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tekst: de redactie / foto: Angelique Pronk

Redactioneel
De wijk was een aantal weken geleden omgetoverd tot een heuse filmset: er vonden opnamen plaats voor de jeugdfilm Olaf & De Verborgen Poort van stadgenoot Mike Versteegh.
Een ambitieus project met een budget vergelijkbaar met dat van een film als bijvoorbeeld
Gooische Vrouwen. De Vestewoningen, de gracht en het plein voor de OBS fungeerden als
belangrijke decorstukken. Eén van onze lezers maakte de hieronder geplaatste foto van
haar aangeklede huis. En heeft u ook een foto van een mooi wijkbeeld? Stuur hem op en
wellicht plaatsen wij hem boven het redactioneel.
Ons winkelcentrum is door Stichting Nederland Schoon uitgeroepen tot SchoonsteWinkelgebied van Nederland 2015, met een gemiddelde score van een 8,1. Er werden 476 winkelgebieden onder de loep genomen. De bezoekers zijn zeer te spreken over de uitstraling
van het winkelcentrum: er zijn voldoende afvalbakken en de bloembakken en sfeerverlichting worden erg gewaardeerd. Rest ons nog een compliment te maken aan de mensen die
elke dag zorgen dat het ook schoon blijft!
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Pedicure Cindy Verheijen
Balsbeemden 16
5706ND Helmond
0492-845126 / 0615478154
www.pedicurecindyverheijen.nl
pedicurecindyverheijen@gmail.com

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

Nu ook voor cosmetische voetbehandeling ,
manicure en gel color.

78.11.22
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

www.taxicentralebrandevoort.nl
• Buitenkachels en haarden
• Plantenbakken
• Vuurschalen en korven
• Buitenbarbeques
• Brievenbussen
• Maatwerk op aanvraag

Van ontwerp tot realisatie

Bollenhoeve 9 Helmond
06-19702668 www.cortenstijl.nl

• advies en ontwerp
• aanleg en onderhoud

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

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

Interieurwerken & Architectuur

Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Cortenstijl adv BC.indd 1

12-03-15 10:05

www.BBig-Design.com

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

W W W. H E T- K O E T S H U I S . N L
T 040-7511585 M 06-50849780 E info@het-koetshuis.nl

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

KANTELBERGBOUW
KLUS & BOUWSERVICE

...omdat ‘t gaat om mensen.
Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond | Tel 0492-667379
Raiffeisenstraat 11 | 5611 CH Eindhoven | Tel 040-2668580
info@vidasense.nl | www.vidasense.nl
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ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUWING PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND
TIMMERWERK T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74
SCHILDERWERK WWW.KANTELBERGBOUW.NL

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege

Vrijdag 11 december - Bingoavond Brandeliers
Zie voor meer informatie elders in dit blad.
Zondag 13 december - Dickensnight
Zie
voor
meer
informatie
www.dickensnight.nl,
www.facebook.com/dickensnight.nl of elders in deze BC.
Dinsdag 15 december - Breed Wijkraadoverleg
Dinsdag 15 december is er een bijeenkomst van de Brede
Wijkraad. Behalve het Dagelijks Bestuur van de Wijkraad
en vertegenwoordigers van de verschillende commissies
nemen hier ook aan deel de scholen, politie, stadswacht,
gemeente, winkeliersvereniging, ondernemers, Gezondheidscentrum, ‘t BrandPunt, Brandevoort In Actie en het
Sportpark. De bijeenkomst is openbaar. U bent van harte
uitgenodigd.
Vrijdag 18 december - Single café
Op vrijdag 18 december wordt het Single café georganiseerd voor bewoners van alle leeftijden die single zijn.
Zaterdag 19 december vanaf 20.00 uur – Eindejaarspubquiz 2015
De allereerste eindejaarspubquiz van Brandevoort wordt
op zaterdag 19 december in ’t BrandPunt gehouden. Teams
kunnen zich tot 16 december aanmelden bij de bar van het
wijkhuis. Het inschrijfgeld bedraagt €10,- per persoon.
De finale wordt gespeeld met de winnaars en de tweede
plaatsen van de pubquizzen die dit seizoen zijn gespeeld.
Overige teams kunnen ook meedoen, zij spelen een eigen
competitie.
Tim Goditiabois presenteert de quiz. Het wordt een spec-

taculaire avond. U krijgt filmpjes, stand up comedy en terugblik op Brandevoort in 2015 in beeld. Na afloop kunt u
dansen met Sound4all, bij velen bekend van Can’t Touch
This! Het belooft een spannende, vrolijke, swingende
avond te worden.

Kerstvakantie - 21 december tot en met 2 januari
’t BrandPunt is gesloten in de periode van maandag 21 december tot en met zaterdag 2 januari van het nieuwe jaar.
Een blik vooruit:
3 januari om 14.30 uur - Uitreiking Brandevoorter van
het jaar 2015
De uitreiking van de onderscheiding vindt plaats voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de Wijkraad op zondag 3 januari in ’t BrandPunt. U bent van harte uitgenodigd
voor de uitreiking en nieuwjaarsreceptie . Zie voor meer
informatie www.brandevoorter.nl.
Zwetsavonden - Voorverkoop 14 december
Zaterdag 23 en 30 januari worden de zwetsavonden georganiseerd. De voorverkoop vindt plaats op maandag 14
december tussen 20.00 en 21.00 uur in ’t BrandPunt .
De wijk uit
Woensdag 16 december - Druzhba
Woensdag 16 december wordt een bijzonder Kerstconcert
in de St.Luciakerk in Mierlo-Hout georganiseerd door koor
Druzhba uit Brandevoort, vrouwenkoor Confetti uit Stiphout en een blazersensemble van fanfare Unitas uit Mierlo-Hout. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis.

Alpe d’HuZes
Op zoek naar de uitdaging voor 2016? Snel fit worden na
kanker? Op een tandem de Alpe d’Huez beklimmen tijdens
Alpe d’HuZes? Zelf heb ik in 2014 meegedaan. O, wat was
dit een gave ervaring! Dit had ik echt nooit willen missen.
Deze ervaring zou ik iedereen gunnen.
Het heeft mij in ieder geval zowel mentaal als conditioneel
een heel positieve boost gegeven. En ja, ik spin ook nog
steeds iedere week.
We zijn met de Stichting 2climb2raise www.2climb2raise.
nl/algemene-informatie/visie-missie/ bezig met de organisatie van 2016 om weer een aantal mensen de mo-

gelijkheid te bieden om deze geweldige uitdaging aan te
gaan. De eerste aanmeldingen komen al binnen, maar we
hebben nog voldoende plek achter op de tandem! Dus ken
jij een (ex-)kankerpatiënt, iemand die je het ook gunt om
deze ervaring mee te maken? Of wil jij misschien samen
met deze persoon de berg op?
Diegene hoeft overigens geen fietser te zijn. Dat was en
ben ik ook niet. No worries! We gaan voldoende trainen om
veilig samen de top te bereiken. Mij is het tenslotte ook
gelukt.
Ken je iemand? Laat het mij gerust weten via
helma@2climb2raise.nl.
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VAN DUPPEN: DÉ SPECIALIST IN WITGOED
Al 90 jaar een begrip in Helmond en omstreken.
Wij voeren alle bekende merken vrijstaande
apparaten zoals wasmachines, drogers en koelen vrieskasten. Kwaliteit en service staan voorop. Ook voor inbouwapparatuur in uw keuken
kunt u bij ons terecht. In onze showroom tonen
wij u een zeer uitgebreid assortiment van alle
bekende merken. Het inbouwen van uw apparatuur kunt u desgewenst laten verzorgen door
onze eigen servicedienst. Én bijna alles is direct
uit voorraad leverbaar!

WASMACHINE
899.-

799.euro

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

Bij inlevering van deze

GRATIS 8 JAAR GARANTIE*
DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR

advertentie

g
€ 50.- extra kortinne

• energieklasse A+++ • inhoud 9 kg. • 1400 toeren, regelbaar
• display met resttijdindicatie en startuitstel • koolborstelloze
motor; zeer stil en 10 jaar garantie • vlekkenautomaat
• volledige waterbeveiliging • WAW28592NL

op deze wasmachi
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Nieuws van de Wijkraad

tekst: Fons Bosman

Weten wat er speelt?
Op dinsdag 15 december vindt vanaf 20.00 uur het
Brede Wijkoverleg plaats in de grote zaal van ‘t BrandPunt. Diverse partijen gaan dan met elkaar in gesprek
over tal van onderwerpen die onze wijk betreffen. De
Wijkraad heeft onder andere uitgenodigd: politie, stadswacht, scholen (Vendelier, OBS, Mondomijn, Carolus),
Winkeliersvereniging, Gezondheidscentrum, Sportpark,
wijkhuis, gemeente, LEVgroep, BJ Brabant, Novadic,
Zorgverstrekkers. Deze bijeenkomst is openbaar, dus
iedereen is welkom om op de publieke tribune mee te
luisteren. En omdat we inspraak belangrijk en wenselijk vinden, kunt u ook gebruikmaken van maximaal vijf
minuten spreekrecht of de kans om vragen te stellen.
Om alles goed voor te bereiden, moet u zich voor het
spreekmoment echter wel even vooraf aanmelden via
wijkraad.secretaris@brandevoort.org.
Gezocht: jongeren en ouderen die klankborden en
meedenken
Vaak moeten we vaststellen dat de eeuwige generatiekloof tussen jongere en oudere wijkbewoners zich ook in
onze wijk manifesteert. En eigenlijk is dat helemaal niet
erg. Ouderen hebben recht op rust, privacy en respect.
Maar onze jeugd heeft ook recht zich te ontplooien, rond
te hangen en dat te doen wat jongelui nu eenmaal doen.
Wij trachten jongeren en ouderen bij elkaar te brengen
en nog beter met elkaar om te gaan.
Dat kunnen we alleen met uw hulp. Daarom willen we
graag enerzijds de kracht van ouderen inzetten om de
jongeren te helpen. Anderzijds dagen we de jongeren
uit samen met ons te zoeken naar kansen en mogelijkheden om onze wijk ook voor hen leuk te laten blijven.
De Wijkraad is dan ook op zoek naar mensen die in een
soort klankbordgroep meedoen om de jongelui te ondersteunen. Tegelijk zoeken we jongeren die in onze
Jeugdwijkraad willen zitten. Dan kun je echt zelf plannen
bedenken en proberen ze uit te voeren. Meld je aan via
wijkraad.secretaris@brandevoort.org.
Leefbaarheid vergroten
Het College van Burgemeester & Wethouders heeft
meermaals aangegeven dat dialoog en samenwerking
met de Wijkraad van groot belang is. Zij vinden dat de

wijze waarop we in Helmond het wijkgericht werken
hebben vormgegeven, een uitstekend middel is om op
georganiseerde wijze laagdrempelig met inwoners van
deze stad te communiceren. De Wijkraad roept u dan
ook op om volop gebruik te maken van onze ingangen
en mogelijkheden. Heeft u goede ideeën, plannen om de
leefbaarheid te vergroten of denkt u op enige wijze een
leuke bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid in
onze wijk, neem dan contact met ons op. Benut de kansen die we samen kunnen creëren!

Verkeersveiligheid
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die de Werkgroep Verkeer willen helpen. Rondom alle scholen ontstaan vaak ongewenste situaties. Maar ook naar en van
school zijn situaties die vast en zeker beter kunnen. En
er zijn ook verkeerssituaties waarbij het niet gaat om
schoolroutes, maar die wel verbetering behoeven. Kortom, volop uitdagingen voor mensen die samen met de
Wijkraad, de gemeente en politie willen meedenken aan
creatieve oplossingen om de verkeersstromen in de wijk
veiliger te maken voor iedereen.
Nieuwe buren
De welkomsttassen die worden uitgereikt aan nieuwe
wijkbewoners, zijn een groot succes. Daarom heeft het
bestuur besloten nog even door te gaan met de verstrekking hiervan. Voorlopig hebben we weer voorraad
voor zo’n 250 nieuwe adressen. Dus als u zelf net nieuw
in de wijk bent of u heeft nieuwe buren; laat het ons weten! Wij zorgen dan dat de nieuwe Brandevoorters een
leuke welkomsttas ontvangen. Meld adressen aan via
wijkraad.secretaris@brandevoort.org.
Gezocht: PR-medewerker
Heeft u dit hele artikel tot hier aan toe gelezen, dan zijn
we daar heel erg blij mee. Want het schrijven van dit
soort stukjes is niet eenvoudig. Daarom zoeken we versterking met één of meerdere personen die ons willen
helpen de PR meer te stroomlijnen, betere stukken te
schrijven, de sociale media beter te gebruiken en wellicht nog andere vernieuwende communicatie te ontwikkelen. Meld u aan of vraag aanvullende informatie via:
wijkraad.secretaris@brandevoort.org.

Beweegdiploma
Van 28 november tot de kerstvakantie kunnen kleuters vanaf drie jaar als proef gratis deelnemen aan de kleuterlessen van Turnvereniging H.T.’35. Bij aanmelding in deze periode betaalt u tevens geen inschrijfgeld. Download hiervoor het speciale actieformulier Kleutergymnastiek Brandevoort. In deze lessen leren de kleuters alle basisvormen
van bewegen en kan het beweegdiploma behaald worden. Deze lessen zijn op zaterdag van 9.00 tot 9.45 uur in de
gymzaal van het Carolus aan de Markesingel. Het actieformulier is te vinden op de website: www.ht35.nl.
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De dertiende editie
op de dertiende

tekst: Rob Robben / foto: Jan Dijstelbloem

De bijgelovigen onder ons zullen misschien wel blij zijn dat Dickensnight niet op
vrijdag plaatsvindt. Dat is misschien wel het lot tarten. Daar leek het een aantal
weken geleden wel op, toen ons via Facebook het bericht bereikte dat er gelijktijdig
met Dickensnight in het centrum van Helmond het Winterfestijn wordt geopend. Al
twaalf jaar organiseren wij met succes ons evenement. We zijn zelfs in 2010 gepromoveerd tot stadsevenement en dan is dit Facebookbericht voor de organisatie van
Dickensnight toch een klap in het gezicht. Maar we hebben zo’n naam opgebouwd in
de regio, dat we wederom uitgaan van een groot aantal bezoekers. Stichting Dickensnight Brandevoort hoopt u te kunnen begroeten op zondag 13 december.

kensnight. Verschillende koren, muziekgroepen en andere
artiesten zullen het publiek vermaken met hun sfeervolle
liederen of de warme klanken van hun instrumenten.
De vertrouwde draai- en zweefmolen draait weer de nodige rondjes. Rustique zal de kinderen weer fascineren met
hun verschillende roofvogels en over de markt waggelen
de ganzen weer achter hun bazinnetje aan .

Mooi aangeklede sfeermarkt
Op de dag zelf steekt een grote groep vrijwilligers de handen uit de mouwen om met de organisatie een mooi evenement neer te zetten. Wist je dat we als organisatie al vanaf
maart bezig zijn met brainstormen om de bezoekers een
gezellige dag te laten beleven in de sfeer van de negentiende eeuw? Geweldige ideeën zijn er op tafel gekomen
en besproken op haalbaarheid, zowel financieel als organisatorisch. De markt zal zich uitbreiden richting het station, zodat de bezoekers die met de trein komen al bij het
uitstappen direct in de sfeer van de markt terechtkomen.
Hoge heren en deftige dames flaneren door de straatjes,
straatschoffies en weeskinderen vullen het straatbeeld en
bezoekers lopen het risico de norse vrek Ebenezer Scrooge
tegen het lijf te lopen. Dit alles gebeurt op een geweldige
sfeermarkt waar de kooplui, vaak in gepaste kledij, hun
koopwaar aanprijzen. Van prachtige kerstornamenten en
natuurlijke kerststukken tot lekkere cupcakes en Oudhollands snoepgoed: in de kramen is van alles te koop, voor
ieder wat wils.
Divers entertainment
Ook is er dit jaar weer volop entertainment tijdens Dic-

Nieuw: een ijsbaan
Nieuw dit jaar is onze kunstijsbaan. Een wens die al jaar
en dag leeft bij de organisatie en die dit jaar werkelijkheid
wordt. Misschien zal de initiator van dit evenement in de
persoon van Jet de Laat bij het lezen hiervan dezelfde kreet
slaken die ze in 2010 liet horen bij het nieuws dat we officieel een stadsevenement werden: yes! Haal de schaatsen
maar vast uit het vet. De ijsbaan is te vinden op het parkeerterrein aan De Plaetse (naast de ingang van de parkeergarage). Al met al belooft het weer een geweldige dag
te worden voor jong en oud.
Bent u al vriend van Dickens?
Ook dit jaar wordt Stichting Dickensnight gesteund door
diverse sponsoren die het mede mogelijk maken dat we
dit evenement elk jaar kunnen organiseren. Deze sponsoren kunt u vinden op onze website www.dickensnight.
nl. Daarnaast hebben we de Vrienden van Dickens in het
leven geroepen. Voor maar €7,50 per jaar ondersteunt u
de organisatie als Vriend van Dickens en laat u zien dat u
Dickensnight een warm hart toedraagt. Heeft u nog geen
kaart ingevuld? Dat kan nog steeds. U kunt kaarten invullen en inleveren bij de ondernemingen waar ook de kaarten verkrijgbaar zijn, zoals onder andere bij Cafetaria Brandevoort, Boutique 4More en ‘t BrandPunt. Op 13 december
kan iedereen die zich heeft aangemeld het speldje en een
leuk kerstpresentje afhalen bij de kraam van de Vrienden
van Dickens. Uiteraard heeft u daar ook nog de mogelijkheid om aan te melden. Wij willen u graag als vriend.
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De man achter

het schoonste winkelcentrum
tekst: Cora Brouwer / foto: Vincent Knoops

Brandevoort heeft de trofee ‘Schoonste winkelgebied van
Nederland’ gewonnen. Behalve bewoners die hun afval netjes in de prullenbakken gooien, is Giel van de Rijt (59) degene
die er daadwerkelijk voor zorgt dat niet alleen ons winkelcentrum, maar ook de rest van wijk schoon blijft. “Brandevoort is sinds een jaar of vijf mijn wijk en als ik er niet ben,
valt Hendrik van Dam voor me in. Hiervoor heb ik jaren op
het industrieterrein gelopen.” Het bevalt Giel prima in Brandevoort: “Het is hier relatief schoon, behalve op bepaalde
hangplekken. Het is goed in je eentje te doen. Wat dat betreft heb ik hier een makkelijke wijk, laat ik het zo zeggen. Nu
het meer wordt volgebouwd, is het makkelijker werken dan
vroeger op die grote open vlaktes, alles waaide daar weg.”

Bekroning
Het is natuurlijk een kroon op het werk om deze onderscheiding te krijgen. “Ja, want een paar jaar geleden zijn we
ook al derde geworden en toen was ik hier ook al aan het
werk.” Er komt regelmatig kritiek op de wijk; dat het hier
zo’n dooie boel zou zijn. “Dat vind ik totaal niet, ik vind het
hier erg prettig werken. Ik ben blij met deze wijk en met de
mensen, zo simpel is het. Je leert met de jaren de mensen
beter kennen, en er wordt zo af een toe een praatje gemaakt. Ik heb hier met een paar mensen heel goed contact
en je komt er dan achter dat je soms dezelfde interesses
hebt. En verder moet het werk gewoon gedaan worden. Ik
heb het gevoel dat ik hier bij het interieur hoor.”

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

OXBOARD legt de wereld aan je voeten…
Want het revolutionaire OXBOARD is
eenvoudig te besturen, extreem wendbaar
en brengt je snel naar jouw bestemming.
En dat 100% elektrisch! Ondek zelf hoe
leuk deze personal transporter is, hij is nu
op voorraad.
Het OXBOARD is fun, makkelijk te
besturen en 100% elektrisch! Je beweegt

Hoofdstraat 105
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en bestuurt het OXBOARD met je voeten.
Daarbij kun je voor- en achteruit rijden,
bochten maken en zelfs 360 graden om
je as draaien. Dus get moving met jouw
eigen OXBOARD!
Je kunt het OXBOARD binnen een paar
uur opladen met de bijgeleverde oplader.
Daarna kun je zo’n 15 tot 20 kilometer

5706 AK Helmond

Tel 0492 539405

Kom bij ons
langs om hem
te testen!

rijden met
een maximum
snelheid
van circa 10
kilometer per
uur. De rubberen stootbumpers bieden
jouw OXBOARD extra bescherming tijdens
het gebruik.

info@woutvanvlerken.nl

www.electroworldwoutvanvlerken.nl
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Coupon 1:

Coupon 2:

CODE: BVC1-15

CODE: BVC2-15

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u

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

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

www.CarShineHelmond.nl
Europaweg 152, 5707 CL Helmond

www.CarShineHelmond.nl
Europaweg 152, 5707 CL Helmond

(naast ﬁt for free)

(naast ﬁt for free)

*geldig t/m 31-12-2015, niet geldig in combinatie met andere acties,
max. 1 bon per bezoek

*geldig t/m 31-12-2015, niet geldig in combinatie met andere acties,
max. 1 bon per bezoek

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

Nef it

houdt

Nederland

war m

Meer comfort. Minder energie.
Huh koud? Ik zei toch dat je een
Remeha cv-ketel moest nemen

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

OF

Nu tot € 300,- voordeel
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 fikse
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.

Tzerra Plus CW5

Met de nieuwe generatie energiebesparende HR-ketels en duurzame
oplossingen van Neﬁt bent u klaar voor de toekomst. Nu tot € 350,- retour!
remeha.nl/actie

*

Neﬁt. Zo easy kan het zijn.
* Actie geldt van 11 september t/m 31 december 2015.

Heesmans Installatie Techniek BV & Heesmans Dakwerken BV
Bezoekadres
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond
info@heesmans.nl

Postadres
Postbus 2119
5700 DA Helmond

Vraag naar de uitgebreide documentatie en onze voorwaarden!

Heesmans Installatie Techniek & Dakwerken
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond
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t (0492) 66 13 52
f (0492) 66 42 45
e info@heesmans.nl

neﬁt.nl/slimmecombinaties

Carnaval in Brandevoort
barst weer los

tekst: Marco Feijen / foto: Jan Dijstelbloem

De commissie Hoftempel is vorig jaar een traditie gestart
met een ludieke herkenbare prinsbekendmaking: gedempt
licht, een spannend muziekje en elf hints plaveiden de weg
naar de onthulling. Die traditie werd dit weekend voortgezet. Als heuse mascotte van de Brandeliers werd de
nieuwe Prins de zaal ingeleid. Om zijn postuur nog niet te
verraden was hij ook nog gehuld in een zwarte beschermhoes. Na zijn onthulling en aangekleed te zijn als Prins,
werd de scepter door het GOP aan Prins Henny I overgedragen. Onze fantastische dansgarde had als eerste een
cadeau: een volledige nieuwe dans.

De nieuwe Prins
Henny Martens (61) is geboren en getogen in Helmond en
sinds het prille begin in 2000 gesetteld in Brandevoort.
Onze zeer actieve, muzikale, maar vooral nergens voor
terugdeinzende Prins Henny I is in het dagelijkse leven
werkzaam als chauffeur bij van Bussel Logistics en zorgt
dagelijks voor de kledingaanvoer in opdracht van CB Fashion. Hij is getrouwd met Carin en samen hebben zij twee
dochters en twee kleinkinderen: Wendy, Joyce en Guilliani
en Genaro. Carin is werkzaam bij HVZ Savant. Daarnaast is
zij al vanaf den beginne actief als raadsvrouw en is ook als
zeer actief vrijwilligster overal te vinden om een handje te
helpen of mee te organiseren.
Prins Henny I was zeer verrast dat hij gevraagd werd als
Prins, maar twijfelde niet lang voordat hij samen met Carin
ja zei. Beiden zijn genomineerd geweest als Brandevoorter
van het jaar, omdat zij in hun vrije tijd zeer actief binnen
de wijk waren: je hebt Henny jarenlang als paashaas kunnen ontmoeten, terwijl Carin een decennium lang de motor
achter die organisatie was. Ook organiseerden zij mede de
fietstocht, fietsbeurs, de eenmalige kerstboomverbranding, fierljeppen, de Sinterklaasintocht en als vrijwilliger
zijn zij beiden niet te beroerd om overal een handje te helpen. Nu zien we onze hoogheid nog bij vele optredens van
onze zustervereniging De Brandeleros als bespeler van de
grote surdotrom; zijn grote passie buiten carnaval vieren.
Vanaf het ontstaan van CS de Brandeliers is hij hier zeer
nauw bij betrokken als Raad van Elf-lid en hij ondersteunt
de wagencommissie. Tevens is hij de grootste Bacardifan
en -kenner op deze aardbol. Carin is actief in de optochtcommissie van de raadsdames en bij de garderobe in de
Hoftempel.

uiteraard ook zeer actief als raadsvrouw en in de optochtcommissie, heeft er ook erg veel zin in en ze willen
er een geweldig feestje van gaan maken. Theo is na een
actieve carrière in het bouwwezen leraar aan het Avans
hbo bouwkunde geworden en heeft daar zijn passie gevonden om de nieuwe generaties klaar te stomen. Mieke
werkt als verpleegkundige en samen zijn zij trots op hun
studerende dochter Sasha. Samen met Grootvorst Marco
en Vorsten Cees en Dave, hun Raad van Elf met hun raadsdames en onze dansgarde zullen zij het carnaval voorgaan
in dit mooie stukje van Helmond. Omdat Prins Henny I en
Adjudant Theo samen een passie hebben voor muziek en
carnaval, werd het motto al snel in die richting gezocht.
Het motto is dan ook: Samen Los mi Carnaval!
Prins Henny I roept graag alle wijkbewoners op om deel uit
te maken van dit geweldige feest in Hoftempel ’t BrandPunt om zo samen carnaval te gaan vieren. Verder wensen
zij alle carnavalsverenigingen en inwoners van Helmond
en omstreken een geweldige, maar vooral swingende
carnaval toe, en hopen hen in de aanloop naar en tijdens
de carnaval te zien! Alaaf! Op zondag 29 november vanaf
14.00 uur ben je van harte welkom om onze Prins en Adjudant te feliciteren in onze Hoftempel ‘t BrandPunt.

Leutfestijn
Op zaterdagavond 21 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 carnavalsverenigingen en
een optreden van de winnaar van de carnavalsschlager
2016, De Knallers, ging het dak eraf. Eerst het afscheid van
Lustrumprins Dave d’n Uurste; onze ex-hoogheden hebben hem op Prinsjesdag toegelaten na een ludiek sollicitatiegesprek en nu is en blijft hij toegevoegd als vijfde GOP’er
aan dit mooie rijtje. Daarna volgde de bekendmaking van
hun opvolger met optredens van de dansgardegroepen.
Zie onze website voor de foto’s: www.brandeliers.nl.

Adjudant Theo
Adjudant Theo van Schaijik (49) is dit seizoen zijn wederhelft, steun en toeverlaat, want ze gaan het samen doen!
Theo is bij de Brandeliers ook vanaf het prille begin trouw
raadslid. Hij vindt het super om de Adjudant van de zesde
Prins van de Brandeliers te zijn. Zijn echtgenote Mieke,
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Green egg
grill & wine

Kerst 2015
Eerste & Tweede Kerstdag

DK_1191

Kerstbrunch
| 10.00 - 13.00 uur |
BGE-Kerstdiner | vanaf 19.00 uur |

€ 32,50
€ 42,50

Restaurant Op Suyt | Scheepsboulevard 2 | 5705 KZ Helmond | 0492 8700 55
info@opsuyt.nl | www.opsuyt.nl | Telefonisch reserveren gewenst
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Lever uw lege flessen in
SeriousCios bij Dickens
Tom Kuijpers en Imke van Gog zijn dit jaar twee nieuwe
deelnemers aan Dickensnight. Voor Serious Request willen
zij proberen duizenden euro’s in te zamelen om een flinke
donatie te kunnen maken aan het Rode Kruis.
“Allereerst zouden we ons graag even voorstellen. Wij zijn
eerstejaars studenten aan het Centraal Instituut Opleiding
Sportleiders (CIOS) in Sittard. Onze school heeft de afgelopen vijf jaar met allerlei acties het Serious Request-project
van 3FM en het Rode Kruis ondersteund. Wij willen natuurlijk meehelpen en ons ook de komende jaren inzetten
voor dit fantastische goede doel.” De school heeft zich de
afgelopen vijf jaar niet alleen ingezet voor problemen in
conflictgebieden in de wereld, tevens heeft zij ieder jaar
andere ambities gehad. De leerlingen zich voor één dag
een held laten voelen was aanvankelijk de opzet. Het CIOS
heeft met zijn acties verbindingen gezocht en gemaakt
met onderwijs en bedrijfsleven, maar ook tussen leerlingen, families, docenten en veel mensen daarbuiten, zoals
buurten en wijken waar de leerlingen wonen. Tom dacht
als Brandevoorder direct aan Dickensnight. Samen met
Imke zet hij vol in voor het goede doel en om zoveel mogelijk mensen te bereiken voor deze actie hopen zij op de
hulp van de duizenden bezoekers van Dickensnight.
Next Generation
“Wij zijn ambassadeurs van het SeriousCios-project en
naast de vele sportactiviteiten vanuit de opleiding proberen we ook andere mensen mee te laten doen aan onze actie. Als promotieteam zullen we op Dickensnight met zo’n
vijf studenten vanaf onze kraam allerlei lekkers verkopen,
waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Dit jaar is
gekozen voor het helpen van kinderen in oorlogsgebieden.
Het Rode Kruis gebruikt het geld om die kinderen op te leiden, zodat zij net als wij een goede toekomst hebben. Met
scholing leren zij verder te komen en krijgen een betere
persoonlijke ontwikkeling. Hiermee kunnen deze jongeren
later niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving helpen.”

Het CIOS heeft vanaf 2011 jaarlijks meer en meer docenten
en zeker studenten actief gekregen voor Serious Request.
En de opbrengsten blijven stijgen. Met bijvoorbeeld vierentwintig uur hardlopen, een voet-, fiets- en roeitocht of
een nachtelijke winterstrandwandeling. Dit jaar geven studenten op basisscholen een bewegingsprogramma, met
een nachtvoetbal-, spinning-, volleybal- en handbalevenementen tot een Zombie Obstaclerun.

Flessenactie
Maar niet alleen in en om de school zijn er acties opgezet.
Ook in de woonplaatsen van de studenten. Zo zijn Imke en
Tom in Brandevoort al gestart met een actie. Ze hebben
scholen en onder andere de scouting gevraagd lege statiegeldflessen in te zamelen. “Wanneer we deze inleveren,
kunnen we namens al deze kinderen al een mooie donatie doen voor de oorlogskinderen, waar het Rode kruis en
Serious Request dit jaar aandacht voor vragen. Dickensnight heeft ieder jaar zo’n twintigduizend bezoekers. Wij
vragen één statiegeldfles per bezoeker, maar meer is ook
altijd welkom! Heeft u er meer dan tien? Dan kunnen wij
ze ook komen ophalen. Stuur dan een mailtje naar onderstaand e-mailadres. Wanneer iedereen hier gehoor aan
geeft, kunnen we daarmee alleen al zo’n €5000 ophalen!
En bij alle verkopen van de kraam en eerder ingeleverde
flessen zou het mooi zijn om als Brandevoort te kijken of
we dit misschien wel kunnen verdubbelen. Onze ambities
liggen hoog!” Voor meer informatie over de Eindejaarsactie voor het Rode Kruis kijk op: www.seriousrequest.3fm.
nl. En kijk wat het CIOS nog meer aan activiteiten heeft
voor Serious Request 2015 op haar speciale website:
www.seriouscios.nl.
Verder like onze Facebookpagina op
facebook.com/seriousbrandevoort! Wilt u ook partner
worden of gewoon sponsoren? Stuur een e-mail naar
seriousrequestbrandevoort@gmail.com.

Beste Hondenbezitters
tekst: Verpest Hondje

Helaas ondervinden ik en meerdere honden in wijkdeel de
Hoeves veel last van baasjes die hun hond niet aangelijnd
hebben. Ik ben door een loslopende hond aangevallen en
daardoor verpest. Ik kan nu niet meer samen met andere
honden en ga nu zelf in de aanval wanneer ik word benaderd door een loslopende hond.

Graag wil ik u als baas er op attenderen dat we een heel
mooi hondenlosloopveld met omheining, gelegen in het
park naast het kanaal, hebben gekregen, zodat wij honden
daar fijn kunnen ravotten! Ook al vertrouwt u uw hond nog
zo, dat wil niet zeggen dat u een hond van een ander kunt
vertrouwen. Google eens de term redirectie gedrag!
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Scherpe prijs!

.500,--

js € 299

‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale
woningmarkt met een
vernieuwende, creatieve en
verfrissende kijk op woningpresentatie en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar
om ook uw woning te
verkopen...! Laat u overtuigen
van onze meerwaarde!’
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Weer volop verkoopkansen!
De woningmarkt is herstellende!
Wij zien in heel Helmond meer transacties en kopen is weer interessant, maar vooral ook
weer leuk. De rente is historisch laag, de maandlasten zijn interessanter dan bij huur en het
aanbod is nog steeds jong en modern.
Door recente succesvolle en snelle verkopen zijn wij op zoek naar verkopers die graag willen
gaan verhuizen. Wij hebben zelfs onlangs een aantal woningen verkocht, voordat deze door
ons op Funda zijn gezet. Wij de koper en u de woning, een perfecte combi lijkt me!
Wilt u meer weten over de verkoopbaarheid van uw woning? Bel ons voor een vrijblijvende
afspraak.

Ruud Hesen, Makelaar

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

basisschool de Vendelier
Op 22 oktober vierde basisschool de Vendelier het vijftienjarig bestaan. Het zijn vijftien mooie jaren, waarin de
school is gegroeid van een school met drie groepen in augustus 2000, tot een grote school met vijfentwintig groepen verdeeld over twee locaties.
De kinderen van de Vendelier hebben in de weken voor de
feestdag slingers, taarten en posters geknutseld om de
school feestelijk aan te kleden. Ook is het Vendelierlied in
alle klassen volop gezongen.
Op de feestdag zelf keken alle kinderen naar een filmpje
over vijftien jaar Vendelier, gemaakt door kinderen van de
Vendelier zelf. Daarnaast namen ze deel aan een workshop
bodypercussie of keken ze naar het poppentheater. In de
aula stond een heuse popcornkraam, waar alle kinderen
iets lekkers mochten gaan halen.
Deze verjaardag van de Vendelier is tenslotte reden voor
een mooi feestje en we hopen nog op heel veel mooie jaren meer!

Vier jeugdteams TV Carolus

kampioen

Vier teams van Tennisvereniging Carolus zijn ongeslagen
kampioen geworden in de najaarscompetitie. Twaalf teams
van TV Carolus namen deel aan de competitie voor de
jeugd, met in totaal tweeënvijftig jeugdspelers. Daarnaast
spelen drie jongerenteams mee in de seniorencompetitie.

De kampioenen
Het eerste ‘groene’ team (jongens en meisjes door elkaar
van tien tot en met twaalf jaar) van TV Carolus speelde
tweeënveertig wedstrijden en verloor er slechts één. Het
team bestaat uit alleen meisjes; Emma van Gog, Solenn
Sandberg, Sanne Crone, Eva Berghuis en Maud Smulders.

oudste spelers zijn nog maar veertien jaar oud), liet slechts
twee wedstrijden liggen. De tennissers van dit team zijn Bo
van Gog, Imke Barenbrug, Marieke van Beek, Guus Beijnsberger, Abe de Ruijter en Kai Dijkstra.

Senioren
Ook drie seniorenteams zijn kampioen geworden in hun
klasse.

Het eerste jongensteam tot en met veertien jaar liet ook
weinig punten liggen, slechts drie. De spelers van dit team
zijn: Andy Huynh, Filip Hooijer, Fabian van Dalen en Thijmen Fine.
Ook het eerste gemengde team tot en met veertien jaar
had weinig tegenstand. Pleun en Eline Bosch, Tommie de
Korte en Coby Dijkstra verloren samen slechts één wedstrijd en wonnen er vierendertig.
Het eerste gemengde team tot en met zeventien jaar (de
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UW VOORDE

EL: 3.512, -

VW Golf
Prijs 2016: 25.520,- nu

22.008,-

UW VOORDE

EL: 2.963, -

Prijs incl. 1.000,- inruilpremie
excl. aﬂeverkosten

Nu kopen = direct rijden, OP=OP!
Vanaf volgend jaar worden de Polo en Golf fors duurder, dus registreren voor 31 december
om te profiteren van de 2015 prijzen.

VW Polo
Prijs 2016: 17.755,- nu

14.792,Prijs incl. 1.000,- inruilpremie
excl. aﬂeverkosten

udenhout.nl/actie2015
Helmond
Varenschut 17

Actief in Mierlo, Brandevoort,

Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout

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

Techniek
op de Vendelier

Afgelopen periode heeft groep 7 van de Vendelier, binnen
het thema Techniek - gecombineerd met de Kinderboekenweek, diverse techniekactiviteiten voor de kinderen
georganiseerd.
Éen van de activiteiten was de inzet van de Technobiel
van OTIB. Velen van jullie hebben deze grote vrachtwagen
wellicht zien staan in de zijstraat van de Stepekolk-Oost.
Wij willen iedereen via deze weg bedanken die de parkeerplaats op 19 oktober jl. vrij heeft gehouden voor het parkeren van deze indrukwekkende Techniekvrachtwagen!

Een verslag van één van onze leerlingen:
Technobiel
Op maandag 19 oktober gingen we naar de technobiel. Daar
kregen we eerst uitleg over het bedrijf en wat ze doen. Ze
lieten ook nog een 3D-printer zien. De 3D-printer maakte
op dat moment een roze raket. Er stonden ook nog andere
dingen bij de 3D-printer en dat waren bakjes, Minions en
een paar raketjes. Het zag er heel cool uit. Alleen mochten

foto: Helga Dekkers

we niets maken met de 3D-printer. We mochten wel andere
dingen doen. Ik was met Kim en Danique een paar proefjes
wezen doen. Eerst gingen we met vliegtuigjes iets doen. Bij
die opdracht kreeg je een bordje met een groen lampje. Je
moest dan met dat groene lampje richten op de vliegtuigen,
want daar zaten op de onderkant zonnepanelen. Dat was
leuk om te doen. De vliegtuigjes gingen heel hard. Toen gingen we op een bord dingen bij elkaar zetten, bijvoorbeeld:
wifi en een telefoon. Daarna gingen we naar een aap en een
Ipad. We moesten daar zorgen voor warm water zodat de
aap kon douchen en op de Ipad stond iedere keer de opdracht die je moest maken.
Toen gingen we naar boven. Daar kon je zelf dingen bouwen. Dat was echt super vet! Er lagen ook kaarten met voorbeelden die je kon maken. Het was alleen wel jammer dat
het maar dertig minuten was. Maar wel super leuk. Ik heb
er ook veel van geleerd. Toen we weggingen kregen we een
klip en later in de klas nog een lampje. Het was echt super
super leuk. En het leuke was nog wel dat de technobiel een
vrachtwagen was, die kon naar boven uitschuiven en opzij.

Activiteiten van de Brandeliers
Bingoavond
Op vrijdag 11 december vindt er in ‘t BrandPunt weer een
ouderwets gezellige bingoavond plaats. Op deze avond
zijn er natuurlijk ook weer allerlei fantastische prijzen te
winnen. De grote vraag is: wie gaat er naar huis met de
prachtige hoofdprijs: een flatscreen tv! De avond duurt
van 20.30 tot 23.00 uur. Voor E10,- krijg je drie bingokaarten om mee te spelen en kans te maken op de
prachtige prijzen! Hopelijk zien we je dan, de zaal is open
vanaf 20.00 uur.

Zwetsavonden
Ook dit seizoen kunt u weer genieten van de traditionele
Zwetsavonden in Brandevoort. Tijdens de Zwetsavonden
kunt u genieten van de beste tonproaters en entertainmentgroepen uit de regio. Een gezellige activiteit in aanloop naar de carnavalsweek, die loopt van vrijdag 5 februari tot en met dinsdag 9 februari. De voorverkoop vindt
plaats op maandag 14 december van 20.00 tot 21.00 uur,
dus zorg dat je erbij bent om zeker te zijn van je entreebewijzen! Meer informatie lees je op www.brandeliers.nl.
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Nieuwe eigenaar

restaurant Aspendos
tekst: Marga Dobma / foto: Rianne van Lierop

Dervis Sogut is op 11 maart 1967 in Erzincan in Turkije in
een groot gezin geboren. Zijn vader is al zijn hele werkzame leven eigenaar van een supermarkt. Dervis bezoekt de lagere school in zijn geboorteplaats, waarna hij
naar de middelbare school in Istanbul gaat.
Door interventie van familieleden komt hij in 1987 in Nederland in Overijssel terecht, en wel in het stadje Goor.
Hij heeft daar verschillende banen.
In 1995 komt zijn vader hem en zijn gezin opzoeken en
hij hoort van het werk van zijn zoon. Nadat zijn vader
terug is in Turkije merkt hij tegen Dervis op: “Hoe is
het mogelijk dat je in Nederland dit soort werk doet? Je
werkt nu altijd in loondienst. Je bent afkomstig uit een
ondernemersfamilie, begin toch iets voor jezelf!”

Supermarkt
Dervis vindt dit eigenlijk wel een goed idee en begint
in 1995 in Goor een kleine supermarkt met hoofdzakelijk Turkse producten. Om zijn zaak goed op te kunnen
bouwen, houdt hij hiernaast ook nog zijn baan aan. Omdat hij veel gaat inkopen, komt hij veelvuldig in contact
met verschillende horecazaken en dat geeft hem de gelegenheid ook in deze sector eens goed rond te kijken.
Zo bouwt hij in een jaar of vier zijn bedrijf verder op en
werkt tegelijkertijd nog steeds in loondienst. Hij merkt
dan dat hij eigenlijk wel iets ziet in het beginnen van een
bedrijf in de horecasector.
Het komt hem ter ore dat een eigenaar van een shoarmazaak in Goor zijn bedrijf wil verkopen en na lang
nadenken besluit Dervis in 1999 deze zaak, dan nog gevestigd in een huurpand, over te nemen. Dat gaat hem
goed af, want deze zaak heeft hij nog steeds en die loopt
prima. In 2003 koopt hij het hele pand, 1300 vierkante
meter groot, waarin nu inmiddels twee cafés en een restaurant gevestigd zijn.
In 2004 laat hij dit hele pand verbouwen tot een ruimte
van ongeveer 100 meter voor het afhalen van gerechten en de verkoop van broodjes. In de resterende 200
meter is restaurant Cappadocia gevestigd. In datzelfde
jaar wordt hij in Goor uitgeroepen tot ondernemer van
het jaar, wat voor hem heel bijzonder is en hem nog een
extra stimulans geeft er hard tegenaan te gaan.
Familiebedrijf
In het gezin Sogut zijn drie kinderen geboren, een dochter en twee zonen. De dochter met de mooie naam Bahar, geboren in 1988, is inmiddels met haar man werkzaam in de zaak in Goor. De oudste zoon, Burak, geboren

in 1994, is samen met zijn vader op 1 augustus de zaak in
Brandevoort gestart. De jongste zoon Furkan, geboren
in 1996, studeert psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dervis woont inmiddels al een jaar of
vier in de wijk, net als zijn zoon, en dat bevalt hen prima.
Het is de bedoeling van Burak om samen met de ervaringen van zijn vader in de zaak en in de zakenwereld te
groeien. Ook willen ze hun kennis en kunde gebruiken
om voor Brandevoort en omgeving verse, lekkere, en
op een zo hygiënisch mogelijk manier bereide gerechten aan te bieden. De naam Aspendos is maar tijdelijk,
want Dervis is van plan om volgend jaar voor zijn bedrijf
in Brandevoort dezelfde naam in te voeren als in Goor,
namelijk Cappadocia Brandevoort.
De pizza’s die het restaurant levert zijn hier in onze wijk,
net zoals in Goor, zelf en met eigen receptuur met verse
ingrediënten bereid. Hierbij wil Dervis ook hier de goede naam die hij in Goor heeft opgebouwd eer aandoen,
want daar is zijn pizzeria uitgeroepen tot beste pizzeria
van de provincie. Uiteraard heeft hij bij de overname van
Aspendos een nieuwe aangepaste en uitgebreide menukaart ingevoerd. Alle gerechten die op de kaart staan,
zijn vanzelfsprekend te nuttigen in een gezellige ambiance in restaurant Aspendos. Ook zijn deze op bestelling
af te halen, maar kunnen ook aan huis worden bezorgd.

Nieuw interieur
Na de overname is de zitruimte veranderd en aangepast, net als de luchtafvoer die nu optimaal is, wat wel
zo prettig is voor de bewoners van de boven gelegen
appartementen. Ook is het design veranderd. Aspendos
kan tot 23.00 uur de catering voor maximaal honderd
personen verzorgen. Verder is er op maandag, dinsdag
en woensdag korting op verschillende gerechten en zijn
er speciale kortingen op familieschotels. Het restaurant
is te bereiken via de website aspendosbrandevoort.nl
en via de telefoonnummers 66 62 44 of 66 44 85. Openingstijden zijn op werkdagen van 11.00 tot 23.00 uur en
op zaterdag en zondag van 14.00 tot 1.00 uur; bezorgen
iedere dag van 16.00 tot 23.00 uur.
Voor de toekomst willen Dervis en Burak heel graag dat
het imago van hun zaak verandert van een shoarmazaak
tot restaurant. Dervis hoopt van harte dat zijn zoon in de
toekomst het bedrijf volledig zal kunnen overnemen en
dat het dan een goed lopend bedrijf blijft met een goede
reputatie in Brandevoort en omgeving.
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Kijk, dat is rustig boodschappen doen.
Rennen voor aanbiedingen? Da’s helemaal niet nodig. Want bij Jumbo hebben we bovenop de laagsteprijsgarantie ook nog
eens Maandbiedingen. Dat zijn 20 scherpe aanbiedingen die een maand lang gelden!

2e

2 VOOR

99

7

Douwe Egberts snelfiltermaling,
grove maling of Décafé
Alle soorten
2 pakken à 500 gram
Uitgezonderd bonen en dubbelpakken
10,06 - 11,38

Unox rookworst

Deze aanbiedingen zijn geldig van 4 november t/m 8 december 2015.
Kijk voor de spelregels en het volledige aanbod op Jumbo.com
* 2e HALVE PRIJS: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
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00
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*

IJS
HALVE PR

2 verpakkingen à 275-285 gram
Nu 3,41 - 3,98

3 VOOR

3 VOOR

Pick en mix:

Gehaktschnitzels, gyrosvlees,
hamburgers, mager rundergehakt,
saucijzen, slavinken
of varkensvleesblokjes
3 bakjes à 350-440 gram of
bakjes à 4 stuks

Coca-Cola
Alle soorten
3 flessen à 1 liter
4,38

6,27 - 9,87

Jumbo, Helmond, Huiskensstraat 2

2b28d769-1333-44e0-826d-ade6d765e950.indd 1

15-11-2015 15:40:56
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Inbrekers mijden wijken met

WhatsApp-alarm
Het aantal inbraken kan flink dalen in buurten waar bewoners elkaar via WhatsApp
waarschuwen voor verdachte personen. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Tilburg. De afname komt onder meer door het ‘afschrikeffect’. Inbraken
worden vaak gepleegd door lokale inbrekers. Als ze weten dat er een WhatsAppgroep actief is, haken ze vaak af. Ook worden buurtbewoners alerter en zijn ze
eerder geneigd om de politie te bellen als ze iets verdachts zien.
Extra ogen
De Nationale Politie is enthousiast. “De WhatsApp-groepen fungeren als extra ogen en ogen in de wijk. Op deze
manier kan snel veel informatie verzameld worden die
de politie weer kan helpen bij het sneller opsporen van
verdachten. Ook gaan mensen in een WhatsApp-bericht
waarschijnlijk meer doen aan preventie, zoals betere beveiliging van hun woning. Dat helpt natuurlijk ook om het
aantal inbraken omlaag te krijgen,” zo zegt onderzoeker
Martijn Akkermans.
Nu ook in Helmond
Naar aanleiding van de resultaten in Tilburg heeft de gemeente Helmond op maandag 9 november jongstleden
tijdens de jaarlijkse buurtpreventieavond, aangegeven dat
ze WhatsApp-groepen in Helmond nog meer wil gaan stimuleren. Er zijn al een aantal straten, buurten en wijken
die een BuurtWhatsApp hebben, maar het aantal moet
omhoog. Er is inmiddels een folder gemaakt met een stappenplan voor het opstarten van een WhatsApp-groep, en
een bijbehorende sticker, die tijdens de avond is uitgereikt.
Een paar tips en spelregels
Heeft uw straat of buurt nog géén BuurtWhatsApp? Start
dan zelf het initiatief en zorg samen voor een veiliger Brandevoort!

Hieronder vindt u een aantal tips en spelregels:
1. Blijf zaken waar u normaal de politie voor zou bellen
altijd doorgegeven via 112 (spoed) of 0900 88 44.
2. Zet de groep niet alleen op, maar zorg voor minimaal
twee initiatiefnemers. Tip: laat een beheerder van een
BuurtWhatsApp uit een andere staat of buurt deelnemen zodat hij of zij informatie tussen groepen kan
uitwisselen. Hierdoor wordt het bereik van uw
BuurtWhatsApp nog groter!
3. Waak er over dat het geen ‘koffiegroep’ wordt. Alleen
serieuze meldingen accepteren.
4. Ga serieus om met de persoonsgegevens die je hebt
gekregen in verband met de privacy.
5. Laat met een WhatsApp-bericht aan elkaar weten als
112 of 0900 88 44 is gebeld.
6. Het versturen van foto’s van een verdachte mag alleen
voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit
voor de melding noodzakelijk of van meerwaarde is.
Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en
gezicht kunnen ook goed beschreven worden.
7. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en
het kenteken.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.helmond.nl/veiligheid.
Bij vragen kunt u mailen naar veiligheid@helmond.nl.
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Madelon Janssen
Tea Bijlsma
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415

Echtscheiding

Mr.
Mr. G.C.G.
G.C.G.Raymakers
Raymakers
Mr. L.C.J.
L.C.J. Sars
Sars
Mr.
Mr. R.P.V.W. Willems
Mw. Mr. F.A. van den Heuvel
Mw. Mr. F.A. van den Heuvel
Mw.
Mr. S.H.J.
S.H.J. Raessens
Raessens
Mw. Mr.
Mr. G.B.J.M.
Janssens
Mw.
Mr. L.P.W.
Zanders

Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

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

Vast tarief, eerste adviesgesprek gratis.

Emmely Plas
e.plas@2divorce.nl
06 - 3073 8173

Scheiden met begrip

2divorce.nl
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Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350

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

Studievoorlichting
op het Carolus

tekst: Rik van den Brule, leerling 6 vwo / foto: Jeroen de Jong

Het is de vrijdag voor de herfstvakantie; de laatste twee
lesuren die de leerlingen scheiden van hun welverdiende
rust. Dat heeft de klassen 6Va en 6Vb echter niet belet om
in groten getale naar de collegezaal te komen. Dr. Rik Pijpers gaf aan de leerlingen van vwo 6 een lezing over zijn
vak en over de studie die hij gevolgd heeft. Extra informatie
over vervolgstudies is immers altijd welkom. Dr. Pijpers, zelf
woonachtig in Brandevoort, speelt graag in op deze vraag.
Het is eens iets anders dan het behandelen van patiënten.
Wat is uw band met het Carolus Borromeus College?
“We - mijn vrouw, dochter en zoon - zijn ongeveer tien jaar
geleden naar Brandevoort verhuisd. Ik ben geboren in Rotterdam, maar het Brabantse - de gemoedelijkheid, de gezelligheid - heeft me altijd aangetrokken. Tijdens de zoektocht naar een huis kwam mijn vrouw op Brandevoort uit.
Een wijk in aanbouw, maar wel een wijk met belofte. Toen
mijn dochter de leeftijd had, is zij naar het Carolus Borromeus College gegaan en vorig jaar heeft zij haar gymnasiumdiploma gehaald.”
Hoe bent u ertoe gekomen deze lezing te geven?
“Vorig jaar kwam mijn dochter met een verzoek van de leraren: ze waren op zoek naar ouders die iets zouden kunnen
vertellen over hun baan of die verdieping konden geven in
gebieden waar op school weinig aandacht aan besteed kan
worden. Hier kon bijvoorbeeld gedacht worden aan rechten
- of in mijn geval geneeskunde. In augustus werd daarom
contact gezocht met de vraag of ik iets kon komen vertellen.”

En u ging meteen op dit verzoek in?
“Inderdaad. Veel leerlingen hebben geen idee van de procedures van aanmelding of de inhoud van veel opleidingen. Hoeveel studenten wisselen in het eerste jaar niet van
studie? En hoeveel aspirant-studenten komen niet door de
decentrale selectie omdat ze simpelweg niet weten wat
erbij komt kijken? Dit terwijl het steeds moeilijker wordt
om van studie te wisselen en het belang van een goede
keuze steeds groter wordt. Elke mogelijkheid die ik krijg om
leerlingen - toekomstige collega’s in mijn vakgebied - te
helpen, grijp ik aan.”
Wat raadt u leerlingen daarom aan?
“Bereid je goed voor. Ga naar open dagen, loop een keer
een dag mee. Maak de kans zo groot mogelijk dat je de
goede studie kiest. Wat vaak onderschat wordt, is het
belang van hoe de studie beleefd wordt. Ik had vandaag
het geluk dat mijn dochter geneeskunde studeert, want
hierdoor kon ik uitleggen hoe zij de opleiding ervaart.
Zoek daarom contact met andere studenten. Zij kunnen je informatie geven waar je echt iets aan hebt, informatie die je anders niet zo snel zou krijgen. Aan de
andere kant is het steeds belangrijker dat je stappen
onderneemt om die selectie door te komen. Mocht je al
zeker weten dat je geneeskunde wil gaan studeren, loop
je stage dan in een verzorgingstehuis in plaats van op de
sportclub. Dat zijn zaken waarnaar echt gekeken wordt
en die het verschil kunnen uitmaken of je wel of niet
geselecteerd wordt.”
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advertorial

Verwendag
Brandnewoman

foto: Ingrid Thoonen

Schijnbaar achteloos, een beetje verlegen zelfs, overhandigt ze Jet een envelop:
“Voor de Brandnewomanorganisatie.” De dame in kwestie is Jessie, hartsvriendin
van Inge van Groesen. En Inge is bij veel mensen beter bekend als de moeder van
Supergirl Britt. Twee dagen later wordt Jessie gebeld met de mededeling dat Inge
de verwendag heeft gewonnen. “O, echt, echt waar? Wat geweldig, ik kan het bijna
niet geloven, ik ben zo blij.” De details voor de dag worden doorgenomen en Jessie
neemt zich voor het aan Inge te vertellen. “Ja, dat is beter, Inge houdt niet meer zo
van verrassingen.” Halverwege de week wordt nog even gecheckt of alles onder
controle is. “Ja hoor,” bevestigt Jessie.

Op vrijdag 13 november komt ze binnen. Ja, ze weet dat dit haar dag wordt, maar jeetje, een dag voor mezelf…
Dat is er al zo lang niet meer van gekomen. Inge voelt zich dan ook enigszins ongemakkelijk bij zoveel aandacht.
Haar eerste afspraak is bij Pedicure Jolanda: de voetjes worden gemasseerd en verzorgd. Vervolgens gaat ze naar Patricia
van Hartwerkplaats en heeft daar een gesprek met een lach en een traan. Bij het afscheid krijgt Inge een rozenkwarts
mee in de vorm van een hartje met als motto ‘voor de liefde en het genieten in het hier en nu’.
Dan is het tijd voor wat lichamelijke ontspanning. Even niet hoeven praten of nadenken, dat moet lukken tijdens een massage van Hella bij Praktijk KI-MA. En Inge komt inderdaad helemaal tot rust. Wanneer Hella klaar is, zegt Inge: “ik zou zo
nog wel uren kunnen blijven liggen.”
Maar de inwendige mens verdient ook onderhoud en dus is het tijd voor de lunch. Op naar Cafetaria Brandevoort waar
medewerkster Patricia alles aansleept om het de dames naar de zin te maken.
De namiddag is voor de uitwendige schoonheid: bij schoonheidssalon Inessensa verzorgt Meggy Inge’s gezicht en brengt
ze een zachte dagmake-up aan. “O, groene oogschaduw, ik lijk mijn moeder wel,” roept Inge uit.
Een belangrijk onderdeel voor elke vrouw, de kapper, volgt hierna. Want er mag gerust wat met haar kapsel gedaan worden, vindt Inge. Dan ben je bij Petra van Kapsalon De Veste in goede handen. “Even een telefoontje plegen,” zegt Petra,
“want de planning gaat dan nu wat uitlopen…” Het eindresultaat is een in laagjes geknipt model in combinatie met een
mooie, warme herfsttint met subtiele highlights.
De laatste halte voor het diner is Boutique4more. Bij Jet gaat ze samen met vriendin Jessie, haar moeder, en dochter
Britt, een kledingset uitzoeken. Inge begint langzaam te beseffen dat even tijd nemen voor jezelf leuk is, maar ook haar
naasten genieten er zichtbaar van.
Een donkerblauwe jeans, jeansblouse en sportief colbertjasje zijn het geworden. Met wat tips voor het wassen van deze
mooie set zal ze er lang plezier van hebben.
Ton Bax van Jumbo Brandevoort overhandigt Inge een tas vol boodschappen waar Britt meteen al iets lekkers in weet
te vinden. Ook is er voor Inge een cadeaubon van Hélène van Per Manus; ze mag kiezen welke behandeling ze graag wil.
Wat is zo’n dag zonder mooie blijvende herinnering. Ingrid van Fotostudio Joy heeft ‘s ochtends al foto’s gemaakt, maar
begint nu aan de afsluitende serie. Dat is iets spannender, want daaruit mag Inge er een kiezen voor bijvoorbeeld in de
Brandevoorter Courant. Ze zal later nog een compilatie van alle foto’s ontvangen, als aandenken aan deze dag.
Afsluitend is het diner in de gezellige ambiance van Restaurant Liverdonk. Als de teamleden Inge en Jessie daar opzoeken, zitten ze druk te keuvelen onder het genot van een welkomstdrankje. “Nog meer?” is de verbaasde reactie. Ja, een
prachtig herfstboeket van Seringe!
Dan vraagt Inge: “Hoe laat is het nu? Ik heb beloofd met Britt naar The Voice te kijken.” Het is nog niet gemakkelijk, een
hele dag voor jezelf !
Het Brandnewomanteam wenst Inge en haar gezin veel geluk en kracht toe, en bedankt alle aangevers/sters voor de
genomen moeite. Alle kandidaten verdienden het, zonder meer. De volgende Brandnewoman verwendag vindt plaats in
mei 2016.

Deze ondernemers maakten het mogelijk:
Boutique4more, Cafetaria Brandevoort, Fotostudio Joy, Hartwerkplaats, Jumbo Supermarkt, Kapsalon de Veste, Pedicure
Jolanda, Per Manus Natuurgeneeskundige Therapie, Praktijk KI-MA, Restaurant Liverdonk, Schoonheidssalon Inessensa,
Seringe - bloemen en meer

27

BETAALBARE EXCLUSIEVE MODE

• praktijk met twee
enthousiaste
en ervaren
verloskundigen
• overdag en ‘s avonds
spreekuur
• echoscopie in eigen
praktijk
• informatieavonden
• kinderwensspreekuur

www.boutique4MORE.nl

de Plaetse 165 - Helmond-Brandevoort

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

Onderhoud actie
Onderhoud
actie
Onderhoud actie
Onderhoudsbeurt
voor uw fiets inclusief poetsen

Onderhoudsbeurt
Onderhoudsbeurt
uw fiets
inclusief poetsen
poetsen
voorvoor
uwslechts
fiets
inclusief
Nu

€ 39,95 actie
Onderhoud
39,95
€€39,95

(derailleur & elektrische
Nu
slechts
Onderhoudsbeurt
fietsen
€ 10,- extra
Nu slechts
(derailleur
& elektrische
voor
uw
fiets
inclusief poetsen
excl. onderdelen)
fietsen €&10,extra
(derailleur
elektrische
Actie
geldig t/m 23 december.
excl.
onderdelen)
fietsen
€ 10,Nu
slechts
Gratis
haal-extra
en brengservice.
Actie
geldig
t/m
23 december.
(derailleur
&
elektrische
excl. onderdelen)
Budgetfietsen
Gratis haalbrengservice. mierlo
fietsen
€ 10,-enextra
Dorpsstraat 100 5731 HP MIERLO tel.: 0492-663694
Actieexcl.
geldig
t/mwww.budgetfietsen.nl
23 december.mierlo
onderdelen)
Budgetfietsen

€ 39,95

Dorpsstraat
5731 HP MIERLO tel.: 0492-663694
Gratis
haalen100
brengservice.
Actie
geldig
t/m
23 december.
www.budgetfietsen.nl

Budgetfietsen mierlo

Gratis haal- en brengservice.

Dorpsstraat
100 5731 HP MIERLO
tel.: 0492-663694
Budgetfietsen
mierlo
Dorpsstraat www.budgetfietsen.nl
100 5731 HP MIERLO tel.: 0492-663694
www.budgetfietsen.nl
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Broekstraat 87
5731 RA Mierlo
T. 0492 - 700205

Leemgrond reden voor
eeuwenlange bewoning
tekst: De werkgroep Kunst in Brandevoort

Brandevoort is al eeuwenlang een gewild gebied, dat was het zelfs al voor de ijzertijd. Waarom is Brandevoort dat wel en andere gebieden niet of veel minder? In ons
gebied ligt leemgrond, grond die zo vruchtbaar is dat bewoners in bronstijd, ijzertijd, middeleeuwen en moderne tijd steeds Brandevoort hebben gekozen om goed
te wonen. Een leemrijke bodem houdt vocht beter vast dan zandgrond, waardoor
de oogsten veel beter zijn.

Historie in Brandevoort
Met een diaserie en een gedegen verhaal toonde Theo
de Jong op woensdag 18 november in de Kunstkamer hoe
Helmond, maar nog veel meer Brandevoort, al duizenden
jaren bewoond is geweest. En als het aan de plannen van
de gemeente ligt, zal Brandevoort nog lang mensen herbergen, maar dan waarschijnlijk om andere redenen dan
de vruchtbare leemgrond. De bijzondere bouwstijl zal nu
eerder een reden zijn om hier te komen wonen. Maar na de
lezing van onze stadsarchivaris, krijg je nog meer zin om in
een gebied te wonen dat zo’n rijke historie heeft.
De hele lezing van 18 november is op onze site te vinden.
De afdrukken van enkele vondsten en enkele restanten
van armbanden zijn uitgestald in twee vitrines in de Kunstkamer.
Talloze vondsten
In onze wijk zijn gebruiksvoorwerpen, sieraden, grafheuvels en min of meer complete woningplattegronden gevonden, die een helder beeld geven van vroegere culturen.
Bij Dupré in de buurt, aan de rand van de wijk richting Mierlo-Hout, heeft een complete Romeinse nederzetting gestaan; er zijn onder andere restanten van een potstalhuis
uit de derde eeuw na Christus gevonden. Maar niet alleen
in de Romeinse tijd hebben hier mensen gewoond, ook in
de bronstijd (dus voor de ijzertijd) zijn er nederzettingen
geweest. Dat blijkt uit een drietal zeer oude huisplattegronden. Op de illustratie is de Romeinse nederzetting en
een overzicht van het totale complex te zien. Wat verderop
in de wijk, in het gebied Hazenwinkel waar de gemeente

nu voorbereidingen treft voor nieuwe bebouwing, zijn tal
van sieraden en nederzettingen uit de ijzertijd gevonden.
Vlak voor de start van de voorbereidingen van de huidige
bouw, is hiernaar in 2012 een grootschalig onderzoek gedaan. In de diepere bodemlagen van Hazenwinkel werden
door Theo de Jong en zijn collega-archeologen paalresten
aangetroffen.

Audiotour gevelstenen en historische plekken
Ondertussen heeft de werkgroep Historie Brandevoort een
audiotour uitgezet over de gevelstenen in Brandevoort en
de interessantste historische plekken van de wijk. Deze audiotour is nu al te downloaden en te volgen via onze site.
Uiteraard lichten wij de audiotour met instructie toe in de
Kunstkamer. Kom dus eens langs en geniet mee van de
nieuwe informatie over de historie van Brandevoort.
Dickensnight
Bij een stand op Dickensnight kunt u ons laten weten wat u
nog meer van kunst en historie wilt zien. In de Kunstkamer
kunt u dan werk zien van Anne Smulders, Laura van Rooij,
Mechelien Tempelaars en Sjoerd de Wit. Sonja Sol geeft
doorlopend demonstraties glaskralen branden en ze laat
zien hoe je een glasstaaf smelt en langzaam omvormt tot
een mooie glaskraal.
De openingstijden van de Kunstkamer zijn: van dinsdag tot
en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van
11.00 tot 17.00 uur. De websites van de werkgroepen zijn:
www.kunstinbrandevoort.nl en www.historiebrandevoort.nl.
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KERSTBOMEN

A C T I E VA N D E M A A N D

Duo rolgordijnen op maat:

€ 0,01 per cm2!
Prijsvoorbeeld: 60x100 cm voor € 60,-

Hoogwaardig systeem met cassette, gratis gemeten
én keuze uit 16 kleuren!

smitsensmits.nl

VRIJDAG 11 en 18 december open tot 20.00 uur
ZONDAG 6 en 13 december open van 12.00 - 17.00 uur

Kom na
ar onze
show
en laat
u inspir room
eren!

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

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

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

--

- - --- - -- - -

--

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

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.

-- - - - -- - -

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

Kraamzorg Homecare

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

--

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

Hypotheken
Verzekeringen
Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

Pensioenen
---------------

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding
en ontvang een cadeau t.w.v. € 25,bij de start van de zorg

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

Uw zekerheid, onze zorg!
Marktstraat 18 | 5731 HW Mierlo
0492 - 66 17 12 | mierlo@veldsink.nl | www.veldsink.nl
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WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL

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

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

040 - 206 44 44

Skiën op topniveau
tekst: Ilse Hommering / foto: Vincent Knoops

Yeske van Bokhoven stond voor het eerst op de latten toen
ze nog een peuter was. De eerste keer op skivakantie vond
ze het skiën wel leuk, maar ze vond het minder fijn dat
mama weg moest bij de les. Daarna heeft nog wel wat met
haar ouders geoefend. De volgende keer dat de familie op
wintersport ging, had ze van te voren les gehad in skicentrum Montana in Valkenswaard en vanaf dat moment vond
ze het superleuk!

Yeske bleef daarna wekelijks skiën, ook in de zomer. Op
haar zesde deed ze mee aan haar eerste wedstrijd en nu,
op haar tiende, is ze derde geworden op het Nederlandse

Jeugdkampioenschap indoor skiën in Snowworld in Landgraaf. Een knappe prestatie waar Yeske al een aantal jaren
hard voor getraind heeft. Yeske nam het op tegen vijftig
aspiranten in de leeftijd van acht tot twaalf jaar.
Om deze overwinning te bereiken, is veel training en doorzettingsvermogen nodig. Yeske heeft wekelijks drie tot vijf
uur skitraining; drie uur per week in Landgraaf, maar daarnaast nog eenmaal per twee weken twee uur op een rollerband. Daarnaast doet ze nog anderhalf uur aan conditietraining. Ongeveer de hele zondag is ze daar mee bezig.
Daarnaast doet ze nog aan krachttraining, door middel van
klimmen in klimcentrum Neoliet in Eindhoven. In deze hobby heeft ze onlangs de achtste plaats bereikt op het Nederlands Jeugdkampioenschap Lead-klimmen tot twaalf jaar!
Zes weken per jaar gaat Yeske naar Oostenrijk voor training en wedstrijden in de sneeuw. Ze slaapt dan intern met
haar skiteam Crystal Skiracing. Haar moeder en haar kleine
broertje Yorrit zijn er altijd bij om haar aan te moedigen, vader Bas en grote zus Yara blijven meestal in Nederland. Voor
deze hobby heeft Yeske verschillende soorten ski’s, speciaal
op maat gemaakte skischoenen en diverse beschermingsmaterialen nodig. Haar grootste wens is om Olympisch
kampioen te worden. Maar een helikopter drop en off piste
haar eigen spoor achterlaten lijkt haar ook super!

Sinterklaas is weer in Brandevoort
foto’s: Arno Schreurs

31

Maak kennis met wijn!

ONBEPERKT NAAR FREESTYLE KAPPERS
VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND

Je gaat nog meer van wijn genieten als je er
meer over weet! Voor zowel wijnliefhebber
als HORECA-medewerker!
Wijnvignet - 2 avonden
20 januari + 3 februari, 30 maart + 6 april 2016

KNIPPEN
KLEUREN BASIS

€17,50
€25,-

p.m.

KLEUREN MULTI

€40,-

p.m.

KIND KNIPPEN

€12,50 p.m.

1 KLEUR (MAX LENGTE 15CM)

MEERDERE KLEUREN/HIGH/LOWLIGHTS

Wijnoorkonde - 5 avonden
Start 20 april 2016

T/M 16 JAAR

Wijnbrevet - 10 avonden
Start 22 februari 2016

WASSEN FÖHNEN
€75,WASSEN KNIPPEN BLOWEN €20,-

Info: 06 21813048
WWW.KARINLIPS.NL

KIJK VOOR MEER INFO OP:
WWW.FREESTYLEKAPPERS.NL

November en december
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 9 - 17 uur
Kerstavond 9 - 16 uur
kerstdagen - gesloten
31 december 9 - 16 uur
1 januari - gesloten
Voor spoedgevallen zijn we
altijd bereikbaar.

Relaxmaanden

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Maak van december ook voor uw
dieren een feestmaand

10% korting op
een Thundershirt
voor ontspanning in
stressvolle situaties

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

1

p.m.

Bij Dier en Dokter hebben we alles
voor een gezonde en ontspannen
jaarwisseling. Bereid uw dier op tijd voor!
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Groene bestemming
voor terrein loods
Onder de noemer ‘MorgenWonen concept’ gaan Stam en
de Koning, samen met VolkerWessels, in een half jaar tijd
vierentwintig energieneutrale woningen in onze wijk realiseren. Deze woningen worden gebouwd op Brandevoort 4.
Het terrein waar eerst de grote loods stond die door verschillende Brandevoorter verenigingen intensief werd gebruikt. Ondanks protesten en initiatieven werd destijds besloten deze loods te slopen. Het terrein wordt nu op korte
termijn bouwrijp gemaakt voor dit nieuwe proefproject.

Energieneutrale woningen
De vierentwintig nieuwe Vrije Sector Huurwoningen worden rond februari 2016 instap-klaar opgeleverd met aangelegde tuinen. Deze woningen krijgen aan één zijde
zonnepanelen. Hierbij is gekozen voor antracietgrijze dakpannen in plaats van de rode dakpannen, die bij de andere
woningen in het deelgebied Brand zijn toegepast.
Daarnaast is er op het terrein nog ruimte voor Vrije Sector
Kavels. Het streven is om deze kavels aan te bieden aan
particulieren die ook kiezen voor woningen met energiezuinige of energieneutrale voorzieningen.
Supersnelle bouwtijd: MorgenWonen
Vanuit zijn visie om onder geconditioneerde omstandigheden gezonde en energieneutrale woningen te produceren
heeft VolkerWessels al veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de grensverleggende nieuwe bouwstandaard
MorgenWonen. Waar staat MorgenWonen voor? Het is
het assembleren op een industrieel platform, in een supersnelle bouwtijd. De woning wordt in elkaar gezet met
hoogwaardige plug and play-bouwdelen. Het resultaat is
een duurzame woning van hoge kwaliteit. Onderhoudsarm. Energienota nul. De gemeente zal dit proefproject na
de bouw evalueren en bekijken hoe in de toekomst meer
energieneutrale woningen in de wijk te realiseren.
Beeldkwaliteitsplan en zonnepanelen
De verwachting is dat in de (nabije) toekomst het belang

van zonnepanelen en zonneboilers alleen maar toeneemt.
Mede om te kunnen voldoen aan de zogenaamde Energie
Prestatie Coëfficiënt (EPC-norm) van 0. Dat betekent natuurlijk ook iets voor het beeld in de wijk.
Als zonnepanelen onmisbaar zijn, ook op het dak aan de
voorzijde van de woning, dan moet daar in het ontwerp op
ingespeeld (kunnen) worden. Zo is er bijvoorbeeld bij het
CPO-project in Stepekolk in overleg met welstand voor gekozen om bij enkele woningen donkergrijze dakpannen toe
te passen in plaats van oranjerode, omdat zo een betere
inpassing wordt bereikt.

Vergunningvrije plaatsing van zonnepanelen
Het plaatsen van zonnepanelen is in veel gevallen vergunningvrij. Dit is bepaald in landelijke wetgeving. Dit geldt
ook voor onze wijk waar we te maken hebben met een gedetailleerd beeldkwaliteitsplan. In onze wijk blijkt het welstandsbeleid vooral gericht te zijn op een goede inpassing
van de zonnepanelen en niet op het tegengaan ervan.
Maar wist u ook dat als zonnepanelen niet aan een beeldkwaliteitsplan voldoen een vergunningvrije plaatsing mogelijk blijft? De gemeente kan optreden, maar dat is tot op
heden nog niet aan de orde geweest.
Zonneparken in Brandevoort
Het college B&W van Helmond ziet de realisatie van zonnepanelen als een interessante en kansrijke ontwikkeling
op weg naar een klimaatneutrale stad. Ze staat dan ook
welwillend tegenover marktinitiatieven op dit vlak. GroenLinks heeft onlangs ook gepleit voor zonneparken in Brandevoort, zoals grond onder hoogspanningsleidingen, langs
de spoorlijn en Gulbergen. Of deze grond geschikt is, moet
nog nader bekeken worden, omdat deze grond ook een
functie heeft voor de wijk, bijvoorbeeld een groenfunctie
of een waterbergingsfunctie. Als de gemeente deze grond
of gebouwen ter beschikking stelt, dan is het streven om
dit tegen marktconforme voorwaarden te realiseren om
zo staatssteun te voorkomen.

Kerstconcert
Het koor Druzhba dat inmiddels bijna vijf jaar bestaat en
gevestigd is in Brandevoort, heeft al enkele zeer succesvolle kerstconcerten georganiseerd in ’t BrandPunt. Dit
jaar zal het concert op een plaats gehouden worden, waarbij met name de kerstliederen uit Oekraïne en Rusland het
mooiste tot hun recht komen, namelijk in een kerk.
Op woensdag 16 december wordt een bijzonder Kerstconcert gehouden in de St. Luciakerk te Mierlo-Hout. Aanvang

20.00 uur. Gratis toegang. Het vrouwenkoor Confetti uit
Stiphout zal een belangrijke bijdrage leveren aan dit kerstconcert. Een blazersensemble van fanfare Unitas zal een
speciaal tintje geven aan dit gezamenlijke kerstconcert. Dit
ensemble zal voor de nodige afwisseling tussen te diverse
gezangen zorgen. De combinatie van de drie gezelschappen staat garant voor een zeer afwisselend en bijzonder
kerstconcert.
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Kinderpagina
Lever je kunstwerkje
voor 17 december in
op Jordenshoeve 7
of De Plaetse 173 of
Louwerserf 25, onder vermelding van je
naam, adres en leeftijd.

Naam:
adres:			
leeftijd:
jaar

postcode:
jongen/meisje

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

Medevoort 23
5707 DD Helmond
Telefoon: 0492 536 643
Wat kun je winnen?
Een toegangskaart voor
de indoor speeltuin
Billy Barn (geschikt voor
kinderen t/m ca. 8 jaar)

Helaas was de moeilijkheidgraad van de oktober kleurplaat iets te hoog en hadden we maar 1 inzending:
Ava Janssen
De prijs wordt naar je
huisadres opgestuurd.
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Geen

Geen

inzending

inzending

Brandevoort van weleer
Dinsdagavond 8 december om 20.00 uur zal Rinie Weijts,
bestuurslid van Heemkundekring Myerle, in ‘t BrandPunt
een PowerPoint-presentatie verzorgen over het Brandevoort van weleer. De presentatie schetst de geschiedenis
van Brandevoort vanaf de ijzertijd tot heden.
Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis.
De presentator zal aan de hand van zo’n 135 foto’s en afbeeldingen de nodige tekst en uitleg geven. Na een korte
inleiding over de vroegste periode en het ontstaan van de
gehuchten met de namen Berenbroek, Kranenbroek, Stepekolk, Schutsboom en andere, neemt hij u tijdens deze
presentatie op een aangename en verrassende wijze mee
naar de ontginningen van omstreeks het jaar 1800. Vervolgens komt het ontstaan van de landbouw en tuinbouw
in het gebied aan bod. Ook de nostalgie en bebouwing uit
zijn jeugd, de mensen die er woonden en het aanleggen
van de gasleiding van Slochteren naar Zuid-Europa, de
hoogspanningsmasten, archeologische vondsten, ontploffend oorlogstuig en het mooie landschap worden op deze
avond niet vergeten.
Kortom een interessante avond over uw woonomgeving
die u niet mag missen.

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
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas

14 04 92

0800 - 90 09

water
Ziekenhuis Elkerliek Helmond

59 48 94
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.
4 december uiterste inleverdatum kopij nummer 10. 30 december distributie nummer 10.
8 januari uiterste inleverdatum kopij nummer 1. 29 januari distributie nummer 1.

35

spaar m
ee
voor
pracht
ige
prijzen
!

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

