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Maak een afspraak
(0492) 594 570

Rabobank. Een bank met ideeën.

Onze adviseur geeft antwoord 
op uw woonvragen.

Sparen of extra aflossen
op mijn hypotheek?
In de huidige woningmarkt is iedereen op zoek naar zekerheid. Onze adviseurs geven u antwoord op de

meest uiteenlopende woonvragen. Om tijdens het gesprek helemaal te kunnen inzoomen op alle

belangrijke vragen en afwegingen die leiden tot de voor u optimale hypotheekvorm, vragen wij u vooraf

informatie aan te leveren. Het gaat dan om de zaken die vaststaan: de WOZ-waarde van uw woning, uw

salarisgegevens, pensioengegevens, eventuele financiële verplichtingen elders, et cetera. Op basis

daarvan kan de adviseur zich optimaal op het gesprek voorbereiden. Het resultaat? U krijgt meer inzicht in

uw persoonlijke mogelijkheden, zodat u beter kunt afwegen wat voor u een goede keuze is.

De Brandevoorter Courant verschijnt tien keer per jaar. De redactie behoudt zich het recht voor de aangeboden kopij, indien nodig, te corrigeren en/of in te korten. 
De ingeleverde kopij verplicht de redactie niet tot plaatsing. Opname van kopij betekent niet automatisch dat de redactie het met de strekking ervan eens is. Ook is 

het mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle aangeleverde kopij wordt geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor teksten en zetfouten in advertenties.

Inhoud

“Whisky is sinds zes jaar één van mijn hob-
by’s,” aldus Twan Aaldering. “Naast dat ik 
gek ben op van die Kevers (de oldtimers) en 
daarover alles wil weten en verzamelen, ligt 
mijn passie ook bij whisky. Sinds een aantal 
jaren ben ik aangesloten bij de Whiskyclub 
Mierlo. Geregeld organiseren we met deze 
groep gelijkgestemden een proeverij.

De pepernoten liggen al weer twee maanden in de winkels, 
wat betekent dat ook Dickensnight snel dichterbij komt. Op 
zondag 9 december wordt De Veste, het centrum van Bran-
devoort, weer omgetoverd in een pittoresk Victoriaans stadje 
voor Dickensnight. De tiende editie alweer! Al negen jaar 
genieten veel wijkbewoners, maar ook heel veel bezoekers 
uit de wijde omgeving van de bijzondere sfeer die het eve-
nement uitstraalt. Mooie kramen met heerlijke lekkernijen en 
prachtige sfeerartikelen, in stijl geklede kooplui en schitteren-
de decoraties zorgen voor de unieke sfeer van Dickensnight 
Brandevoort.

De Zonnebloemafdeling Brandevoort 
heeft in haar korte bestaan al diverse 
activiteiten georganiseerd. De laatste 
was een bezoek aan de Floriade in Venlo 
waaraan een bus vol met gasten en bege-
leiders deelnamen. Als een van de gasten 
schrijft Paul Stege een kort verslag van 
een onvergetelijke dag.

Op 10 oktober stond de najaarsmode-
show van Boutique4MORE en Catalini 
Calzature weer op het programma. Een 
nieuwe Brandevoorter traditie, waar veel 
wijkgenotes op af waren gekomen: de 
grote zaal van ’t Brandpunt was afgeladen 
vol en bij binnenkomst was er een wel-
komstdrankje en -hapje.

Van 11 tot en met 13 september namen ze-
ven Brandevoorters deel aan de Pyreneeën 
Challenge 2012, georganiseerd door de 
stichting Ride4Kids. In een fantastische 
omgeving werd een vijftal cols beklommen, 
waaronder de Aubsique, de Tourmalet, de 
Soulor en de Aspin. Samen met een hon-
derdtal andere fietsers die allen één doel 
voor ogen hadden: de top halen.
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en verder:
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21 Antonius
37 kijkje thuis
39 brandjes
53 puzzel

61 even de wijk uit
63 recept
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Brandevoort wordt Brandoween
Een weekend in een andere sfeer en het 
eerste van de najaars- en winterfeesten. 
Een steeds professioneler gevierd element 
in het herfstseizoen. Door Halloween en 
Brandevoort zo prominent aan elkaar te 
koppelen, heeft dit van oorsprong Angel-
saksische feest een onmiskenbaar plaatse-
lijk tintje gekregen. Juist door de enthou-
siaste medewerking van buurtbewoners 
die hun huis en straat zo origineel moge-
lijk aankleden en de gedreven organisatie, 
staat er nu een festiviteit waar jong en oud, 
Brandevoorters en bezoekers van elders, 
een avond lang van kunnen genieten. 
 
SV Brandevoort
Onze voetbalclub heeft echt een paar be-
langrijke stappen voorwaarts gezet: niet al- 

 
leen met de bouw van het Sporthuis, maar 
ook op sportief gebied lijkt de vereniging ge-
schiedenis te gaan schrijven. De spelers zijn 
boven zichzelf uitgestegen en nemen bijna al 
het gehele seizoen de winst mee naar huis. 
Zij staan bijna boven aan de competitielijst. 
Alvast gefeliciteerd met deze ontwikkeling.

Tienjarig Dickens
De werkgroep is volop bezig met de 
voorbereiding en verwacht op zondag 
9 december een grote aanloop van be-
woners en gasten. Als er zich ook dit 
jaar weer voldoende vrijwilligers aan-
melden om hun steentje bij te dra-
gen - in welke hoedanigheid dan ook 
- kan het bijna niet anders of dit twee-
de lustrum wordt een indrukwekkend  

 
feest. Elders in deze BC kunt u lezen 
hoe en waar u zich aan kunt melden.

De ‘zelfstandige’ kracht van 
een wijkhuis
Recent onderzoek onder gemeenschaps-
voorzieningen heeft uitgewezen dat wijkhui-
zen die zich op eigen kracht organiseren en 
die de financiën in eigen hand houden, het 
beste functioneren. Als we naar ons eigen 
wijkhuis kijken, dan kloppen deze bevindin-
gen helemaal. ’t BrandPunt heeft op deze 
wijze al meer dan tien jaar een belangrijke 
plaats in de wijk en we hopen dat het zal luk-
ken dit vol te houden. Immers, zonder een 
centrale plek in het sociale weefsel van de 
gemeenschap wordt het moeilijker het ‘wijk-
gevoel’ vast te houden. •

Redactioneel 
oktober 2012

De redactie
foto: Jan Dijstelbloem
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Nominatie Brandevoorter van 
het jaar
Brandevoort heeft veel personen, maar ook 
groepen die zich verdienstelijk maken voor 
de opbouw van het sociale leven in onze 
prachtige wijk. Kent u zo’n persoon of groep 
en u vindt dat deze eens in het zonnetje ge-
zet moet worden? Laat het ons dan weten 
en nomineer deze voor de titel Brandevoor-
ter 2012! Brandevoorter van het jaar is een 
initiatief van Stichting Sociaal Cultureel Cen-
trum ’t BrandPunt. Een nominatie plaatsen 
voor deze eretitel kunt u doen via de website 
www.brandevoorter.nl. Let op: nomineren kan 
tot 19 november.

Zaterdagavond 3 november en 
zondagmiddag 4 november - 
Danzz Neota
Danzz Neota geeft weer voorstellingen in 
wijkhuis ’t BrandPunt. Danzz Neota is in 
1980 opgericht en heeft als belangrijkste 
doel het promoten en uitvoeren van jazzbal-
let. Jazzballet is een intensieve vorm van 
sport, waarbij niet alleen wordt gedanst, 
maar ook wordt gewerkt aan kracht, con-
ditie, lenigheid, lichaamsopbouw en balans. 
De naam Neota betekent Bloem in de scha-
duw. Iedere twee jaar wordt er een uitvoe-
ring gegeven met alle leerlingen van de 
vereniging. Voor actuele informatie en voor 
kaarten kijkt u op www.brandevoortinactie.
nl. De voorstellingen van Jazzballetvereni-
ging Danzz Neota uit Mierlo zijn op zaterdag 
3 november (van 19.00 tot 21.30 uur) en 
zondag 4 november (van 14.00 tot 16.30 
uur).

Vrijdag 9 november - Single 
Café
Kontakten leggen met mede wijkbewoners 
doe je in het Single Café. Op zoek naar een 
relatie of alleen gezelligheid en het ont-
moeten van anderen. Het Single Café in  

’t BrandPunt is geen besloten bijeenkomst. 
Deze avond belooft weer een mooie avond 
te worden.

Vrijdag 9 november - Bingo-
avond
De Brandeliers verzorgen op vrijdagavond 
9 november een grootse bingo-avond met 
mooie prijzen. De zaal gaat om 19.30 uur 
open. 

Zondag 11 november - Twee-
dehandsspeelgoedbeurs
Bent u op zoek naar leuk speelgoed? Of 
heeft u nog speelgoed waar uw kinderen 
niet meer mee spelen en dat u wil verko-
pen? Kom dan op zondag 11 november van 
10.00 tot 11.30 uur naar speelgoedbeurs in 
de ontmoetingsruimte van wijkhuis ’t Brand-
Punt. Indien u speelgoed wilt verkopen kunt 
u een tafel huren à e5,-. U kunt zich inschrij-
ven in ‘t BrandPunt op woensdag 7 novem-
ber van 20.30 tot 21.00 uur. Betalen direct 
bij inschrijving. Let op: vol is vol! Voor meer 
info: sandrageleijns@onsmail.nl.
 
Zaterdag 24 november - Leut-
festijn met De Brandeliers
Het leutfestijn van De Brandeliers staat 
in de startblokken. Op 24 november bent 
u vanaf 20.00 uur van harte welkom in  
’t BrandPunt; de toegang is gratis. Op deze 
avond zal de nieuwe prins der Brandeliers 
bekend worden gemaakt en zal de huidige 
prins zijn scepter overdragen. Er zijn op-
tredens van de Dansmariekes, onze zus-
terstichting De Brandeleros, en meer. Het 
feest sluit om 1.00 uur.

Zondagen 18 en 25 november 
- 50+ zwetsmiddagen
Ze zijn er weer: de Zwetsmiddagen voor de 
groep 50+. Nee echt niet, geen programma 
om de oudjes bezig te houden, maar topa-

musement. Wel alleen voor de gelukkigen 
die inmiddels Sarah of Abraham hebben 
gezien. Het programma vindt u ook in deze 
Brandevoorter Courant. Als laatste wil ik nog 
wel zeggen dat het inclusief eten is en dat 
ik helemaal lyrisch word bij het horen van de 
naam Rob Scheepers. De zaal gaat open om 
14.15 uur. Het programma begint om 15.00 
uur.

Zondag 25 november - Intocht 
Sinterklaas Brandevoort
Zondag 25 november komt Sinterklaas naar 
Brandevoort. De festiviteiten starten om 
14.00 bij basisschool De Vendelier (Ste-
pekolk-Oost) vanwaar er in optocht naar de 
Markthal wordt vertrokken. Daar vindt dan 
van 15.00 tot 16.00 uur een spetterend  
sinterklaasfeest plaats. Zie ook de aankondi-
ging in deze courant.

Dinsdag 27 november - Voor-
verkoop Zwetsavonden 
Kaarten voor de Zwetsavonden koopt u tus-
sen 18.30 en 20.00 uur in ’t BrandPunt. 
Kaarten kosten e12,50 per stuk. Zorg dat 
u er bent, want op is op. De datum voor de 
voorverkoop van de kindermiddagen kunt u 
ook vast noteren: 14 januari van 18.30 tot 
20.00 uur. Voor leden van De Brandeliers is 
de voorverkoop van de Zwetsavonden en de 
kindermiddagen op maandag 26 november.

Alvast vrijhouden in uw agenda
Zondag 02 december - Prinsreceptie
Zondag 09 december - Dickensnight
Woensdag 12 december - Brandeliersavond 
en Brandeliersvergadering
Vrijdag 14 december - Single Café
Zondag 16 december - Eetpunt
Zondag 23 december - Kerstconcert van 
14.00 tot 16.00 uur
’t BrandPunt is gesloten van 24 december 
tot 2 januari •

wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Paul Stege
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Nieuws van de Wijkraad

Holke Flapper

We willen ook nogmaals aandacht vragen 
voor het inloophalfuur van de wijkvergade-
ring. Dit is van toepassing op de vergade-
ringen van het Dagelijks Bestuur in de even 
weken en duurt van 19.30 tot 20.00 uur. 
Voor alle duidelijkheid, in 2012 dus week 42, 
44, 48, 50. In 2013 in week 2, 6 enzovoort. 
We komen hier in de komende BC’s nog op 
terug.
Tijdens dit inloophalfuur kunnen wijkbewo-
ners direct spreken met leden van het Da-
gelijks Bestuur over wensen en suggesties. 
Dit verhoogt de snelheid van communicatie 
en geeft de Wijkraad de mogelijkheid, indien 

nodig, direct in te spelen op actuele onder-
werpen.
Op zondag 6 januari 2013 nodigen de Wijk-
raad en Stichting Brandevoort in Actie u uit 
voor de Nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats 
in ’t BrandPunt en begint om 15.00 uur. U 
bent allen van harte welkom. Ook deze datum 
kunt u vast noteren. We komen er in het no-
vembernummer van de BC nog op terug.

Binnen de Wijkraad is een subcommissie 
gevormd die zich gaat richten op de leef-
baarheid in de wijk. Voorlopig bestaat deze 
commissie uit Wiljo Striekwold en Holke 

Flapper. Binnenkort komen zij met een plan 
van aanpak en nadere mededelingen. U kunt 
deze subcommissie vinden op de site van de 
Wijkraad onder Commissies: www.wijkraad.
brandevoort.org/index.php/commissies.html.
Tenslotte zullen we ons best doen de Wijk-
kalender op de website zo actueel moge-
lijk te houden. U kunt deze vinden onder:  
www.brandevoort.wijkkalender.nl.

Opmerkingen en suggesties zijn welkom. Aan-
vullingen kunnen worden doorgegeven aan 
Holke Flapper, PR en Communicatie van de 
Wijkraad. E-mail: holkeflapper@gmail.com. •

Op 2 oktober hield de Wijkraad weer haar tweewekelijkse vergadering. 
Er is gesproken over de Algemene Vergadering van 21 augustus en 
de conclusie is dat het een belangrijke en goede bijeenkomst was met 
voldoende interessante onderwerpen, die in de toekomst zeker zal wor-
den vervolgd. Deze vergaderingen beleggen we vier maal per jaar. Het is 
namelijk mogelijk dat meerdere groeperingen met hetzelfde onderwerp 
bezig zijn. Dit kan leiden tot verwarring en versnippering. Om dit te voor-
komen is overleg tussen de aangesloten commissies en stichtingen 
binnen de Wijkraad in deze Algemene Vergadering van belang. Voor 
de wijkbewoners wordt eenmaal per jaar een openbare vergadering 
gehouden waarbij iedereen van harte welkom is. De volgende openbare 
vergadering vindt plaats op dinsdag 16 april 2013, noteer deze datum 
alvast in uw agenda.

De bijeenkomst Seniorenconvent op 28 
september was wederom een gezellige en 
informatieve bijeenkomst. Het vergroten 
van het ledenaantal en het selecteren van 
interessante onderwerpen blijven van groot 
belang. Wij roepen senioren op zich aan te 
melden. Deelname is gratis. Deze bijeen-
komsten zijn iedere laatste vrijdag van de 
maand om 14.30 uur in ’t BrandPunt.

Henk van Kesteren heeft een start ge-
maakt met het behandelen van het thema 
‘eenzaamheid’ en toegezegd hier in de 

volgende bijeenkomsten nader op terug 
te zullen komen. Hij had een interessant 
verhaal dat zeker vervolg behoeft en krijgt 
in komende bijeenkomsten. Verder verwijst 
Henk naar Studium Generale aan de TU 
Eindhoven; voor agenda zie onder: http://
www.studiumgenerale-eindhoven.nl/nl/
studium-generale/21.
Het onderwerp kleinere en betaalbare ap-
partementen voor senioren in de wijk Bran-
devoort zal worden meegenomen door de 
inmiddels opgerichte commissie Leefbaar-
heid in de Wijkraad (Holke Flapper). Dit 

onderwerp is onder andere van belang voor 
echtparen waarbij één van de partners weg-
valt en de achterblijvende partij de woon-
ruimte te groot en te duur vindt. Veelal zou 
dit vertrek uit de wijk betekenen. Het lijkt 
ons van groot belang om dit te voorkomen.
Ook zal door deze commissie aandacht 
worden besteed aan wensen en mogelijk-
heden binnen de wijk. Graag zouden we 
meer inzicht willen krijgen in de wensen van 
senioren met betrekking tot leefbaarheid en 
voorzieningen in de wijk. Suggesties graag 
naar: holkeflapper@gmail.com. •

Terugblik bijeenkomst 
Seniorenconvent

Holke Flapper
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Ondernemen is risico nemen en sommige 
mensen nemen meer risico dan anderen. 
Ondernemers die risico nemen, maar ge-
lukkig toch een veilige marge inbouwen, 
zijn de gebroeders Van Dongen, eigenaren 
van Cafetaria Brandevoort. Zij hebben het 
pand waarin hun cafetaria is gevestigd, 
gekocht van de investeerders die het een 
aantal jaren geleden hebben laten bou-
wen. Eén van de opdrachtgevers was Wo-
Com, die onder andere de bovengelegen 
appartementen verhuurt. 
Behalve de ruimte waar zij hun cafetaria 
exploiteren, is het deel aan de zuidkant 
van het Einzelhaus nabij de plaats waar 
de gracht een hoek van 90 graden maakt, 
eveneens aangekocht. Deze ruimte heeft 
een oppervlakte van 134 m² en is te huur 
(eventueel opgesplitst in twee units), zowel 
via makelaarskantoor VP&A, als bij de ge-
broeders Van Dongen zelf.
Alhoewel huurders van een winkelpand - 
zoals velen weten - gewoonlijk aan een 
contract van vijf jaar vastzitten, is ge-
noemde ruimte eventueel ook voor één 
jaar te huur en over de huurprijs valt te 
onderhandelen! Een goed initiatief van de 
broers Van Dongen. Er zijn al eventuele 
gegadigden geweest, bijvoorbeeld om een 
Chinees restaurant te exploiteren, maar tot 

een deal is het nog niet gekomen. De in 
de vorige afleveringen genoemde groente-
winkel, reisbureau en dierenspeciaalzaak 
zijn momenteel uit het zicht verdwenen.
 
Iemand die haar risico ook zoveel mo-
gelijk beperkt heeft, is mevrouw Van der  
Heijden van damesmodezaak Fashion 
Dion. Ze heeft met opzet een betrekkelijk 
kleine ruimte gehuurd (51 m²) om de huur-
prijs te drukken en omdat ze vlakbij woont, 
gebruikt ze haar woonhuis gedeeltelijk als 
opslagplaats. Ze koopt ook geen grote 
hoeveelheden dameskleding in, maar vult 
per week haar voorraad aan.

Op het moment dat deze BC bij u op de 
deurmat ligt, heeft brillenzaak Eyewish 
Groeneveld de deuren gesloten. Het is 
heel jammer dat er weer een winkel uit het 
winkelbestand verdwijnt, maar bovenge-
noemde factoren zullen ongetwijfeld een 
rol spelen. Eyewish Groeneveld heeft de 
zaak gedurende de vijf jaar van het huur-
contract dus open gehouden.

De winkeliersvereniging reageert met spijt: 
“Het is een aderlating voor het winkelcen-
trum qua aanbod en diversiteit en de win-
keliers maken zich dan ook grote zorgen,” 

zo verwoordt Jet Uijen, secretaris van de 
vereniging het. “Het publiek vraagt zich af 
waarom er nog steeds zoveel leegstand is, 
en de winkeliers waren blij dat de zittende 
collega’s ook bleven zitten. Helaas, er valt 
er dan toch weer één af.”

Mevrouw Uijen vervolgt: “Dat gebeurt ook 
in andere winkelcentra; dat is de tendens 
van de huidige economische omstandighe-
den, maar de winkeliers hopen van harte 
dat de Brandevoorter inwoners willen 
meewerken aan het in stand houden van 
onze voorzieningen. Het zijn voor menig-
een in ondernemersland moeilijke tijden. 
Maar laten we niet vergeten: een nieuw 
dorp bouwen we met z’n allen.”

Wat betreft de entourage van de winkels, 
de grote plantenbak annex zitbank, te-
genover keurslager Vogels, is gevuld met 
diverse soorten bloemen. Hopelijk zal een 
en ander goed onderhouden worden. Ver-
derop, nabij supermarkt Jumbo, staan een 
paar kleinere plantenbakken, deze zijn tot 
op heden nog maar voor de helft met plan-
ten gevuld. Hopelijk staan deze planten-
bakken niet symbool voor een half gevuld 
winkelcentrum, want daarbij is niemand in 
onze wijk gebaat. •

Winkelkroniek Brandevoort
deel 18 

Wim Dobma
foto: Maarten van Schaik

Niets is zo onvoorspelbaar en veranderlijk als het weer. Veel onder-
nemers kunnen daarover meepraten en ondervinden er de nadelige 
gevolgen van. Op de conjunctuur hebben mensen waarschijnlijk meer 
invloed dan op ons klimaat, hoewel de huidige crisis moet uitwoeden 
en niet binnen enkele maanden opgelost zal zijn. Maar met goede wil 
en de juiste economische maatregelen moet het tij, op termijn, toch te 
keren zijn.
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Vermelding in ons overzicht in 
BC 
Wilt u worden opgenomen in ons redactione-
le artikel in de BC, dan kunt u uw informatie 
aanleveren bij de PR-commissie. Aangezien 
het een gedrukt maandblad betreft, dient u 
minimaal vier weken voorafgaand aan het 
begin van de maand, waar het item betrek-
king op heeft, de informatie aan ons door te 
geven. Een activiteit die in de maand decem-
ber wordt gehouden (dus ook 31 december) 
zal dus op 31 oktober aangeleverd moeten 
zijn.

Vermelding op tv in ’t BrandPunt 
Voor het nieuws dat u graag op de televisie 
in ‘t BrandPunt in beeld ziet, geldt een peri-
ode van minimaal één week vooraf aanleve-
ren. De meeste kans op succes hebt u indien 
u eerder aanlevert. 

Vermelding op blauwe borden 
(beide zijden Brandevoortse 
Dreef)
Deze informatie dient minimaal zes weken 

voor de activiteit te worden aangeleverd. 
Aanmelden van de activiteit en de voorwaar-
den waaronder een activiteit kan worden 
aangemeld, vindt u op www.brandevoortin-
actie.nl. Kies in het menu Informatie, Publi-
catieborden.

Vermelding in nieuwsbrief 
Vrienden van ’t BrandPunt
De nieuwsbrief Vrienden van ’t BrandPunt 
probeert zo actueel mogelijk te zijn bij het 
verstrekken van informatie over het wijkhuis. 
De nieuwsbrief komt op de tweede woens-
dag van de maand uit. Nieuws dat u graag via 
de nieuwsbrief verspreid ziet, dient u uiterlijk 
vier dagen van tevoren aan te leveren. Om-
dat we met de nieuwsbrief zo actueel moge-
lijk proberen te zijn, kunnen items met een 
hoog nieuwsgehalte en met veel impact voor 
de wijk in sommige gevallen nog op een la-
ter moment ingeleverd worden. Neem in dat 
geval contact op met de PR-commissie van 
de nieuwsbrief. Heeft u zich al aangemeld 
voor de nieuwsbrief? Dit kan via de website 
www.brandpunt.info. Vul in de rechterkolom 

uw naam en e-mailadres in en u wordt auto-
matisch opgenomen in de verzendlijst.

Overige media 
Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden in 
de regionale week- en maandbladen. Ook 
deze media voorzien we van de gewenste 
informatie.

Websites 
De PR-commissie is verantwoordelijk voor 
het actueel houden van de websites www.
brandpunt.info en www.brandevoortinactie.
nl. Via deze sites kunt u het actuele nieuws 
vinden. Mocht u zien dat op deze websites 
vermeldingen ontbreken die u wel in een 
van onze andere publicaties hebt gezien, 
dan vernemen wij dat graag van u. U kunt 
uw opmerkingen en suggesties sturen naar  
pr@brandpunt.info. Hetzelfde geldt wanneer 
het nieuws niet correct is weergegeven of 
wanneer er een fout is ingeslopen. Tot slot 
horen wij het graag van u indien een ver-
wijzing naar een ander nieuwsitem of een  
andere publicatie niet correct is. •

Aandacht voor uw activiteit 
in ‘t BrandPunt

Paul Stege

De PR-commissie, bestaande uit Ingrid Tielemans, Suzan Beks, Anne-
lies Hoolmans en Paul Stege, richt zich op het verspreiden van nieuws 
betreffende ’t BrandPunt en nieuws namens de organisatie Brande-
voort in Actie. Valt uw bericht hier ook onder? Via de BC willen wij u de 
mogelijkheden aangeven die ons ter beschikking staan. Om u ervan te 
verzekeren dat uw bericht onafhankelijk van vakanties en ziekte wordt 
gelezen en in behandeling wordt genomen, verzoeken wij u uw bericht 
te sturen naar het e-mailadres pr@brandpunt.info.

Het onderzoek is afgerond. Ik kreeg via 
Meld Misdaad Anoniem (0800 7000) een 
naam te horen van een jeugdige die samen 
met een vriendje met de boobytrap zou heb-
ben gespeeld. Vervolgens heb ik gesprek-
ken gehad met deze jeugdigen en hun ou-
ders. De kinderen hebben aangegeven dat 
zij hier in het weekend van 15 september 
mee hebben gespeeld. Zij takelden het be-

tonblok omhoog en lieten het spelenderwijs, 
op door hen bij elkaar geraapte takken, 
vallen. Op het moment dat zij weggingen, 
hebben zij het betonblok in de boom laten 
hangen, zodat ze er de volgende dag verder 
mee konden spelen. Het betrof overigens 
twee jeugdigen van elf jaar die erg onder de 
indruk waren van de nasleep die dit incident 
heeft veroorzaakt. Zij hebben nooit de inten-

tie gehad om iemand, op wat voor wijze dan 
ook, te verwonden.

Ik wil middels deze weg in ieder geval alle kin-
deren bedanken die mij via hun ouders van 
de benodigde informatie hebben voorzien. Ik 
hoop dat de ontstane onrust is weggenomen 
en dat alle kinderen weer veilig en fijn kunnen 
spelen op deze prachtige locatie! •

Boobytrap Antoniusbosje 
opgelost

Patrick de Vogel, buurtbrigadier



nummer 8 •  oktober 2012

15

Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook 

bescherming. Bescherming van uw huis, uw meest kostbare 

bezit. De ene verf is de andere niet, er zit veel verschil in 

kwaliteit en daarmee in kleurechtheid, bescherming en 

duurzaamheid. Ja, professionele verf kost in aanschaf meer, 

maar als de betere bescherming en langere levensduur 

worden afgezet tegen de prijs blijkt professionele verf 

uiteindelijk goedkoper! Bovendien hoeft u minder vaak te 

(laten) schilderen en beperkt u de risico’s.

Driessen levert uitsluitend eerste klas verf, gemengd 

met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s, 

tegen een prima prijs.

“Verf van goede
kwaliteit betaalt
zich altijd terug”

A ria n n e B e k ke r s
Ve r fa dviseu r  D ri e sse n Ve r f  H e l m o n d

Sigma Sikkens Wijzonol Farrow & Ball Brander Histor Flexa Flamant

Mier loseweg 86,  5707AP Helmond,  (0 492)  53 50 66

info@dr iessenhelmond.nl ,  w w w.dr iessenhelmond.nl

DRIES12 - Adv. Brandevoorter Courant 230x320mm 20120511.indd   1 11-5-2012   10:54:36

Vlotte doorstart Primera

Marga Dobma
Foto: Cora Brouwer

Deze nieuwe ondernemer is gevonden in de 
persoon van Leon Soeters. Leon is geboren 
in het West-Brabantse Fijnaart op 29 januari 
1969. Na het doorlopen van de basisschool, 
volgt hij een mds-opleiding (middelbare de-
tailhandel school). Daarna stroomt hij met-
een door en doet een marketingopleiding. 
Als hij daarmee klaar is, gaat hij een baan 
zoeken en werkt hij een aantal jaren in ver-
schillende banen in de commerciële buiten-
dienst. In een van deze banen werkt hij als 
rayonmanager op het hoofdkantoor van de 
Primeraorganisatie. 
In 1994 leert hij, in zijn woonplaats Zeven-
bergen, zijn vrouw Miranda kennen. In de tijd 
dat hij bij de Primeraorganisatie werkt komt 
er in Tilburg een Primerawinkel te koop. In 
2003 start zijn vrouw met deze winkel en in 
datzelfde jaar trouwen ze. In deze periode 
blijft Leon gewoon werkzaam in zijn oude 
baan.
In 2007 gaat ook zijn ondernemersbloed 
kriebelen en neemt hij, samen met zijn vrouw, 

een Primerazaak over in Oosterhout. Hij 
stopt dan met zijn werkzaamheden in loon-
dienst. In 2009 wordt hun dochter Danique 
geboren, een fantastische gebeurtenis voor 
Leon en Miranda, maar ook een gebeurtenis 
die in hun manier van leven wel enige aan-
passingen vergt. 
Dan ontwikkelen de zakelijke gebeurtenis-
sen zich in sneltreinvaart. Want vanaf 2009 
tot heden start Leon achtereenvolgens met 
een Primerawinkel in Breda, Eindhoven, en 
als voorlopig laatste loot is hier vanaf 4 juli 
Helmond Brandevoort aan toegevoegd.
De winkel in Brandevoort wordt draaiende 
gehouden door in totaal zes dames die ook 
bij de vorige Primera in dienst waren. Ze wer-
ken allemaal op parttime basis. 
Leon vindt het heel belangrijk dat binnen 
Brandevoort er een winkel is voor onder an-
dere kantoorartikelen, rookwaren, kansspe-
len, tijdschriften, wenskaarten en tevens, een 
voor klanten heel handige toevoeging, een 
stomerij. Vanzelfsprekend is het postkantoor 

een belangrijke dienstverlenende poot van 
het bedrijf. Graag wil hij de Brandevoorters 
nog eens attent maken op de lopende actie 
van dit moment: Primera Prijzenfestival. De 
flyers over dit onderwerp zijn voor de eerste 
keer in september verspreid, maar u kunt 
deze ook de komende maanden nog een 
keer in uw brievenbus verwachten. 
Leon Soeters en zijn team zijn van plan om 
regelmatig consumentgerichte acties te ont-
plooien. Ook via de BC hoopt hij u hiervan op 
de hoogte te houden.
De nieuwe eigenaar van Primera hoopt dat 
zijn zaak in de toekomst bij zal kunnen dra-
gen aan commerciële en sociale activiteiten 
en aan de instandhouding en eventuele uit-
breiding van een gezellig winkelcentrum in 
De Veste waar het ook voor bezoekers van 
buiten Brandevoort goed toeven is.
Namens de redactie van de BC wens ik Leon 
Soeters en zijn team zakelijk veel succes en 
persoonlijk veel gezondheid en geluk en ik 
bedank hem voor de ontvangst. •

De meeste bewoners van onze wijk zijn blij met de doorstart van Pri-
mera. Het is maar wat gemakkelijk dat je in je eigen omgeving bijvoor-
beeld een pakje kunt ophalen of versturen of een krantje of tijdschrift 
kunt kopen, om van de andere mogelijkheden maar niet te spreken.
Leon Soeters is de nieuwe eigenaar van Primera Brandevoort. De 
naam: Primera staat voor een landelijke commerciële samenwerkings-
organisatie en hierbij zijn ongeveer 450 zelfstandige ondernemers aan-
gesloten.
Na de sluiting van de zaak door de vorige onderneemster werd er naar-
stig gezocht naar een opvolger omdat de faciliteiten die Primera biedt 
eigenlijk, ook voor een wijk als Brandevoort, onontbeerlijk zijn.
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De hobby

Patricia Teuns
foto: Vincent Knoops

“Whisky is sinds zes jaar één van mijn hob-
by’s,” aldus Twan Aaldering. “Naast dat ik 
gek ben op van die Kevers (de oldtimers) en 
daarover alles wil weten en verzamelen, ligt 
mijn passie ook bij whisky. Dit zou ik trou-
wens zes jaar geleden nooit hebben gezegd. 
Toen vond ik whisky niet te drinken en dus 
ook niets voor mij. Hoe dat veranderde? 
Mijn oud-buurman vroeg op een dag of ik 
misschien eens mee wilde gaan naar een 
proeverij. Altijd leuk en gezellig. Zoiets doen 
de meeste mensen normaliter alleen op va-
kantie, maar naar een proeverij gaan kan je 
eigenlijk ook om de hoek. Diverse slijterijen 
organiseren wel eens een proeverij. 
Het proeven destijds met mijn buurman, viel 
voor mij echt niet mee. Dat lag echt aan de 
drank én aan mij. Pas bij de zesde of zevende 
tasting proefde ik een whisky (Talisker 10) 
die ik niet gelijk uit wilde spugen, maar toch 
wel heel lekker vond. Toen werd ik ineens 
nieuwsgierig en na verloop van tijd steeds 
enthousiaster.”
“Een echte verzamelaar ben ik niet. Ik ga voor 
de whisky die goed smaakt. De ene persoon 
houdt van zoet, de andere juist van geturfd. 
En welke je drinkt is ook afhankelijk van wat 
je er bij eet en soms ook in welke sfeer je 
bent. Dus ik heb in mijn kast tal van soorten 
(meer dan 150) en merken staan. Niet zo-
zeer van die gewone merken die geregeld 
adverteren en waarvan de meeste mensen 
de naam wel kennen zoals Johnnie Walker, 
maar juist van merken die je niet zo vaak 
hoort en ziet. En ik heb echt niet de duurste 
soorten, het is meer van alles wat. Ook in de 
hogere prijsklasse heb je whisky die ik min-
der vind smaken. En ondanks de lange houd-

baarheid is het ook wel de bedoeling, vind ik 
althans, dat de drank ook gedronken wordt. 
De flessen en vooral de smaak zijn er niet 
voor de eeuwigheid. Uiteraard staat drinken 
met mate wel hoog in het vaandel. Je moet 
er wel van blijven genieten. Ik drink daarom 
eigenlijk alleen maar in het weekend! Wat 
mijn grootste bezit is op dit moment? Toch 
wel de fles Thor van Highland Park, al was 
het alleen al vanwege het schitterende hou-
ten omhulsel. Enige tijd geleden gekregen 
van vrienden, omdat ik op hun katten pas-
te. De presentatie van de fles is niet alleen 
prachtig, maar de inhoud ook.”
Volgens mij krijgen de meeste mensen bij 
whisky toch nog wel een beeld van oude 
mannen, donkere cafés en veel (sigaret-
ten)rook. Twan: “Vroeger was whisky inder-
daad een stoere mannendrank, maar dat is 
allang niet meer zo. Steeds meer dertigers 
zie je verschijnen bij proeverijen, zowel man-
nen als vrouwen. Whisky is er namelijk voor 
iedereen. Iedereen lust whisky, het is alleen 
zoeken naar de ware! Er bestaan ter wereld 
immers meer dan 2.500 soorten, met andere 
woorden, er is dus keuze genoeg. Maar ja, 
vind maar eens die ene die jij lekker vindt!”

“Sinds een aantal jaren ben ik aangesloten 
bij de Whiskyclub Mierlo. Geregeld organise-
ren we met deze groep gelijkgestemden een 
proeverij, waar we dan weer de door ons ont-
dekte soorten/merken proeven. Het is dan 
ook heel interessant om het verhaal van de 
whisky zelf erbij te vertellen of te horen, want 
whiskymakers zijn eigenlijk ook wel mooie 
verhalenvertellers/imagomakers. Hoe je aan 
al die informatie komt? Door te lezen in bij-

voorbeeld speciale magazines over whisky, 
het bezoeken van allerlei whiskyproeverijen 
zowel in binnen- als buitenland, en niet te 
vergeten natuurlijk door het uitwisselen van 
je ervaringen met elkaar. In Brandevoort 
wil ik dit jaar ook zo’n groep oprichten. De 
website www.brandevoorterwhiskygenoot-
schap.nl is reeds geregistreerd. Mijn intentie 
is dan om zo’n twee tot drie keer per jaar 
in bijvoorbeeld de Brandevoortse Hoeve 
een proeverij te organiseren. Op dit moment 
ben ik ook bezig met het organiseren van 
Whisky Festival Zuid Nederland (zie website 
www.wfzn.nl), dat op 1 en 2 maart 2013 zal 
plaatsvinden in Eindhoven, locatie Cocagne. 
Inmiddels hebben al verschillende distribu-
teurs over de gehele wereld toegezegd om 
te komen. Ofwel, dit is een uniek moment om 
eens diverse soorten whisky te proeven. Het 
geeft veel voldoening dat aan de aanbod-
zijde nu al zoveel animo is en het aantal in-
schrijvingen neemt wekelijks toe. Daarnaast 
gaan we een deel van de opbrengsten ook 
schenken aan de stichting Make a Wish. Een 
non-profit organisatie die we een warm hart 
toe dragen.” 

“Dit festival en ook nog eens mijn nieuwe 
baan waar ik in september mee gestart 
ben, vergen op dit moment de nodige tijd 
en energie. Helaas heb ik dus nog te weinig 
tijd gehad om me te richten op de website 
van het Brandevoorter Whisky Genootschap.  
Maar wie interesse heeft, kan zich nu 
natuurlijk altijd al aanmelden via e-mail  
brandevoorterwhisky@gmail.com. Mijn doel-
stelling is dan ook om jullie begin 2013 te 
mogen begroeten op de eerste proeverij.” •
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Dickensnight  
heeft jou nodig!

foto: Rianne van Lierop

Dagvrijwilligers
Achter de schermen wordt al sinds maart 
hard gewerkt aan de speciale tiende Dic-
kensnight; koren en muziekgezelschappen 
zijn benaderd, kooplui hebben zich gemeld 
en ook het contact met de broodnodige 
sponsoren is weer gelegd. De organisatie 
doet echter ook een dringend beroep op 
jou, lezer van de Brandevoorter Courant. 
Zonder de hulp van vrijwilligers kan Dic-
kensnight namelijk niet doorgaan. Er zijn 
mensen nodig die de handen uit de mou-
wen willen steken bij het opbouwen van de 
kramen, het aankleden van het hele terrein, 
bemannen van verschillende horecapunten 
en natuurlijk bij het afbreken en opruimen  

van het terrein. Wil je deel uitmaken van 
dit gezellige legertje vrijwilligers; voor een 
paar uurtjes of een hele dag? Meld je dan 
bij Jolanda Robben die vanuit de organi-
satie de coördinatie van de vrijwilligers op 
zich neemt. Je kunt haar bereiken via mail: 
vrijwilligers@dickensnight.nl. 

Kartrekkers
Zoals je in een eerdere uitgave van de 
BC al kon lezen, is de organisatie van 
Dickensnight ook op zoek naar nieuwe 
commissieleden. We zoeken mensen die, 
samen met een aantal ervaren commis-
sieleden, de kar van Dickensnight willen  

trekken. Het is een prachtig evenement 
voor Brandevoort en de wijde omgeving 
dat behouden moet blijven voor de wijk. 
Dat lukt alleen met de inzet van nieuwe 
enthousiastelingen die mede de schouders 
onder de organisatie willen zetten. Als je 
hieraan mee wilt werken, neem dan con-
tact op met de voorzitter van de commissie 
Jet de Laat via voorzitter@dickensnight.nl. 
Zij kan je meer informatie geven over de 
verschillende vrijkomende functies binnen 
de commissie. Meld je het liefst zo snel 
mogelijk, zodat je nog mee kunt lopen met 
de organisatie van Dickensnight Brande-
voort 2012. •

De pepernoten liggen al weer twee maanden in de winkels, wat bete-
kent dat ook Dickensnight snel dichterbij komt. Op zondag 9 december 
wordt De Veste, het centrum van Brandevoort, weer omgetoverd in een 
pittoresk Victoriaans stadje voor Dickensnight. De tiende editie alweer! 
Al negen jaar genieten veel wijkbewoners, maar ook heel veel bezoe-
kers uit de wijde omgeving van de bijzondere sfeer die het evenement 
uitstraalt. Mooie kramen met heerlijke lekkernijen en prachtige sfeerar-
tikelen, in stijl geklede kooplui en schitterende decoraties zorgen voor 
de unieke sfeer van Dickensnight Brandevoort. Uiteraard zullen ook dit 
jaar diverse koren, muziekgroepen en andere entertainers hun steentje 
bijdragen aan de gezelligheid.
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column

De Majesteit komt naar Brandevoort hebben 
we mogen vernemen in de regionale media. 
Het is net als met de intocht van Sinterklaas: 
alle voorbereidingen vinden in stilte en onder 
grote geheimzinnigheid plaats. Er is inmid-
dels wel door een aantal wijkbewoners een 
royale bus met hofdignitarissen en andere 
officiële bezoekbegeleiders in De Veste ge-
signaleerd die naar verluidt de mogelijke 
parkeerplaatsen kwamen testen, maar ver-
der houdt iedereen, zoals het hoort, de kaken 
stijf op elkaar. 

Maar plaatselijke bestuurders worden al-
tijd heel zenuwachtig van zo’n bezoekje. En 
waar kun je dan beter een rondgang plannen 
dan in dat deel van de stad waar de slimme 
mensen wonen; zij die boven het maaiveld 
uitsteken, zoals de reclame het de wereld in 
schreeuwt. Dan kan er al bijna niets meer 
misgaan, hebben ze vast gedacht. En, al-
les moet er tiptop uitzien. Maar helaas is 
er nog van alles mis met de afwerking van 
onze Brabantse leefomgeving. Zo wil je je als 
kwaliteitswijk toch niet laten zien op de na-
tionale kijkbuis. Meestal echter, schijnen er 
dan toch ineens allerlei cosmetische maatre-
gelen getroffen te kunnen worden, opdat de 
koninklijke toorn de plaatselijke notabelen 
bespaard zal blijven. 

Dat wij bewoners het hele jaar tegen al die 
slordigheid aan moeten kijken, doet er dan 
niet zoveel toe. Dus we lepelen het lijstje 
maar weer eens op: de afgebladderde brug-
leuningen en het metselwerk bij de laad- en 
lossluis van Albert Heijn dat er weer eens af-
gereden is, bijvoorbeeld. En Onze Lieve Heer 
verhoede dat ons staatshoofd een doods-
smak maakt over een losliggende stoepte-
gel. Kortom: er moet nu als de wiedeweerga 
iets aan het achterstallig onderhoud gedaan 
worden.

En dan kan wat ons betreft het feest losbar-
sten. Wij zijn er - indachtig Corry Vonk - he-
lemaal klaar voor de gevoelens van het volk 
te vertolken: met een vlaggetje, een hoedje 
en een toeter.
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Een steentje bijdragen 
door bergen te verzetten

22
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Van 11 tot en met 13 september namen zeven 
Brandevoorters deel aan de Pyreneeën Chal-
lenge 2012, georganiseerd door de stichting 
Ride4Kids.
In een fantastische omgeving werd een vijf-
tal cols beklommen, waaronder de Aubsique, 
de Tourmalet, de Soulor en de Aspin. Samen 
met een honderdtal andere fietsers die allen 
één doel voor ogen hadden: de top halen en 
daarmee geld inzamelen voor kinderen die een 
energiestofwisselingsziekte hebben. Kinde-
ren die deze toppen nooit zullen kunnen be-
klimmen, die een gebrek aan energie hebben 
met alle gevolgen van dien en die vaak jong 
overlijden. De saamhorigheid was groots en 
indrukwekkend. Adriaan van Kalkeren, Chris 
Huppertz, Lisanne Huppertz, Harm Vestjens, 
Robert van Oosterom, Jasja Oosterhof en Ri-
cardo Scheerder kijken met een goed gevoel 
terug op de Challenge. Het was afzien, maar 
het was het waard. Over je eigen grens gaan 
en doorzetten. Niet opgeven en doorgaan, de 
zieke kinderen hebben geen keuze, dus wij 
ook niet. Harm, Robert, Adriaan, Ricardo en 
Chris hebben de tocht gefietst en Lisanne en 
Jasja gingen mee als vrijwilligers. De mannen 
hadden voorafgaande aan de tocht al flink wat 
kilometers gefietst en waren goed voorbereid. 
De beklimming van iedere top was bijzonder. 
Op top van de Aubisque stonden de namen 
van alle zieke of overleden kinderen voor wie 
gefietst werd op de weg geschreven. Een plek 
om letterlijk en figuurlijk even bij stil te staan.
Op de Tourmalet, de afsluiter van de challenge, 
wachtte het hele peloton op elkaar om geza-
menlijk ‘een steentje bij te dragen’. Alle deel-
nemers en vrijwilligers hadden een geperso-
naliseerde steen meegenomen waarmee een 
monumentje gebouwd werd. Was het voor het 
bouwen van dit monumentje nog luidruchtig op 
de Tourmalet, tijdens het bouwen kon je een 
speld horen vallen. Nog stiller werd het toen 
de vaders en een oma van de zieke/overleden 
kinderen gezamenlijk een oranje wensballon 
de lucht in lieten gaan. Wat zou het toch mooi 
zijn als alle wensen die toen mee naar boven 
zijn gegaan, uit zouden komen…
Dat laatste is uiteindelijk waar we het voor 
doen; een persoonlijke uitdaging in een mooie 
omgeving met één doel, wetenschappelijk 
onderzoek naar energiestofwisselingsziekten 
ondersteunen. Mocht u in september 2013 
een mooie prestatie neer willen zetten, als vrij-
williger of als deelnemer, kijk dan op de site  
www.pyreneeenchallenge.nl. En mocht u 
het komende jaar op de Tourmalet komen?  
Bezoek dan ons monumentje op de parkeer-
plaats daar en laat ons via Ride4Kids weten 
hoe het er bij stond! •

Jasja Oosterhof
foto: Jasja Oosterhof
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CARNAVAL

Hieronder alvast een aantal data die u in uw 
agenda kunt noteren:

09-11-2012 Bingo avond
18-11-2012 50+ Zwetsmiddag
24-11-2012 Leutfestijn/Prins bekendma-
king
25-11-2012 50+ Zwetsmiddag
27-11-2012 Voorverkoop zwetsavonden
02-12-2012 Prinsreceptie

9 november 2012
Bingo avond
Een ouderwets gezellige avond waar vele 
leuke prijzen en een mooie hoofdprijs zijn te 
winnen welke gesponsord worden door di-
verse ondernemers uit de wijk.
De zaal gaat om 19.30 open, waarna de bin-
go-avond start rond 20.15 uur. Entree is gra-
tis en de bingokaarten kunnen op de avond 
zelf worden gekocht.

18 en 25 november 2012
50+ Zwetsmiddag
In samenwerking met Stichting Brandevoort 
in Actie worden er weer de fantastische 
50+ Zwetsmiddagen georganiseerd met de 
beste tonproaters en entertainmentgroepen 
uit de regio. De middagen starten om 15.00 
uur (zaal is open vanaf 14.30 uur) en zullen 
duren tot 19.45 uur. Een 3-gangendiner is 
inbegrepen.
De voorverkoop van de kaarten à e15,- per 
stuk zal plaatsvinden op 22 oktober van 

18.30 tot 20.00 uur in ‘t BrandPunt. De 
kaarten die eventueel nog overblijven, zijn 
na deze datum in ‘t BrandPunt aan de bar te 
koop. Maar wees op tijd, want op is op.

De artiesten:
18 november: Dubbel Trubbel, Christel van 
den Dungen, Duo Vreemd, Berry Knapen en 
Arian Compen.
25 november: Trio Muzikaal, Rob Scheepers 
(Sterksel), Zes kir nix, Jan Strik en Andy 
Marcelissen.

24 november 2012
Leutfestijn/Prinsbekendma-
king
Op deze geweldige feestavond zal de nieu-
we Prins der Brandeliers bekendgemaakt 
worden en zal onze huidige Prins Ronald 
d’n Urste zijn scepter overdragen. De beeld-
schone dames van de Dansgarde van De 
Brandeliers zullen op deze avond hun eerste 
optreden van het nieuwe seizoen hebben. 
Verder zullen de slagwerkers van onze zus-
terstichting De Brandeleros optreden en nog 
veel meer. Een avond dus om niet te missen. 
De zaal gaat open om 20.00 uur en het feest 
zal eindigen om 1.00 uur. Entree is gratis.

27 november
Voorverkoop Zwetsavonden
Op dinsdag 27 november vindt de voorver-
koop voor de zwetsavonden (georganiseerd 
in samenwerking met Stichting Brande-

voort in Actie) plaats. De voorverkoop duurt 
van 18.30 tot 20.00 uur. De data van de 
zwetsavonden zijn: 12 januari, 19 januari en  
2 februari. Entreekaarten kosten e12,50 
euro per stuk. De artiesten worden in de 
volgende Brandevoorter Courant bekend 
gemaakt, maar noteer de voorverkoopdatum 
alvast in uw agenda!
Exclusief voor alle leden van de Brande-
liers: op maandag 26 november vindt tussen 
18.30 en 20.00 uur de voorverkoop plaats 
voor leden van De Brandeliers. Leden van 
onze CS kunnen dan als eersten kaarten 
kopen.

2 december 2012
Prinsreceptie
Tijdens deze receptie kunnen alle wijkbewo-
ners de nieuwe Prins der Brandeliers komen 
feliciteren. Tussen 14.00 en 17.00 uur zal de 
Prins aanwezig zijn in wijkhuis ’t BrandPunt 
om al uw felicitaties in ontvangst te nemen.
Zo ziet u dus maar weer, reden te meer om 
deze data vrij te houden en te genieten van 
de carnavaleske sfeer in Brandevoort in de 
voorbereiding naar Carnaval 2013 waar CS 
De Brandeliers, binnen en buiten de wijk, 
weer duidelijk van zich zal laten horen.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook 
altijd terecht op onze website www.brande-
liers.com.

Met carnavaleske groet,
CS De Brandeliers •

Het carnavalsseizoen 2012-2013 staat weer voor de deur en dat bete-
kent dus weer veel bruisende carnavaleske activiteiten van de Brande-
voorter carnavalsstichting De Brandeliers.

art intocht sinterklaas '12.indd   1 19-09-12   13:42
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Het Carolus komt naar 
Brandevoort
deel 4 

Konden we vorige maand vanwege de Al-
catel-termijn alleen nog maar melden dat 
de stuurgroep besloten had welke bedrij-
ven de nieuwbouw mogen gaan realiseren, 
we kunnen in deze editie de namen bekend 
maken. Bouwbedrijf Van de Ven uit Veghel 
wordt de aannemer. Dit bedrijf is voor OMO 
een bekende partner. Zij hebben al eerder 
voor OMO gebouwd waaronder het Fioretti 
College te Veghel. Bovendien is het een be-

drijf waarbij de werknemers uit deze regio 
komen. Het elektrotechnisch gedeelte gaat 
verzorgd worden door Nikkelen Elektrotech-
niek uit Groesbeek en de werktuigbouwkun-
dige zaken door Oostendorp installatietech-
niek uit Tiel. 
Op bijgaande tekening ziet u een impressie 
van het nieuwe gebouw zoals dat gepresen-
teerd is aan het personeel van het Carolus. 
Aan de ene zijde van het gebouw zijn de 

leslokalen voor havo/vwo gevestigd en aan 
de andere zijde voor de leerlingen van mavo-
plus. Beide delen van het gebouw krijgen 
ook intern hun eigen kleurstelling. In en op 
de algemene ruimten zoals het plein, de aula 
en bij gymzalen kunnen de leerlingen elkaar 
ontmoeten. Helaas vindt de oplevering pas in 
mei 2014 plaats. Zowel leerlingen als perso-
neelsleden zouden de overstap nu al willen 
maken. •
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nieuws van het

Carolus Borromeus College

Eveline Knapen voor het twee-
de jaar Young M-Bassador
Op donderdag 20 september heeft Eveline 
Knapen meegedaan aan de wedstrijd om 
Young M-bassador te worden voor de pro-
vincie Noord-Brabant. In 2018 wil Brabant 
graag de nieuwe culturele hoofdstad van 
Europa worden. Om jongeren enthousiast te 
maken voor cultuur heeft de organisatie van-
af januari 2012 Young M-bassadors aange-
steld. Vorig schooljaar was Yvette Liebreks, 
eveneens leerling van het Carolus Borro-
meus College, één van de drie uitverkorenen. 
Ook dit schooljaar levert het Carolus we-
derom één van de drie M-Bassadors in de 
persoon van Eveline Knapen. Zij neemt het 
stokje van Yvette over. Wim van de Donk, 
commissaris van de Koningin, maakte de 
uitslag bekend. Hij zei daarbij: ”Het enthousi-
asme van deze jongeren bewijst maar weer 
eens hoe belangrijk cultuur is in ons leven. 
Zij willen zich inzetten voor de toekomst van 
Brabant en dat is ook precies waar we met 
2018 Eindhoven/Brabant aan werken. Ik fe-
liciteer hen van harte met de benoeming van 
M-Bassador voor de Culturele hoofdstad.” 
Ook wij wensen Eveline veel succes en voor-
al plezier met deze benoeming. Wilt u meer 
weten? Bekijk dan www.2018eindhoven.eu/
nieuws/mbassadorsbekend. 

Dickensnight
Het Carolus heeft als één van zijn uitgangs-

punten geformuleerd dat het een school in 
en voor de wijk wil zijn. Zo zullen verenigin-
gen gebruik kunnen maken van het school-
gebouw, maar zullen we ons ook naar buiten 
presenteren. De school zal zich dan ook een 
aantal verschillende wijzen presenteren tij-
dens de Dickensnight. 

Stagemarkt
Een nieuw fenomeen binnen het Carolus is 
de stagemarkt. Elke leerling in het voortge-
zet onderwijs is verplicht om een maatschap-

pelijke stage te lopen van minimaal der-
tig klokuren. Deze activiteit staat in op het 
programma van de leerlingen van 3 mavo,  
3 havo en 4 vwo met als doel jongeren kennis 
te laten maken met vrijwilligerswerk. De sta-
ge moet buiten de schooltijden plaatsvinden. 
Stagebiedende organisaties zijn bijvoorbeeld 
sportverenigingen, zorginstellingen maar 
ook op de begraafplaats kunnen werkzaam- 
heden worden verricht. De Helmondse scho-
len voor voortgezet onderwijs hebben voor 
veel scholen in Nederland als voorbeeld  
gediend. De toenmalige staatssecretaris, 
Marja van Bijsterveldt, heeft daarvoor zelfs 
een bezoek gebracht aan het Carolus. Hoe 
koppel je nu in een korte tijd leerlingen aan 
een stagebiedende organisatie. Dit school-
jaar is er gekozen voor een stagemarkt.  
Stagebiedende organisaties presenteren 
zich tijdens deze markt aan de leerlingen. 
Ter plaatse konden er afspraken worden  
gemaakt. De markt was een groot succes. 
De kans is dan ook groot dat u de komende 
tijd leerlingen van het Carolus tegenkomt bij 
één van deze organisaties. Hopelijk blijven 
ook dit jaar weer veel leerlingen het vrijwil-
ligerswerk doen. 

Inloopavond
Op donderdag 4 oktober was er een druk 
bezochte inloopavond voor de ouders van de 
leerlingen op de locatie Lauwerstraat. Het 
was de eerste kennismaking met het nieuwe 
schoolgebouw. Daarnaast konden de ouders 
in gesprek gaan met de aanwezige mentoren 
en docenten. Er waren zeer veel positieve re-
acties. De leerlingen zijn erg tevreden over de 
gang van zaken. Daar zijn we als school erg 
blij mee. Want het zijn de leerlingen voor wie 
we het doen. Op de foto ziet u één van hen. •
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Brandevoort viert Halloween

Halloween is een feestdag die vooral in Ier-
land, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten en Canada gevierd wordt. Maar de 
populariteit van Halloween groeit hard in Ne-
derland. Kinderen gaan langs versierde hui-
zen voor de zogenaamde trick-or-treat-tocht, 
pretparken worden omgetoverd en tal van 
halloweenfeesten georganiseerd. Ook Bran-
devoort viert Halloween, al sinds 2001. Op 
zaterdag 27 oktober, in het weekend dat de 
Brandevoorter Courant uitkomt, is onze wijk 
voor één dag omgetoverd tot Brandoween, 
de spookstad van Brabant. 

De naam Halloween is afgeleid van Hal-
low-e’en, oftewel All Hallows Eve, (Aller-
heiligenavond), de avond voor Allerheiligen,  
1 november. In de Keltische kalender begon 
het jaar op 1 november, dus 31 oktober was 

oudejaarsavond. De oogst was binnen, het 
zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en 
dus was er even tijd voor een vrije dag, het 
Keltische Nieuwjaar. De Kelten geloofden 
dat op deze dag de geesten van alle gestor-
venen van het afgelopen jaar terug kwamen 
om te proberen een levend lichaam in bezit 
te nemen voor het komende jaar.

Brandoween is een ware spookstad, waar 
voor jong en oud tal van activiteiten plaats-
vinden. De geesten, gestorvenen en heel 
veel spinnen lopen door onze straten, want 
dit jaar is het thema zwarte spinnen in de 
nacht. Speciaal voor de kinderen start het 
Brandoweenprogramma om 16.00 uur met 
de Halloween Kids Party & Workshop. Alleen 
kinderen die een kaartje hebben gekocht. 
kunnen hier aan meedoen. Om 17.30 uur  

begint het Griezel Hour en iedereen is wel-
kom. Maar pas op voor de levende spinnen. 
Aansluitend, om 18.30 uur, start de Lampi-
onoptocht. De tocht voert door het maïs en 
langs eng versierde huizen, straten en spe-
ciale spookpleinen in Schutsboom. Alle be-
zoekers krijgen een spookachtig schouwspel 
te zien.
Om 20.15 uur begint de Halloween After-
party. Deze party is gratis toegankelijk. Een 
DJ zorgt voor swingende muziek en volwas-
senen die nog niet genoeg hebben gegrie-
zeld, kunnen The Dungeon bezoeken. De 
thuisbasis voor alle activiteiten en de start 
van de tocht is de Brandevoortse Hoeve. 

Bezoek www.halloween.brandevoort.org of 
de Facebookpagina Brandoween.nl voor ge-
detailleerde informatie. •

Marc Dekkers
foto: Jan Dijstelbloem
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Modieus de winter in

Cora Brouwer
Foto: Rianne van Lierop

Na binnenkomst met een welkomstdrankje 
en -hapje werd het publiek getrakteerd op 
een wervelende show waarin de nieuw-
ste modetrends werden getoond; niet al-
leen op kledinggebied, maar natuurlijk ook 
wat betreft schoenmode en accessoires.  
Jolanda Blijenberg, Jolanda van Hoof, Ans 
van Tetrode, Elske van Hoeckel, Kaylie Ade-
laars, Ria van Beeck, Brigitte Hülck, Vicky 
Catalini, Wendy van den Broek en Greetje 
Swinkels, inmiddels bekende gezichten op 
de Brandevoorter catwalk, hadden er weer 
zichtbaar plezier in de kleding te showen. 
Perfect opgemaakt en gekapt door Ankie 
Puts en Petra Adelaars, liepen ze met veel 
schwung over het podium. Voor de toe-
schouwers was het een verademing eens 
naar normale vrouwen te kunnen kijken in 
plaats van naar minderjarige en graatmage-

re mannequins uit de modebladen. En het 
moet gezegd: het zag er allemaal prachtig 
uit.
 
Het was echter niet alleen vrolijkheid wat 
de klok sloeg: in het kader van oktober 
borstkankermaand las Hannie Stoffelen, 
schrijfster van Bergen verzetten na de  
diagnose borstkanker, passages voor uit 
haar boek. Het gaf een klein inkijkje in wat 
het voor je leven kan betekenen als je de  
diagnose borstkanker hebt gekregen. Soms 
zwaar, door alle behandelingen, maar ook 
met lichtpunten en vooral: hoop.

Buurtgenote Monica Lukassen-Strijbosch 
trad een aantal keer onder gitaarbegelei-
ding op. Ze maakt deel uit van de cover-
band Basic, waarmee zij op 4 november in 

De Geseldonk zal staan. Velen kennen haar 
ongetwijfeld nog van het ZonneBrandfesti-
val 2010, toen zij optrad met haar toenma-
lige band ZOUT.

Al met al was het een geslaagde avond, 
waarbij veel ideeën konden worden opge-
daan hoe de verschillende stukken die je 
nog in de kast hebt hangen met iets nieuws 
te combineren zijn. En een gelegenheid 
om eens gezellig bij te praten met men-
sen die je misschien al een tijdje niet had 
gesproken, om eventueel te netwerken of 
gewoon te genieten van een avondje uit. En 
als aangename verrassing kreeg iedereen 
een goodie bag mee naar huis, met daarin 
aardigheidjes van de winkeliers en andere 
ondernemers uit de wijk. Wat een leuk ge-
baar! •

Op 10 oktober stond de najaarsmodeshow van Boutique4MORE en 
Catalini Calzature weer op het programma. Een nieuwe Brandevoorter 
traditie, waar veel wijkgenotes op af waren gekomen: de grote zaal van 
’t BrandPunt was afgeladen vol.
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Een kijkje thuis in

Brandevoort

Brandevoort bestaat al weer tal van jaren en veel wijkbewoners heb-
ben hier hun droomplek gevonden. Waarom juist Brandevoort, waarom 
deze woning en waarom deze straat? Medebewoners geven een in-
kijkje in hun woning, hun keuzes en hun leven in Brandevoort. Herken 
je je in hun verhaal of juist niet? Wat zou er in de wijk nodig verbeterd of 
aangepakt moeten worden?

De Hoeves in Brandevoort, wat is dit toch 
een mooi deel van Brandevoort. De herfst-
kleuren geven de straten een extra landelijke 
sfeer. Deze maand nemen we een kijkje bij 
de Pundershoeve 11, bij Grace-Pamela (42 
jaar) Hiersteiner, zoon Marcus (10 jaar) en 
dochter Priscilla (10 jaar) Schulz. En natuur-
lijk niet te vergeten Okki de kat en Flosje het 
konijn. Bij aankomst krijg ik van het gezin 
een hartelijke ontvangst. 
In december 2007 kregen ze de sleutel 
en werden ze de eerste huurders van deze 
hoekwoning. Daarvoor hebben ze een aantal 
jaren aan ‘t Leemsveld in het deel Schuts-
boom gewoond. De sfeer en de stijl van de 
wijk beviel hen zo goed dat de keuze bij het 
verhuizen wederom viel op Brandevoort. Was 
Schutsboom inmiddels afgebouwd, hier in de 
Hoeves werd er rondom het huis nog volop 
gebouwd. Nu is het ook hier een gesettelde 
wijk met veel groen.
Tal van landelijke elementen zijn in de wo-
ning verwerkt, waardoor het huis aan de 
buitenkant een boerderijstijl heeft. Ook van 
binnen is het huis stijlvol ingericht. Vanuit de 
hal kom je in een gezellige woonkamer, in-
gericht in een moderne setting. In de open 
keuken is een moderne keuken geplaatst, 
waar het fornuis met vijf pitten een centrale 
plaats inneemt. “Heel handig bij het bereiden 
van Indonesische maaltijden, wat ik graag 
doe. En dan gezellig tafelen met vrienden 
aan de lange eettafel waar plaats is voor wel 
tien personen,” aldus Grace-Pamela. Aan de 
voorzijde van het huis, is er vanuit de zithoek 
een vrij uitzicht op een groen plein. Priscilla: 
“In de winter geeft de sneeuw een heel mooi 
beeld in de straat. Je kunt dan uren uit het 
raam kijken.” Daarnaast is er nog een heel 
handige dichte ruimte naast de keuken, dat 
is ingericht als was- en voorraadhok.
Boven, via de overloop, is er heel verrassend, 
een heel ruime badkamer. Daarnaast zijn er 
drie slaapkamers. Van origine had het huis 
twee kamers, maar de grootste kamer is in 
tweeën gesplitst, waardoor Priscilla en Mar-
cus ieder een eigen kamer hebben. Opval-
lend is de hoeveelheid ramen in het gehele 
huis, waardoor er veel licht in het huis kan 
doordringen. Daarnaast beschikt het gezin 

nog over een vliering, wat - zoals bij bijna ie-
dereen – dient als ‘rommelzolder’. 
Marcus en Priscilla zitten op Mondomijn. 
Marcus in groep 7 en Priscilla in groep 6. Ze 
hebben het daar erg naar hun zin. In hun vrije 
tijd krijgen ze sinds kort les bij de tennisver-
eniging Carolus. Priscilla zingt ook graag en 
Marcus is gek op alles wat met treinen te 
maken heeft. Dus niet alleen het bouwen 
van treinen van Lego City, later wil hij ook 
bij Prorail of de NS gaan werken. Priscilla, 
zijn tweelingszus, gaat toch voor kapster. 
Grace-Pamela werkt al weer enige jaren 
bij de thuiszorg. Dankbaar werk en goed te 
combineren met de schooltijden van de kin-

deren. Haar achtergrond ligt bij verpleging/
verzorging en ook heeft ze een opleiding 
tot schoonheidspecialiste gevolgd. Nu de 
kinderen wat groter zijn, heeft ze iets meer 
tijd voor zichzelf en sinds kort is ze dan ook 
gestart met een studie psychologie. “Thuis 
voor de buis zitten, is niets voor mij en ik 
vind het leuk om ook eens andere mensen 
te ontmoeten en mezelf weer eens verder te 
ontwikkelen. Een nieuwe uitdaging, waar ik 
in mijn dagelijks leven - zowel privé als werk 
- ook iets mee kan. Ik werk graag met men-
sen en als je meer inzicht hebt in mensen 
en hun gedrag/belevingen, dan kan je daar 
beter op anticiperen.” •
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Lever uw overbodig, maar bruikbaar en com-
pleet speelgoed in bij Stichting Speelkr8. 
Het krijgt een nieuwe bestemming bij bij-
standsgezinnen, zodat ook zij een leuke pak-
jesavond hebben. Tussen 12.00 en 15.00 
uur kunt u het afgeven op: 27 en 28 oktober 
bij Speeltuin de Kievit, Kerkstraat 10, Nue-
nen, 27 en 28 oktober en 3 en 4 november 
Waldeck Pyrmontstraat 19, Eindhoven.

Naai- en kniplessen, kleding maken op 
maat. Perfecte pasvorm en voor iedereen 
betaalbaar. Kleine groepen, ervaren lerares. 
Opgeven voor het nieuwe seizoen, 54 33 87.

BC`85 heeft weer plaats voor nieuwe le-
den. Wij trainen op maandagavond vanaf 
19.15 tot 22.15, uiteraard onder leiding 
van een deskundige trainer die recreanten 
en ook onze competitieteams traint. Lo-
catie: sporthal Brandevoort. Meer info op  
www.bc85helmond.nl.

Explorers Scouting Brandevoort zijn op 
zoek naar warme wollen dekens, voor als 
we weer in de winter gaan kamperen. We 
komen ze graag afhalen. Mailen of bellen 
kan naar engbers_niek@hotmail.com  
06 128 267 62. 

De Explorers van Scouting Brandevoort 
zijn op zoek naar een muziekinstallatie 
voor hun lokaal. Een CD-speler zou al heel 
erg fijn zijn. Wie kan ons hieraan helpen. 
Alvast bedankt. Mailen of bellen kan naar  
engbers_niek@hotmail.com - 06 128 
267 62. 

Doe op 2 november 2012 mee met de Dag 
van de Dialoog. Voor het eerst in Hel-
mond. Voor informatie en aanmelden zie 
www.helmondindialoog.nl. Aanmelden 
deelnemers tot 2 november.

brandjes
Heeft u een brandje opgegeven omdat u iets verloren hebt en heeft u 
het inmiddels terug? Heeft u iets gevonden dat al weer is aan de eige-
naar is geretourneerd? Laat het ons even weten, dan hoeft uw brandje 
niet gepubliceerd te worden.

De week van het geld

Super Sociaal
Super Sociaal is een Helmondse ‘super-
markt’, waar wekelijks vier- tot vijfhonderd 
gezinnen hun boodschappen mogen komen 
doen. Deze gezinnen behoren tot de kwets-
bare in onze Helmondse regio en hebben 
doorgaans per dag weinig of niets te beste-
den aan kleding, schoenen, of voedsel.
De Super Sociaal supermarkt helpt deze ge-
zinnen en zorgt daarbij voor de organisatie 
en de vrijwilligers, maar is voor alle produc-
ten (zoals etenswaren) volledig afhankelijk 
van financiële steun en/of goederen die 
door derden beschikbaar worden gesteld.

Brandevoortactie
Super Sociaal houdt in Brandevoort op 
woensdag 14 november van 17.00 tot 19.30 
uur een bijzondere inzamelingsactie van 
(houdbare) levensmiddelen. Leerlingen van 
het ROC Ter Aa (herkenbaar aan een speci-
ale button op hun kleding) halen - met heuse 
winkelwagentjes - de levensmiddelenpro-
ducten thuis bij u op. Deze leerlingen zijn al 
enkele maanden intensief bezig met allerlei 
voorbereidingen voor dit project, waaronder 
het maken van affiches die u binnenkort op 
allerlei plekken in Brandevoort tegenkomt. 
Als u overigens liever tussen 17.00 en 19.30 
uur uw levensmiddelenproducten zelf naar 
onze speciale kraam onder de Markthal 
brengt, kan dit natuurlijk ook.

Extra
Misschien kent u de Humanitas Ruilwinkel 
in Helmond. Deze winkel biedt allerlei spul-
letjes aan om te ruilen, zodat gezinnen met 
weinig geld toch regelmatig ‘nieuw’ speel-
goed of andere goederen kunnen (in)wisse-
len. Als extra geste bij de inzamelingsactie 
van de Super Sociaal biedt de Ruilwinkel u 
een klein cadeautje als tegenprestatie voor 
uw gulle levensmiddelengift. 

Agenda
Zet u dus 14 november in uw agenda en zet 
u ook alvast wat houdbare levensmiddelen 
klaar? Wij stellen dit zeer op prijs. U helpt 
daarmee gezinnen (onder andere met jonge 
kinderen) die nauwelijks keuzes kunnen ma-
ken en die dagelijks letterlijk elk dubbeltje 
tien keer moeten omdraaien. •
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Zonnebloem naar 
de Floriade

Paul Stege
Foto: Jan Dijstelbloem

De Zonnebloemafdeling Brandevoort heeft 
in haar korte bestaan al diverse activiteiten 
georganiseerd. De laatste was een bezoek 
aan de Floriade in Venlo waaraan een bus 
vol met gasten en begeleiders deelnamen.
Als een van de gasten doe ik hierbij een 
kort verslag van een onvergetelijke dag.
Toen ik op donderdagochtend 20 septem-
ber om half tien met mijn vriendin Wil kwam 
aanlopen bij ’t BrandPunt, stond de bus al te 
wachten. Ria en de vrijwilligers van de Zon-
nebloem stonden klaar voor de ontvangst 
van de gasten. Iedereen had er duidelijk zin 
in. In korte tijd zaten we allemaal in de bus 
en kon de trip beginnen. 
Aangekomen bij de Floriade werden de rol-
stoelen uitgereikt. De Zonnebloem stond 
die dag met ongeveer 500 rolstoelen klaar, 
waarvan een deel voor de groep Brande-
voort. Ook mij werd een rolstoel aangereikt. 
We waren amper binnen, toen een leuk ter-
ras en mooi weer onze zin in koffie prikkel-
den. Dus, de daad bij het woord gevoegd en 
eerst een kopje koffie met Limburgse vlaai 
genomen.
Vervolgens gestart met de bezichtiging van 
dit grootse evenement. Prachtige planten, 
mooie bloemen, schitterende kleuren. Met 
het mooie weer was het heerlijk om dit eve-
nement te kunnen bezoeken. Ik liep rustig 
achter mijn rolstoel, maar voelde na een 

poos dat de vermoeidheid me parten ging 
spelen. Na ongeveer een half uur werd ik 
‘met zachte dwang’ door Wil en Ria in de 
rolstoel gezet. Een aparte ervaring, omdat ik 
nog nooit in een rolstoel had gezeten en dat 
moment voor mijzelf zo lang mogelijk had 
willen uitstellen. De hoogte waarmee ik de 
blik op de planten en bloemen mocht rich-
ten veranderde wel, het beeld werd er niet 
minder mooi op. 
Om kwart voor een stond de tafel in het 
Rabobank-paviljoen gereed om de gasten 
van de Zonnebloem een lunch te bezorgen. 
Bij aankomst konden we plaats nemen aan 
een van de drie lange tafels die specifiek 
voor Brandevoort waren gereserveerd. Kof-
fie, thee, melk en karnemelk stonden al 
op tafel. Al snel werd de soep geserveerd, 
waarna de schalen met diverse broodjes 
volgden. Tot slot kregen we fruit aangebo-
den. Kortom, een prima lunch. 
Toen we buiten kwamen, zagen we dat er 
ergens in de omgeving brand was. Dikke 
zwarte rookpluimen hingen in de lucht. Aan-
gekomen bij de gondelbaan bleek dat deze, 
vanwege de brand, uit voorzorg gesloten 
was. Dan maar door met de wandeltocht. 
We liepen verder. In onze groep zaten Jan 
en Ria die beide al diverse malen in de Flo-
riade waren geweest. Voordeel daarvan was 
dat Jan de mooiste en de meest bijzondere 

plekjes kon laten zien. Bij de Willowman 
zagen we dat een stukje bos was ingericht 
als woonomgeving. Van wilgentenen waren 
kooitjes voor de dieren, doorgangen en een 
grote ronde zithoek gemaakt. De Willow-
man was met schoolkinderen in gesprek 
over de natuur. Overal hingen kaartjes met 
wensen van bezoekers betreffende de na-
tuur. Indrukwekkend om te zien.
Daarna wilden we richting de landenpavil-
joens. Onderweg daarheen werd echter ie-
dereen verzocht naar de uitgang te lopen 
en het terrein te verlaten. Dit in verband met 
de brand in een recyclingbedrijf dat zich op 
korte afstand van de Floriade bevindt. De 
directe uitgang dicht bij de parkeerplaats 
mocht niet meer genomen worden, waar-
door we via een lange omweg naar de bus 
moesten lopen. Daar aangekomen bleek 
dat een deel van de groep al veel eerder 
het terrein had moeten verlaten en rond 
drie uur bij de bus terug was. Onze groep 
maakte deel uit van het laatste deel van de 
Floriade dat ontruimd werd. Tegen vijf uur 
kon de bus vertrekken richting Helmond. 
Rond half zeven waren we terug in Brande-
voort, waar ieder ook nog een stormparaplu 
van de Rabobank kreeg aangeboden. Het 
was een prachtige dag.
Mijn dank aan de Zonnebloem, de vrijwilli-
gers en aan de Rabobank. •



www.brandevoortercourant .n l

42

VDL
High tech achter een klassieke gevel

Al vanaf het moment dat de bedrijfsgebou-
wen aan de Brandevoortse Dreef neergezet 
zijn, wilde ik graag weten wat zich daarbin-
nen afspeelde. Enige weken geleden kon 
aan mijn nieuwsgierigheid een eind gemaakt 
worden, omdat Jeroen van den Hurk, mana-
ging director van VDL Brandevoort, de BC 
uitnodigde voor een bezoek om het ons te 
vertellen.
Op deze locatie maken ze industrial modules. 
Nu zullen er best wel een paar mensen on-
der onze lezers zijn die denken: daar schiet 
ik nog niets mee op, dus zal ik proberen het 
uit te leggen.
De klanten van VDL zijn producenten van 
machines. Daarin zitten diverse halffabrica-
ten en uiteindelijk komt uit die machines een 
product. Machinebouwers moeten hun ma-
chines constant sneller en beter maken en 
dat kunnen ze niet altijd zelf. Bepaalde zaken 
besteden ze dan graag uit aan iemand die 

dat wel kan en zo komt het dat VDL Brande-
voort een toeleverancier is voor zijn klanten. 
Het bedrijf levert ook veel aan de medische 
industrie en bijvoorbeeld aan ASML.
In Brandevoort werken ongeveer 180 men-
sen. Op de site van VDL kun je de hoeveel-
heid aan bedrijven zien waar in totaal onge-
veer 8000 mensen werkzaam zijn. Er is een 
busfabriek, werk in de automotive-sector, 
health care, energie en voedingsmiddelen. 
Ook worden hier in Brandevoort de beweg-
wijzeringsborden voor Rijkswaterstaat ge-
maakt. Die moeten ’s nachts geplaatst wor-
den. De rijksweg gaat dan dicht.

De slogan bij VDL is kracht door samenwer-
king. Dit kan inhouden dat personeel uitge-
leend kan worden aan een van de andere 
bedrijven, als de aard van de werkzaamhe-
den dit tenminste toelaat.

In de fabrieken in Brandevoort is een mi-
cromontagehal, een schone hal (clean room 
waar mensen in stofvrije pakken werken), 
de hal voor modulebouw en een productie-
hal. Daar staan onder andere pons- en plas-
masnijmachines. Die werken vierentwintig 
uur van de dag. Voor de nacht worden alle 
materialen klaargelegd en de machines 
zijn zo geprogrammeerd, dat ze zelfstandig 
kunnen doorgaan. Mocht er echter een pro-
bleem optreden dan gaat het alarm af bij de 
dienstdoende medewerker die dan helaas 
het warme bed zal moeten verlaten om het 
euvel te verhelpen. 

Als deze uitgave op tijd bij u in de bus valt, 
kunt u misschien nog besluiten naar de open 
dag te gaan, die plaatsvindt op 27 oktober 
tussen 12.00 en 16.00 uur, zoals u in de ac-
tiviteitenkalender in de vorige BC hebt kun-
nen lezen. Ik wens u veel kijkplezier. •

Kiki Krabbendam
Foto: Vincent Knoops
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KBO St. Lucia
viert diamanten jubileum

De KBO-afdeling St. Lucia is in 1952 op-
gericht en viert dit jaar haar zestigste ver-
jaardag. KBO is een vrijwilligersorganisatie 
voor senioren en de afdeling St. Lucia wordt 
gevormd door de leden uit Mierlo-Hout en 
Brandevoort. Vele activiteiten stonden dit 
jaar in het teken van dit jubileum. Zondag 16 
september was de officiële herdenkingsdag 
die begon met een Plechtige Eucharistievie-
ring in de St. Lucia-kerk. Om deze misviering 
extra feestelijk te maken, was ook het Gilde 
St. Antonius Abt, aangevuld met leden van 

St. Sebastiaan uit Mierlo aanwezig. Daar-
naast vormden de drie koren, Cantemus Do-
mini, St. Lucia en Het Houts Gemengd Koor, 
met dirigent Frank Pieper, met gezangen 
voor een mooie muzikale opluistering.

Na een smaakvolle koffietafel voor bestuur 
en genodigden was er een receptie in zaal 
Adelaars. Vanaf 14.00 uur was het een 
komen en gaan van leden, besturen van 
plaatselijke verenigingen en verwante KBO-
afdelingen. Het gemeentebestuur van Hel-

mond werd vertegenwoordigd door de wet-
houder, mevrouw De Leeuw-Koppejans. Zij 
sprak woorden van felicitatie en waardering, 
in het bijzonder voor het bestuur en de vrij-
willigers die in de voorbije zestig jaar in de 
weer zijn geweest om hun achterban op vele 
terreinen ontspanning en ondersteuning te 
geven. Ook mevrouw Noij bedankte namens 
het KBO-Brabant-bestuur alle vrijwilligers 
hartelijk voor hun inzet voor de vereniging. 
Onder het genot van een drankje werd deze 
feestelijke dag afgesloten. •
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Top1Toys  
De speelgoedkast van Brandevoort

Marga Dobma
Foto: Rianne van Lierop

Han Sneijers wordt op 27 oktober 1968 
geboren in Mierlo-Hout (toen nog Mierlo) in 
een gezin dat bestaat uit vader, moeder en 
een jongere broer.
Han gaat in zijn geboorteplaats naar de ba-
sisschool, waarna hij doorstroomt naar de lts 
in Helmond, richting installatietechnieken. 
Na vijf jaar behaalt hij zijn einddiploma en 
volgt in die zelfde periode ook nog de in die 
tijd bestaande opleiding niveauverbetering, 
wat een jaar extra vergt. Hij wil zich graag 
verder bekwamen in dezelfde studierichting 
en kiest daarom voor een vervolgopleiding 
met tegelijkertijd werken en leren richting 
installatietechniek. 
Hij krijgt een baan bij het installatiebedrijf 
Kuypers in Helmond en gaat gelijktijdig naar 
school in Den Bosch. Hij blijft hier ongeveer 
twee jaar en zoekt dan een nieuwe kans 
bij Jos van Houtum, eveneens een installa-
tiebedrijf. Hier blijft hij al met al een jaar of 
vijftien. Han besteedt zijn tijd goed, want hij 
behaalt hier zijn diploma vakbekwaamheid 
installatietechniek in 1990. Zijn werkzaam-
heden liggen op het gebied van cv-techniek. 
Ondertussen gaat hij - wat in die jaren nog 
een verplicht nummer is - in militaire dienst, 
wat een jaar in beslag neemt. 
Han, die dan nog thuis woont, verhuist dan 
met het ouderlijk gezin naar de Windmolen-
straat, ook in Mierlo-Hout.
In 1988, hij is dan twintig jaar, komt hij op 
dansschool Van Kooten in de Heistraat zijn 

vrouw, Jolanda Sanders, tegen. Het is met-
een liefde op het eerste gezicht. Omdat 
Jolanda nog steeds te jong is om na een 
‘normale verkeringstijd’ te gaan trouwen en 
samenwonen in die tijd nog niet echt aan de 
orde was, blijft het een aantal jaren bij een 
stevige verkering.
Omdat Kemkens een bedrijf in ontwikkeling 
is, ziet Han hier meer toekomstkansen en 
gaat daar als cv-monteur werken. Deze kan-
sen komen ook inderdaad, want hij promo-
veert tot werkvoorbereider. Hij blijft in totaal 
zo’n veertien jaar bij dit bedrijf, waarvan de 
laatste tien jaar als werkvoorbereider/planner. 

Als Han 29, en Jolanda 23 jaar is, beslui-
ten ze te gaan samenwonen in hun eigen 
huis op De Akkers. Dit omdat Brandevoort 
nog even op zich laat wachten: deze keuze 
wordt dan ook snel gemaakt. Maar wanneer 
in Brandevoort gebouwd gaat worden, zijn 
Han en Jolanda één van de eersten die hier 
een kavel bemachtigen. En na drie jaar met 
plezier in De Akkers gewoond te hebben, 
krijgen ze in 2000 bericht dat ze hier kunnen 
gaan bouwen. In die tijd lukt het meteen hun 
huis te verkopen. De bouw in Brandevoort, 
aan de Stepekolk-Oost, gaat voorspoedig en 
in 2001 trekken ze, als een van de eerste 
bewoners van de wijk, in hun nieuwe pand. 

In november 2002 wordt zoon Tom geboren 
en januari 2006 volgt Koen. Omdat Han en 

Jolanda eigenlijk liever aan de andere zijde 
van de Brandevoortse Dreef willen wonen, 
zetten ze hun huis aan de Stepekolk-Oost te 
koop. Als dat eenmaal gelukt is, wil het gezin 
Sneijers het liefst in de buurt van hun nieuwe 
speelgoedzaak Top1Toys gaan wonen.

In 2010 staat in de BC een advertentie waar-
in gevraagd wordt naar een franchisenemer 
voor een speelgoedwinkel. Op dat moment 
zijn zowel Jolanda als Han aan een nieuwe 
uitdaging toe en na rijp beraad neemt Han 
ontslag bij de firma Kemkens en besluit hij te 
starten met speelgoedwinkel Top1Toys. De 
KvK-inschrijving van zijn nieuwe zaak vindt 
plaats in maart 2011. De naam Top1Toys 
is van de franchisegever en hieraan is, in dit 
geval, Brandevoort gekoppeld. Op 10 mei 
2012 vindt de opening van de nieuwe zaak 
plaats aan de Laan door de Veste 116.
Han hoopt, met hulp van zijn vrouw Jolanda 
(werkzaam in de zorg aan de Franciscanes-
senhof in Mierlo), dat Top1ToysBandevoort 
uitgroeit tot een goed lopende speelgoed-
zaak waarnaar de wijkbewoners snel de weg 
zullen weten te vinden.
Het gezin Sneijers vindt Brandevoort top en 
ze hopen hier nog lang, gezond en gezellig te 
kunnen werken en leven.
Na Han, namens de BC, bedankt te heb-
ben voor de gastvrijheid, wensen wij hem 
en zijn gezin alle goeds en succes voor de 
toekomst. •
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Bouw Sporthuis
De maand september

Week 36
In deze week werd de keldervloer van de 
kleed- en doucheruimten gestort. Er kon 
niet direct worden doorgewerkt, omdat de 
gestorte beton moest uitharden. In de loop 
van de week werd een begin gemaakt met 
het stellen van de bekisting voor de beton-
nen buitenwanden. Dit wordt in twee ge-
deelten uitgevoerd. 
 
Week 37
Er werd verder gewerkt aan de bekisting 
van de betonnen buitenwanden en na het 
storten vond het ontkisten plaats om vervol-
gens de andere helft te gaan bekisten en 
dan te storten. De planning kwam gunstig 
uit, want er kon nog voor het weekend ge-
stort worden.

Week 38
Na het ontkisten van het tweede gedeelte 
werden er reparaties gedaan en werd de 
buitenkant waterdicht afgewerkt en aan de 
buitenzijde bekleed met isolatiemateriaal. 
Daarna begon het stelwerk voor de bui-
tenmuren onder het maaiveld om daarna 
te gaan metselen. Ook werd een aanvang 
gemaakt met het stellen van de profielen en 
kozijnen van de kleed- en doucheruimten. 

Week 39
Deze week begon men, na een stortvloed in 
het weekend, met het leegpompen van de 
kelder. Het stelwerk ging door en de met-
selaars begonnen met het metselen van de 
binnenwanden. Deels is dat schoonmetsel-
werk en voor het andere deel vuil metsel-
werk, omdat daar wandtegels zijn voorzien.
Bij het schone metselwerk worden ook spe-
ciale betonstenen gebruikt om leidingwerk 
en wandcontactdozen te verwerken. Je 
kunt geen sleuven frezen. •

Henk Noort
Foto: Henk Noort
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We zijn weer begonnen. We hebben met 
alle leden een evaluatie gehouden over 
het afgelopen jaar, waarbij we natuurlijk 
ook het commentaar van de evaluatie-
formulieren hebben meegenomen. Nu 
zijn we weer klaar voor een nieuwe start. 
Helaas zijn sommige commissieleden ge-
stopt, maar gelukkig mogen we ook weer 
nieuwe leden verwelkomen. De eerste 

stappen die we nu moeten zetten, zijn het 
samenstellen van de commissies, het be-
denken van een nieuw thema en dan zo 
vlug mogelijk beginnen te bedenken hoe 
we de week kunnen gaan invullen. Uiter-
aard is het ook noodzakelijk om een be-
leid voor de toekomst vast te gaan leggen. 
Hoe zorgen we ervoor dat er over tien 
jaar nog steeds een Kindervakantieweek 

Brandevoort bestaat. Ook daar zullen we 
dit jaar tijd in gaan investeren. Iedereen 
is weer enthousiast en we hebben er al-
lemaal weer heel veel zin in. Enkele com-
missies kunnen nog hulp gebruiken dus 
mocht je nog wat tijd over hebben, geef je 
dan op via info@kvwbrandevoort.nl.

Tot de volgende BC! •

Kindervakantieweek

Marielle Terwisse

nieuws van de reporters van De Vendelier

groep 8A!

Vrijdag 5 oktober kwam er een schijfster in 
groep 8a van De Vendelier op bezoek. Dat 
was Els Rooijers. Je kunt haar kennen van 
de boeken: Joep en de blauwe tijger en de 
serie van Pareltje. 
Jullie denken nu vast: “Er komt niet zomaar 
een schrijfster, waarom kwam ze nou in de 
klas bij jullie.” Dat hadden we aan Joep te 
danken. Hij heeft een boek beoordeeld en 
tips gegeven om het zo leuk mogelijk voor 
kinderen te maken. 
Het gaat om het boek Roofoverval. Joep 
staat met zijn hoofd op de kaft van het boek. 
Het verhaal gaat over 3 freerunners en die 

heten: Niels, Pepijn en Adil. Hun bijnamen 
zijn Mus, Peppie en Banaan. Deze bevriende 
freerunners moeten een diamantroof stop-
pen die in de winkel van een van hun ooms 
heeft plaatsgevonden. De freerunners gaan 
de hele tijd achter de dieven aan. Ze krijgen 
rare berichten van ‘een dokter’ en mogen bij 
een geheime organisatie werken. Kortom 
heel spannend en super vet allemaal. Ben 
je benieuwd, ga het boek dan snel halen of 
lenen. 
 
Omdat Joep aan het boek heeft meege-
werkt, werd het boek officieel in de klas 

overhandigd. Ze heeft aan de hand van een 
PowerPoint veel verteld over haar andere 
boeken. Els Rooijers vertelde in de klas dat 
ze op haar 34e is begonnen met schrijven. 
Haar eerste boek maakte ze voor haar doch-
ter en is nooit uitgegeven. We mochten al-
lerlei vragen stellen en Els heeft uitgebreid 
voorgelezen. Ze las zelfs een stuk van het 
manuscript van deel twee voor. Dit verhaal 
is nog niet uit, dus het was een echte pri-
meur. Als klap op de vuurpijl kreeg iedereen 
uit groep 8a het boek Roofoverval. Ze heeft 
alle boeken gesigneerd. Het was een onver-
getelijke dag. •

Joep en Luke
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Judoka Maud
tweede in België 

De Brandevoorter judoka Maud van der 
Sommen, lid van Essink Sportcentrum 
(Eindhoven), is in oktober tweede gewor-
den tijdens het internationale judotoernooi 
om de ‘Pot van Olen’ in het Belgische Olen. 
Aan het toernooi werd deelgenomen door 
judoka’s uit Nederland, België, Duitsland en 
Engeland. Maud bleef tot in de finale on-
geslagen. In de finale moest ze haar meer-
dere erkennen in de Belgische Anouk Mae-
kelemberg. 

Maud volgt haar middelbare schooloplei-
ding in Eindhoven aan het St. Joriscollege 
en maakt deel uit van het LOOT-project om 
zo in de toekomst school en topsport com-
bineerbaar te maken. 

De komende maanden zal Maud flink extra 
trainen, omdat ze uitgenodigd is in decem-
ber deel te nemen aan een Internationaal 
uitwisselingsprogramma in het Japanse Fu-
kuoka. Zij zal daar, samen met een zestal 
andere judoka’s van Essink Sportcentrum, 
deelnemen aan een trainingsstage, team-
wedstrijden en een culturele uitwisseling. •

Voor een ieder met MS, een 
collectant in de bres

Eén op de duizend mensen in Nederland 
krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een 
niet te genezen ziekte van het centrale ze-
nuwstelsel.

De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen 
tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je 
op het punt staat een studie te volgen of 
aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de 
toekomst niet meer zeker. Wat kun je wel 
blijven doen en wat niet meer? Niemand 
weet hoe MS zich ontwikkelt.

Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart 
met het organiseren van een landelijke 
collecteweek. Er zijn nu circa 10.000 col-
lectanten, nog lang niet overal wordt gecol-
lecteerd.
Het streven is om voor elke MS-patiënt, 
een collectant op straat te zien tijdens de 
collecteweek. 17.000 mensen met Multiple 
Sclerose verdienen net zoveel collectanten. 

Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor 
mensen met MS door het geven van dui-

delijke voorlichting en het financieren van 
toegepast wetenschappelijk onderzoek.
Het Fonds kan haar werk alleen doen dank-
zij giften. De huis aan huis collecte in no-
vember is de belangrijkste inkomstenbron.
De collecteweek is van 19 tot en met 24 
november. Meld je aan bij het Nationaal 
MS Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of via 
010 591 98 39. Donaties klein of groot zijn 
welkom op giro 5057 in Maassluis. Namens 
alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk 
dank! •
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Mondomijn biedt lessen 
Instrumentale Muzikale 
Vorming

Het komende schooljaar biedt Mondomijn 
voor de tweede keer lessen Muziekoriënta-
tie aan voor kinderen vanaf zeven jaar. Alle 
kinderen van Mondomijn, of een andere 
school in Brandevoort, mogen deelnemen 
aan de cursus Muziekoriëntatie (dertig les-
sen op woensdagmiddag met van 12.30 tot 
13.00 uur lunch, van 13.00 tot 14.00 uur 
les).
Wilt uw kind wel iets doen met muziek? Dan 
is IMV (Instrumentale Muzikale Vorming) 
zeker een optie! In de lessen leren kinderen 
spelenderwijs noten lezen en ritmes gebrui-

ken. Ook maken ze kennis met allerlei mu-
ziekinstrumenten door eraan te voelen en er 
zelfs even op spelen. Aan het einde van de 
cursus kan uw kind natuurlijk laten zien en 
horen wat het allemaal heeft geleerd.

Kosten
De kosten bedragen e200,- voor dertig les-
sen, inclusief lunch. Kinderen die via Mon-
domijn deelnemen, krijgen korting. Voor hen 
bedragen de kosten e190,- voor dertig les-
sen, inclusief lunch. Dit bedrag dient u over 
te maken na bevestiging van inschrijving op 

14.95.35.406 ten name van Mondomijn on-
der vermelding van IVM. 

Wilt u dat uw kind hieraan deelneemt? Dan 
kunt u zich inschrijven via a.vandervrande@
mondomijn.nl, graag naam en achternaam 
van uw kind, de leeftijd, welke school, uw 
adres en telefoonnummer waarop u over-
dag te bereiken bent.

Wij hopen uw kind(eren) bij de muziekoriën-
tatie te mogen begroeten! •

Kinderboekenweek op 
De Vendelier: hallo wereld
Het thema van de Kinderboekenweek en 
schoolproject op basisschool De Vendelier 
was dit jaar Hallo wereld, een thema over 
verschillende landen en culturen. Als ope-
ning heeft elke groep een boek over een 
ander land of cultuur gekregen waarmee in 
de klas gewerkt is.
Maandag 24 september vond de officiële 
opening van Hallo wereld plaats. In ’t Brand-
Punt gaf verhalenverteller Adrie Gloudemans 

een verteltheatervoorstelling voor alle kinde-
ren van De Vendelier: De trommel vertelt. Hij 
nam de kinderen mee naar een wereld waar 
tussen woorden altijd wel ritmische klanken 
te horen zijn, zoals het geluid van de djembe, 
de doendoen, de tama, n’goni en andere in-
strumenten uit West-Afrika.
Na de voorstelling waren de kinderen in de 
stemming om andere landen en culturen te 
gaan ontdekken en werd er in elke groep 

gewerkt met het gekregen boek. Er werden 
verhalen geschreven en voorgelezen, leer-
krachten lazen in elkaars groepen voor, werk-
stukken en boeken werden gemaakt en spe-
len uit andere landen werden gespeeld. Dit 
alles (en nog meer) werd vastgelegd in een 
wereldkrant waarin alle leerlingen van elkaar 
konden lezen wat er gedaan was. Kortom: 
het waren wereldse weken op De Vendelier 
waarin heel wat boekenpret is beleefd! •

Trouwerij op kinderdag- 
verblijf Hoevestein
Bij Spring kinderdagverblijf Hoevestein 
hadden wij een zeer bijzondere activiteit op 
vrijdag 21 september. Een heuse trouwerij 
van leidster Lian met haar Paul. De recep-
tie voor ouders en kinderen was namelijk op 
het kinderdagverblijf zelf! Ter voorbereiding 
en als attentie hebben de kinderen een trou-
werij nagespeeld. Daarvan is een fotoboek 
gemaakt, dat nu ook in de leeshoek ligt. Tij-
dens de receptie in de hal van ons kinder-
dagverblijf was er champagne, lekkers en 
heel veel ballonnen. De kinderen keken met 
open monden naar hun leidster die er nu zo 

sprookjesachtig uitzag. Lian en Paul kunnen 
nog lang nagenieten, want we hebben sa-
men ballonnen opgelaten met briefkaarten 
eraan. De ontvangers is gevraagd een wens 
naar het bruidspaar te zenden. De kinderen 
zelf kregen natuurlijk ook een ballon mee 
naar huis, anders zouden er tranen vloeien.

Wij vonden het een hele eer dat zij deze 
speciale dag bij en met ons wilden vieren. 
Bedankt daarvoor, zo ook voor de ouders en 
kinderen die mede gezorgd hebben voor een 
onvergetelijke dag. •
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Oktoberpuzzel

De septemberpuzzel is gewonnen door G. Krijnen. Gefeliciteerd! De oplossing is: Ook in Brandevoort is de 
zomer voorbij en de herfst begonnen.

Deze maand een woordzoeker. Het woord dat u in de puzzel niet kunt wegstrepen is de oplossing. De redac-
tie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante 
prijs. De oplossing kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. De 
uiterste inleverdatum is 11 november. Succes!
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Profiteer mee van de zon 
op Brandevoort

Morgen Groene Energie is de naam van een 
coöperatie op het gebied van groene ener-
gie. Zij heeft tot doel om haar leden finan-
cieel voordeel te geven bij het gebruik van 
groene energie en deze energie ook zoveel 
mogelijk zelf lokaal op te wekken. Na Nue-
nen heeft nu ook Helmond sinds kort een 
afdeling van Morgen Groene Energie (MGE). 
Zij werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers en 
zonder winstoogmerk. Als er financieel voor-
deel behaald wordt, komt dit ten goede aan 
de coöperatie en haar leden. Iedereen kan lid 
worden. In MGE Helmond zijn ook bewoners 
uit Brandevoort actief. 
We streven naar 100% groene energie, 
zoveel mogelijk zelf en lokaal opgewekt. 
We zijn ons ervan bewust dat de energie-
voorziening snel moet verduurzamen, in 
het belang van een leefbare toekomst voor 
onze kinderen en kleinkinderen. Er zijn tal-
loze mogelijkheden om dat concreet vorm 
te geven, met ook nog de nodige financi-
ele voordelen. MGE koopt collectief groene 
energie in die gegarandeerd goedkoper is 
dan de standaard variabele prijs van grijze 
energie van de grote energieleveranciers. 
Door lid te worden van MGE word je auto-
matisch afnemer van groene energie via een 
gerenommeerde groene energieleverancier. 
MGE regelt de overstap. Zie verder ook  
www.morgengroeneenergie.nl.

Project met zonne-energie
Het gezegde ‘voor niets gaat de zon op’ is 

een waarheid als een koe. De zon is een fan-
tastische energiebron, want je kunt groene 
stroom opwekken met zonnepanelen en wa-
ter verwarmen met zonnecollectoren. Elke 
woning heeft wel een stuk dak dat geschikt 
is om er panelen op te leggen. 
De afdeling Nuenen van MGE begon af-
gelopen zomer een collectief project zon-
ne-energie. Enkele tientallen Nuenenaren 
schreven in. Intussen ligt er al voor enkele 
tonnen aan zonnepanelen op hun daken. De 
coöperatie Morgen Groene Energie organi-
seerde dit project. Door samen in te kopen 
bedong MGE een aantrekkelijke prijs en zijn 
panelen van goede kwaliteit gegarandeerd. 
Een deelnemer aan het project: “Met de zon-
nepanelen op ons dak besparen we aanzien-
lijk op onze energierekening. Met slechts 
acht panelen wekken we op jaarbasis zo’n 
1700 kWh op, dat levert nu per jaar toch 
mooi een besparing van bijna e400,- op 
onze energierekening. Rekening houdend 
met de ontwikkeling van de energieprijs en 
de nu beschikbare subsidieregeling, is de in-
vestering daarmee in minder dan acht jaar 
terugverdiend.”
De afdeling Helmond van MGE heeft beslo-
ten een vergelijkbaar zonne-energieproject 
te gaan opzetten, met name in de wijken 
Brandevoort en Stiphout. Zodoende krijgen 
de bewoners van deze wijken een uitgelezen 
kans om geld te besparen op hun energiere-
kening en mee te werken aan het verduurza-
men van de energievoorziening.

De daken van Brandevoort
Brandevoort is wat betreft vormgeving 
en beeldkwaliteit een unieke wijk. Bij de 
totstandkoming en handhaving worden al-
lerlei regels opgelegd om deze kwaliteit 
te handhaven. Je hoort wel eens dat het 
daarom verboden is om zonder toestem-
ming of vergunning van de gemeente zon-
nepanelen op je dak te leggen. Actieve 
Brandevoorter leden van MGE Helmond 
zijn in deze materie gedoken. Zij zijn tot 
de conclusie gekomen dat voor de daken 
in Brandevoort geen beperking geldt met 
betrekking tot het leggen van zonnepa-
nelen. Dit staat zelfs expliciet vermeld in 
de folder Handhaving Beeldkwaliteit. Een 
eigenaar die zonnepanelen op zijn dak wil, 
hoeft hiervoor geen vergunning aan te vra-
gen. Het is logisch is dat men dit op zo 
esthetisch mogelijk probeert uit te voeren. 
MGE kan daarbij helpen.

Informatieavond
Morgen Groene Energie organiseert op 
dinsdagavond 13 november voor belang-
stellenden een informatieavond. De avond 
begint om 20.00 uur en vindt plaats in zaal 
De Smed, Dorpsstraat 40, Stiphout. Er wordt 
informatie gegeven over Morgen Groene 
Energie en over het zonnepanelenproject. 
Aanmelden voor vrijblijvende deelname aan 
dit project kan door een e-mail te sturen aan  
zonnepanelen@morgengroeneenergie.nl. •
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Wat is het?
Bij een kind met oorpijn is bijna altijd het 
middenoor ontstoken. Soms komt er ette-
rig of bloederig vocht uit één of beide oren. 
Kinderen onder de twee jaar hebben er vaak 
koorts bij. Een kind kan behoorlijk ziek zijn 
van oorpijn, waardoor het niet goed eet of 
slaapt. Een baby kan oorpijn hebben als hij 
huilend wakker wordt en naar de oren grijpt 
of met het hoofd rolt.
De gehoorgang kan rood en gezwollen zijn. 
Soms schilfert de huid of komt er wat vocht 
uit het oor. Meestal ziet u er niets van, om-
dat de ontsteking diep in de gehoorgang zit. 
Soms zijn de schilfering en roodheid al aan 
het begin van de gehoorgang te zien. Men-
sen met een smalle gehoorgang hebben va-
ker last van een ontsteking.

Waardoor komt het?
Het oor bestaat uit het buitenoor, het mid-
denoor en het binnenoor. De oorschelp en de 
gehoorgang vormen het buitenoor. Buitenoor 
en middenoor worden door het trommelvlies 
gescheiden. De buis van Eustachius verbindt 
het middenoor met de neus-/keelholte.
Een ontsteking van het middenoor begint 
meestal met een verkoudheid. Dan zwelt het 
slijmvlies van de neus-/keelholte op. Hier-
door kan de verbinding tussen neus-/keel-
holte en middenoor (de buis van Eustachius) 
dichtgaan. Het middenoor is dan afgesloten. 
Virussen of bacteriën in het middenoor kun-
nen zich dan gaan vermenigvuldigen. Zo 
vormt zich een ontsteking, die vaak gepaard 
gaat met koorts. Door de ontsteking ontstaat 
vocht. Het vocht kan niet weg omdat de buis 
van Eustachius dicht zit. Door de ophoping 
van vocht komt er druk op het trommelvlies 
te staan en dat doet pijn. Soms breekt het 
trommelvlies open en loopt het ontstekings-
vocht naar buiten. De pijn verdwijnt dan 
meestal snel. Het trommelvlies gaat daarna 
vanzelf weer dicht.
Een ontsteking van de gehoorgang wordt 
meestal door een bacterie of een schimmel 
veroorzaakt. Oorsmeer beschermt tegen ont-
stekingen, maar in een vochtige omgeving, 
zoals een zwembad, geeft het oorsmeer min-
der bescherming. Ook het schoonmaken van 
uw oren met een wattenstokje kan een ont-
steking veroorzaken. Wattenstokjes duwen 

het oorsmeer vaak dieper de gehoorgang 
in. Er vormt zich dan een prop, waardoor het 
gehoor vermindert. In de broeierige ruimte 
achter de prop kan gemakkelijk een ontste-
king ontstaan. 

Kan het kwaad?
Bijna ieder kind krijgt wel eens een mid-
denoorontsteking. Het kind kan er last van 
hebben en er ziek van zijn, maar het is niet 
gevaarlijk. Meestal zijn de pijn en de koorts 
binnen drie dagen verdwenen. Binnen tien da-
gen is het oor weer helemaal genezen. Soms 
hoort het kind nog een paar weken niet zo 
goed. Een kind met een oorontsteking hoeft 
niet perse binnen te blijven. Ook douchen kan 
geen kwaad. Ook een ontsteking van de ge-
hoorgang kan weinig kwaad. Meestal is de 
gehoorgang binnen drie weken genezen.

Wat kunt u er zelf aan doen?
- Zieke kinderen moeten genoeg drinken.  
 Dat geldt ook voor een kind met oorpijn.  
 Het is niet erg als het kind niet wil eten.
- Tegen de pijn kan paracetamol helpen. Bij  
 de drogist of apotheek kan men u vertellen  
 wat de juiste dosering en de juiste vorm is  
 (drankje, tablet of zetpil).
- U kunt bij de drogist of apotheek neus- 
 druppels kopen die de zwelling van het  
 neusslijmvlies verminderen. Hierdoor gaat  

 de buis van Eustachius vaak weer open en  
 kan het ontstekingsvocht weglopen. Ge- 
 bruik deze druppels niet vaker dan drie  
 keer per dag en niet langer dan zeven da- 
 gen achter elkaar.
- Gebruik geen wattenstokjes, lucifers of  
 haarspelden om de gehoorgang schoon  
 te maken. Dat kan irritatie en ontstekingen  
 veroorzaken. Haal alleen zichtbaar oor- 
 smeer weg.

Wanneer naar de huisarts?
Bij kinderen moet u contact opnemen met 
uw huisarts:
- als u vermoedt dat een kind, jonger dan  
 twee jaar, oorpijn heeft;
- als een kind, ouder dan twee jaar, drie da- 
 gen oorpijn en koorts heeft;
- als uw kind voor de derde keer binnen een  
 jaar oorpijn heeft;
- als er langer dan een week vocht uit een  
 oor loopt;
- als het oor van uw kind van het hoofd gaat  
 afstaan;
- als uw kind zieker wordt, suf wordt, slecht  
 drinkt of aldoor blijft huilen.

Wanneer er andere verschijnselen zijn waar-
over u zich zorgen maakt, overleg dan met 
uw huisarts. Kijk voor meer informatie op 
www.thuisarts.nl. •

Mama, 
ik heb zo’n pijn in mijn oor

U herkent het vast wel: de hele nacht met een huilend kind met oorpijn 
opgezeten. Wat kan ik nu doen, wanneer moet ik naar de dokter?

Victor Kaiser
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Samen moeten we de 
inbrekers stoppen!

Een inbreker vertelt: “Ik sta er regelmatig 
van te kijken hoe makkelijk mensen het mij 
maken. Het enige wat ik moet doen, is goed 
opletten. Een goede woning heb ik zo gevon-
den. Op het moment dat het net donker is, 
zie ik in één oogopslag waar niemand thuis 
is. Nonchalant loop ik dan naar de achterkant 
en ik sta zo in de achtertuin. Daar zit meestal 
het goedkope hang- en sluitwerk. Klimmen, 
raam open wrikken en binnen ben ik. Binnen 
een paar minuten sta ik weer buiten en ben 
ik weg. Niemand heeft me gezien of heeft de 
politie gebeld.”
Gemiddeld kost het een inbreker maar drie 
minuten om uw huis binnen te komen, waar-
devolle goederen mee te nemen en het ha-
zenpad te kiezen.

Donkere dagen
De dagen worden weer korter en de nachten 
langer. Een goed moment om, als het donker 
wordt, eens kritisch naar uw woning te kijken 
aan de buitenzijde. Probeer eens met een 
inbrekersoog te kijken. Een inbreker ‘klust’ 
het liefst als niemand hem ziet. Dus in het 
donker, verscholen achter een struik. Kijkt u 
eens naar uw ramen en deuren in combina-
tie met de planten in uw tuin. Die ene struik 
is wel erg hard gegroeid, als er iemand bij de 
voordeur bezig is, staat hij dan in het donker 
en uit het zicht van de weg? Of is dat bij een 
raam het geval? 

Verlichting
Zeker net zo belangrijk is de verlichting 
rondom uw huis. Zit uw voordeur onder een 
carport, dan is dat bij voorbaat al aantrek-
kelijk voor een inbreker. Niet te zien vanaf 
de weg en hij kan zich snel verschuilen ach-
ter de auto, die onder die carport staat. Dat 
geldt ook voor ramen aan de zijkant van een 
huis of aan de achterzijde. Ideale werkplek-
ken voor een inbreker, omdat hij uit het zicht 
staat en vaak in het donker. Een heel sim-
pele manier om de kans op inbraak op die 
plekken te verminderen, is het realiseren van 
goede verlichting. Dat kan een lamp zijn die 
constant brandt of een lamp met een bewe-
gingssensor. Van belang is dat de verlichting 
ervoor zorgt dat een eventuele inbreker niet 
zomaar zijn gang kan gaan en sneller ont-
dekt kan worden.

Oproep aan inwoners
Wilt u dat wij inbrekers pakken? Zorg er dan 
voor dat we hen op heterdaad kunnen be-
trappen. Vertrouwt u een situatie niet? Bel 
ons dan direct, ook als u twijfelt. Meld ver-
dachte personen, vreemde auto’s of situaties 
direct bij de politie via 112. 
Daarnaast kunt u preventieve maatregelen 
nemen, zoals het zorgen voor degelijk hang- 
en sluitwerk en de woning goed afgesloten 
achterlaten als u weggaat. Voor tips en infor-
matie over het offensief tegen woninginbre-
kers, kunt u terecht op de speciale website 
www.samentegeninbrekers.nl. Of volg ons 
op Twitter: www.twitter.com/Tegeninbrekers. 
Ook op www.politiekeurmerkveiligwonen.nl 
vindt u preventietips. 

Aangifte doen
Is er toch bij u ingebroken of is er een poging 
gedaan? Dan is het van belang dat u altijd 
aangifte doet. De politie kan dan een onder-
zoek instellen en gericht surveilleren. Ook kan 
met uw aangifte een aangehouden verdachte 
vervolgd worden. Uiteraard kunt u voor uw 
aangifte terecht op het politiebureau. Kijk 
voor aangiftemogelijkheden op www.politie.nl.

Melden!
Natuurlijk let de politie op vreemde en ver-
dachte situaties in uw wijk. Daar kunnen wij 
uw ogen en oren goed bij gebruiken. Ziet u 
iets wat niet in de haak is, of lijkt? Meld dit 
direct bij de politie. Melding doen van inbraak 
of verdachte situatie? Bel 112 bij heterdaad 
en 0900-8844 achteraf. •

Slot opengebroken, ruit ingeslagen, een koevoet tussen de deur en 
alles overhoop gehaald: u komt thuis en ontdekt dat een inbreker uw 
waardevolle spullen heeft meegenomen. En misschien nog wel het 
ergste... er heeft een onbekend iemand door uw huis gelopen en aan 
uw eigendommen gezeten. U voelt zich niet meer veilig in uw eigen huis 
en slaapt slecht.

www.samentegeninbrekers.nl

Voorkom bezoek van ongenode gasten
Laat licht branden

Inbreker…
is nooit welkom

Natuurlijk let de politi e op vreemde 
en verdachte situati es in uw wijk. Daar 
kunnen wij úw ogen en oren goed bij 
gebruiken. Ziet u iets wat niet in de 
haak is... of lijkt? Meld dit direct bij 
de politi e.

Melding doen van inbraak of verdachte 
situati e? Bel 112 bij heterdaad en 
0900-8844 achteraf. 
Let ook extra op het 
huis van uw buren!
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Even de wijk uit
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Blaaskapel
Sinds drie maanden beschikt Helmond over 
een nieuwe blaaskapel met de naam Doar 
zin ze. De kapel bestaat op dit moment uit 
twaalf muzikanten die gezelligheid en mu-
ziek maken het belangrijkste vinden. De 
muziek die gebracht wordt, varieert van ge-
zellige herkenbare deuntjes tot Top 40-num-
mers. Optredens vinden plaats bij evene-
menten als braderieën, kapellenfestivals of 
gewoon wat op onze weg komt. Dit alles ook 
met een knipoog naar carnaval, zonder ons 
te binden aan een carnavalsvereniging. Op 
dit moment heeft de kapel een paar vaca-
tures in de trompetsectie. Speelt u trompet 
en houdt u van gezellige muziek, neem dan 
contact op met Harry Zoll, telefoon 51 76 
65. Andere instrumenten zijn uiteraard van 
harte welkom. Repetities vinden plaats op 
woensdagavond in gemeenschapshuis De 
Loop in Brouwhuis.

Amerikaanse topmodellen en 
andere stukken
Onder de titel Amerikaanse topmodellen en 
andere stukken toont het Gemeentemuseum 
tot en met 20 januari in de Boscotondohal 
meer dan dertig bijzondere kunstwerken uit 
de eigen collectie hedendaagse kunst. Rode 
draad in de tentoonstelling is de kritische 
blik van hedendaagse kunstenaars op roem, 
onze consumptiemaatschappij, glamour, de 
metropool en de financiële wereld. 

In de tentoonstelling zijn zowel recente aan-
kopen uit de periode 2008-2012 als high-
lights uit de collectie te zien. Vrijwel alle 
kunstvormen zijn vertegenwoordigd in deze 
expositie.
 
America’s Next Topmodel
De titel van de tentoonstelling is ontleend 
aan een indrukwekkende aanwinst van Adri-
aan van der Ploeg. De installatie met de titel 
A Roman Holiday (2009) toont maar liefst 
zesendertig opzienbarende momenten uit 
het televisieprogramma America’s Next Top-
model. Het werk, dat over drie wanden is 
verdeeld, laat bijvoorbeeld zien hoe kort en 

vergankelijk de 15 minutes of fame werke-
lijk zijn. De druk om niet te falen is immens 
groot. 
In Amerikaanse Topmodellen en andere 
stukken is werk te zien van onder meer de 
volgende kunstenaars: Dondi White (VS), 
Robert Combas (FR), Nederlandse en bui-
tenlandse schilderkunst van René Daniëls, 
Rob Verf, Gé-Karel van der Sterren, Julian 
Opie (GB) en Sven Kroner (D). Verder is er 
fotografie van Inez van Lamsweerde, Steven 
Meisel (VS), Steven Klein (VS), Anton Cor-
bijn, Philip-Lorca diCorcia (VS), Michael Wolf 
(D), Paul M. Smith (GB), Anthony Goicolea 
(VS) en Susan Anderson (VS).

Achttiende consumentenbeurs 
wordt groots feest
Als een van de weinige beurzen in de regio, 
is de Consumentenbeurs Helmond, georga-
niseerd door Ondernemers Vereniging Mier-
lo-Hout al jaren een succes. In drie dagen 
tijd meer dan 7000 bezoekers ontvangen; 
dat geeft aan dat deze beurs een onmisbare 
schakel is tussen ondernemer en consu-
ment.
Op vrijdag 2 (18.00-22.00 uur), zaterdag 3 
(11.00-17.00 uur) en zondag 4 november 
(11.00-17.00 uur) zullen meer dan zestig 
standhouders op 1000m² beursvloer in pro-
fessionele stands zich presenteren aan de 
bezoekers. 
Al met al een groots ontmoetingsfeest, in 
Sporthal Polaris en De Geseldonk, voor 
consument en ondernemer, die elkaar hard 
nodig hebben in onze regio. Schrijf de data 
alvast op uw kalender en graag tot ziens. 
www.ovmh.nl

Natuurwerkdag IVN-Helmond
Natuurwerkdag Helmond
In Helmond wordt natuurgebied De Bunder-
tjes onder handen genomen. Hier is veel be-
heerwerk te doen, maar bij wijze van eerste 
proef gaan IVN-leden en andere vrijwilligers 
een dagje nieuwe natuur aanplanten in het 
gebied direct ten noorden van het koeienpad 
vlakbij de Saxofoonstraat. Weilanden wor-
den daar de komende jaren omgevormd tot 

natuurgebied en daar horen brede stroken 
struikgewas bij, die zullen bestaan uit zwarte 
elzen, wilgen, hazelaar en meidoorn. Vrijwil-
ligers gaan daarom op zaterdag 3 november 
een kleine 4000 van deze jonge struiken 
aanplanten.

Wie helpt er mee?
Het IVN heeft heel wat leden, maar zeker 
niet genoeg om de aangenomen klus zo-
maar eventjes te klaren. Het zou geweldig 
zijn om met minstens vijftig man (en vrouw!) 
in de weer te zijn. Ook zo’n zin om er eens 
een dagje lekker tegenaan te gaan? Laat het 
IVN dan even weten dat je ook mee komt 
helpen. Ga naar www.ivn.nl/helmond en vul 
het aanmeldformulier meteen even in. Dan 
weten de IVN’ers wie er, behalve de leden 
zelf, nog extra aanwezig zullen zijn bij de eer-
ste Natuurwerkdag in Helmond.

Postzegeltentoonstelling Pro-
Phil 2012
Postzegelvereniging De Helmveste, een ver-
eniging met bijna 200 leden uit Helmond en 
de omliggende dorpen, waaronder vele leden 
uit Brandevoort, organiseert iedere vijf jaar 
een mooie tentoonstelling van alles wat met 
het postzegelverzamelen te maken heeft. Dit 
jaar in De Fonkel. Al het verzamelde materi-
aal, zoals postzegels, brieven, kaarten, stem-
pels, boekjes en nog veel meer, worden in 
een speciaal gemaakte verzamelopzet bijeen 
gebracht. Het geheel van zo’n verzameling 
vertelt vervolgens een verhaal of belicht een 
thema, dat op een voor een ieder duidelijke 
manier wordt gepresenteerd. Het kan een 
landenverzameling zijn, maar vooral ook on-
derwerpen die de maker ervan boeien. 
Verder zijn er tijdens de tentoonstelling ook 
een jeugdhoek, handelaren, nieuwtjesdienst, 
een speciale door Post.NL uitgegeven ten-
toonstellingspostzegels, en uitgebreide 
voorlichting over het postzegels verzamelen. 
Graag nodigen wij u uit om te komen kijken 
in Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 12, 
op zaterdag 3 november van 11.00 tot 17.00 
uur en zondag 4 november van 10.00 tot 
16.00 uur. Toegang is gratis. •
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PROTESTANTSE GEMEENTE TE HELMOND 

Bethlehemkerk - ‘t Trefpunt 
Sperwerstraat  2 - hoek Valkstraat, 5702 PJ  Helmond

e-mail adres: info@bethlehemkerk-helmond.nl
website: www.bethlehemkerk-helmond.nl 
Ledenadministratie: Kerkelijk Bureau:

Sperwerstraat 2, 5702 PJ  Helmond, telefoon 53 94 70

Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
Ds. C. Flier is wijkpredikant tel. 513076
Contactpersoon voor de wijk is Mevr. Jacqueline Noort, tel. 667080

Er is geen vast spreekuur, maar per telefoon of per e-mail is een afspraak te maken.
 
Erediensten:  Iedere zondagmorgen om 10.00 uur (zie website of het kerkblad Perspektief)
Er is een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar, en voor de wat oudere kinderen is er een kindernevendienst.

Op de eerste en derde zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.

De diakenen zijn aangesteld om aandacht te geven aan diegenen die daar om vragen. Ook zamelen 
zij geld in, zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en reageren bij verzoeken om financiële onder-
steuning. Onze diaconie is op zoek naar iemand die: het financieel geweten wil zijn, de betalingen 

wil verzorgen, de begroting en jaarrekening kan opstellen en de diakenen wil ondersteunen bij 
keuzes en hulpvragen. Hierbij moet vermeld worden dat de boekhouding wordt gedaan door het 

kerkelijk bureau. U kunt informatie inwinnen via: diaconiepghelmond@gmail.com.

PAROCHIENIEUWS VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER

vANuiT de pArocHiekerk
SiNT LuciA, mierLo-HouT
voor de wijken: St. Anna, Brandevoort, Helmond 
West, Mierlo-Hout, Suytkade

Hoofdstraat 157, 5706 AL  Helmond.
J.M.M. v.d. Laar, pastoor/deken
telefoon: 52 29 30
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl 
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.

spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
 donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
 of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl
WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie en voor 
andere actuele berichten bezoek eens onze web-
site: www.st-lucia.nl/www.damiaanhelmond.nl

Eucharistievieringen Parochiekerk St. Lucia, Hoofd-
straat 159:
Zaterdag 19.00 uur, zondag 10.15 uur.

PAROCHIEBESTUUR: H. DAMIAAN DE VEUSTER
Dhr. J. Drouen
Mevr. I. v. Hoof-Raaijmakers
Pastoor J. v.d. Laar
Dhr. G.J.C. van Stratum
Mevr. T. v.d. Westerlo-van Oorschot
Dhr. A. van de Walle

vormSeL 2012 LuciAkerk!
Namenlijst Vormsel.
Charlie Rijvers, Catoke Rijvers, Myma van der 
Heijden, Bart Bergkamp, Bram Bergkamp, Djardi 
Martina, Renske van Griensven, Kim Bijnen, Lieke 
Olijve, Jordy Sauvé, Bram van de Warrenburg, Fleur 
v.d. Warrenburg, Senna Verhofstadt, 
Lex Welten, Robynn van Kessel, Laura Meeuw-
sen, Mike Huijbregts, Tessa Roijackers, Salvatore 
Trovatello, Ilse Trieling, Dominic van Bladel, Damain 
Donkers, Jaleesa Damen, Kamil Maseu, Nienke 
Bukkems, Eveline Stommels, Eline de Beer, Lars 
van Breugel, Nikki van Duijnhoven, Nynke van Hout, 
Manon Kuypers, Emma Crooijmans, Noa v.d. Laar, 
Stan Holzken, Bjorn Groenen, Madison van Schijn-
del, Myrna van den Bungelaar, Marieke v. Beek, Luuk 
Vervoort, Anne Smeets, Shu Lin Janssen, Evie v.d. 
Hurk, Marlies Steehouder, Shealyn Cornelissen, Ma-
verick Mulkens, Linn Hermsen, Lindsey v.d. Linden, 
Milou Konings, Lieke Jurrius, Romy Manders, Wouter 
v.d. Kerkhof.

vieriNGeN:
Voorbereidingsviering zaterdag 3 november 19.00u 
voor alle vormelingen en hun ouders m.m.v. Gastkoor 
JAIR.
VORMSELVIERINGEN ZONDAG 18 NOVEMBER 
m.m.v. Gastkoor LIGHTHOUSE:
10.15u Viering Odulfusschool 
12.15u Viering De Vendelier, De Joris, ’t Baken, en 
overige scholen 
Dankviering zaterdag 8 december 19.00u m.m.v. 
Gastkoor De Halmen, tevens kunnen dan de 
vormselfoto’s gratis worden afgehaald in de kerk.



 

Halloween komt eraan, dus pom-
poen is welhaast onvermijdelijk. 
Deze maand een risotto.

PomPoeNriSotto

INGREDIëNTEN:

43 eetlepels olijfolie
2 sjalotjes, fijngesnipperd
1 knoflookteen, uit de knijper
1 salieblaadje
250 gram geschilde, in blokjes gesneden pom-
poen
280 gram risottorijst
± 500 ml groentebouillon (blokje)
75 ml witte wijn
2 eetlepels citroensap
½ eetlepel geraspte gember
1 eetlepel fijngehakte platte peterselie
± 30 gram boter
Parmezaanse kaas naar smaak
peper en zout

BEREIDINGSWIJZE:

Fruit de helft van de sjalotjes en knoflook in 
2 lepels olie samen met de salie. Als de sjalot 
glazig is, de pompoen toevoegen, en met dek-
sel op de pan garen. Verwijder de salie en prak 
het mengsel. Breng op smaak met peper en 
zout en zet weg.
Was de rijst en laat deze uitlekken. Breng de 
bouillon aan de kook en haal van het vuur. Fruit 
in de overgebleven olie de rest van de sjalotjes 
en knoflook glazig. Voeg de rijst toe en fruit 
de rijst glazig. Doe de wijn erbij en roer alles 
goed door op laag vuur. Voeg de bouillon er le-
pel voor lepel, al roerend bij. Wacht telkens tot 
het vocht is opgenomen. Als de rijst half gaar 
is (proeven!), gember, pompoenmengsel en de 
helft van de peterselie toevoegen. Blijf bouil-
lon toevoegen tot de rijst al dente is. Haal de 
pan van het vuur, roer er de boter, citroensap 
en Parmezaanse kaas doorheen. Controleer op 
peper en zout. Garneer met de rest van de pe-
terselie en Parmezaanse kaas.
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a We hebben weer een leuke actuele kleurplaat 

gevonden voor jullie en wij hopen dat jullie er weer 

iets moois van maken. Dus leef je uit en lever hem 

in op: Biezenlaan 18 vóór 11 november 2012. 

voornaam:.......................................................

achternaam:...................................................

adres:..................................................................

postcode:.........................................................

leeftijd:.............jaar,  jongen/meisje

i . v.m.  met  de n ieuwe drukwerkspeci f icat ies  bereik  je  het 
beste  resul taat  a ls  je  de k leurplaat  kopieert  op normaal 

papier  of  downloadt  v ia  www.brandevoortercourant .n l
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 van brandevoort

Dit zijn de uitslagen van de kleur-
wedstrijd waar jullie weer enorm je 

best op hebben gedaan. De win-
naars van de prijzen zijn:

 
Kiki Captein 7 jaar 
Fee Janssen 8 jaar

Babet van Breugel 6 jaar
 

De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd. 

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.

De prijzen worden aangeboden door

Dorpsstraat 142 - (centrum) mierLo - tel.: (0492) 66 12 05
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UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ BRANDEVOORTER COURANT OKTOBER NUMMER
9 november

BEHEER WIJKHUIS ’T BRANDPUNT
u kunt op twee manieren een ruimte in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:

e-mail: beheerder@brandpunt.info  • telefoon 43 20 13
adres: Biezenlaan 29, 5708 ZD  Helmond-Brandevoort 

COMMISSIES, VERTEGENWOORDIGERS EN HUN MAILADRESSEN

Wijkraad Fons Bosman wijkraad@brandevoort.org
’t BrandPunt  Fons Bosman  secretaris@brandpunt.info
Commissie Buurtpreventie  Adriaan van Veggel  preventerven@brandevoort.org
Chilll-house     Sandra Geleijns chill-house@brandevoort.org
Stichting Dickensnight Brandevoort Jet de Laat  voorzitter@dickensnight.nl
Commissie speelvoorz./groen  Henk Noort spelengroen@brandevoort.org
Commissie webmasters Herbert von Reth  webmaster@brandevoort.org
Brandevoort in actie Fons Bosman secretaris@brandevoortinactie.nl
Brandevoorterdag Jan Drouen voorzitter@brandevoorterdag.nl
Scouting Brandevoort  Peter van den Endert groepsvoorzitter@scoutingbrandevoort.nl
Fotoclub Brandevoort Secretariaat fotoclub.secretariaat@brandevoort.org
Startpagina Brandevoort Herbert von Reth info@brandevoort.nu
Commissie Kindervakantieweek Marielle Terwisse info@kvwbrandevoort.nl
CS de Brandeliers Audrey Tijssen info@brandeliers.com
Bridgeclub ‘t BrandPunt Irma van den Hurk ivdhurk@xs4all.nl
Winkeliersvereniging Brandevoort info@winkelcentrumbrandevoort.nl
Clientenraad stichting gezondheidscentrum Brandevoort clientenraad@sgcb.nl
sv Brandevoort Roland Koster r.koster@svbrandevoort.nl
Stichting sporten en bewegen in Brandevoort Rene van den Berg renevandenberg59@gmail.com
Brandeleros Audrey Tijssen-Geboers info@brandeleros.nl
Computerclub Ivo Senssen computerclub@onsbrabantnet.nl
Basketball Black Shots Erik van Eert info@blackshots.nl
Biljartclub Brandevoort in Actie Nick de Rooij biljartclub@brandevoort.org
KoBra (koor Brandevoort) Folly van Dijk info@koorbrandevoort.nl

Activiteitenkalender	  2012	  
	  
Oktober	  
Datum	   Organisatie	   Activiteit	   Tijd	   Contactpersoon	  
27	  okt	   VDL	   Open	  dag	  VDL	   12	  –	  16.00	  uur	   VDL	   	  	  505800	  
27	  okt	   Halloween	  Br.	   Halloween	   16.00	  uur	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
28	  okt	   SBO	   Korenfestival	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
	  
November	  
Datum	   Organisatie	   Activiteit	   Tijd	   Contactpersoon	  
3-‐4	  nov	   SBIA	   Jazz	  Danzz	  Neota	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
09	  nov	   Brand.	  Cour.	   Inleveren	  kopij	  	   Voor	  18.00	  uur	   C.	  Brouwer	   	  	  663650	  
09	  nov	   SBIA	   Single	  Café	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
09	  nov	   SBIA	   Bingo	  –	  avond	   19.30	  uur	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
11	  nov	   SBIA	   Tweedehands	  speelgoed	   10.00	  uur	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
18	  nov	   De	  Brandeliers	   Senioren	  zwetsmiddag	   15.00	  uur	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
19	  nov	   SBIA	   Einde	  nominatie	  Brandev.	   	   Site	  Brandevoorter	  
24	  nov	   De	  Brandeliers	   Leutfestijn	  De	  Brandeliers	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
25	  nov	   SBIA	   Intocht	  Sinterklaas	   14.00	  uur	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
25	  nov	   De	  Brandeliers	   Senioren	  zwetsmiddag	   15.00	  uur	  	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
27	  nov	   De	  Brandeliers	   Voorverkoop	  zwetsavond	   18.30	  uur	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
30	  nov	   Brand.	  Cour.	   Distributie	  nr	  9	   18.00	  uur	   P.	  Princen	   	  	  665781	  
	  
December	  
Datum	   Organisatie	   Activiteit	   Tijd	   Contactpersoon	  
02	  dec	   De	  Brandeliers	   Prinsreceptie	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
09	  dec	   Brand.	  Cour.	   Inleveren	  kopij	  	   Voor	  18.00	  uur	   C.	  Brouwer	   	  	  663650	  
09	  dec	   Dick.	  Werkgr.	   Dickensnight	   	   	  
12	  dec	   De	  Brandeliers	   Brandeliersavond	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
14	  dec	   SBIA	   Single	  café	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
16	  dec	   SBIA	   Eetpunt	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
23	  dec	   SBIA	   Kerstconcert	  	   14	  –	  16.00	  u	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
24	  –	  2	  jan	   SBIA	   ’t	  BrandPunt	  gesloten	  
28	  dec	   Brand.	  Cour.	   Distributie	  nr	  10	   18.00	  uur	   P.	  Princen	   	  	  665781	  

Bron	  :	  www.kalenderbrandevoort.nl.	  	  	  Wijzigingen	  voorbehouden.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Activiteitenkalender 2012 
 
September 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
30 sept SBIA Trimloop Rondje Brandvrt 11.00 uur ’t BrandPunt   432013 
 
Oktober 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
05 okt Brand. Cour. Inleveren kopij Voor 18.00 uur C. Brouwer   663650 
05 okt SBIA Single café 20.30-00.30 u ’t BrandPunt   432013 
10 okt SBIA Modeshow Boutique4more 19.30-22.00 u ’t BrandPunt   432013 
13-14 ok Houtse Toneel Toneel ‘Uit Eten’ 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
26 okt Brand. Courant Distributie nr 8 18.00 uur P. Princen   665781 
27 okt VDL Open dag VDL 12 – 16.00 uur VDL   505800 
27 okt SBIA Halloween 16.00 uur ’t BrandPunt   432013 
28 okt SBIA Korenfestival  ’t BrandPunt   432013 
 
November 
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
3-4 nov SBIA Jazz Danzz Neota  ’t BrandPunt   432013 
09 nov Brand. Cour. Inleveren kopij  Voor 18.00 uur C. Brouwer   663650 
18 nov SBIA Senioren zwetsmiddag 15.00 uur ’t BrandPunt   432013 
24 nov SBIA Leutfestijn De Brandeliers  ’t BrandPunt   432013 
25 nov SBIA Intocht Sinterklaas  ’t BrandPunt   432013 
25 nov SBIA Senioren zwetsmiddag 15.00 uur  ’t BrandPunt   432013 
30 nov Brand. Courant Distributie nr 9 18.00 uur P. Princen   665781 

Bron : www.kalenderbrandevoort.nl.   Wijzigingen voorbehouden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

activiteitenkalender 2012
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ALArmNummer 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

GG&Gd 58 48 88
GGd brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Patricia van Dijk & Patrick de Vogel  0900 - 88 44
             e-mail patricia.van.dijk.meijer@brabant-zo.politie.nl of patrick.de.vogel@brabant-zo.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 Merlijn Schoots 50 47 05
  dr. Keuning en dr. Smeulders 50 47 06
  fax 50 47 03
  bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 
Apotheek Brandevoort 37 00 47
de Zorgboog - kruiswerk, consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling 0900 - 899 86 36
Logopedie - Renate Jacobs 50 47 10
podotherapie Van Iersel / De Greef 50 47 20 
Haptotherapiepraktijk Brandevoort  50 47 25 
Fysiotherapie De Veste (ook manuele therapie) 50 47 30
orthopedagogenpraktijk Brandevoort - drs. Fannie Heesakkers-van Ansem 59 95 64 
psychologiepraktijk Brandevoort - drs. K. Itz-Seckl 52 46 53 
maatschappelijke werk levgroep  53 91 04
  Kristen Bouten en Nienke Crijns 59 89 89

Logopedie - Callista Lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
verloskundigen
  “Brandevoort” - Leen van Leuken & Marinda van de Rijt  50 47 12
  “Helmond” L. Daamen, M. Daamen - de Jong, W. van Melis-van Hout, L. Backx 53 28 00
   Margo van de Bunt - Le Loux 66 38 99
Haptotherapie - John Kivits 06 - 49 22 55 50
kraamzorg Homecare 0900 - 206 44 44
kraamzorg de Zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale  0900 - 899 86 36 
mee Helmond - ondersteuning bij leven met een beperking 32 80 00
moeders voor moeders - Sandra Rondeel 51 49 11
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - Carlijn Bamberger  66 47 22
remedial Teaching - Susanne Kuijken 33 26 83
remedial Teacher - Hannie Verhofstad 52 79 77
Tandarts - H. Koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
praktijk voor mondhygiëne - Lilian Schouten 66 46 44
Natuurgeneeskundig therapeute - Hélène Corbijn 06 - 47 66 41 94
Jongerenwerker swh Helmond-West & Brandevoort - Jochem Zwerus 06 - 42 96 73 43

ScHoLeN, kiNderopvANG eN BuiTeNScHooLSe opvANG 
o.B.S. Brandevoort, De Plaetse 150 66 78 57
                                 Laan Door De Veste 98 66 29 62
de vendelier, Schutsboom 67, Stepekolk - Oost 53  52 04 34
mondomijn, Laan Door De Veste 1000 66 28 94

korein kinderplein, Laan door de Veste 1000 66 28 94
peuterspeelzaal ot & Sien (Spring), Moerdonksvoort 1 06 - 50 86 38 03
peuterspeelzaal Jip & Janneke (Spring), Koolstraat 3 43 24 30
vestein buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf (Spring), Koolstraat 1 43 24 30
Topstars buitenschoolse opvang (Spring), Biezenlaan 29 (Wijkhuis ‘t BrandPunt) 06 - 21 71 88 65
Trommeltje buitenschoolse opvang (Spring), Iekendonksevoort 49 52 11 18
dik Trom kinderdagverblijf (Spring), Moerdonksvoort 1 33 51 92
dik Trom buitenschoolse opvang (Spring), Moerdonksvoort 1 33 51 92
Spetters buitenschoolse opvang (Spring), Stepekolk-Oost 53 06 - 34 42 46 20 
Gastouderburo Spring, Windmolenstraat 1 088 - 208 82 02
Gastouderburo Flex 06 - 24 47 71 78
crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis 06 - 33 08 65 34
kinderopvang Humanitas, gastoudercentrale 045 - 561 53 40
kinderdagverblijf villa vrolijk, Geldropseweg 43 32 04 05
Hoevestein kinderdagverblijf (Spring), Herenlaan 200 (onderdeel openbaar kindcentrum Brandevoort) 66 62 11
Hoevestein buitenschoolse opvang (Spring), Vaartsestraat 3 (onderdeel openbaar kindcentrum Brandevoort) 06 - 15 83 13 52b
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