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Dickens 9
De veertiende uitvoering alweer, onderweg naar het derde lustrum. 
Maar laten we niet té ver op de zaken vooruit lopen. De Veste, in het 
hartje van Brandevoort, omgetoverd in de sferen van het Victoriaan-
se tijdperk van Charles Dickens.

Tweede lustrum Wijkhuis 14-15
Deze maand is het alweer 10 jaar geleden dat ’t BrandPunt in Bran-
devoort werd geopend. In die tijd is het wijkhuis uitgegroeid tot het 
middelpunt van Brandevoort. Het succes van ons wijkcentrum is voor 
een heel groot deel te danken aan al die vrijwilligers die zich inzetten 
om het gezellig te maken en u te voorzien van een drankje, hapje of 
een prachtig buffet.

Van Brandevoort naar Oeganda 20-21
De eerste kennismaking van ons gezin met Mama and Me Uganda 
was in de zomer van 2015. Het jaar ervoor hadden Britt en Gwen 
van Lierop vrijwilligerswerk in een ziekenhuis in Oeganda gedaan en 
hiervoor ‘Actie Mukono’ opgestart. Als gezin brachten wij in augustus 
2015 een bezoek aan het ziekenhuis.

Hoogspanning 25
De bewoners van Brandevoort werden door de Gemeente Helmond 
samen met het RIVM, GGD Brabant en netbeheerder Tennet uitgeno-
digd tot het bijwonen van een informatieavond over de hoogspan-
ningsleidingen. Helaas hebben betrokken bewoners van Brandevoort, 
inmiddels al ruim 12 jaren bezig hierin openbaarheid en veiligheid te 
eisen, nog nooit adequaat antwoord gekregen.

Kasteel Helmond  29
Het was bijna een jaar dicht maar op 20 december staan de poorten 
ervan weer wagenwijd open. Het kasteel van Helmond is terug! Het 
authentieke kasteel dat in hartje Helmond ligt, heeft een bijzondere 
ontwikkeling doorgemaakt. Van een gesloten middeleeuwse vesting 
naar een deftige kasteelwoning tot raadhuis en uiteindelijk museum.
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Telefoon 0492 57 90 90, info@compaen-wonen.nl  www.compaen-wonen.nl

ActiefActief in Mierlo, Brandevin Mierlo, Brandevoort, oort, in Mierlo, Brandevoort, in Mierlo, Brandevin Mierlo, Brandevoort, in Mierlo, Brandev
Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout

Hoofdstraat 105     5706 AK  Helmond     Tel 0492 539405     info@woutvanvlerken.nl     www.electroworldwoutvanvlerken.nl

De kroon op trendy 
koffie specialiteiten
De kroon op trendy 

Latte macchiato, cappuccino en andere koffie

specialiteiten zijn over de hele wereld bijzonder populair. 

Dankzij de fijnschuimtechnologie is de IMPRESSA Z9 in 

staat om melkschuim te produceren met een fijne, 

vederlichte consistentie die de kroon vormt op al deze 

trendy specialiteiten. Doordat de cappuccinouitloop in 

hoogte verstelbaar is tot 153 mm, kunnen zelfs grote latte 

macchiatoglazen gemakkelijk worden gebruikt. Je hoeft 

nu niet langer de deur uit voor deze koffiespecialiteiten: je 

kunt nu ook thuis  heel eenvoudig  al deze variëteiten 

bereiden!  JURA - If you love coffee

IMPRESSA Z9IMPRESSA Z9
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November 2016
tekst: Patricia Teuns / foto: Vincent Knoops

Redactioneel
De kogel is door de kerk… We gaan in 2017 door met de Brandevoorter Courant (BC), al 
wordt het wel een BC nieuwe stijl. We verschijnen niet 10 keer, maar 4 keer per jaar (eind 
maart/ juni/ september en december). Met een nieuwe uitstraling en, naast actuele arti-
kelen, met meer achtergrondverhalen en nieuwe rubrieken. Ofwel, de BC blijft na 16 jaar 
ook in 2017 het gezicht van de wijk voor alle inwoners in Brandevoort.

Het aantal vrijwilligers waar we op hoopten, is niet behaald. Ook is er nog steeds geen 
hoofdredacteur. We kregen wel verschillende enthousiaste reacties, waarvan er nu 2 wijk-
bewoners zich hebben aangemeld voor ons redactieteam en de verkoop van advertenties. 
Daar zijn we heel blij mee, maar helaas is dit aantal niet voldoende om de tien uitgaves te 
blijven continueren. Wat wel opviel was, dat we veel reacties kregen van bewoners dat ze 
af en toe best kopij wilden aanleveren. Dat gaf ons te denken…

BC actueel wijkmagazine nieuwe stijl
De Brandevoorter Courant nieuwe stijl betekent een restyling van ons wijkmagazine. De 
inhoud wordt nog informatiever voor de inwoners door meer achtergrondverhalen. Daar-
naast bieden we meer inhoudelijke informatie over de wijk en de diverse commissies en 
verenigingen. En zeker niet onbelangrijk: we gaan meer dan voorheen de bewoners en 
ondernemers betrekken bij de inhoud van ons magazine en dus onze wijk. Een magazine, 
geschreven met wijkbewoners én adverteerders. Iets voor u?!

Deel uw kennis en kunde met de wijk
Wellicht wilt u eens een keer artikel of rubriek schrijven, waarin u uw eigen beroepsken-
nis of hobby inzet om de wijkbewoners te informeren? Of wilt u kopij aanleveren over de 
vereniging in onze wijk. Ook zijn we geïnteresseerd in maatschappelijke onderwerpen, 
waarbij we de vertaalslag maken naar de wijk. Dit maakt ons blad uniek en veel gelezen 
door de Brandevoorters.

Interesse om af en toe 
mee te schrijven
Vindt u het leuk om te 
schrijven en wilt u aan 
een of meerdere nummers 
meewerken in 2017, neem 
dan gerust vrijblijvend 
contact met ons op: info@
brandevoortercourant.nl. 
U hoeft geen goede schrij-
ver te zijn, want we hebben 
genoeg kennis en kunde in 
huis om u daarbij te helpen.
Of, ziet u nu wel iets in de 
rol van hoofdredacteur? Wij 
heten u dan ook van harte 
welkom.

Wij gaan alvast aan de slag. 
Een spannende uitdaging! 
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Evenementen hebben een belangrijke economische en 
maatschappelijke waarde voor Helmond en haar wijken. 
Om organisatoren te stimuleren evenementen te organi-
seren die de stad zo positief mogelijk op de kaart zetten, 
heeft de gemeente Helmond een nieuwe werkwijze om 
subsidies aan te vragen. 

Aanvraag indienen voor 1 januari
Wilt u in 2017 een evenement in Helmond organiseren en  
wilt u daarvoor een evenementensubsidie bij de gemeente 
aanvragen? Dien deze dan voor 1 januari 2017 in. Het kan 
ook later  (uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evene-
ment). Echter, de kans bestaat dan dat het beschikbare 
budget verdeeld is en er voor het betreffende evenement 
geen geld meer beschikbaar is.

Samenhang
Voorheen kon je het hele jaar door subsidieaanvragen in-
dienen. Gebleken is dat dit het verdelen van het beschik-
bare budget bemoeilijkte. Daarom is nu de deadline van 1 
januari afgesproken. Zo kunnen alle evenementen tegelij-
kertijd en in samenhang worden beoordeeld. Deze werk-
wijze vloeit voort uit het evenementenbeleid dat in mei 
2016 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Beoordelen van evenementen
Om te kunnen bepalen of een evenement subsidie ont-
vangt en hoe hoog de bijdrage wordt, heeft de gemeente 

in overleg met diverse evenementenorganisatoren een be-
oordelingskader ontwikkeld. Dat beoordelingskader werkt 
op basis van een puntensysteem. Hoe meer punten een 
evenement scoort, hoe hoger de categorie waarin een 
evenement kan vallen en hoe hoger de subsidiebijdrage 
kan zijn. 

Adviescommissie
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de subsi-
dieaanvragen en adviseert het college van Burgemeester 
en Wethouders hierover. De adviescommissie bestaat uit 
de Adviesraad Cultuur, Helmond Marketing/Centrumma-
nagement, Eindhoven 365/247 en de gemeente Helmond. 
Het college beslist uiteindelijk of de subsidie wel of niet 
wordt toegekend.

Aanvraag en projectplan
Evenementenorganisatoren die een subsidieaanvraag wil-
len indienen, kunnen het aanvraagformulier downloaden op 
www.helmond.nl/subsidies. Daar staat ook meer informatie 
over de voorwaarden. Daarnaast vraagt de gemeente om 
een projectplan. Het projectplan is vormvrij, maar bevat wel 
een aantal vaste onderdelen, zoalseen begroting.

Website
Meer informatie  over het aanvragen van een evenemen-
tensubsidie en hoe deze wordt beoordeeld, is te vinden op 
www.helmond.nl/subsidies.

Evenementensubsidie 
aanvragen?
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10-jarig jubileum
De afgelopen maand heeft wijkhuis ‘t BrandPunt haar 
10-jarig jubileum gevierd. Met een geweldig leuk feest met 
ruim 350 gasten, een zeer geslaagde seniorenmiddag die 
met meer dan 165 mensen uitverkocht was en het Open 
Huis waar ook enkele honderden mensen op afkwamen. 
Kortom, een zeer geslaagd jubileum dat eens temeer be-
wijst dat wijkhuis ‘t BrandPunt leeft en voorziet in een 
grote behoefte.

December en de feestdagen
In december zijn er ook nog verschillende leuke activiteiten 
in wijkhuis ‘t BrandPunt. Op 4 december kunt u de nieuwe 
Prins der Brandeliers feliciteren tijdens de prinsenrecep-
tie. Op 9 december wordt een bingoavond georganiseerd. 
Tijdens Dickensnight, op zondag 11 december, is het wijk-
huis natuurlijk ook geopend. Wij verzorgen traditioneel het 
ontbijt en de lunch voor de vrijwilligers van Dickensnight 
en zijn de hele dag geopend voor iedereen. U bent welkom 
om even op te warmen met een lekkere glühwein of warme 
chocomel. De aangemelde senioren van ‘t EetPunt gaan 
op 18 december weer genieten van een heerlijk 5-gangen 
kerstdiner.
Wijkhuis ‘t BrandPunt is tijdens de kerstvakantie gesloten 
van 24 december 2016 t/m 1 januari 2017. Vanaf 2 januari 
2017 zijn we weer geopend. Op zondag 8 januari wordt tij-
dens de nieuwjaarsreceptie, de Brandevoorter van het jaar 
2016 bekend gemaakt. Aanmelden hiervoor kan nog tot ui-
terlijk 1 december via www.brandevoorter.nl 

In januari zijn er ook weer verschillende leuke activiteiten. 
In de december uitgave van de BC informeren we u daar-
over.

Metamorfose Chill House
Het Chill House heeft een ware metamorfose ondergaan. 
Onder het motto: “Chill House wordt Beach House” is deze  

ruimte onder handen genomen. Nog steeds is de primaire 
doelgroep de Brandevoortse jeugd die hier gezellige bij-
eenkomsten kan organiseren, maar de ruimte is nu meer 
multifunctioneel gemaakt, zodat ook andere groepen er 
gebruik van kunnen maken. 
De sfeer van een Beach House wordt gegeven door de 
kleurstelling en de fantastische steigerhouten meube-
len. Die meubelen zijn afkomstig van de Jobfactory; een 
werkplaats voor mensen met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt die toch graag maatschappelijk willen par-
ticiperen. Vanuit de Jobfactory wordt arbeidsmatige dag-
besteding en arbeidstraining aangeboden aan mensen die 
graag aan de arbeidsmarkt deel willen nemen, maar door 
omstandigheden (nog) niet in aanmerking komen voor een 
reguliere baan. Wij zijn er trots op dat we op deze wijze een 
kleine bijdrage hebben kunnen leveren aan het mooie werk 
van deze stichting.

Ons nieuwe Beach House staat nu ook ter beschikking 
voor iedereen die iets wil organiseren of vieren. Tegen een 
passende vergoeding kunt u deze ruimte gebruiken voor 
allerlei activiteiten of feestjes. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met onze beheerder Sandra Geleijns 
via planning@brandpunt.info of het telefoonnummer 0492 
43 20 13.

Afval scheiden
Wijkhuis ‘t BrandPunt gaat, in samenwerking met OBS 
Brandevoort, het afval scheiden. Daarmee leveren wij een 
positieve bijdrage aan een duurzamere wereld en tegelij-
kertijd pikken we een mooi financieel voordeeltje mee. Wij 
scheiden voortaan: Plastic-Metaal-Drankkartons (PMD), 
Groente-Fruit-Tuinafval (GFT), papier, glas en restafval. Dat 
kan natuurlijk alleen als u ons daarbij helpt. Dus ons ver-
zoek is om voortaan uw afval in de daarvoor bestemde bak 
te gooien. Samen maken we de wereld schoner!

Wijkhuis ’t BrandPunt
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De veertiende uitvoering alweer, onderweg naar het derde 
lustrum. Maar laten we niet té ver op de zaken vooruit lo-
pen. De Veste, in het hartje van Brandevoort, omgetoverd 
in de sferen van het Victoriaanse tijdperk van Charles Dic-
kens.

Het verhaal van Dickens
Dickens werd op 7 februari 1812 geboren in Portsmouth. 
Zijn vader, zoon van een butler, had een administratieve 
baan bij de marine. De vader van zijn moeder was een 
schuldenaar, die het land was ontvlucht naar Frankrijk. De 
ouders van Charles Dickens hadden hogere aspiraties: ze 
hadden de romans van de grote schrijvers van hun tijd in 
de boekenkast staan, ze namen de kinderen mee naar het 
theater, ze musiceerden thuis - en gaven dus flierefluitend 
te veel geld uit.
De vroege jaren twintig waren het keerpunt. De jonge Dic-
kens werd eerst naar de pandjesbaas gestuurd met de 
boeken waarvan hij hield en later steeds met meer meu-
bilair, tot de familie in twee vrijwel lege kamers bivakkeer-
de. De schulden, angst, boze schuldeisers die op de deur 
bonsden, de deurwaarders, pandjesbazen, het leven in die 
kale, koude kamers - het maakte grote indruk op hem. 
De jaren 1836 en 1837 vormen in vele opzichten een om-
slagpunt in het leven van Charles Dickens. Zijn verzame-
ling columns die hij schreef voor de Monthly Magazin wer-
den verzameld en zo ontstond zijn eerste gepubliceerde 
werk in boekvorm onder de naam Sketches by Boz.
Het is een wonder hoe Charles Dickens zich in nog geen vijf 
jaar tijd ontwikkelde van een onbekende verslaggever tot 
de beroemdste schrijver ter wereld.
Zijn veertiende en laatste voltooide roman was Our Mu-
tual Friend. Een verhaal over John Harmon, die terugkeert 
naar Engeland voor een erfenis en op wie een aanslag 
wordt gepleegd. Men vermoordt de verkeerde, maar door 
het verwisselen van papieren wordt hij dood gewaand. Hij 
verschijnt onder een andere naam terug op het Londense 
toneel.
Zijn vijftiende en laatste maar onvoltooide roman was The 
Mystery of Edwin Drood.

Zal de veertiende van Dickensnight Brandevoort ook de 
laatste zijn of zal onze vijftiende ook de stempel ‘onvol-
tooid’ krijgen? Of komen ook wij terug op het Brandevoort-

se toneel onder een andere naam? Vanaf dit moment denk 
ik wel dat dit, in ieder geval voor de organisatie, hét Mys-
tery of Brandevoort is.

Lost u het Dickens-mysterie op?
Om dit mysterie op te lossen is niet veel nodig. De huidige 
commissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers 
die er elk jaar weer de schouders onder zetten om er weer 
een mooi feest van te maken. Voor u, voor de wijk en voor 
de stad Helmond. Een paar van onze commissieleden zal 
zich na deze Dickens elders in gaan zetten als vrijwilliger. 
Overigens ook weer voor u….

Maar die vijftiende móet er ook komen en dan hebben we 
wel extra handjes nodig. Het gemakkelijkste is om u nu al 
aan te melden, maar twijfelt u….., loop dan eens over de 
markt op 11 december en probeert u zich eens het gevoel 
van voldoening voor te stellen wat u krijgt als u daar zo’n 
twintigduizend mensen voorbij ziet lopen.

De welbekende typetjes van Dickens.
Het waren destijds niet alleen de sjiek geklede dames en 
de gedistingeerde heren met hun hoge hoed zoals de 
Dickensfamily uit Brandevoort al menige jaren verbeeldt 
maar ook de mensen die een eenvoudig bestaan hadden 
en vaak in armoede leefden. 

Meer interactie met de bezoekers was dit jaar het motto 
van de organisatie. Na een oproep op Facebook voor deze 
‘typetjes’ zoals wij ze zijn gaan noemen, hebben ruim 30 
mensen zich hiervoor opgegeven. Ze zullen zich mengen 
tussen het publiek en u vermaken met hun dagelijkse be-
zigheden. Maar let op; armoede vierde hoogtij dus pas op 
voor uw bezittingen.

Op voorhand willen wij alle vrijwilligers die op welke wijze 
dan ook een bijdrage leveren aan deze Dickensnight alvast 
bedanken voor hun inzet en hun enthousiasme. We heb-
ben jullie harder nodig dan menigeen zich misschien kan 
voorstellen.

Stichting Dickensnight Brandevoort hoopt u als bezoeker 
of vrijwilliger, te mogen begroeten op zondag 11 december 
van 14.00 tot 20.00 uur. Tot Dickens!

Dickensnight 2016 
De veertiende: “Our Mutual Friend”

tekst: Rob Robben
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INBOUW
COMBI
• RVS, inhoud 45 liter 
• hetelucht, boven- en onderwarmte,     

grill en magnetron (1000 Watt) 
• digitaal display met Assist 
• email binnenwanden met EcoClean 

coating 
• Led binnenverlichting 
• CMG636NS2

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

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

nnenverlichting g
36NS2

1069,-,-
   euro   euro   euro      

1399,-  

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 aanbiedingen!

Adres (alleen op afspraak)

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

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

SPECIAAL STARTERSTARIEF

TARIEF DOORSTROMER/OVERSLUITER

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

JAZEKER, HET KAN BETER!

e 1.495 = ALL IN!

e 1.750 = ALL IN!
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Met ingang van november zijn we gestart met een Open Atelier bij Het KunstPlein voor 
volwassenen en jeugd vanaf 14 jaar. 
Iedere eerste en derde vrijdag van de maand bent u van 14:00 tot 16:30 uur welkom om 
zelfstandig te werken of kennis te maken met tekenen, schilderen en kleien.

De kosten bedragen €2,- wanneer u uw eigen materiaal meebrengt en €5,- wanneer u 
gebruik wilt maken van de materialen van Het KunstPlein. We hebben altijd materiaal om 
te tekenen, schilderen en kleien op voorraad. Iedereen kan gebruik maken van onze schil-
dersezels of tafelezels en we hebben 2 grote tafels van 1,20 x 2,44m om aan te werken.

Er wordt geen les gegeven, het is de bedoeling dat we elkaar helpen en creatief stimu-
leren.
Vindt u het leuk om samen met anderen creatief bezig te zijn of wilt u andere technieken 
en materialen uitproberen? Loop dan gezellig binnen op: 2 december, 16 december, 20 
januari, 3 februari en 17 februari.

Nieuwe expositie
U kunt dan ook de nieuwe expositie zien met werk van Mariet Wielders (fotografie), Wim 
Adams (beeldhouwwerk) en Ted van de Ven (schilderijen).
Deze expositie loopt tot en met zaterdag 17 december en is zoals altijd gratis toegankelijk.

Ook tijdens Dickensnight op 11 december zijn we open en kunt u de expositie bewonde-
ren of meer informatie krijgen over de exposities, workshops en het Open Atelier.

Graag tot ziens bij Het Plein Brandevoort, Laan door de Veste 116!

Het Plein Brandevoort 
Expositie en Open Atelier

tekst: Sonja Sol

Sinds het korte bestaan van de verkiezing is Brandevoort 
nu voor de derde keer in de prijzen gevallen. Een derde 
plek in 2013, een eerste plek in 2015 en nu tweede. De 
Eindhovense Limburglaan wint dit jaar de titel ‘Schoonste 
Winkelgebied van Nederland’ en De Leim (Maastricht) is op 
de derde plek geëindigd. Net buiten de top 10 is Helmonds 
winkelcentrum De bus geëindigd.

Aan de verkiezing deden in totaal 559 winkelgebieden 
mee in 63 verschillende gemeenten. De Brandevoortse 
winkeliers zijn dan ook trots dat hun centrum al zo vaak 
tot de beste drie ‘schoonste winkelgebied van Nederland’ 
behoort.

Helmonds Winkelcentrum Brandevoort
tweede ‘Schoonste Winkelgebied van Nederland’

foto: Vincent Knoops
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Volop leuke plantjes voor
uw bloembakken!

Winterviolen-heide-gaultheria met bes
chrysanten.

Zoekt u bomen-planten-bemesting of advies?
Dan bent u op het juiste adres!

De grootste bomen en planten keuze in de regio!
Kom eens aan, of kijk op onze website:

www.petervangennip.nl

Ook voor tuingereedschap, Gardena artikelen,
potten en exclusieve beelden.

Het is tijd om gazon en border te bemesten.
Laat u eens DESKUNDIG ADVISEREN.

Tuincentrum Peter van Gennip.
Medevoort 29  Brandevoort (bij u op de hoek)

Telefoon: 0492-546077

Open maandag t/m vrijdag van 8.30 -18.00 uur,
zaterdag 8.30-17.00 uur.

Ook bij ons kunt u sparen voor houtsnipperpunten

ACTIE VAN DE MAAND

Daarom Smits&Smits

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

smitsensmits.nl

Alle binnenzonwering
GRATIS gemeten en 
GRATIS geplaatst!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

*

nefi t.nl/slimmecombinaties

N e f i t  h o u d t 

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

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

Nefi t. Zo easy kan het zijn.

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

Meer comfort. Minder energie. 

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

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

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

remeha.nl/actieremeha.nl/actie

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

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

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

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

Nu tot € 300,- voordeel

Tzerra Plus CW5

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

Vraag naar de uitgebreide documentatie en onze voorwaarden!

Remeha cv-ketel moest nemen

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

Heesmans Installatie Techniek & Dakwerken
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL  Helmond

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

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

Vraag naar onze acties en voorwaarde

Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

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

--
--

--
--

--
--

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

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

bij de start van de zorg

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

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

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

--
--

--
--

--
---

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

Kraamzorg Homecare
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Nijmegen: voor gymnasiasten van het Carolus ‘the place 
to be’.
Onlangs werd in het Nijmeegse Museum Het Valkhof de 
spectaculaire tentoonstelling “Gladiatoren” geopend. Re-
den voor de sectie Klassieke Talen om met de hoogste 
klassen naar Nijmegen af te reizen. De oude Gelderse stad 
met de Romeinse wortels, destijds Noviomagus geheten.
Na de lunchpauze bezochten de gymnasiasten de facul-
teit Klassieke Talen van de Radboud Universiteit, waar men 
twee colleges volgde. De beide onderwerpen sloten aan bij 
de tentoonstelling en het eindexamenonderwerp van dit 
schooljaar. Voor elk wat wils dus. Het was een mooie en 
leerzame dag.

Leerlingen 2 mavo-plus besturen hun eigen land
Onze leerlingen zijn aan de slag gegaan met het project 
Globaland. Dit is een ‘competitief spel over mondiale on-
rechtvaardigheid’ dat wordt georganiseerd en begeleid 
door vrijwilligers (studenten) van de jongerenorganisatie 
Cross Your Borders. Tijdens dit meerdaags project kregen 
onze leerlingen de uitdaging om twee dagen lang een ei-
gen land te besturen. Met verschillende spelonderdelen 
kon er geld worden verdiend. Hoe meer geld, hoe meer er 
geïnvesteerd kon worden in de bevolking en de verschil-
lende ministeries. Er lagen natuurlijk ook problemen op de 
loer zoals: samenwerken met andere landen, een ontevre-
den bevolking, natuurrampen en oorlogen. 

IBC-stagedag; uit de schoolbank, de praktijk in
De eerste stagedag van de IBC’ers zit er weer op. Onze 
leerlingen kijken er vol enthousiasme op terug. Eén van 

de doelstellingen van het International Business College 
(IBC) is dat leerlingen een bewustere keuze maken voor 
hun vervolgopleiding. Een geweldig middel om dat te be-
reiken, is stagelopen in de praktijk: leerlingen zoeken en 
kiezen een bedrijf waarvan zij denken dat dat bij hen past. 
De leerlingen krijgen een opdracht van het bedrijf of van de 
school. Gelukkig zijn er ook dit schooljaar weer voldoende 
bedrijven in en om Helmond die daar hun medewerking 
aan verlenen, waarvoor wij hen hartelijk danken. 

De buitenlandreis voor 4 mavo-plus ging dit jaar naar 
Engeland of Duitsland
In het kader van internationalisering is het ons doel om 
iedere leerling tijdens zijn/haar schoolcarrière aan ten-
minste één buitenlandreis deel te laten nemen om zo te 
werken aan het internationaliseringsportfolio. Deze reizen 
hebben een educatief karakter en er is een uitgebreid pro-
gramma met museumbezoeken en het bezoek aan andere 
attracties en trekpleisters in het buitenland. De leerlingen 
verblijven ook vaak in gastgezinnen wat hun kennis over 
de taal, religie, gebruiken en gewoonten van mensen in 
een ander land vergroot.

Zo hebben onze eindexamenleerlingen van 4 mavo/plus 
onlangs tijdens de Duitslandreis onder andere het concen-
tratiekamp Buchenwald bezocht maar ook de steden Dres-
den en Potsdam. De leerlingen die gekozen hadden voor 
Engeland bezochten onder andere Alnwick Castle (ook wel 
bekend als Zweinstein) en het National Museum of Scot-
land in Edinburgh. Iedereen is weer veilig thuis gekomen 
en een bijzondere ervaring rijker.

Op het Carolus
gebeurt van alles!
Het schooljaar is alweer enkele maanden bezig en de eerste periode wordt in  
november afgesloten met een toetsweek. Naast de klassikale lessen werden er 
veel activiteiten georganiseerd binnen en buiten de school, die de lesstof onder-
steunen. Hieronder enkele voorbeelden van de afgelopen tijd.
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Deze maand is het alweer 10 jaar geleden dat ’t Brand-
Punt in Brandevoort werd geopend. In die tijd is het wijk-
huis uitgegroeid tot het middelpunt van Brandevoort. Er 
worden veel activiteiten georganiseerd en er is iedere dag 
wel iets te doen. Het succes van ons wijkcentrum is voor 
een heel groot deel te danken aan al die vrijwilligers die 
zich inzetten om het gezellig te maken en u te voorzien 
van een drankje, hapje of een prachtig buffet. Ook achter 
de schermen wordt hard gewerkt door talloze vrijwilligers. 
Denk hierbij aan de commissie techniek, de webmasters, 
de mensen die klusjes opknappen om ons wijkhuis in opti-
male staat te houden en die het hele jaar door zorgen voor 
decoraties, passend bij iedere gelegenheid. En aan het 
Bestuur, dat de algemene zaken en de contacten met de 
gemeente verzorgt en aan de overige mensen die ik hier 
misschien niet genoemd zijn maar die net zo hard bijdra-
gen aan het succes van het wijkhuis. Kortom, in die 10 jaar 

heeft ons wijkhuis zich letterlijk en figuurlijk ontwikkeld tot 
hét middelpunt van Brandevoort.

Bedankt!
Dankzij de grote groep vrijwilligers en hun fantastische in-
zet kunnen de bewoners elkaar in ’t BrandPunt ontmoeten, 
vinden er talrijke activiteiten plaats en hebben vele clubs 
en verenigingen hier hun thuisbasis. Zo ook voor de Bran-
devoorter Courant. We gebruiken de locatie al 10 jaar voor 
onze vergaderingen. Daarom willen wij de vrijwilligers har-
telijk bedanken en hen voor deze gelegenheid nu eens met 
naam en toenaam vermelden: 

Janet Bollen, Wim van Brakel, Maja Bunthof, Henk van Ewijck,  
Audrey Geboers, Stella de Graaf, Karel van der Heijden, 
Glenn Hille, Nicole van Houtum, Lenie Kantelberg, Edith 
Kerssemakers, Rebekka Kuijten, Cor Lijten, Esther Man-

Tweede Lustrum ’t BrandPunt
tekst: Marga Dobma / foto: Riannen van Lierop
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ders, Michel Nouwen, Paula Peters, Theo Puts, Pieranne 
Romanesco, Jan van der Sanden, Monique Seelen, Pe-
ter Vellinger, Patrick van der Vleuten, Claudette Weijnen, 
Mattie Weijnen, Rian Bergmans, Mary-Ann Bosman-Mo-
lijn, Marja Heerding, Jeanette Kleine, Pierre Maas, Greetje 
Maas-Kersten, Carry Sleegers-van Erp, Sjannie van der 
Tuuk, Ronald Jansen, Truus Poot, Sonja Sol, Louis Vrolings, 
Anneke van den Braak, Erik Jager, Roel Adriaans, Roelof Jan 
Bouwknegt, Antoine van de Cruyssen, Ruben Kouwenho-
ven, Jurrit Puts, Lambert van den Reek, Pascal Walraeven, 
Ellen Deelen en Hans Pronk.

Ook de jongeren willen wij bedanken. Zij helpen helemaal 
vrijwillig bij het goed laten functioneren van ’t BrandPunt: 
Aafke Griede, Bo van der Vleuten, Iris de Haas, Kyra West-
maas, Sanne Voogels, Sylvana van der Aa en Veerle van 
Beeck.

Vele clubs en verenigingen
En om u nog even te herinneren aan alle clubs, verenigin-
gen en bedrijven die op dit moment hun thuisbasis heb-
ben in ’t BrandPunt hierbij een ruggensteuntje. Dus mocht 
u nog een bezigheid zoeken of interesse hebben op een 
bepaald gebied, dan weet u waar u ze kunt vinden: Bil-
jartclub Brandevoort In Actie, Blokfluitles, Bendeleros, 
BRANDtastic, Bridgeclub ’t BrandPunt, Chi Kung/Tai Chi, 
Chill House, ComputerClub Brandevoort, Crea Doe Bran-
devoort, Dansgarde Brandeliers, Dansschool Danstijd, 
Dansschool Friends, Dé Dé Danceballet , Eetpunt, FAFF 
Friday Afternoon Family&Friends, Kies voor het Kind, Kin-
deratelier, Koersbal, de koren: Druzba, Popkoor Brand New 
Voices, Popkoor Brandevoort, Kunstkwartier cursussen, 
Naaiclub in Brandevoort, Ouderen Actie, Atma Yoga, Rik-
ken Brandevoort In Actie, Single Café, Tekenen en schilde-
ren en Webmasters.

15
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Geldropseweg 40 Mierlo    T 06-51249350
● Eigen echospreekuur
● Flexibele spreekuurtijden
● Kinderwensspreekuur
● Geldrop - Mierlo - Mierlo-Hout - Brandevoort

Madelon Janssen
Tea Bijlsma

www.deinstallatieman.nl

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

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a.

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

Bel voor een offerte en vraag naar 
ons onderhoudsabonnement.

Schilderen, renoveren en heel veel meer!

www.manderstotaal.eu  •  0492 - 505 101

Nu 10% 
winterkorting 

op binnen-
schilderwerk!

BETAALBARE EXCLUSIEVE MODE

DECEMBR TIP:
KADOBONNEN
IN ELK GEWENST BEDRAG

www.boutique4MORE.nl
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Alle rijdsters van de Mierlose rolschaatsvereniging Olym-
pia zullen in deze kerstshow laten zien waar ze het hele 
jaar hard voor getraind hebben. De allerkleinsten zijn met 
hun schattige pakjes en wiebelige beentjes een genot om 
naar te kijken, terwijl de senioren je verrassen met veel 
vaart en technische onderdelen. In de kerstshow zijn ook 
meerdere nummers te zien die in januari deel zullen ne-
men aan het Nederlands Kampioenschap Showrijden. Dat 
belooft dus wat!

Dit jaar neemt Kristy van Vuure, die de show presenteert, 
de bezoekers mee door haar carrière als rolschaatsster. De 
rijdsters zullen je in 13 verschillende rolschaatsnummers 
laten zien wat Kristy in deze wereld van glitter en glamour, 
maar ook van hard werken en doorzetten, al heeft meege-
maakt. De show zal feestelijk geopend worden en onder 
andere vrolijke clowns en koekjes passeren de revue. Maar 
zoals iedere carrière kent ook deze een aantal moeilijkere 

periodes die door de ervaren rijdsters uitgebeeld zullen 
worden met maskers. Ook is er nog het levend pierement 
en een speciaal kerstfeest. Kortom, vele nummers om je 
ogen bij uit te kijken met als afsluiter een spetterend slot 
met een gouden randje!
De kerstshow van rolschaatsvereniging Olympia geeft een 
mooi kijkje in deze unieke sport en dit wil je niet missen. 
Het is een uitje voor jong en oud, waarbij genoten kan wor-
den van talent op rolschaatsen in een sfeervol Kerst-thea-
ter. Kom kijken en laat je verrassen. 

Kaartverkoop
Datum en tijd: 17 december om 19.30 uur en 18 december 
om 13.30 uur en om 18.00 uur.
Plaats: Sporthal de Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 22 
te Mierlo.
Kaartverkoop: Kaartjes zijn te koop bij de Plus Supermarkt 
in Mierlo.

Brandevoortse rijdsters schitteren in 
spectaculaire rolschaatsshow
Na vele trainingsuren is het aftellen naar de spectaculaire kerstshow dan echt be-
gonnen. De Brandevoortse rijdsters Lize Bos, Mirthe de Goede, Charlotte de Jong, 
Lise en Nikky van Duijnhoven, Sophie van Haaren, Mayra van Drueten, Kelly van 
Leuken, Sterre van Wuijtswinkel, Carolien van Grootel en Jill en Kim Bollars hebben 
keihard gewerkt om de verschillende nummers zo goed mogelijk te maken. Ook 
achter de schermen worden door vele vrijwilligers de puntjes op de i gezet bij het 
maken van de prachtige decorstukken en kostuums vol glitters en verrassingen.
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10% Korting op

 Royal Canin Calm 

Diet-speciaal voer 

voor stressvolle 

situaties

Dier en Dokter Helmond   
Boerhaavelaan 66 
T. 0492 - 540 953

Dier en Dokter Mierlo   
Geldropseweg 8a
T. 0492 - 599 559

LET OP: 
andere openingstijden feestdagen!
5 dec tot 17 uur geopend
1e en 2e kerstdag - gesloten

Voor spoedgevallen zijn we        
altijd bereikbaar.

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

Decembermaand
Relaxmaand

Bij Dier en Dokter hebben we alles 
voor een gezonde en ontspannen 

jaarwisseling. Bereid uw dier op tijd voor! 

Maak van december ook voor uw 
dieren een feestmaand 

10% korting op 
een Thundershirt

voor ontspanning in 
stressvolle situaties

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

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

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

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

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

...omdat ‘t gaat om mensen.

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

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

De Opticien van Stiphout
voor brillen en contactlenzen 
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Welkom in Harry’s Hocus-Pocus Paleis! Harry en zijn as-
sistent Billie heten u als ‘hooggeëerd publiek’ van harte 
welkom in hun goochelwinkel. Het Hocus-Pocus Paleis is 
nog maar pas open; het is dus nog een beetje onwennig 
allemaal. Harry probeert nieuwe trucs uit en Billie is bezig 
de winkel mooi aan te kleden voor de feestdagen. 
Het duurt niet lang of de eerste klant komt binnengelopen: 
Sinterklaas! Billie geeft de Sint een rondleiding door de 
winkel en demonstreert een paar trucs, totdat Sints aan-
dacht wordt getrokken door een grote kast. “Is dit ook een 
goocheltruc?” Had Sinterklaas dat maar niet gevraagd: 
eigenlijk weten Harry en Billie namelijk niet precies hoe 
deze truc werkt en tja… werken met goochelarij kán best 
gevaarlijk zijn. Hoe lost Billie dit op? Hij roept sowieso de 
hulp van het publiek in. Maar of het allemaal goed afloopt? 
Het is te hopen, anders zal pakjesavond nooit meer het-
zelfde zijn...

Kom je ook?
‘Sinterklaas in Harry’s Hocus-Pocus Paleis’ is een familie-
voorstelling, leuk voor alle leeftijden dus! Gaan jullie het ge-
heim van Sinterklaas en de goochelarij ontrafelen? Kom ge-
zellig met de hele familie of neem al je vriendjes mee! Enne, 
als de goocheltruc met de kast lukt, kun je Harry, Billie én de 
Sint na de voorstelling een hocus pocushandje schudden.

Woensdag 30 november 2016
Wijkhuis ’t BrandPunt, Biezenlaan 29 Helmond
Entree: €4,- p.p.
Eerste voorstelling: 13.30 uur
Tweede voorstelling: 16.00 uur

Kaarten zijn vanaf 9 november in de voorverkoop verkrijg-
baar aan de bar in ‘t Wijkhuis.
Tot ziens dus in Harry’s Hocus-Pocus Paleis!

Door de nieuwe manier van afval scheiden (met PMD zak-
ken mag je meer gelijktijdig weggooien) houdt je veel min-
der restafval over. Misschien wilt je daarom uw grote grijze 
afvalcontainer wel omruilen voor een kleinere. De kleinste 
maat is 140 liter. Tot en met 2 december 2016 kan je je 
aanmelden voor de gratis omruilactie van grote naar kleine 
grijze container. Hiervoor kan je contact opnemen met het 
klant Contact Centrum van onze Gemeente via telefoon-
nummer 14 0492. Zij plannen direct een datum waarop de 
container geruild wordt. Voor onze postcode 5706 is dat 
maandag 28 november en 5 december. 

Bespaar op je afvalstoffenheffing
De huidige 2016 tarieven voor afvalstoffenheffing zijn:
• 140 liter restafval en 140 liter gft-afval: € 220,44
• 240 liter en 140 liter container (rest of GFT): € 255,12
• 2 x 240 liter containers: € 289,80
Gebruik je vanaf 2017 een kleine grijze container in plaats 
van een grote, dan bespaar je € 30,00.

Tips inzameling PMD-afval
Het is af en toe nog even wennen wat in de wat we (nog) 
in de grijze container gooien, maar eigenlijk in de plastic, 
metaal en drankkartons zak mag. Enkele tips voor inzame-
ling van PDM-afval:
• De plastic, metaal en drankkartons zak is bedoeld voor  

 verpakkingsafval, geen speelgoed, kleerhangers, oud  
 ijzer e.d.
• Verpakkingen hoeven niet schoon te zijn, wel leeg! Dit  
 voorkomt geuroverlast en vervuiling van het materiaal.
• Maak de verpakkingen plat om ruimte te besparen. Haal  
 de dop van de plastic fles, de flacon of het drankkarton  
 en druk de lucht er uit. Schroef daarna de dop weer op de  
 verpakking.
• Maak blikken plat. Let wel, doe geen kunststof verpak- 
 kingsafval in het blik dat je vervolgens plat maakt, in het  
 sorteerproces is dit dan niet meer uit elkaar te halen!

Sinterklaasvoorstelling 
met veel hocus pocus!

Grijze container gratis  
omruilen voor kleine versie

tekst: Mark Dekkers / foto: Vincent Knoops



De eerste kennismaking van ons gezin met Mama and Me 
Uganda was in de zomer van 2015. Het jaar ervoor had-
den Britt en Gwen van Lierop vrijwilligerswerk in een zie-
kenhuis in Oeganda gedaan en hiervoor ‘Actie Mukono’ 
opgestart. Als gezin brachten wij in augustus 2015 een 
bezoek aan het ziekenhuis om te kijken of alle medische 
goederen nog aanwezig waren en of deze ook nog steeds 
gebruikt werden. De hoofdarts gaf ons een rondleiding en 
was erg blij om van alle goederen gebruik te kunnen ma-
ken. Behalve over de medische goederen, spraken we met 
de verpleegkundigen en artsen over nog veel meer zaken. 
Zo kwamen we erachter dat het voor hen erg moeilijk was 
om een kinderoppas te vinden, waardoor hun werk of de 
zorg voor hun kind in het gedrang kwam. De behoeft e voor 
kinderopvang bleek groot en niet voorhanden.

Mama and Me Babysitter Centre
Tijdens onze reis in Oeganda hebben wij Diede Martens le-
ren kennen. Een ‘mzungu’ (witte) valt op in het Afrikaanse 
land, en al snel hoorden we aan haar accent dat zij ook uit 
onze Brabantse regio kwam. Diede (toen 25 jaar) had een 
jaar eerder het “Mama and Me Babysitter Centre” opge-
richt. 
We hebben verschillende delen van Oeganda bezocht en 
gezien en kennen ook de regio waar de meeste (tiener)
moeders die aangesloten zijn bij Mama and Me vandaan 
komen. Zij zijn uit hun geboortegebied gevlucht vanwege 
oorlog en geweld, hongersnood, gebrek aan onderwijs en 
ongezonde leefomstandigheden. Veel kinderen komen 
door onvoorstelbaar zware leefomstandigheden in een 
weeshuis terecht, vaak zelfs terwijl hun ouder(s) nog in le-
ven is. Als er honger heerst, of er geen geld is voor bijvoor-
beeld medicatie als een kind ziek is, lijkt dit vaak de enige 
optie. Diede Martens kon zich hier niet bij neerleggen, en 
besloot zelf de mogelijkheden te onderzoeken om onder-
steuning te bieden gericht op het gezin, om te voorkomen 
dat een gezin door armoede uit elkaar wordt getrokken. 

Meer kennis, vaardigheden en zelfredzaamheid voor een 
betere toekomst
Mama and Me Uganda ondersteunt, begeleidt, coacht en 
traint (tiener)moeders in Oeganda om hun kennis, vaardig-
heden en zelfredzaamheid te vergroten voor een betere 
toekomst. De gedachte achter dit project is dat een kind 
nooit door armoede van de moeder gescheiden zou mo-
gen worden. Stichting Mama and Me Uganda is actief in de 
sloppenwijken van de stad Jinja. De kern van het project is 
het babysitter centre (een kinderdagverblijf) voor de aller-
armsten. Moeders kunnen niet alleen overdag hun kindje 

naarhet babysitter centre brengen waar het aandacht, 
voeding en medische zorg krijgt, maar kunnener zelf ook 
werken als babysitter. Hierdoor worden de moeders zelf bij 
het project betrokken en leren ze verantwoordelijkheden 
kennen die ze vaak als (tiener)moeder ontberen. 
Doordat moeders hun kindje overdag kosteloos naar het 
kinderdagverblijf kunnen brengen en zonder zorgen over 
hun koter naar de stad kunnen voor werk of zelf werkzaam 
zijn als babysitter in het kinderdagverblijf, krijgen zij het 
financieel iets beter. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid 
om verschillende vaardigheden te leren voor een betere, 
zelfstandige toekomst, bijvoorbeeld middels de kappers-
cursus die het project biedt of het maken van ambachtelij-
ke sieraden. De moeders hebben zich de vaardigheid eigen 
gemaakt om de prachtigste sieraden te maken van papier 
en kleine kraaltjes. 

Onze bijdrage
Wij dragen als gezin graag ons steentje bij om deze moe-
ders en kinderen een kans te geven op een ’normaal’ leven. 
Werken, eten, naar school gaan en toegang tot medische 
hulp als je dit nodig hebt.  Wij ondersteunen de in Neder-
land erkende ANBI Stichting Mama and Me Uganda en bie-
den als vrijwilligers hand en spandiensten aan waar moge-
lijk. Om meer over ontwikkelingswerk te weten te komen, 
volgen we workshops over ontwikkelingssamenwerking. 
Daarnaast benaderen we belangstellenden met informatie 
en staan we met een Mama and Me stand op markten en 
braderieën. Ook tijdens Dickensnight zullen wij de prach-
tige, handgemaakte sieraden verkopen die vervaardigd 
zijn door de moeders die deelnemen aan het project in 
Oeganda. 

Het allerleukste vinden we eigenlijk nog wel dat we weke-
lijks contact hebben met de Oegandese medewerkers van 
het project via internet. In de zomer van 2017 gaan we bo-
vendien met een groepje naar Oeganda om Mama and Me 
Uganda wederom te bezoeken. 
En ook al ligt het project zo’n 10.000 kilometer bij ons van-
daan: wij als Brandevoorters zijn dagelijks bij het reilen en 
zeilen in Oeganda betrokken.

Voor meer informatie over Mama and Me: kijk op:
www.mamaandmeuganda.com of 
facebook.com/mamaandmeuganda. 
   
Wij, Frank, Britt, Gwen en Elly van Lierop, hopen u te mo-
gen begroeten aan de kraam van Mama and Me Uganda 
tijdens de Dickensnight.

Van Brandevoort 
naar Oeganda

tekst: Elly van Lierop
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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

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Winnaar
CCDNA 

Award 2016

‘banken’

cadeau bij onze betaal-rekening*

Veldsink - Bekx Adviesgroep
Marktstraat 18
5731 HW MIERLO
T (0492) 66 17 12
E mierlo@veldsink.nl
I www.veldsink.nl
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Gezondheidscentrum
Brandevoort
De Plaetse 98B, Helmond
T: 0492 - 504712
M: 06 - 46012212

• Praktijk met twee 
enthousiaste en ervaren
verloskundigen.

• Overdag en ‘s avonds 
spreekuur.

• Echoscopie in eigen 
praktijk.

• Informatieavonden 
in samenwerking met
JIJWIJ.

• Kinderwensspreekuur.

• Werkzaam in de 
gemeentes Helmond 
en Mierlo.

Nog goede voornemens 
voor 2017 nodig?
Volg een leuke en leerzame wijncursus. 

Op 3 niveau’s en in heel 2017.

Informatie/aanmelding:Informatie/aanmelding:

WWW.KARINLIPS.NLWWW.KARINLIPS.NL
karin@karinlips.nl karinlips.nl 
06 21 81 30 4806 21 81 30 48

WijnvignetWijnvignet
2 avonden2 avonden

Wijnoorkonde Wijnoorkonde 
5 avonden5 avonden

Wijnbrevet Wijnbrevet 
10 avonden10 avonden
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Langzaam ontwaakt Brandevoort. Buiten is het nog sche-
merig en zelfs een beetje heiig. Perfect weer voor wat er 
in Brandevoort staat te gebeuren. Het is zaterdag 29 okto-
ber en de wijk verandert voor een dag in Brandoween, de 
spookstad van Brabant.

Al vroeg zijn tientallen vrijwilligers in touw om de locatie 
Het Sportpark te decoreren. Brandoween vindt hier voor 
het eerst plaats. De skeletten worden neergezet, de spin-
nenwebben opgehangen, de geluidsinstallatie geïnstal-
leerd, de pompoenen klaargezet. Al met al een heel werk. 
Ook in de wijk zijn de bewoners druk bezig. De pleintjes 
waar normaal enkele speeltoestellen staan, worden geheel 
in stijl van het Halloween thema “Behekst” omgetoverd.
Als in de middag alles op het sportpark klaarstaat en de 
vrijwilligers zijn veranderd in heksen, tovenaars en spook-
achtige figuren, arriveren de eerste kinderen voor de Kids 
Creatief Party. De Baron van Brandevoort vraagt wat ze 
als eerste willen doen. De één geeft aan eerst een lampion 
te willen maken. De ander loopt direct door naar de hoek 
waar ze cupcakes kunnen versieren. De volgende kiest 
ervoor een pompoen uit te hollen. Een verkleed meisje 
spreekt de Baron aan: “Ik wil graag zingen”. Samen lopen 
ze naar boven, want daar kunnen kinderen knutselen en 
zingen met de echte heks. De kinderen kunnen ook een 
griezelfoto laten maken. Al deze foto’s en die van de foto-
grafen zijn te zien op de website van Brandoween.

Eind van de middag wordt het drukker en drukker. ‘Griezel 
hour’ is begonnen. Kinderen kunnen op de foto met een 
slang en staan met open mond te kijken naar het dansop-
treden en de vuurspuwer. Iets na halfzeven start de lampi-
onoptocht. Ruim 2500 deelnemers volgen de route langs 
de versierde huizen, straten en spookpleinen. Kinderen 
die deelnamen aan de speurtocht gaan op zoek naar de 
spreuk waarmee de betovering van de “Harteloze Heks” 
wordt opgelost. Uit de vele juiste inzendingen is een win-
naar getrokken. Deze en de andere prijswinnaars zijn:

- Speurtocht/spreuk winnaar: Rebecca Kostelijk 
- Mooist verklede kind: Jody Vos
- Mooist verklede volwassene: Marcel van Houtum
- Mooist versierde huis: Biesveldje 23
- Mooist versierde plein: Iekendonksevoort (1e plein) en 
 Karthuizerserf.

Alle prijswinnaars worden persoonlijk benaderd.

De lampionoptocht was druk bezocht. Zelfs van ver buiten 
Helmond kwamen gezinnen speciaal naar Brandevoort. De 
kinderen vonden het leuk, af en toe verstopt achter moe-
ders en met een traan van de schrik. Gelukkig hebben de 
kinderen de betovering van de Harteloze Heks opgelost en 
daarmee Brandoween bevrijd van de boze heks. De wijk is 
weer veilig, althans voorlopig.

Brandoween was leuk 
met af en toe een traan van de schrik

tekst: Marc Dekkers / foto: Joost Sannen
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Arkweg 3-17 | 5731 PD Mierlo | T. 0492 - 67 88 80 | www.debrugactive.nl

voor

€49,50
p.p.

Kinderen

van 4 t/m 11

50%
korting!

KERST: 3 UUR ALL-IN BOWLEN
& GRILLEN INCL. DRANKJES

Kerst
avond, E

erst
e-

en Tweede Kerst
dag,

Varenschut 17, 5705 DK  Helmond. Telefoonnummer: 0492 - 53 51 70

U kunt nu ook bij Van den Udenhout in Helmond terecht voor elk type 
onderhoud en reparatie aan uw ŠKODA. Van een APK of grote beurt 
tot het updaten van uw navigatiesysteem. Kom langs of plan 
online uw werkplaatsbezoek in: udenhout.nl/onderhoud.

ŠKODA Wintercheck € 10,-.
Inclusief kerstboom 
plus bezorging.

Omdat de gezelligste maand vaak ook de drukste is, gaat Van den 
Udenhout u een handje helpen. Laat u in november een ŠKODA 
Wintercheck uitvoeren op 26 belangrijke punten voor € 10,-, 
dan krijgt u niet alleen € 20,- korting op uw volgende onderhoud 
of op accessoires, maar óók een kerstboom cadeau. En omdat 
u het al druk genoeg heeft, bezorgen wij die gratis bij u thuis. 
Mooi meegenomen dus voor maar € 10,-.

Varenschut 17, 5705 DK  Helmond. Telefoonnummer: 0492 - 53 51 70

Inclusief kerstboom
plus bezorging.

Udenhout u een handje helpen. Laat u in november een ŠKODA 

dan krijgt u niet alleen € 20,- korting op uw volgende onderhoud 
of op accessoires, maar óók een kerstboom cadeau. En omdat 
u het al druk genoeg heeft, bezorgen wij die gratis bij u thuis. 

NU BIJ VAN DEN UDENHOUT
IN HELMOND: ŠKODA SERVICE
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De bewoners van Brandevoort werden door de Gemeen-
te Helmond samen met het RIVM, GGD Brabant en net- 
beheerder Tennet uitgenodigd tot het bijwonen van een 
informatieavond over de hoogspanningsleidingen. Aan-
gezien betrokken bewoners van Brandevoort inmiddels al 
ruim 12 jaren bezig zijn hierin openbaarheid en veiligheid te 
eisen en nog nooit adequaat antwoord hebben gekregen 
van de betrokken overheden ging ondergetekende, samen 
met een medebewoner, op dinsdag 8 november jongstle-
den naar de Cacaofabriek om te luisteren of er enig positief 
nieuws was met betrekking tot de hoogspanning in Bran-
devoort. En ik moet u bekennen, we gingen er al heen met 
de nodige scepsis.

Geen kritische vragen 
De avond begon met een welkomstwoord namens de uit-
nodigende partijen, de heer Noureddine Zarroy (gemeen-
teraadslid en fractievoorzitter van D66 in Helmond). Hierin 
stelde hij meteen de eenzijdige regel dat het een infor-
matieve avond was en dat alleen algemene vragen met 
betrekking tot hoogspanningskabels beantwoord zouden 
worden en dat er derhalve geen specifieke wijkgerichte 
vragen gesteld mochten worden. Van meet af aan stond al 
vast dat we vooral op kritische vragen geen antwoord zou-
den gaan krijgen. Welk vermoeden dan ook, in de discussie 
die later volgde, meer dan bevestigd werd.

Brandevoort negatieve uitzondering
Op deze informatieavond werden allerlei technische ge-
gevens verstrekt onder andere over magneetvelden, 
elektrische velden, metingen en gezondheidsrisico’s (met 
een aangetoond causaal verband van leukemie bij kinde-
ren die wonen in de nabijheid van hoogspanningsleidin-
gen) en ook werd er een kaartje getoond met daarop alle 
hoogspanningsleidingen in Nederland. Daarop waren in 

Noord-Brabant alleen 380 kV lijnen te zien. Nergens in Ne-
derland, ik herhaal, nergens anders, stonden op die kaart 
380 kV lijnen gecombineerd met 150 kV. Helmond, en met 
name Brandevoort, is hierop de inmiddels zeer omstreden 
en exclusieve uitzondering! Dit is niet conform de richt-
lijn van het RIVM van 2010, die adviseert de 150 kV onder 
de grond te plaatsen. Maar, en dit is niet onbelangrijk te 
melden, deze wet moet nog door de Eerste Kamer worden 
aangenomen. De kosten van het ondergronds plaatsen 
van de 150 kV lijn worden op € 3,25 miljoen per kilometer 
geraamd. Hiervan zal de Gemeente Helmond zich waar-
schijnlijk, als het al zover komt, distantiëren. Zoals al vaker 
is gebeurd met eerdere vage beloften op dit gebied.
De al jaren bestaande beweging van betrokken proteste-
rende Brandevoorters tegen de hoogspanningsleidingen, 
waarvan Floor Swinkels en Jan Vermulst de voortrekkers 
zijn, hebben op hun recente schriftelijke vragen aan de 
Burgemeester en alle Wethouders, nu zo’n tien weken 
geleden, geen reactie ontvangen. Op dit moment vragen 
zij, in een kort geding een einde te maken aan de huidige 
‘gedoogsituatie’. Zij eisen sluiting van de basisschool De 
Hoeves en stopzetten van de bouw van huizen aan de 
Schrijvershoeve.

Nog een laatste kritische vraag aan de politiek: ”Als de 
nieuwe bewoners van de nu te bouwen huizen aan de 
Schrijvershoeve in 2020 de vraag aan de Gemeente gaan 
stellen “wanneer er een einde komt aan deze gedoogsitu-
atie” zullen zij dan ook weer als antwoord te horen krijgen: 
”Toen u uw huis kocht (2016), was u toch bekend met de 
situatie met betrekking tot de situatie van de hoogspan-
ningsleidingen in Brandevoort?”

Een laatste advies aan de politiek: “Luister en anticipeer 
eens echt op de vragen en zorgen van uw burgers.”

Niet echt hoogspannend
tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops
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WoonplezierWoonplezier
begint bij Broeckx makelaars

VER
KOC

HT

Brand 20

5706 LV TE Helmond

vraagprijs € 545.000 k.k.

VER
KOC

HT

Landvoort 17

5706 HE TE Helmond

vraagprijs € 324.000 k.k.

VER
KOC

HT

Besselhoeve 37

5708 TE TE Helmond

vraagprijs € 368.000 k.k.

VER
KOC

HT

Smidsteeg 7

5708 XL TE Helmond

vraagprijs € 289.000 k.k.

VER
KOC

HT

Statenlaan 106

5708 ZW TE Helmond

vraagprijs € 300.000 k.k.

VER
KOC

HT

Oud Brandevoort 13

5706 NE TE Helmond

vraagprijs € 535.000 k.k.

Afgelopen weken hebben wij zeer veel woningen snel en succesvol verkocht. 

Momenteel ook weer flink bezig met een aantal transacties. De markt is dynamisch en volop in beweging. 

Wij hebben op dit moment een zeer interessant aanbod voor verkopers die overwegen hun huis te gaan 
verkopen. 

Wij verzorgen en begeleiden voor u het complete traject en laten niets aan het toeval over. Dit alles tegen 
zeer interessante kosten. 

Benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? 

Uw wijkspecialist:


Ruud Hesen

06 533 01 994

Vind ons ook op:
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De ecozone rondom Brandevoort is voor vogelliefhebbers 
een interessant gebied om doorheen te wandelen. Voor-
al het gedeelte vanaf sportpark Brandevoort richting het 
Eindhovens kanaal biedt u de mogelijkheid om in aanra-
king te komen met vogels die de moeite van het observe-
ren waard zijn. 

In de vele rietkragen langs het water huizen diverse vogels 
die zich daar thuis voelen, zoals de kleine karekiet. U hoort 
hem wel maar u krijgt hem niet gemakkelijk te zien. Hij is 
een expert in het vastgrijpen van verticale stengels en be-
weegt zich handig door het rietland.

Het is niet altijd even gemakkelijk om ze met de camera 
vast te leggen. Dat geldt met name voor de ijsvogel die 
daar veelvuldig te zien is. Hij vliegt meestal als in een blau-
we flits laag over het water en het is moeilijk om hem te 
vinden op zijn uitkijkpost. Zijn vorm is uniek: compact, bijna 
staartloos met een lange zware dolksnavel. Hij is nog het 
best te lokaliseren aan de hand van zijn schrille roep. Soms 
rust hij even op een tak van één van de vele knotwilgen 
langs de waterkant.

Gelukt: de specht en de torenvalk gespot
Een andere kleurige vogel die daar zijn vaste domicilie 
heeft, is de groene specht. Die kunt u snel herkennen aan 
zijn luide lachende roep. Hij zoekt op grasvelden met name 
naar mieren, waarbij hij zijn lange, kleverige tong in de nes-
ten steekt. Een derde vogel die regelmatig in het eerder-
genoemde gedeelte van de ecozone gespot kan worden, is 
de torenvalk. Veel mensen kennen hem vanwege zijn “bid-
dende” houding, alsof hij aan een draadje hangt, op zoek 
naar kleine zoogdieren, met name woelmuizen. De toren-
valk op de foto zat echter hoog in een boom, vanwaar hij 
de omgeving afspeurde, loerend naar een prooi.

Met de uitbreiding van de ecozone in zicht is het te ho-
pen dat in de nabije toekomst meer vogels zich thuis gaan 
voelen in dit groene gebied rondom Brandevoort en dat 
velen van hun aanwezigheid kunnen gaan genieten. Het 
is Guus Clemens in ieder geval gelukt de groene specht 
en de torenvalk te fotograferen. Hopelijk vormt dit een uit-
daging voor andere wandelaars die, met de camera in de 
aanslag, hún vogelmoment op de gevoelige plaat weten 
vast te leggen.

Vogels spotten 
in de ecozone van Brandevoort

tekst: Guus Clemens / foto: Guus Clemens
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De grootste waterburcht van het land gaat weer open!
Het was bijna een jaar dicht maar op 20 december staan 
de poorten ervan weer wagenwijd open. Het kasteel van 
Helmond is terug! Het authentieke kasteel dat in hartje 
Helmond ligt, heeft een bijzondere ontwikkeling doorge-
maakt. Van een gesloten middeleeuwse vesting naar een 
deftige kasteelwoning tot raadhuis en uiteindelijk muse-
um. Maak een reis door de tijd en beleef het bijzondere 
verhaal van het kasteel en zijn bewoners dat op een waar-
heidsgetrouwe en verrassende manier wordt verteld.

Beleef het kasteelverhaal  
De eeuwenoude waterburcht uit omstreeks 1325 is een 
museumlocatie van Gemeentemuseum Helmond. Bezoe-
kers starten hun tocht in de kelder. Het is omstreeks 1400 
en Jan III van Berlaer is kasteelheer. Ze ontmoeten er ba-
dende vrouwen en spelende kinderen, bedienden, schild-
knapen en gevangenen. Wie de kasteelkelder bezoekt, 
maakt het allemaal mee: hoe het ging in die tijd met aan-
vallen en verdedigen, rechten en plichten, eten en drinken, 
straffen en gestraft worden, huwen en hoofse liefde.
Op de tweede verdieping pronken de schatten uit het Oude 
Huys, de houten voorloper van het kasteel. De oude col-
lectiestukken zijn gerestaureerd en worden veelal voor het 
eerst sinds hun vondst gepresenteerd. In de verschillende 
zalen leren de bezoekers op informatieve wijze over de 
ontwikkeling van het kasteel en over zijn bewoners.  
In de torenkamer aan het einde van de route presenteert 
het museum diverse,  wisselende tentoonstellingen. Deze 
verbinden het kasteelverhaal met het heden.  Vanaf 20 
december is er de installatie La Vie en RockRose (2013) 
te zien van de Duitse kunstenaar Thorsten Brinkmann 
(1971). Dit werk is geïnspireerd op het privéleven van de 19e 
eeuwse Duitse componist Richard Wagner en één van zijn 
bekendste opera’s ‘Der Ring des Nibelungen’. 

Speciaal voor kinderen en leerlingen
Via multimediale presentaties in de Kasteelgang en mid-
dels een kinderroute door de keldergewelven worden de 
jongste bezoekertjes interactief bij het kasteelverhaal be-
trokken.  

Nieuw: kasteelcafé en kasteelwinkel 
Op de eerste verdieping zijn bezoekers van harte welkom 
in het nieuwe en sfeervolle kasteelcafé. Een leuk aanden-
ken aan uw kasteelbezoek koopt u in de kasteelwinkel in 
de kelder. Het kasteelcafé en de winkel zijn toegankelijk 
tijdens openingstijden. 

Het Kasteel van Sinterklaas
Op zondag 13 november was het eindelijk zover. Om 13:00 
uur meerden Sinterklaas en zijn pieten ter hoogte van Key-
serinnedael aan. Sinds lange tijd kon de stoomboot weer 
helemaal tot in Helmond varen. Nadat de burgemeester de 
sleutel van Het Kasteel van Sinterklaas aan Sinterklaas had 
overhandigd, gingen zij in een optocht naar de Markt. De 
Sint nam daar plaats op zijn troon om de kinderen te be-
groeten en hun verlanglijstjes en tekeningen in ontvangst 
te nemen. Er waren diverse optredens van onder andere 
Kidz DJ, Bart & Theo, Dansschool Reniers en de jongleer- 
en jumppieten.
Het Kasteel van Sinterklaas opent dinsdag 15 november 
zijn deuren en sluit deze op zaterdag 3 december voor het 
algemene publiek. Op zondag 4 december kunnen kinde-
ren met een beperking een bezoek brengen. De Sint rust 
op maandag. Van dinsdag tot en met vrijdag is het kasteel 
geopend van 13:00 tot 17:00 uur en op zaterdag en zondag 
van 9:30 tot 17:00 uur.
Toegangskaartjes voor Het Kasteel van Sinterklaas zijn 
vanaf dit jaar uitsluitend te koop via de webshop op www.
hetkasteelvansinterklaas.nl en niet meer aan de kassa. 
Een e-ticket kost €3,75 (excl. €0,30 servicekosten per tic-
ket en transactiekosten per bestelling). Kinderen tot en 
met 2 jaar zijn gratis. Wees er snel bij, want de webshop 
is al geopend.

Theater van Sinterklaas
In het Theater van Sinterklaas, op het voorterrein van het 
kasteel, vinden diverse voorstellingen plaats. Op woens-
dag, vrijdag en zaterdag worden er voorstellingen gegeven 
door Theater Anders (Castillo Curioso), Clown Frenky (de 
Wonderlijke Sinterklaasshow) en ‘Een portret voor Odet’ 
van Royaal Theatraal. Het programma en de exacte tijden 
staan op www.hetkasteelvansinterklaas.nl. Een kaartje 
kost € 1,- en is verkrijgbaar aan de kassa bij het kasteel.

Sinterklaasfeest in de St. Lambertuskerk
Op zondag 20 november vindt in de St. Lambertuskerk in 
Helmond het speciale Sinterklaasfeest plaats. Er zijn optre-
dens van onder andere het Pietenorkest en het St. Cathari-
nagilde. Het Sinterklaasfeest duurt van 18:45 tot 20:00 uur. 
Het thema is ‘Geef ook eens wat aan een ander’. De kinde-
ren zijn de speciale gasten van de Sint. Zij krijgen allemaal 
een cadeautje en wat lekkers. Gratis kaarten voor dit feest 
zijn tot en met vrijdag 18 november per e-mail te reser-
veren via sinterklaasfeest@sinterklaasstadhelmond.nl.  
Wees er snel bij, want vol = vol.

Kasteel van Helmond opent de 
poorten, ook voor Sinterklaas
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Lever je kunstwerkje 
voor 21 december in op 

Jordenshoeve 7, 
De Plaetse 173 of 

Landvoort 13, 
onder vermelding 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.

De prijzen worden 
aangeboden door een 

speelgoedzaak in de 
omgeving en naar je 

huisadres opgestuurd.

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

Dit zijn de uitslagen van de 
kleurwedstrijd waar jullie 
weer enorm je best op heb-
ben gedaan. De 3 winnaars 
van de prijzen in willekeu-
rige volgorde zijn:
 
Linnéon Hommering 9 jaar
Lexie Donkers 3 jaar
Tobias 11 jaar



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.

2 december uiterste inleverdatum kopij nummer 10. 30 december distributie nummer 10.
1 maart uiterste inleverdatum kopij nummer 1. 24 maart distributie nummer 1.

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

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

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

• Wij zijn nagenoeg 51 weken per jaar geopend

• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen

• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

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

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

• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

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

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie
Bollenhoeve 9  Helmond
06-19702668  www.cortenstijl.nl

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

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



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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