandevoort.nl. 

Terwijl wij ons bezig houden met de organisatie, kunnen 
de kinderen ook al aan de slag. Circus Brandevoort kan 
natuurlijk niet zonder goede circusacts! Haal dus alvast 
je acrobatenskills tevoorschijn, train je evenwichtstrucjes, 
oefen je diaboloact, kortom: haal de circusartiest in jezelf 
naar boven! Dat kan zeer goed van pas komen tijdens de 
KVW! En natuurlijk mag je filmpjes van je circustrainingen 
posten op onze Facebookpagina: www.facebook.com/
KVWBrandevoort.

Kindervakantieweek
volop in voorbereiding

tekst: Marloes Kuyten
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Hoofdstraat 105     5706 AK  Helmond     Tel 0492 539405     info@woutvanvlerken.nl     www.electroworldwoutvanvlerken.nl

Koop nu een Sonos-speler en 
je krijgt van ons één jaar Deezer 
Premium+ cadeau t.w.v. meer dan 
€100. Dat betekent 365 dagen 
onbeperkt toegang tot alle muziek 
ter wereld. 

Eén jaar 
muziek  
inbegrepen.

Er kan maar één Deezer-code per huishouden worden ingewisseld. Deze aanbieding geldt voor de PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, CONNECT en CONNECT:AMP. De normale prijs van Deezer Premium+ is €9,99 per maand. Aanbieding loopt tot en met 
31 december 2014 of zolang de voorraad strekt.  Zie Sonos.com/Deezer voor de algemene voorwaarden.

Arkweg CqG= | +=CG PD Mierlo | Th FH9y q z= 88 8F | info@debrugactivehnl | wwwhdebrugactivehnl

Kom gratisop proef sportenu

Sauna q Zwembad q Squash q Tennis q Bowling q Multihal

Fitness q Groepslessen q Body Support q Personal Training

Kids Club q  Zonnebanken q Functional Training 

Het meest complete sportcentrum van de regiou

variatie in sporten S gezonde voeding = resultaat
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Kampioenen bij TVCarolus

Dit jaar heeft de jeugd van TVCarolus weer deelgenomen 
aan de KNLTB Najaarscompetitie. 14 teams deden mee 
waarvan 3 teams op woensdagmiddag en 11 teams op 
zondag.

Kampioenen
Van de teams op zondag hebben twee teams de kampi-
oenstitel behaald, namelijk: 
Jongens tot en met 17 jaar in de Hoofdklasse: Roger de 
Groot, Daan Bosch, Daan Vriens, Roel van der Heijden 
en Sid Meulensteen en Jongens tot en met 17 jaar in de 1e 
klasse: Quinten Sandberg, Michiel van Gaal, Timo Frielink, 
Rens van Schaik en Kjell Klomp. Beide teams waren in het 
voorjaar ook al kampioen!

Goede resultaten
Ook de jongens tot en met 14 jaar kwamen uit in de Hoofd-
klasse en zijn als 3e geëindigd.
Het meisjesteam tot en met 17 jaar heeft met een jong 

team in de 1ste klasse een voorlopige 2de plaats bemach-
tigd. Het team gemengd tot en met 14 jaar verloor helaas 
hun kampioenswedstrijd en eindigde daardoor op een 
mooie 2e plaats. Bij de woensdagmiddag teams hebben 2 
van de 3 teams een 2e plaats behaald.
 
Senioren
De seniorleden van TVCarolus deden dit jaar voor het eerst 
mee aan de KNLTB najaarscompetitie. Met achttien teams 
werd er op donderdag, vrijdag en zaterdag gespeeld. Vijf 
teams hebben de kampioenstitel behaald. De kampioen-
teams zijn: donderdagochtend dames dubbel in de 2e klas-
se, vrijdagavond heren dubbel in de 1e klasse, gemengd 
dubbel 35+ in de 2e klasse, herendubbel 35+ in de 3e klasse 
en herendubbel 35+ in de 4e klasse. 
Kortom zowel bij de jeugd als bij de senioren hebben de 
teams goede resultaten behaald. 

Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten!

Jongens 1e klasse
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Bistro Ter Plaetse    de Plaetse 1  5708ZK  HELMOND   T:0492-66156  www.terplaetse.nl 

BISTRO TER PLAETSE   

Kerstmis 2014
 1ste en 2de kerstdag bent u welkom vanaf 18.00 uur

Wij serveren een 4 of 5 gangen keuzemenu (zie onze site). 
Reserveren gewenst. 

Vanaf heden nieuwe menukaart met wildgerechten

Lekker voor thuis of als cadeau onze bekroonde huisgemaakte  truffels / bonbons 

Ze zijn er weer, onze chocolade truffels / bonbons in cadeau verpakking

Bezoek onze site www. terplaetse.nl voor meer informatie.

www.skinlove.nl - info@skinlove.nl - Tel.0614405830 - ‘t Spuul 8 - 5706 KM - Alleen op afspraakwww.skinlove.nl - info@skinlove.nl - Tel.0614405830 - ‘t Spuul 8 - 5706 KM - Alleen op afspraak

One-by-one techniek
De beste kwaliteit, intens zwart, zijdezacht
Verschillende lengtes en krullen
6 tot 8 weken mooie wimpers

*
*
*
*

Wimper Extensions 

Nieuwe set 50,- | Opvullen 30,-

Nu bij Skinlove Brandevoort

Borchhoeve 2   •   5708 WD Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 11 87 17 24   •   E-mail: info@trimsalonjayden.nl

www.trimsalonjayden.nl

Voor de complete uiterlijke 
verzorging van uw hond.

Gratis puppy kennismaking 
voor alle pups tot 20 weken

Pedicure Cindy Verheijen

Balsbeemden 16
5706ND Helmond
0492-845126
06-15478154

pedicurecindyverheijen@gmail.com

Tip: December Kadobon leuk  voor Sint en Kerst
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In de herfstvakantie zijn de werkzaamheden van start gegaan en half november was het werk klaar. De fietsstraat wordt 
voor fietsers tweerichtingsverkeer. Het stukje fietspad tussen het kinderdagverblijf en de Brandevoortse Dreef is daarom 
verbreed.

Parallelweg van Geldropse-
weg wordt een fietsstraat
De parallelweg van de Geldropseweg, tussen de Brand en de Brandevoortse Dreef, 
wordt ingericht als fietsstraat. Zo’n straat is vooral bedoeld voor fietsers. Auto-
mobilisten zijn er ‘te gast’ en dienen hun snelheid en rijgedrag aan te passen aan 
fietsers. Het gaat om het gedeelte ter hoogte van kinderdagverblijf Villa Vrolijk.

Stichting Naar de Top voor KiKa (statutair gevestigd te Hel-
mond) zet zich sinds 2011 in voor de strijd tegen kinder-
kanker… en niet zonder succes, in vier jaar tijd is er ruim 
€450.000,- opgehaald! 
Om de continuïteit van de Stichting te waarborgen, is het 
bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester, die in 
de nabije toekomst deze bestuurstaak kan vervullen en het 
bestuur komt versterken.

De huidige penningmeester, Marcel Jacobs uit Brandevoort, 
is momenteel bezig met de afronding van editie 2014 en zal 
zijn taken overdragen aan zijn opvolger. 
Inmiddels is de stichting al weer druk bezig met de voorbe-
reidingen voor jubileumeditie 2015, dus sluit je aan!
Ben je geïnteresseerd? Mail ons: info@naardetopvoorkika.nl 
of bel ons: 06 153 490 75 (Bart van den Berkmortel, voorzit-
ter).

Naar de Top voor KiKa zoekt nieuwe 
penningmeester
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• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

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

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

AANBIEDING Duo Beleving
oktober - november - december 2014

normaal  €156,-, nu voor € 99,- 

DUO BELEVING: TWEE KEER MOOI! 

S C H O O N H E I D S S A L O N

WWW.INESSENSA.NL

samen ontspannen tijdens een 
luxe schoonheidsbehandeling

Maximaal 1 x per duo (zelfde persoon met 
een andere duo partner mag wel)

Droom weg tijdens een massage 
van voeten, handen of hoofd

Tierelayshoeve 17  Helmond  |  T 0492 - 66 77 18  |  info@inessensa.nl   

www.landvanoz.nl

Weer met plezier naar school

Susanne Notenboom-Kuijken • De Kalderman 3 • 5706 SC Helmond 
Tel 0492 33 26 83 • M 0612 673 972 • info@landvanoz.nl

Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer
Koeriersdiensten
Chauff eursdiensten
Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer

78.11.22
www.taxicentralebrandevoort.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

 
 
 
 

Schakel Klusmeester in voor 
 
Onderhoud,  Renovat ie  
Verbouwingen,T immerwerk ,  
Schi lderwerken 

 
Klusmeester André Kantelberg, Paardshoeve 5, 
5708 VH Helmond 
t: 0492 – 66 49 80           m: 06 – 50 50 50 74 

        
Gegarandeerd Vakwerk!  www.klusmeester.nl 

 
 
  
 
 
B09  
6125

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.

Bruidsbloemwerk
Rouwbloemwerk
Workshops

De Plaetse 89
5708 ZK  Helmond 
Brandevoort

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

13:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 20:00
09:00 - 17:00

Openingstijden

SAMEN UW BOUWPLAN TOT EEN SUCCES MAKEN!

 • Begeleiden van bouwproces
 • Vroegti jdig inzicht in de bouwkosten
 • Bouwen volgens planning en budget
 • Brug tussen u, architect en aannemer

Jeroen van der Poel I Den Hoge Hurk 14 I 5706 SK  Helmond 
0492 475 250  I  06 5397 5456

info@vanderpoelbouwmanagement.nl  I  www.vanderpoelbouwmanagement.nl 
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Maar liefst zevenentwintig procent van de Nederlanders 
heeft wel eens last van omwonenden en zes procent van 
de Nederlanders heeft vaak overlast van de buren. Dat kan 
gaan om geluidsoverlast, rommel, erfafscheidingen, pes-
terijen en andere zaken. Frannie Herder van het onafhan-
kelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) is content met de nieuwe website. “Tijdig met elkaar 
in gesprek gaan is de oplossing voor problemen tussen bu-
ren. Daardoor wordt escalatie voorkomen en de ervaring 
leert dat de burenruzie in twee van de drie situaties wordt 
opgelost dankzij de helpende hand van buurtbemidde-
laars. Doordat men via deze laagdrempelige website snel 
terecht komt bij de Buurtbemiddeling die in hun stad actief 
is, kan het gesprek snel worden aangegaan.”

Bemiddeling versus rechtspraak
Het grote verschil tussen Buurtbemiddeling en een door 
de rechter opgelegde oplossing is volgens Herder de be-
wustwording die ontstaat in de gesprekken tussen buren. 
“Onder begeleiding van de buurtbemiddelaar gaan beide 
partijen met elkaar in gesprek. Het onafgebroken gehuil 
van een baby is ineens een stuk minder storend als je weet 

dat het kind ziek is en de ouders er alles aan doen om het 
stil te krijgen. In de gesprekken krijgen buren begrip voor 
elkaars situatie en daardoor is een oplossing sneller ge-
vonden. Legt de rechter een oplossing op, dan is daarmee 
nog niets aan het onderliggende probleem en de burenre-
latie zelf gedaan.”

Initiatief
Het initiatief voor de landelijke website, die zowel de be-
kendheid van Buurtbemiddeling in het algemeen als de 
vindbaarheid van lokale Buurtbemiddelingsorganisaties 
moet vergroten, komt vanuit Travers Welzijn, de organisa-
tie die in Zwolle Buurtbemiddeling coördineert. LEVgroep, 
initiatiefnemer Travers Welzijn en de andere organisaties 
die bijdragen aan www.problemenmetjeburen.nl hopen 
dat met de komst van de nieuwe site ook meer mensen het 
bestaan van Buurtbemiddeling ontdekken. “Nog lang niet 
iedereen kent dit fenomeen waarbij vrijwillige bemidde-
laars burenrelaties helpen verbeteren. Zouden meer men-
sen het kennen, dan konden veel conflicten in een vroeg 
stadium worden voorkomen”, zegt Dennis Elliott, project-
leider Buurtbemiddeling Helmond.

Buurtbemiddeling Helmond
beter vindbaar dankzij nieuwe landelijke site

Buurtbemiddeling Helmond onderdeel van LEVgroep heeft samen met zo’n tachtig 
andere lokale organisaties voor Buurtbemiddeling uit andere steden één website 
ontwikkeld, www.problemenmetjeburen.nl. Op deze site is algemene informatie 
over de tien meest voorkomende burenproblemen te vinden en worden tips ge-
geven. Bezoekers worden direct doorverwezen naar de voor hen dichtstbijzijnde 
organisatie voor Buurtbemiddeling.
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Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 3,2-5,6; km/l: 31,3-17,5; CO2: 85-129 gr/km.

J. JANSSEN B.V.

Gerwen/Nuenen  Laar 12  Tel.: (040) 283 20 56
Helmond  Varenschut 9A  Tel.: (0492) 50 40 80  www.autobedrijf-janssen.nl

NU IN ONZE SHOWROOM: 
DE NIEUWE PEUGEOT 308 SW  

De Peugeot 308 SW is totaal nieuw. En meteen al verkozen tot Auto van het Jaar 2014! Voel uzelf ook even autojournalist. En maak als een van de eersten 
een proefrit. Ervaar de nieuwe 308 SW. Hij is licht, zuinig, heeft een hoogwaardige afwerking en een compleet ander uiterlijk. De Peugeot 308 SW is er vanaf 
€ 21.450. En met 14% bijtelling + een nieuwe generatie motoren + de grootste bagageruimte in z’n klasse helemaal de winnaar. Tot ziens in onze showroom!

De nieuwe Peugeot 308 SW is er vanaf € 21.450. De 308 SW Première is leverbaar met de 1.2 e-THP 130 pk-motor met naar keuze een handgeschakelde of automatische versnellingsbak met 
6 versnellingen. Genoemde adviesprijs is incl. btw, bpm, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. Afgebeeld model kan afwijken van de standaarduitvoering.

&
B E A U T Y S A L O N

Facials 
More

Medik8 gecertificeerd specialist
Het adres voor onder andere huidverbetering m.b.v. Peeling en Dermaroller

www.facialsandmore.nl
Cijnsbeemden 2,  5706 NP Helmond,  Telefoon: 06-57373235

Wij hebben ook

cadeaubonnen

verkrijgbaar

in elke prijsklasse

Boutique 4MORE

BETAALBARE EXCLUSIEVE MODE
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Op 9 november was het zover, de tweede Brandnewoman-
verwendag, georganiseerd door Brandevoorter onderne-
mers. 
Het team was erg onder de indruk van de verhalen die door 
aangevers werden ingestuurd. Eén ding werd al snel dui-
delijk, de dames die waren aangemeld verdienden zonder 
uitzondering allemaal een verwendag. Dat maakte de keuze 
niet gemakkelijk. Maar het moest.
Erica Wessels was een van de aangevers; zij gaf haar twee-
lingzus Irma Martens op. Met ruime meerderheid werd Irma 
verkozen. Toen Erica werd gebeld met de mededeling dat 
haar zus het was geworden kwamen er tranen. En dat was 
niet voor het laatst…
Dilemma, hoe moest ze Irma meekrijgen, met wat voor 
smoes en kon ze het al die tijd wel geheim houden. Een 
zogenaamde afspraak bij een kappersschool in Eindhoven, 
waarvoor ze eerst nog even iemand moesten ophalen in 
winkelcentrum Brandevoort, werd bedacht.
En daar stond Irma op een vrijdagochtend ineens binnen 
bij Boutique4more. Haar zus Erica vragend aankijkend. Na 
de mededeling dat zij toch echt de Brandnewoman was, de 
emoties… “Ik? Maar dat is een grapje, dat is niet waar.” Tra-
nen. Logisch, je zult je maar een dag moeten laten verwen-
nen, terwijl je zelf liever aandacht aan anderen geeft, dat 
valt niet mee.

Het programma voor de Verwendag zat van minuut tot mi-
nuut goed vol, dus aan de slag. Foto’s, een goed gesprek, 
een schoonheidsbehandeling, ontspanningsoefeningen, 
lunchen, naar de pedicure, de kapper en, dat wist ze nog 
niet, een nieuwe outfit uitzoeken. Dus afscheid nemen van 

haar zus die ze maar moei-
lijk los kon laten.
Meestal geeft de Brandne-
woman zich gedurende de 
dag over, zo niet deze keer. 
Irma beleefde alles als in 
een roes, alsof ze droomde. 
Het was zoveel, het waren 
allemaal zulke lieve men-
sen, en “dat allemaal voor 
mij”? Om 16.00 uur komt 
ze met een nieuw kapsel, 
een natuurlijke make-up 
en heel veel indrukken te-
rug bij Boutique4more. Sa-
men met haar zus en on-
der het toeziend oog van 
het Brandnewoman-team 
wordt nieuwe kleding uit-
gezocht, sportief en draag-
baar is het motto. Nieuwe 
schoenen is voor Irma wat 
minder gemakkelijk dus 

wordt gekozen voor een mooie tas. De ondernemers die ca-
deaubonnen, bloemen, boodschappen, een high tea of een 
massage ter beschikking stellen, komen ook nog langs. En 
Irma? Die kijkt haar zus maar aan, alsof ze wil zeggen: knijp 
even in mijn arm, is dit echt voor mij?

Na afloop willen de zusjes graag nog een lied zingen voor de 
mensen die zich vandaag zo hebben ingezet. Het wordt een 
lied dat ze ook hebben gezongen op de begrafenis van hun 
moeder. Iedereen is er stil van, prachtig.
De foto mocht ze zelf uitzoeken, en deze is het geworden.

Het Brandnewoman-team bedankt alle aangevers voor hun 
inbreng. De volgende verwendag zal plaatsvinden in april/
mei 2015.

Met dank aan alle betrokken Brandevoorter ondernemers:
Bistro Ter Plaetse / www.terplaetse.nl
Boutique4more / www.boutique4more.nl
Cafetaria Brandevoort / www.cafetariabrandevoort.nl
Catalini Calzature / www.catalini.nl
Fotostudio Joy / www.fotostudiojoy.nl
InzichtIn-Ontwikkelen met PIT / www.ontwikkelenmetpit.nl
Jumbo Supermarkt / www.jumbo.eu
Kapsalon de Veste / www.kapsalon-deveste.nl
Pedicure Jolanda / www.pedicurejolanda.com
Praktijk KI-MA / www.ki-ma.nl
Schoonheidssalon Inessensa / www.inessensa.nl
Seringe – bloemen en meer / www.seringe.nl
Studio Marychi / www.studiomarychi.nl
Per Manus Natuurgeneeskundige Therapie/ www.permanus.nl

Geslaagde verwendag
advertorial
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De opgravingen in 2012 in de buurt van wat nu de buurt-
tuin is, lieten al zien dat Brandevoort als het ware de ba-
kermat van Helmond is. Er zijn verschillende historische 
lagen in de wijk te zien.

•	In	de	ijzertijd	(ongeveer	800	tot	50	jaar	voor	onze	jaartel- 
 ling) leefden in de buurt van de wijkdelen Hazenwinkel en  
 Liverdonk al vroege Helmonders, hoewel ze zichzelf  
 waarschijnlijk nog niet zo noemden. Ze woonden in grote  
 woon-stalhuizen en leefden van veeteelt en akkerbouw.  
 Maar zij waren zich totaal nog niet bewust van het feit dat  
 er later op hun grond Brandevoorters zouden rondwan- 
 delen. Zij konden niet in de toekomst kijken, maar dankzij  
 de opgravingen kunnen wij wel (ruim 2500 jaar) terug kij- 
 ken in de tijd. 

•	Later,	in	de	Middeleeuwen	en	daarna,	woonden	in	delen	 
 van het huidige Brandevoort de beste boeren uit Hel- 
 mond. Dat betekent vooral dat binnen de huidige ge- 
 meente Helmond de bodem van Mierlo-Hout en Brande- 
 voort, dankzij het leem in de bodem, erg geschikt was  
 voor landbouw. Afstammelingen van de families Roefs  
 en Van Gennip zien we nu nog over straat lopen. Zo heeft  
 familie Roefs aangegeven dat zij nog twee decennia ge- 
 leden druk doende waren het graan te dorsen op de plek  
 waar nu basisschool De Vendelier staat en de bewoners  
 uit de Tyssenvoort en Baudevoort wonen.

•	In	het	begin	van	de	20e	eeuw	kon	je	op	ditzelfde	stuk	van	 
 de agrarische boerenbedrijven een aantal herenwonin- 
 gen zien, die leken op de tijd van Dickens. Veel rijkdom  
 tegenover schrijnende armoede. Iets dat we nu ook wel  
 ergens achter deuren van de wijk zullen kunnen tegenko- 
 men, maar dan niet zo opvallend als toen. Alleen bij de  
 Dickensnight spelen we de werkelijkheid na: een manier  
 van leven die nog geen eeuw geleden de dagelijkse prak- 
 tijk was. Iets dat veel oudere Brandevoorters zich nog  
 goed kunnen herinneren. De historische bouwstijl van  
 Brandevoort herinnert er ons in ieder geval ieder mo- 
 ment van de dag aan.

Levende historie
Al met al zijn deze gedachten en herinneringen voldoende 
reden om de historie eens uitdrukkelijk aan de orde te stel-
len. Een andere gedachte achter deze actuele geschiede-
nis is de overtuiging dat betrokkenheid van mensen bij de 
wijk kan groeien als je kunt zien en beseffen dat heden-
daagse zaken diep of minder diep in het verleden gewor-
teld zitten.

Museum, nog even niet…
De opmerking dat er een museum in Brandevoort moet 
komen, is dan ook niet helemaal juist. Overblijfselen van 
historische en indrukwekkende momenten mogen natuur-
lijk wel tentoongesteld worden. Maar historie in de boven-
beschreven zin leeft pas echt als je deze om je heen ziet, 
als je verbanden kunt aantonen en als je het telkens op-
nieuw kunt beleven, als bijvoorbeeld met Dickens.

Historie van het alledaagse leven
Het volgende beeld staat ons voor ogen bij het beleven 
van historie in Brandevoort:
•	Een	fotogalerij	oprichten	op	plekken	waar	vroeger	iets	in- 
 drukwekkends plaatsvond en dat nu nog zichtbaar te  
 maken is. Foto’s met verleden en heden?
•	Een	 wisselende	 reeks	 portretten	 plaatsen	 van	 mensen	 
 en hun verhalen die op een bepaalde plek historie heb- 
 ben gemaakt.
•	Natuurlijke	 en	 menselijke	 routes	 in	 beeld	 brengen,	 die	 
 iets van het leven van vroeger laten zien. Een route met  
 (spannende) verhalen langs oorspronkelijke gehuchten  
 en plekken waar mensen in het verleden woonden en  
 hun doden hebben begraven (Romeins grafveld van Kra- 
 nenbroek). 
•	De	architectonische	gedachtewereld	nog	meer	historisch	 
 duiden en laten zien dat maatvriendelijke bouwen dich- 
 ter bij het leven van alledag staat dan de zakelijke en  
 soms mathematische wijkindeling in andere VINEX-lo- 
 caties. Laten zien waarom de VINEX wijk Brandevoort zo  
 bijzonder maakt ten opzichte van andere VINEX-wijken.  
 Uitleg over de resultaten van archeologische onderzoe- 
 ken in het wijkcentrum of in leegstaande winkelpanden.

Enkele leerkrachten van het Carolus Borromeus College 
hebben op de WAP-brainstormavond al aangeboden om 
mee te werken aan de uitwerking. Er is overleg met de 
heemkundekring Mierlo. Zij hebben veel deskundigheid 
in huis om historische zaken op te graven en te ordenen. 
Dit is ook de groep die twintig jaar geleden Brandevoort 
al heeft bestudeerd; Brandevoort hoorde toen nog bij de 
gemeente Mierlo. Zo is bij de afsplitsing in 1998 vastgelegd 
dat zij de historie van Brandevoort mede mogen duiden en 
in de belangstelling kunnen plaatsen. 

Hoe nu verder? Er is nog veel te doen, verschillende ideeën 
te bedenken en diep te graven in de historie en de presen-
tatie daarvan. Graag nodig ik u om u bij mij te melden om 
het initiatief verder uit te bouwen. U kunt zich aanmelden 
bij info@gpollemans.nl .

Levende historie
zorgt voor een geïnspireerde gemeenschap

tekst: Giel Pollemans / foto: Theo de Jong
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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. 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

100
jaar

restaurant
de Cuijt

 B
rabantse gastv

rij
he

id

...dus kom voor de verandering eens proeven van onze keuken 
en genieten van de sfeer. En omdat we t/m december nog jarig 
zijn, verwelkomen we u graag met een welkomstdrankje.
Spontaan binnenlopen kan en mag natuurlijk, maar als u 
0492- 661323 belt voor een reservering staat het drankje bij 
wijze van spreken al klaar.
Graag tot ziens                     Jos en Marianne  

Restaurant de Cuijt     Burg.Termeerstraat 50     5731 SE Mierlo
0492 661323     www.decuijt.nl 

Het herfst seizoen. 
Weer voor wildgerechten.

Met Kerst zijn we op Kerstavond open en 1 ste en 2de 
Kerstdag vanaf 12.00 uur. Welkom dus.

...even naar Primerawww.primera.nl

Maak uw cadeau nog feestelijker en combineer deze met een bijbehorend tijdschrift 
Bij een gecombineerde aankoop ontvangt u 25 % korting op het tijdschrift

tegen inlevering van deze bon en een minimaal te  besteden bedrag van € 10,-                                   
( max 2 per klant )

Cadeaukaarten koopt 
U bij Primera

PRIMERA BRANDEVOORT
DE PLAETSE 69

5708 ZK HELMOND
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Tijdens het Seniorenconvent zijn tal van zaken besproken, 
die ook in het artikel van de Wijkraad staan, en betrekking 
hebben op de ouderen. Welke mogelijkheden ontstaan er 
door de komst van de nieuwe website ditisonzewijk.nl voor 
ouderen die mogelijk hier en daar een extra handje nodig 
hebben. Hierover zal de komende tijd over worden nage-
dacht en bij de volgende bijeenkomst weer op de agenda 
staan.

De Werkgroep Winkelcentrum Brandevoort wil graag weten 
welke eisen en behoeftes ouderen hebben ten aanzien van 
het winkelcentrum. Ook de Wijkraad is bezig met het be-
denken en doen invullen van activiteiten die het centrum De 
Plaetse meer verlevendigen. Suggesties zijn van harte wel-
kom.  Van ouderen die overdag op de kleinkinderen passen, 

zouden we graag willen horen welke aanvullende mogelijk-
heden ze in onze wijk willen hebben. Bij het project Kunst in 
Brandevoort in een leegstaand winkelpand bestaat de mo-
gelijkheid om er een informatiegedeelte aan te koppelen. De 
vraag is of senioren zich beschikbaar willen stellen om een 
informatiefunctie met anderen in te vullen. 
Het Seniorencovent is nog op zoek naar iemand die ver-
stand heeft van het lezen van begrotingen en met name de 
gemeentebegroting om vervolgens hierover het Convent te 
informeren. Verder is uitvoerig gesproken over de informa-
tiemarkt op 26 november die gaat over de mogelijke gevol-
gen van de transitie voor ouderen die op hulp aangewezen 
zijn. Tot slot kunnen we melden dat Marga Dobma is toe-
getreden tot de Seniorenraad en op die wijze over en weer 
praktische en interessante informatie kan overbrengen.

Van het seniorenconvent
tekst: Holke Flapper

Voor de medewerkers van inzamelaar Blink zijn de ringen 
ook erg handig, want zij kunnen zo snel meerdere zakken 
pakken en in de vuilniswagen gooien. Bewoners kunnen 
de zakken aan de ringen hangen op de dag dat het plastic 
wordt opgehaald. Dit is dezelfde dag als wanneer ze het 
GFT-afval komen ophalen. De precieze dag is te vinden in 
DeAfvalApp of in de afvalkalender in de Stadsgids.

Verzoek voor een extra kroonring
Als in januari in elke wijk van de stad de kroonringen zijn 
aangebracht en bewoners missen nog een kroonring in 
hun straat, dan kunnen zij bij de gemeente een verzoek 
indienen voor de plaatsing van een extra ring. Een ver-
zoek kan ingediend worden vanaf 1 februari bij de afde-
ling Beheer Openbare Ruimte via e-mail BOR@helmond.
nl. Mensen die geen toegang hebben tot het internet kun-
nen bellen naar telefoonnummer 14 0492. Gemeente Hel-
mond verzoekt mensen om bij een aanvraag hun naam, 
adres en telefoonnummer en de locatie van de lichtmast 
te vermelden. Dit laatste kan door het lichtmastnummer 
te vermelden of door aan te geven bij welk huisnummer de 
lantaarnpaal staat.

Proef is positief verlopen
Begin 2013 is gemeente Helmond gestart met een proef 
met kroonringen aan lichtmasten in een aantal buurten 
van Helmond West en Mierlo-Hout. De reacties op de proef 
waren positief en daarom worden nu alle wijken van kroon-
ringen voorzien.

Kroonringen
voor inzamelzakken plastic afval
In alle wijken van de stad komen kroonringen aan lantaarnpalen te hangen. Aan deze rin-
gen kunnen bewoners de zakken met plastic afval hangen. Op die manier wordt voorko-
men dat de zakken de straat op waaien. De ringen hangen op dit moment al in een aantal 
wijken. Het is de bedoeling dat in januari alle wijken van kroonringen zijn voorzien.
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Onze vijfde Prins ofwel Lustrumprins Dave I
Dave Joosten (Terneuzen 1969) is getogen in Eindhoven 
en sinds 2003 gesetteld in Brandevoort. Onze actieve, 
muzikale maar vooral nergens in terughoudende prins 
Dave I is in het dagelijkse leven werkzaam bij de GGZE, 
en daarnaast erg actief als zanger/entertainer; zowel in-
dividueel als in het duo Har en Bar. Daarnaast is hij in zijn 
vrije tijd actief binnen de wijk: trainer en coach van het 
meidenelftal van SV Brandevoort en verder voor van alles 
en nog wat te porren om zijn steentje bij te dragen.
Hij is getrouwd met Nancy en heeft twee dochters: Dan-
nie (15} en Femke (12). Nancy is in Eindhoven werkzaam 
als coördinator in een kleinschalige woonvorm voor de-
menterenden. Daarnaast is zij al vanaf den beginne ac-
tief als raadsvrouw. Dannie en Femke zitten beiden op de 
middelbare school en waren vanaf het eerste moment 
actief bij de dansgarde. 
Prins Dave I was zeer verast dat hij gevraagd werd als 
lustrumprins, maar twijfelde niet lang voordat hij samen 
met Nancy ja zei. Hij is vanaf de start bij De Brandeliers 
actief en staat in de wijde omtrek bekend om zijn ludieke 
presentatie als Vorst (spreekstalmeester), want carnaval 
zit hem in het bloed. Het zal dit jaar een uitdaging voor 
hem zijn om de microfoon aan een ander over te laten, en 
als Prins carnaval te gaan beleven.
Adjudant Silvio van de Ven is de andere helft van het 
zangduo Har en Bar en is bij De Brandeliers ook een aan-
tal jaren raadslid geweest. Hij vindt het super om de adju-
dant van de lustrumprins van De Brandeliers te zijn. Zijn 
echtgenote Francien, uiteraard ook raadsvrouw geweest, 
heeft er ook erg veel zin in en ze willen er een geweldig 
feestje van gaan maken met zijn allen. Ook hun kinderen 
zijn actief bij De Brandeliers: Max loopt tijdens de optoch-
ten mee als begeleider van de unieke carnavalswagen en 
Evy heeft jaren deel uitgemaakt van de dansgarde.

Samen met Grootvorst Marco en Vorst Cees en onze Raad 
van Elf met dansgarde zullen zij het carnaval voorgaan in 
dit mooie stukje van Helmond. Omdat Prins Dave I en Ad-
judant Silvio samen een zangduo vormen werd het motto 
al snel gezocht in de richting van hun passie muziek. Het 
motto is dan ook: Oh wanne pret, mi Prins Dave wordt  

d’n toon gezet! Prins Dave I roept graag alle wijkbewo-
ners op om deel uit te maken van dit geweldige feest in 
Hoftempel ’t Brandpunt om zo samen het eerste lustrum 
te gaan vieren. Verder wensen zij alle carnavalsverenigin-
gen en inwoners van Helmond en omstreken een gewel-
dige maar vooral swingende carnaval toe, en hopen hen 
in de aanloop naar en tijdens de carnaval te zien! Alaaf!!

Leutfestijn
Op zaterdagavond 22 november hebben De Brandeliers 
het nieuwe carnavalsseizoen gepast ingeleid met het 
jaarlijkse Leutfestijn. In Hoftempel ’t BrandPunt was het 
een drukke avond en samen met bevriende carnavalsver-
enigingen ging het dak eraf. Eerst het afscheid van Prins 
Patrick d’n Uurste; onze ex-hoogheden Maurice I en Eric I 
hebben hem op Prinsjesdag toegelaten na een ludiek sol-
licitatiegesprek en nu is en blijft hij toegevoegd als vier-
de GOP’er aan dit mooie rijtje. Ook namen we afscheid 
van adjudant Albert, die zijn rol met verve heeft vervuld 
en weer toetreedt tot de fameuze Raad van Elf. Daarna 
volgde de bekendmaking van hun opvolgers met optre-
dens van de dansgardegroepen. Zie onze website voor de 
foto’s: www.brandeliers.nl.

Belangrijke data
Hierbij nog een paar belangrijke data om in uw agenda te 
noteren: donderdag 18 december: een speciale avond om 
kaartjes te kopen voor kindercarnaval en Hoet Koetuur 
(verkleed vrouwkesbal). Deze verkoop duurt van 19.00 tot 
21.00 uur in het cafégedeelte van ’t BrandPunt. 

Zaterdag 10 januari - Eerste zwetsavond
Zaterdag 17 januari - Tweede Zwetsavond
Zaterdag 24 januari - Hoet Koetuur (verkleed vrouwkes-
bal)

Zaterdag 1 februari - Eerste zwetsmiddag 50+
Zaterdag 8 februari - Tweede Zwetsmiddag 50+

Kijk voor meer informatie, en voor het programma van de 
carnavalsweek 2015, op www.brandeliers.nl

Carnaval in Brandevoort 
het barst weer los

Zoals elk jaar had de commissie Hoftempel weer een ludieke bekendmaking in het 
vat: gedempt licht, een spannend muziekje en de elf hints plaveiden de weg naar 
de bekendmaking. Als heuse mascotte van De Brandeliers werd hij de zaal inge-
reden, samen met zijn adjudant. Om zijn postuur nog niet te verraden, was hij ook 
nog voorzien van een zwarte cape. Na zijn onthulling en aangekleed te zijn als 
Prins werd de scepter door ex-Prins Patrick I aan zijn opvolger overgedragen: Prins 
Dave I. Uiteraard kan hij het niet alleen en daarom is hij erg verheugd om dit sa-
men te doen met Adjudant Silvio. Onze fantastische dansgarde had als eerste een 
cadeau en wel een volledige nieuwe dans.

tekst: Marco Feijen / foto: Jan Dijstelbloem
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Wanneer vuurwerk kopen
U kunt net als voorgaande jaren op drie werkdagen vuur-
werk kopen. De koopdagen in 2014 zijn 29, 30 en 31 de-
cember. Het kabinet was van plan om de koopdagen van 
vuurwerk te verkorten naar twee dagen, maar dit plan gaat 
niet door.
 
Minimumleeftijd vuurwerk kopen
U moet minimaal twaalf, zestien of achttien jaar zijn om 
vuurwerk te kunnen kopen. De minimumleeftijd hangt af 
van het soort vuurwerk. Op de verpakking van het vuur-
werk staat welke leeftijd u moet hebben.

Vuurwerk kopen bij legale vuurwerkwinkel
Alleen vuurwerkwinkels met een vergunning mogen vuur-
werk verkopen. Het vuurwerk dat u in deze winkels koopt, 
moet voldoen aan wettelijke eisen. U kunt een legale vuur-
werkwinkel herkennen aan een bordje met de tekst: Ver-
koop vuurwerk. Roken en open vuur verboden.

Hoeveel vuurwerk kopen en bewaren
U mag niet meer dan vijfentwintig kilo vuurwerk kopen en 
in huis bewaren.

Verkoop illegaal vuurwerk melden
Als u denkt dat ergens illegaal vuurwerk wordt verkocht,  

kunt u dit melden bij de politie. Dit kan via telefoonnummer 
0900 88 44. U kunt dit ook anoniem melden bij Meld Mis-
daad Anoniem via telefoonnummer 0800 70 00.

Welk vuurwerk is er voor consumenten?
Wat consumentenvuurwerk is staat in de Regeling aanwij-
zing consumenten- en theatervuurwerk. Vuurwerkwinkels 
mogen dit vuurwerk alleen verkopen op de toegestane 
verkoopdagen.

Illegaal vuurwerk
Illegaal vuurwerk voldoet niet aan de wettelijke eisen en 
kan daarom gevaarlijk zijn. Het wordt niet verkocht in le-
gale vuurwerkwinkels en ook niet altijd binnen de vastge-
stelde verkoopdagen.

Herkennen van legaal vuurwerk
Legaal vuurwerk is wettelijk toegestaan. U kunt het her-
kennen aan de verpakking. Daarop moet staan:
•	 een	goed	leesbare,	Nederlandstalige	handleiding;
•	 de	tekst:	Geschikt	voor	particulier	gebruik;
•	 informatie	over	de	fabrikant;
•	 het	artikelnummer	en	productiejaar;
•	 een	 vermelding	 of	 afbeelding	 van	 de	 effecten	 van	 het	 
 vuurwerk na het afsteken.

Vuurwerk
Wat mag, wat mag niet

Om de overlast en risico’s verder te verminderen, mogen particulieren vanaf ko-
mende jaarwisseling enkel nog op oudjaarsavond tussen 18.00 en 2.00 uur vuur-
werk afsteken. Tot nu toe was dit op 31 december ook overdag vanaf 10.00 uur 
toegestaan. Het kabinet kiest voor het nieuwe tijdvak, omdat in de avond het aan-
tal mensen dat naar buiten moet beperkt is en winkels dan al gesloten zijn. Con-
sumenten die legaal vuurwerk willen afsteken, hebben ook nog voldoende tijd om 
dit te doen.  De vuurwerktraditie in Nederland is diep geworteld. Daarom vindt het 
kabinet een algeheel verbod op het kopen en afsteken van vuurwerk door particu-
lieren te ver gaan. Er is echter een grote groep mensen die veel hinder ondervindt. 
Na de jaarwisseling vroegen gemeenten het kabinet deze overlast in te dammen. 
Gemeenten kunnen en doen zelf ook veel om van de jaarwisseling een feest te 
maken, maar aanvullende maatregelen zijn nodig.

Categorie Leeftijd Gebruik Gevaar Geluid
I Vanaf 12 jaar Gebruik in besloten ruimte  Weinig gevaar Bijna geen geluid
  (binnenshuis) 
II Vanaf 16 jaar Gebruik buitenshuis in een Weinig gevaar Laag geluidsniveau
  afgebakende plaats
III Vanaf 18 jaar Gebruik buitenshuis in een Middelmatig gevaar Geluidsniveau niet schadelijk voor 
  grote open ruimte  uw gezondheid
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Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66, T. 0492 - 540 953
Ma.-Wo.-Vr. 09.00-18.00 uur,
Di.-Do. 09.00-19.00 uur

Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a, T. 0492 - 599 559
Ma.-Wo.-Vr. 09.00-19.00 uur,
Di.-Do. 9-18 uur, Za. 9-12 uur

E. info@dier-en-dokter.nl
I. www.dier-en-dokter.nl

Behandeling op afspraak! 

24/7

– 
Dier en Dokter –altijd  bereikbaar

Maak een afspraak via onderstaande 
telefoonnummers of mail ons op 

info@dier-en-dokter.nl

GRATIS seniorencheck 
voor uw oudere hond of kat

GRATIS 2 BOSCH
RUITENWISSERS

€29,50
INCLUSIEF BTW

IS HET ADRES VOOR:
APK, Banden, Onderhoud, Reparatie,

Aircoservice van alle merken.
In- en Verkoop gebruikte auto’s.

Dorpsstraat 137-139, 5708 GG  HELMOND (STIPHOUT)
T. 0492-534400 / 06-54.33.73.69

OPENINGSTIJDEN: MA. t/m VR. 08.00 - 18.00 UUR
ZA. 09.00 - 12.00 UUR en OVERIGE TIJDEN OP AFSPRAAK* zie voor meer info en voorwaarden www.cooymansautos.nl

AANBIEDING GELDIG T/M 28 FEBR. 2015
en alleen tegen inlevering van deze bon,
1 bon per klant*.

BIJ WINTERCHECK
Uw auto wordt op 20 punten
gecontroleerd.

#

De chevelingse
in-Loop

Tapperij - Restaurant

Het ‘Schevelingetjes’ menu
op woensdag en donderdag € 
vrijdag, zaterdag en zondag € 

Aarle-Rixtelseweg 107, Helmond
Tel: 0492-792444 www.schevelingen.nl

23,50
26,50

paviljoendewarande.com

Uiteraard blijft ons 3-gangen week
keuzemenu verkrijgbaar di. t/m do.
€ 21,50 en vr. t/m zo. € 24,50

restaurantdesteenoven.nl
LEKKERETENINHELMOND.NL | TROUWENINHELMOND.NL

Gerechten bestellen van

MA. - DI. & DO. voor € 23,50
VR. t/m ZO. voor € 26,50

Kijk voor de diverse gerechten (ca. 25) op onze vernieuwde site! Kijk voor de diverse gerechten (ca. 28) op onze site!

GEHELE DAG GEOPEND VANAF 11.00 UUR
VAN DINSDAG T/M ZONDAG

DI.-WO.-DO. voor € 23,50
VR.-ZA.-ZO. voor € 26,50

het ‘Warandelingetjes’ menu
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K
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Op vrijdag 31 oktober namen de kinderen, ouders en leer-
krachten van de Vendelier afscheid van juf Ineke Chatrou 
(64 jaar). Ineke gaat met pensioen. Ze werd met een ere-
haag binnengehaald. De kinderen verwenden haar daarna 
met allerlei optredens en een high tea in haar eigen klas. 
Veel ouders kwamen ook nog even om persoonlijk af-
scheid te nemen.
 
Een echte kleuterjuf
Ineke werkte sinds 3 oktober 2002 op de Vendelier. Daar-
voor heeft ze op dertein verschillende scholen als inval-
kracht gewerkt. “Ik ben er ook tien jaar uit geweest.” Sinds 
schooljaar 2006-2007 is ze een vertrouwd gezicht in groep 
1-2 als duocollega van juf Marjo op locatie Stepekolk. Ineke 
was altijd al een èchte kleuterjuf en stond altijd met veel 
enthousiasme voor de groep. 

Kinderen amicaler
Op haar negentiende, in 1969, stond ze voor het eerst voor 
de klas, op de Goede Herder aan de Straakvense Bosdijk. 
In vijfenveertig jaar onderwijs is er veel veranderd. “De 
kleuterschool stond toen nog los van de langere school. 
Je kreeg ontslag als je ging trouwen. En ik werd toen aan-
gesproken als juf Chatrou, want kinderen mochten me niet 
bij de voornaam noemen zoals nu. Ik had destijds een klas 
met veertig kinderen. Zij konden ademloos luisteren naar 
verhalen. Nu krijg je kinderen niet meer zo lang aan het 
luisteren.”
“Vroeger was ook de thuissituatie anders,” vertelt Ineke. 
“Er waren bijna geen gebroken of samengestelde gezin-

nen. Moeder was er altijd als je thuiskwam en je kon na 
school gewoon gaan spelen. Nu gaan ze allemaal afspre-
ken, naar opa en oma of naar de opvang.”
 
Een veilige leeromgeving
Ineke heeft vier kinderen, zeven kleinkinderen en komt uit 
een onderwijsfamilie. Ineke wist al op twaalfjarige leeftijd 
dat ze kleuterjuf wilde worden. “Ik hou van kinderen, van 
hun onschuld en puurheid. Ze moeten nog veel leren op 
die leeftijd. Ik wilde ze altijd een veilige omgeving bieden, 
waar ze geaccepteerd en geliefd worden. Alleen zo kunnen 
kinderen zich qua kennis en op sociaal-emotioneel vlak het 
beste ontwikkelen.”
 
Het kind centraal
“Het huidige kleuteronderwijs is nu erg gericht moet op 
kennis: op leren en toetsen. We moeten nu prestatie- en 
opbrengstgericht werken, waardoor er minder aandacht is 
voor de sociaal-emotionele aspecten. Ik vind dat we naar 
het gehele plaatje moeten kijken. Een kind ontwikkelt zich 
namelijk spelenderwijs. Daar moet je ze alleen bij helpen 
en uitdagen. Verbetering in het huidige kleuteronderwijs 
ten opzichte van vijfenveertig jaar geleden ziet Ineke ook. 
“We gaven klassikaal les. Nu is er aandacht voor elk kind op 
individueel niveau. Ook ouders zijn nu meer betrokken. Wel 
nemen ze niet meer klakkeloos alles aan. Ze vragen altijd 
waarom je iets doet. Het voordeel is dat ik iets ouder ben 
met meer ervaring. Dat ik zelf kinderen heb, helpt ook. Ou-
ders van nu zijn inderdaad mondiger, maar dat geeft niks, 
ik weet waar ik voor sta.”

Kleuterjuf Ineke 
neemt afscheid

tekst: Patricia Teuns
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Telefoon 0492 57 90 90, info@compaen-wonen.nl  www.compaen-wonen.nl

Actief in Mierlo, Brandevoort, 
Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

www.helmond.nl/bouwkavel

Droomhuis bouwen?

285 m2 

vanaf 

€ 92.000,-

excl. btw

 Brandevoort
“Thuis in Helmond”
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Leerlingen van Bewegingsexpressie Christel Koolen 
presenteren: Robin Hood
In deze grote voorstelling komen dans, drama en zang bij 
elkaar.
Data en tijd: 
Zaterdag 13 december: 13.00 en 16.00 uur, zondag 14 de-
cember: 13.00 en 16.00 uur. Entree: kaarten voor deze 
voorstelling à €6,- kunt u vanaf 1 december verkrijgen bij 
Christel Koolen, 06 425 573 86 of voor aanvang van de 
voorstelling bij het Annatheater.

Toneelgroep Vreemd Beest met de familievoorstelling: 
De nieuwe kleren van de keizer
Voor iedereen vanaf zes jaar. Data voorstellingen 24 janu-
ari try-out, 25, 30 en 31 januari, 1, 5, 6, 7 en 8 februari 2015. 
Aanvang: 19.30 uur, behalve op zondag 25 januari en 1 fe-
bruari 15.00 uur en op zondag 8 februari 11.00 en 15.00 uur. 
Entree: €15,-; CJP, CKV, kinderen en try-out €8,-. Reserve-
ren: reserveren@annatheater.nl, 06 281 043 33.

Bouquetcrossing
Bouquetcrossing, nee geen overstekende bos bloemen, 
maar een uitwisseling van Bouquetboekjes, via de Biblio-

theek in Mierlo. Lekker makkelijk en snel. Ben jij een enthou-
siaste Bouquetlezer? Kom dan met het Bouquetboek dat je 
uit hebt, naar de Bibliotheek in Mierlo. Zet je Bouquetje daar 
in de kast en neem er meteen weer een mee. Op die manier 
heeft een andere lezer plezier van jouw boek, kun jij lekker 
doorlezen en raakt jouw kast, thuis, niet overvol. De Biblio-
theek fungeert daarbij als marktplaats. Je hoeft geen lid te 
zijn van de Bibliotheek om te komen Bouquetcrossen.

Helmonds Kamerkoor
Op 13 en 14 december zal het Helmonds Kamerkoor een 
drietal kerstconcerten verzorgen.
Centraal in het kerstconcert staat cantate nr. 61 van J.S. 
Bach Nunn komm, der Heiden Heiland, in een uniek arrange-
ment van dirigent Kees Doevendans voor tenorsolist Jurgen 
de Jong, koor en het Blaaskwintet Cartouche.
Het programma eromheen bestaat uit werken die volgens 
twee chronologische lijnen zijn gekozen: vanuit het oude 
gregoriaans (Rorate coeli) via enkele motetten uit Middel-
eeuwen en Renaissance, naar Bach. Dit alles in het teken 
van de Advent. Na Bach volgen we de tweede lijn naar 
Driekoningen met muziek uit de 20e eeuw waaronder vier 
Kerstmotetten van Zimmermann. Deze motetten worden 
begeleid door Ruud Coolen op contrabas, tevens koorzan-
ger van het Helmonds Kamerkoor. 
De concerten vinden plaats op zaterdag 15 december om 
20.00 uur in de Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2 in Helmond 
en zondag 16 december om 11.30 uur in het Franz Pfanner 
Huis te Arcen en om 16.00 uur in de Servatiuskerk te Boer-
donk. Na afloop van de concerten bent u van harte uitgeno-
digd voor koffie en thee. Entree in Helmond E7,50 en in Boer-
donk vrije gave. Voor overige informatie kunt u terecht op  
www.helmondskamerkoor.nl.

Sporten in de kerstvakantie
Zoals iedere vakantie gaat Stichting Jibb tijdens de kerst-
vakantie wederom de samenwerking aan met vele sport-
aanbieders in Helmond. Jong en oud kunnen een grote hoe-
veelheid sporten uitproberen. Jibb’ers Kim en Daan over het 
programma: “We hebben bewust gekozen voor specifiek 
aanbod voor volwassenen naast activiteiten voor kinderen.” 
Zo kunnen ouders tijdens de judoclinics bij Sportschool van 
de Pol gebruik maken van de fitnessruimte. Verder combi-
neren we een bootcamp voor kids met een bootcamp voor 
volwassenen.” Kortom: “Ouders en kinderen kunnen samen 
fit de kerstvakantie doorkomen.” Het Jibb team van de jaar-
lijkse straatvoetbaldag heeft een groot zaalvoetbaltoernooi 
georganiseerd voor kinderen en jongeren. We sluiten de 
kerstvakantie af met een basketbaltoernooi voor zowel kin-
deren als 3x3 voor 16+. 
“Vervelen tijdens de kerstvakantie is dus geen optie,” aldus 
Kim en Daan. Kijk voor het volledige aanbod op onze web-
site en schrijf je in www.jibbhelmond.nl. 

Even de wijk uit

  T 040-7511585   M 06-50849780   E info@het-koetshuis.nl

Interieurwerken & Architectuur

WWW.HET-KOETSHUIS.NL

... voor de realisatie van uw 
woondromen en (ver)bouwplannen.
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Puzzel
De oktoberpuzzel is gewonnen door J. Terbeek. Gefeliciteerd! De oplossing is: burgerinitiatief, raadzaal, samen-
leving, spreekrecht

Deze maand een sudoku. De zes cijfers in de vakken A-B-C-D-E-F vormen de oplossing! De redactie nodigt 
u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs. De 
oplossing kunt u insturen middels een e-mail (voorzien van uw naam en adresgegevens) aan de redactie via 
puzzel@brandevoortercourant.nl. De uiterste inleverdatum is 7 december. Succes!

Antwoord is: A      B      C      D      E      F
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Vriend van Dickens worden. Daarmee ondersteun je voor een klein bedrag de organisatie en laat je zien dat je betrokken 
bent bij Dickensnight.
Uiteraard wordt de organisatie ook financieel gesteund door diverse sponsoren. In deze economisch zware tijden is het 
echter niet makkelijk om sponsoren te vinden of vast te houden. Om toch een stabiele financiële basis te creëren hopen 
wij op veel Vrienden van Dickens.
Wat kunt u als Vriend van Dickens verwachten? Naast uiteraard de grote dank van de organisatie ontvangt elke vriend 
een exclusief speldje in de stijl van Dickens. Bovendien kunt u tijdens Dickensnight een klein presentje afhalen in de 
speciale Vrienden van Dickens-kraam. Dit alles voor slechts €7,50 per jaar! Hiermee draagt u bij aan een stabielere finan-
ciële basis voor Dickensnight.  De ingevulde kaarten kunnen onder andere ingeleverd worden bij Cafetaria Brandevoort, 
Seringe Bloemen en meer, Boutique4More, Bakkerij ’t Bakkertje, Sportpark Brandevoort. Zie ook: www.dickensnight.nl.

Word Vriend van Dickens
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Dit zijn de uitslagen. De 3 
winnaars van de prijzen in 
willekeurige volgorde zijn: 

Fleur vd Sande 11 jaar
Finn Slegers 4 jaar
Lisa Dethmers 11 jaar
 
De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd.

Kun jij een verhaaltje of 
gedichtje schrijven bij 
deze mooie tekening 

van Piet Slegers? Lever 
het in voor 7 december 

op Oud Brandevoort 10, 
onder vermelding van je 
naam, adres en leeftijd.

Inzendingen worden 
niet geretourneerd.

De prijzen worden 
aangeboden door:

Medevoort 23
5707 DD  Helmond

Telefoon: 0492 536 643

Wat kun je winnen?
Een toegangskaart voor 

de indoor speeltuin  
Billy Barn

Kinderpagina
Naam:
adres:   postcode:
leeftijd: jaar jongen/meisje
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Brandjes
Nieuw op te richten mu-
ziekgroep in Brandevoort 
zoekt enthousiaste men-
sen die een goede zang-
stem hebben en het leuk 
vinden om samen een mu-
ziekgroep te gaan vormen. 
Ook zoeken wij muzikanten 
die ons willen begeleiden. 
Dit mag ook al een be-
staande band zijn die het 
een uitdaging vindt om met 
zanger-(essen) verder te 
gaan. Wij willen graag een 

breed repertoire zingen, 
van pop tot licht klassiek en 
van ballads tot rock. Meer 
info: zanggroephelmond 
@gmail.com.

Met wie kan ik van 10 no-
vember tot en met 14 no-
vember en elke donderdag 
en vrijdag van 21 novem-
ber tot en met 17 april voor 
mijn stage tegen een ver-
goeding meerijden? Ben 
16 jaar, daarom geen OV-

kaart. Traject: Mierlo-Hout 
naar Someren-Eind afslag 
’t Vaartje. In- en uitstap-
plaats en tijden in overleg. 
Telefoon: 06 340 068 86.

Wil je leren een broek in 
te korten of een rok of an-
der kledingstuk te maken, 
dan kan dat! Bij voldoende 
animo wil ik lessen star-
ten voor beginners. Cursus 
vindt plaats van januari t/m 
begin maart. Je dient in het 

bezit te zijn van een eigen 
machine. Karina Lorjé, tele-
foon: 51 85 01.

Wij zijn op zoek naar een 
aantal dames die het leuk 
vinden om samen met ons 
te quilten. Dit willen we een 
dagdeel per week of 2 we-
ken doen in ‘t BrandPunt. 
Interesse? Laat het ons we-
ten. Greetje Maas, telefoon: 
66 50 61 of José Klomp. Te-
lefoon: 51 38 12.

Activiteitenkalender 
 November
 Datum Activiteit Tijd
 29 nov Zwarte Pieten Dag 10.00 – 16.00 uur
 30 nov Prinsenreceptie 14.00 – 18.00 uur

 December
 Datum Activiteit Tijd
 12 dec Single café  20.30 uur
 14 dec Dickensnight 14.00 – 20.00 uur
 16 dec Liederentafel kerstspecial 20.00 uur
 17 dec Concert Druzba en Uzory 20.00 uur
 21 dec ’t EetPunt kerstdinerspecial 16.00 – 20.30 uur
 22 dec – 3 jan ’t BrandPunt gesloten kerstvakantie

 Januari
 Datum Activiteit Tijd
 04 jan Presentatie Brandevoorter en groepering 2014 14.30 uur 
 04 jan Nieuwjaarsreceptie 15:00 uur 
 04 jan Video Classic Dance Party 20.30 – 01.00 uur
 10 / 17 jan Eerste en tweede zwetsavond 
 25 jan Naaiclub Brandevoort  09.30 – 12.00 uur
 26 jan Trybuut tonpraters 14.00 uur
 

 05 dec Inleveren kopij nr 10
 30 dec Distributie nr 10
 09 jan Inleveren kopij nr 1
 30 jan Distributie BC nr 1 

 
 Bron: www.brandevoort.wijkkalender.nl
 Wijzigingen voorbehouden
 ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS IN ’T BRANDPUNT TENZIJ ANDERS VERMELD



belangrijke
telefoonnummers
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
De Zorgboog - wijkverpleging en wijkzorg,  0900 - 899 86 36
consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling
Logopedie - Renate Jacobs 50 47 10
Podotherapie Van Iersel / De Greef 50 47 20 
Haptotherapiepraktijk Brandevoort  50 47 25 
Fysiotherapie De Veste (ook manuele therapie) 50 47 30
Orthopedagogenpraktijk Brandevoort -  59 95 64
 drs. Fannie Heesakkers-van Ansem   
Maatschappelijke werk levgroep  53 91 04
 Nienke Crijns en Miek Manders 59 89 89
Logopedie - Callista Lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
Verloskundigen
 “Nieuw Leven” - Leen van Leuken & Imke Bijnen 50 47 12
 “Helmond” L. Daamen, M. Daamen-de Jong,
 W. van Melis-van Hout, L. Backx 53 28 00
 “Geldrop - Mierlo - Brandevoort”
 Madelon Janssen - Tea Bijlsma 06 - 51 24 93 50
Haptotherapie - John Kivits 06 - 49 22 55 50

Kraamzorg Homecare 0900 - 206 44 44
Kraamzorg de Zorgboog, tel. nr. zorgcentrale 0900 - 899 86 36 
Mee Helmond - ondersteuning bij leven 32 80 00
met een beperking
Moeders Voor Moeders - Sandra Rondeel 51 49 11
Praktijk voor adem- en ontspanningstherapie -  66 47 22
 Carlijn Bamberger 
Remedial Teaching - Susanne Kuijken 33 26 83
Remedial Teacher - Hannie Verhofstad 52 79 77
Tandarts - H. Koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
De Veste Tandartspraktijk - De Plaetse 34  74 60 12
Praktijk voor mondhygiëne - Lilian Schouten 66 46 44
Natuurgeneeskundig therapeute - Hélène Corbijn 06 - 47 66 41 94
Jongerenwerk swh Helmond-West & Brandevoort 06 - 42 96 73 43 
 Elke Minnebach
Speltherapie Brandevoort - Miranda Mulders 06 - 55 34 84 60
Psychologie-haptotherapie – VidaSense    66 73 79

ScHOlEN, kINDEROpvaNG EN BuITENScHOOlSE OpvaNG 
O.B.S. Brandevoort, De Plaetse 150 66 78 57
                                 Hulshoeve 4 66 29 62
De Vendelier, Schutsboom 67, Stepekolk - Oost 53  52 04 34
Mondomijn, Laan Door De Veste 1000 66 28 94

Korein Kinderplein, Laan door de Veste 1000 66 28 94
Peuterspeelzaal Ot & Sien (Spring),  06 - 50 86 38 03
Moerdonksvoort 1
Peuterspeelzaal Jip & Janneke (Spring), Koolstraat 3 43 24 30
Vestein buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf  43 24 30
(Spring), Koolstraat 1
Topstars buitenschoolse opvang (Spring),  06 - 21 71 88 65
Biezenlaan 29 (Wijkhuis ‘t BrandPunt)
Dik Trom kinderdagverblijf (Spring), Moerdonksvoort 1 33 51 92
Dik Trom buitenschoolse opvang (Spring),  33 51 92
Moerdonksvoort 1 
Spetters buitenschoolse opvang (Spring),  06 - 34 42 46 20
Stepekolk-Oost 53 
Gastouderburo Spring, Tarbotstraat 18 088 - 208 82 02
Gastouderburo Flex 06 - 24 47 71 78
Crea-extra, opvang voor kinderen met een  06 - 33 08 65 34
autisme spectrum stoornis
Kinderopvang Humanitas, gastoudercentrale 045 - 561 53 40
Kinderdagverblijf Villa Vrolijk, Geldropseweg 43 32 04 05
Kids Castle Hulshoeve, kinderdagverblijf en 088 -20 88 261 
buitenschoolse opvang Hulshoeve 4 (voorheen Hoevestein)
Sport BSO de Brug (Spring), Arkweg 3-17 Mierlo 06 - 15 34 97 88 

CONTaCTGEGEVENS VaN aNDErE WIjKGErELaTEErDE CLUBS EN COMMISSIES VINDT U TErUG OP ONZE WEBSITE 
WWW.BraNDEVOOrTErCOUraNT.NL/IN-DE-WIjK.HTML



spaar meevoorprachtigeprijzen!

Ook de Brandevoortse winkels 
zijn tijdens Dickensnight geopend!

Doet u ook mee met de december actie?

Spaar uw kassabonnen voor een bedrag van minimaal € 150,- , 
doe deze in de beschikbare envelop en deponeer deze in de daarvoor 
beschikbare bussen. Er zijn prachtige prijzen te winnen.

HOOFDPRIJS:  
een reischeque, 
maar ook diverse andere 
leuke prijzen en mooie 
waardebonnen.

www.winkelcentrumbrandevoort.nl
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