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uw stem voor de helmonder van het jaar. 
dat is het idee.
Kent u een Helmonds persoon of instelling die zich op cultureel, sociaal of maatschappelijk 
gebied verdienstelijk heeft gemaakt voor onze stad? En vindt u deze dé kandidaat voor de 
Helmonder van het Jaar 2012? Stuur uw brief met motivatie naar:  
Rabobank Helmond, afdeling communicatie, Kerkstraat 33, 5701 PL Helmond of per mail 
naar communicatie@helmond.rabobank.nl

Lees meer op www.rabobank.nl/helmond

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/helmond

Kent u de
helmonder van
het jaar 2012?

Helmonder
van het jaar

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

Een nieuwe rubriek over lijf en leven. Deze 
maand over de verzorging van de man. De 
mannenhuid is ruim twintig procent dik-
ker, en is vetter en elastischer dan de huid 
van de vrouw. De poriën zijn groter. Door 
al deze verschillen is het gewoon slimmer 
dat de heren hun eigen verzorgingspro-
ducten aanschaffen.

Deze bewoner en vele andere bewoners maken zich zorgen 
over het verkeer van en naar school. Het is vooral ‘s ochtends 
een drukte van jewelste op weg naar school. Filevorming is 
geen uitzondering. Verkeersregels worden vaak niet in acht 
genomen en in deze bijna winterse periode nemen veel men-
sen niet eens de moeite om de beslagen ramen van de auto 
schoon te maken. Niet nadenkend dus over de risico’s die 
andere weggebruikers lopen; gedrag dat misschien wel als 
egoïstisch te bestempelen is.

Maandenlang wordt er door de leden van 
Rolschaatsvereniging Olympia uit Mierlo 
hard getraind en over een paar weken is 
het dan zover! Op 22 en 23 december 
kunt u genieten van een spectaculaire rol-
schaatsshow. Sporthal De Weijer in Mierlo 
wordt speciaal voor dit rolschaatsweekend 
omgetoverd tot een waar sprookjestheater.

In dit artikel leest u over de richtlijnen om 
PV-panelen op een verantwoorde manier 
in te passen. Indien u graag zonnepanelen 
op uw dak wilt, adviseert Morgen Groene 
Energie om voor de plaatsing contact op 
te nemen met de gemeente om het plan 
te laten toetsen aan het kader van wel-
stand.

Op zondag 9 december is het weer zover. 
De Veste wordt dan voor de jaarlijkse Dic-
kensnight Brandevoort omgetoverd in een 
pittoresk victoriaans stadje. Er is weer vol-
op entertainment, versnaperingen en een 
grote sfeermarkt. Tijdens Dickensnight 
waan je je daadwerkelijk in het Londen 
van de negentiende eeuw.
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Dickens
Volgende week hebben we een heel bijzon-
der lustrum! Regelmatig bereiken we na tien 
of twaalf jaar wonen indrukwekkende mijl-
palen. Momenten waaruit blijkt dat we een 
wijk zijn met sterk verankerde tradities. Dic-
kensnight, een feest bij uitstek geschikt voor 
Brandevoort, slaagt erin om voor de tiende 
keer de sfeer van weleer neer te zetten.
Wij zijn met zijn allen benieuwd naar dit 
grootse gebeuren. Elders in dit blad treft u 
het programma aan en de enthousiaste uit-
nodiging om met zijn allen getuige te zijn van 
deze tiende keer dat Dickens de Brande-
voorter karakteristieke bouw als decor ge-
bruikt voor alle festiviteiten.

Nieuwe bouw
Tegen alle economische en maatschappe-
lijke ontwikkelingen in, bouwt Brandevoort 
aan een nieuwe buurt met alle speciale ef-
fecten erop en eraan. Het is mooi om te zien 
dat deze nieuwbouw plaatsvindt. Wellicht 
kunnen deze bouwactiviteiten de rest van 
Nederland meetrekken. En de kale plekken 
in de wijk krijgen zo weer vulling.

Hogere spanning
De hoogspanningslijnen worden iedere dag 
dichter en zwaarder. Het zal niet lang meer 
duren of de stroom kan door de nieuwe lij-
nen zijn weg zoeken. Dat het spannend blijft 
hoe en wanneer de elektriciteit door Brande-
voort gaat lopen, blijkt uit de komende twee 
momenten, waarop de rechterlijke macht de 
gang van zaken zal beoordelen. Eind deze 
maand en begin december volgt de laatste 
beoordeling door de rechter of de hoogspan-
ningsmasten juridisch helemaal in orde zijn.
Ook hebben we een nieuwe burgemeester 
gekregen. De voorbereidingen van haar be-
zoek aan de wijk zijn in volle gang. Ze heeft 
integriteit hoog in het vaandel staan dus wij 
verwachten dat zij mede goed gaat toezien 
of de leefbaarheid in Brandevoort - ook met 
de nieuwe masten- nog steeds in orde is.

Skatebaan 
Een skatebaan van uitzonderlijke professio-
naliteit gaat onze wijk sieren. Dat is dan toch 
mooi meegenomen voor onze snel opgroei-
ende jeugd. Dank aan de bestuurlijke en 
vrijwillige kaders die dit voor elkaar hebben 
gekregen. •

Redactioneel 
november 2012

De redactie
foto: Vincent Knoops

In de nacht van 22 op 23 oktober werd een loods aan de Nuenensedijk,
vlak bij de A270, door een grote brand verwoest
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Zondag 2 december - Prinsre-
ceptie De Brandeliers
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 alle felicitaties in ontvangst te nemen.

Zondag 9 december - Dickens- 
night
2012, een Dickensjaar pur sang! De tien-

de editie van Dickensnight wordt er eentje 
waaruit blijkt dat het organiserend elftal trots 
is op dit jubileum. Tijd: van 14.00 tot 20.00 
uur. Zie voor meer informatie het artikel el-
ders in dit blad.

Vrijdag 14 december - Single 
Café
Op vrijdag 14 december vanaf 20.30 uur 
is er weer een bijeenkomst van het Single 
Café in ‘t BrandPunt. Iedereen die contact 

zoekt met andere singles is van harte wel-
kom. Het verplicht je tot niets en je hebt 
de mogelijkheid om de bijeenkomst te ge-
bruiken om mensen te zoeken waarmee 
je iets wilt ondernemen, bijvoorbeeld met 
een groepje gaan eten of naar de film, een 
strandwandeling maken, een feestje orga-
niseren, samen koken, een kroegentocht 
houden. Als je een uitnodiging wilt sturen 
om anderen uit te nodigen, kun je bellen 
met Jan de Haan, coördinator Single Café 
Brandevoort (06 512 180 42).

Woensdag 19 december - 
Kerstconcert koor Druzhba
Op 19 december organiseert Druzhba een 
kerstconcert in ‘t BrandPunt in samenwer-
king met het ensemble Uzory uit de Oekra-
ine. Het ensemble heeft deelgenomen aan 
verschillende concerten, festivals en optre-
dens in Oekraïne en andere landen in Eu-
ropa en zelfs in de Verenigde Staten. Ivan 
Obrevko is een muzikant die graag niet al-
ledaagse instrumenten bespeelt. Voor een 
ensemble als Uzory horen daarbij onder an-
dere een gitaar, een metallofon en percus-
sie. Koor Druzhba zingt hoofdzakelijk volks-
muziek uit Rusland en/of Oekraïne. Kaarten 
à e10,- zijn verkrijgbaar in ’t BrandPunt. Het 
concert start om 20.00 uur.

Zondag 23 december - Kerst-
concert
Zondag 23 december treedt het Gemengd 
Koor Mierlo op in ‘t BrandPunt. Zie voor meer 
informatie elders in deze editie.

Kerstvakantie ‘t BrandPunt 
’t BrandPunt is in verband met vakantie 
gesloten vanaf maandag 24 december. 
Woensdag 2 januari gaat het wijkhuis weer 
open.

Correctie
In de vorige BC stond onder de kop Alvast 
vrijhouden in uw agenda: woensdag 12 de-
cember genoemd met als activiteit Brande-
liersavond. Dit betreft echter een besloten 
avond van De Brandeliers.

Alvast vrijhouden in uw agenda
Zondag 6 januari - Nieuwjaarsreceptie. Voor-
afgaand aan de nieuwjaarsreceptie wordt 
om 14.30 uur De Brandevoorter van het jaar 
2012 bekend gemaakt.
Zaterdag 12 januari - Eerste Zwetsavond
Maandag 14 januari - Voorverkoop Kinder-
middagen
Zaterdag 19 januari - Tweede Zwetsavond •

wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Paul Stege
foto: Vincent Knoops

De PR-commissie van ‘t BrandPunt, van links naar rechts Annelies Hoolmans, Paul Stege, Ingrid Tielemans en Suzan Beks
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Nieuws van de Wijkraad

Holke Flapper

BMX- en skatebaan 
De plannen zijn in een vergevorderd stadium 
en begin december zal een voorstel in de ge-
meenteraad worden besproken. Zodra het is 
goedgekeurd en de financiën geregeld zijn, 
zullen we u informeren.

Afscheid burgemeester Jacobs 
Op 31 oktober heeft Fons Jacobs afscheid 
genomen als burgemeester van Helmond. 
Op een drukbezochte afscheidsreceptie 
waren ook vertegenwoordigers uit de Wijk-
raad aanwezig om namens Brandevoort de 
vertrekkende burgervader te bedanken voor 
de samenwerking en hem een welverdiende 
rust toe te wensen.

Kennismakingsbezoek Elly 
Blanksma
Op 15 december zal de nieuwe burge-
meester een kennismakingsbezoek aan 
onze wijk brengen. Ze heeft duidelijk aan-
gegeven prijs te stellen op een informele 
kennismaking, waarbij ze graag mensen 
uit de wijk wil ontmoeten en horen wat er 
leeft. We willen er met nadruk op wijzen 
dat het niet de bedoeling is tijdens het be-
zoek klachten of concrete kwesties aan 
te snijden. Dit kan via de Wijkraad of in 
een gesprek met een van de betrokken  
ambtenaren.
Aan ons de uitdaging om tijdens deze eer-
ste kennismaking een goede indruk bij 
haar achter te laten, die recht doet aan de 
kwaliteit van de wijk, de bewoners en de 
activiteiten die hier plaatsvinden. We starten 
om 10.30 uur in ’t BrandPunt en bereiden 
nu een programma voor dat tot 12.30 uur 
zal duren. Tijdens deze twee uur willen we 
mevrouw Blanksma een goede indruk ge-
ven van de actuele situatie in de wijk, de 
geplande werkzaamheden en uitbreidingen. 
We hebben veel om te laten zien, zoals ons 
fantastische wijkcentrum ’t BrandPunt, de 
werkzaamheden bij de spoortunnel, de uit-
breidingen van Blok 6 en 7, de bouw van het 
nieuwe Sporthuis op ons sportpark, de ver-
fraaiing van diverse locaties in de wijk met 
grote bloembakken enzovoort. Verder willen 
we haar een goed inzicht geven in het ac-
tieve verenigingsleven in onze wijk, waar we 
allemaal trots op zijn.
Tijdens de voorbereidingen van het bezoek 
zullen we alle commissies, stichtingen, ver-
enigingen en groeperingen, die in onze wijk 
actief zijn, vragen naar hun mogelijke in-
breng. Op die wijze krijgt iedereen de kans 

om zich te presenteren en zo’n compleet 
mogelijke indruk te geven van het leef- en 
werkklimaat in Brandevoort. Hebt u een 
idee? Leg het dan voor binnen uw organisa-
tie, commissie of vereniging, die dan op haar 
beurt kan zorgen voor passende aandacht 
binnen het programma. Mochten er verdere 
zaken te melden zijn dan verwijzen we naar 
de website van de Wijkraad www.wijkraad.
brandevoort.org. We stellen het op prijs als u 
tijdens de rondgang door het winkelcentrum 
de gelegenheid wilt gebruiken om kennis 
met haar te maken. Deze rondgang is ge-
pland na een korte ontvangst in ’t BrandPunt.  
U bent van harte welkom.

Inloopspreekuur Wijkraad 
Het is mogelijk om voorafgaande aan de 
tweewekelijkse vergadering van het da-
gelijks bestuur van de Wijkraad, gebruik te 

maken van het inloopspreekuur. Hier kunt u 
concrete wensen en opmerkingen direct aan 
de Wijkraad kenbaar maken. Dit bevordert 
de snelheid van handelen en de communi-
catie. Het inloopspreekuur is van 19.30 tot 
20.00 uur. 

Commissie Leefbaarheid 
Deze commissie is momenteel bezig met het 
inventariseren van lopende kwesties, sug-
gesties en contacten. In de volgende uitgave 
van de BC hopen wij hier meer over te kun-
nen melden.

Werkzaamheden hoogspan-
ningsleiding
De werkzaamheden zijn in volle gang. Meer 
informatie vindt u op onze website. Ook vindt 
u hier de mededelingen met betrekking tot 
omleidingen en verkeersoverlast. •

De afgelopen maand heeft de Wijkraad zich met diverse onderwerpen 
beziggehouden die van belang zijn voor onze wijk.

Het verkoopmagazine is uit! 
Kom het 1 december tussen 
10.00 en 13.00 uur ophalen 
bij een van de makelaars. 
Of meld je aan op

vesteverde.nl

Start verkoop 
Veste Verde
Betaalbaar wonen met 
een unieke diepe tuin 
in hartje Brandevoort.

1 december tussen 1 december tussen 

Start verkoop
1 december

Vanaf
€ 209.000,- v.o.n.

vb&t makelaars 
Paterslaan 34 | Helmond
0492 - 537 873
helmond@vbtmakelaars.nl

Adriaan van den Heuvel 
makelaars en adviseurs  
Hoofdstraat 155 | Helmond (Mierlo-Hout)
0492 - 661 884 | info@heuvel.nl

S34020089 HA VesteVerde adv Product 230x320_V2.indd   1 14-11-12   16:00
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Bloemmarie, een zaak in bloei
Marieke is geboren op 27 januari 1985 te 
Deurne. Behalve dochter Marieke heeft het 
echtpaar Verhees nog twee dochters en één 
zoon. Van deze telgen is Marieke de oudste. 
Vader Verhees is werkzaam in de melkkoel-
techniek en moeder is, na jaren werkzaam te 
zijn geweest in haar gezin, nu alweer enige 
jaren bezig in de zorg voor lichamelijk gehan-
dicapten.
Marieke gaat in haar woonplaats Deurne 
eerst naar basisschool De Hasselbraam en 
daarna naar het Peelland College, richting 
havo. Na het behalen van haar diploma, gaat 
ze pedagogiek studeren aan de Fontys Ho-
geschool in Tilburg waar ze ook op kamers 
gaat wonen. Pedagogiek leek haar een leuk 
en boeiend vak, hoewel haar passie toch ei- 

genlijk in het werken met bloemen lag. Vanaf 
haar dertiende levensjaar heeft Marieke, op 
basis van vrijwilligheid gewerkt in een bloe-
menzaak, dat kwam ook omdat de eigenaren 
van genoemde bloemenzaak, buren waren 
van het gezin Verhees. Toen ze in Tilburg 
studeerde, ging ze in haar vrije tijd ook weer 
werken in een bloemenzaak maar nu wel 
tegen betaling. Bloemen en planten hebben 
haar al haar hele leven geboeid.
Na vier jaar pedagogiek studeren behaalt 
ze in 2007 haar diploma. Tijdens deze stu-
die loopt ze stage in India, om precies te zijn 
in Trichy in het zuiden van dat land. Omdat 
daar de scholen vroeger sluiten, heeft ze 
de laatste drie maanden van haar stagetijd  
over en maakt ze, samen met een vriendin  

een rondreis door dit prachtige land. Ze was 
toen 21 jaar oud, voor het eerst op stap, ver 
van huis in een geheel andere cultuur, dat 
was nogal heftig maar ook erg mooi. Ze is 
begin 2011 nog een keer naar India terug-
gegaan om te zien hoe één en ander zich 
daar ontwikkeld heeft.
Na haar studie werkt ze een jaar als peda-
goog bij een instituut voor autistische kin-
deren in Oisterwijk en gaat ze in Eindhoven 
aan de Geldropseweg wonen. De bloemen 
en planten blijven haar echter trekken. Als 
ze hoort dat aan dezelfde weg een pandje 
leegkomt, reageert ze onmiddellijk en krijgt 
een soort aha-erlebnis: op dit moment heb 
ik altijd gewacht! Ze gaat overal informatie 
inwinnen om er achter te komen hoe je een 

10
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Winkelkroniek Brandevoort
deel 19 

Wim Dobma
foto: Vincent Knoops

In deze aflevering van de winkelkroniek geen nieuws over nieuw te ope-
nen zaken vanwege het simpele feit dat de heer Voogt van makelaars-
kantoor VP&A deze maand niets te melden had in verband met stag-
natie in het verhuren van nieuwe winkels. In plaats daarvan een kijkje 
achter de schermen bij bloemenzaak Bloemmarie: een interview met 
eigenaresse Marieke Verhees.

bloemenzaak moet opstarten, want haar ou-
ders komen niet uit het zakenleven en had-
den er bovendien nogal moeite mee dat ze 
niets met haar studie ging doen.
Zodra ze voldoende informatie en goede 
raadgevingen heeft verzameld, trekt ze de 
stoute schoenen aan, huurt het leegstaande 
pand aan de Geldropseweg en begint op 21 
november 2008 haar gedroomde bloemen-
zaak onder de naam Bloemmarie.
Marieke heeft een relatie van vier jaar achter 
de rug, is momenteel single maar hoopt dat 
niet te blijven.
Als de zaak in Eindhoven eenmaal goed op 
de kaart staat, zoekt Marieke een nieuwe 
uitdaging en vindt die als ze hoort dat de al 
bestaande bloemenzaak in Brandevoort de 

deuren heeft gesloten. Ze opent op 24 maart 
2011 eveneens onder de naam Bloemmarie 
haar tweede bloemenzaak naast Albert Heijn 
aan De Plaetse. 
Marieke heeft op dit moment vijf personeels-
leden verdeeld over Eindhoven en Helmond.
Haar insteek is eveneens kwaliteit, veel na-
tuurlijke materialen, breed assortiment en 
aandacht voor speciale gelegenheden zoals 
bijvoorbeeld bruidsboeketten en rouwarran-
gementen. Voor Marieke geldt: de wens van 
de klant is koning en service staat hoog in 
het vaandel. De zaak kan bestellingen bezor-
gen in een groot gebied en is bereikbaar op 
de website: www.bloemmarie.nl en eveneens 
onder telefoonnummer 82 01 41.
Het is altijd mogelijk dat bepaalde bloem- 

soorten klachten opleveren, in dat geval ziet 
Bloemmarie u graag terug, maar wel graag 
met de bewuste bloemen en dan zal er een 
passende oplossing gezocht worden.
Bloemmarie kan uiteraard grote boeketten 
leveren, maar ook onder de E10,- kunt u er 
zeker iets passends vinden! Dit jaar is Bloem-
marie ook tijdens Dickensnight geopend en 
heeft voor binnenlopende betalende kijkers/
klanten een leuke attentie. Voor de toekomst 
hoopt Marieke, behalve klanten uit Brande-
voort, ook mensen van buiten aan te trekken 
en eveneens dat ze ook iets kan betekenen 
voor het zakenleven in Helmond en daarbui-
ten. Namens de redactie van de BC wens ik 
haar veel zakelijk succes en privé alle goeds 
voor de toekomst. •
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Binnen de Wijkraad is een subcommis-
sie Leefbaarheid opgericht die zich breed 
zal oriënteren met betrekking tot wensen 
omtrent voorzieningen en diensten binnen 
Brandevoort. Geef uw wensen door aan on-
dergetekende.
Ook kijkt de commissie naar mogelijkheden 
voor het realiseren van kleinere appartemen-
ten tegen lagere huurprijzen. Hiervoor wordt 
een discussie met ontwikkelaars, makelaars 
en bouwondernemers opgestart. Hebt u 
ideeën of suggesties die we mee moeten 
nemen, laat het ons weten.
Binnen de groep is een aantal mensen be-
reid om senioren die een klusje hebben dat 
ze zelf niet kunnen opknappen, te helpen. 
Het mag geen betaald werk zijn (een kleine 
kostenvergoeding, denk aan e2,50, mag ui-
teraard) en ook geen ingewikkelde activitei-
ten die door een professional moeten wor-
den uitgevoerd.
Iemand wil bij voldoende interesse een au-
diovisuele presentatie geven over Maria 
Callas. Hij beschikt over zeer uitgebreide do-
cumentatie en muziek. Meer informatie is te 
vinden onder: www.callasintclub.com. Mocht 
u belangstelling hebben, laat het ons weten. 
Voor diegenen die geen gebruik van een taxi 
of openbaar vervoer kunnen maken, bestaat 
de mogelijkheid dat een leeftijdsgenoot u 
tegen een symbolische vergoeding naar 

een bepaald adres brengt. Bij belangstelling 
graag even laten weten, dan kijken we naar 
de mogelijkheden.
Recentelijk heb ik een presentatie bijge-
woond van de gemeente, gegeven door 
mevrouw Wytske van Teeuwen-Besseling 
over de Zorgsite Helmond (www.zorgsite.nl). 
Het was een heel interessante presentatie 
over hoe via de digitale snelweg een prakti-
sche oplossing voor diverse problemen kan 
worden bereikt. We zijn van plan om bij vol-
doende belangstelling, in samenwerking met 
KBO en PCOB, een informatiebijeenkomst 
te organiseren waarvoor we u van harte wil-
len uitnodigen. De toegang is uiteraard gra-
tis.
Een lid van het convent wil bij voldoende be-
langstelling meditatie bijeenkomsten organi-
seren. Belangstelling? Geef het ons door.
Het seniorenconvent meldt zich aan bij Stich-
ting Brandevoort in Actie en zal binnenkort 
dan over een eigen e-mail adres beschik-
ken. Tot dan kunt dit e-mail adres gebruiken:  
holkeflapper@gmail.com.
Vanuit het convent is positief gereageerd op 
een verzoek van de Wijkraad om bij plaatsing 
van vlaggenmasten op bepaalde punten in 
de wijk zorg te dragen voor het volgens voor-
schrift verzorgen van het hijsen en strijken 
van de vlag. Wij hopen dat de Wijkraad op 
afzienbare termijn van de gemeente goed-

keuring zal krijgen. Henk van Kesteren (ar-
beidsdeskundige) heeft toegezegd iedere 
bijeenkomst het onderwerp eenzaamheid 
onder senioren aan de orde te zullen stellen 
en er iets over te zeggen. Verder verwijst hij 
naar www.studiumgenerale-eindhoven.nl/nl/
studium-generale/21/.
Er is overwogen een enquête in de wijk te 
houden doch de haalbaarheid hiervan wordt 
laag geacht en om die reden is de vraag hoe 
komen wij aan voldoende representatieve 
informatie om verdere plannen met betref-
fende instanties te kunnen bespreken met 
zicht op resultaat. De vraag is dus aan u om 
ideeën en wensen aan ons bekend te ma-
ken.
Een wat langer artikel deze keer, maar zo 
hebben we een korte terugblik op de be-
sproken zaken van de afgelopen maanden. 
We hebben de bedoeling de bijeenkomsten 
meer structuur en vaste thema’s te geven 
met de mogelijkheid voor losse onderwerpen 
die we interessant genoeg vinden.
Graag wil ik afsluiten met de medesenioren 
en -medioren op te roepen zich bij ons aan te 
sluiten om op die wijze een breder draagvlak 
te creëren voor ideeën wensen en verlan-
gens die onder onze leeftijdsgenoten leven. 
Het is nuttig, zinvol interessant en gezellig, 
dus wat houdt u tegen? •

Vanuit het Seniorenconvent

Holke Flapper

Het is wel gebleken dat we aandacht moeten besteden aan de plannen 
die er bestaan op het gebied van zorg en alle daarmee verband hou-
dende zaken. Het is echter verstandig te wachten tot de uitkomsten van 
het aangekondigde nieuwe kabinetsbeleid duidelijk zullen zijn en we dus 
gericht de verschillende onderwerpen kunnen beoordelen. Van belang 
is ook te zien wat bijvoorbeeld de ANBO aan commentaar zal leveren.

Wijkproject Pimp je portret

Een bijzonder kunstproject in Helmond is 
opgezet door stichting Kunstkwartier. In de 
wijken Brandevoort en Dierdonk hebben 
ongeveer vijftig kinderen meegedaan aan 
het wijkproject Pimp je portret. 
Vanaf september hebben zij gewerkt aan 
een portret op doek onder leiding van de 
beeldend kunstenaars Ine van de Ven en 
Julienne Tullemans. Daarnaast hebben 
ook de fotoclubs in Brandevoort en Dier-

donk geparticipeerd in deze wijkactiviteit.

In Brandevoort hebben de deelnemers aan 
de workshops een portret gemaakt van een 
persoon die een belangrijke rol speelt in 
hun dagelijks leven. De kinderen hebben 
een aangekleed portret gemaakt: behalve 
verf is er ook 3-D-materiaal in de schilde-
rijen verwerkt. 
Er zijn onder andere vaders, juffen, een 

dansleraar en een oma op doek vereeu-
wigd. Alle geportretteerden zijn ook door 
fotografen van Fotoclub Brandevoort op de 
foto gezet.
De schilderijen en foto’s zijn op zaterdag 
1 december van 10.00 tot 13.00 uur in ‘t 
BrandPunt te bewonderen. Vanaf januari is 
de presentatie van alle werken en foto’s te 
zien op de Kromme Steenweg bij stichting 
Kunstkwartier. •
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15“Eerst goed luisteren, dan 
pas adviseren! Wat vindt u 
belangrijk? Hoe staat u in het 
leven? Wat vindt u mooi?  …“ 

Een goede adviseur vertaalt de woonwensen van de klant naar een totaalconcept. Zo helpt 

hij zijn klant de juiste keuze te maken uit het immens grote aanbod van kleuren, materialen 

en motieven.  Er zijn nogal wat keuzes te maken. De juiste basiskleuren, raambekleding, 

vloerbedekking, meubels, verlichting, … alle kleuren en materialen moeten elkaar 

aanvullen en versterken. En uiteraard ook nog eens allemaal binnen de juiste tijdsplanning 

en het beschikbare budget.

Driessen Helmond Interieurs beschikt over alle kennis, ervaring en de juiste producten om 

uw huis volledig en smaakvol in te richten.

Bel ons voor een afspraak en we laten samen uw woonwensen uitkomen.

“… Met dit soort vragen begint vrijwel elk adviesgesprek bij Driessen 

Helmond Interieurs. Alleen door je helemaal in te leven kun je een 

optimaal advies uitbrengen en ervoor zorgen dat je klant zich écht happy 

voelt in zijn nieuwe interieur. En dat is uiteindelijk waar het om gaat!“  

DRIEssEn IntERIEuRs HElmonD  |  mIERlosEwEg 86, 5707 ap HElmonD, t (0492) 53 50 66  |  www.DRIEssEnHElmonD.nl
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FaRRow & Ball .EIJFFIngER .FRIgERIo .suR & plus .  Danca .  caRpEt sIgn .  KEnDIx fb.com/Driessen.Helmond

Sandra van der Burgt
Binnenhuisadviseur  
Driessen Helmond Interieurs 
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Ruim 1500 bezoekers 
tijdens Halloweenoptocht

Marc Dekkers
Foto: Nicole Loeve

Brandoween is een echt Halloween evene-
ment voor jong en oud en soms best span-
nend voor de allerkleinsten en de gillende 
pubers. Het start traditioneel met de Kids 
Knutsel Party. Vele komen verkleed en kij-
ken nog schichtig uit hun ogen. Een beetje 
bang voor wat ze zien en in spanning voor 
wat komen gaat. De mooiste pompoen wor-
den uitgesneden en de sierlijkste lampionen 
worden gemaakt. Ze smullen van suikerspin-
nen en de echte durfal laat een vogelspin 
over zijn hand lopen.

Spinnenspaghetti en kleine 
heksjes
Het plein loopt verder vol. Griezel Hour is be-
gonnen. Een bloederige familie net ontwaakt 
uit de dood en met de teddybeer in de hand, 
loopt verward rond. Kleine heksjes vliegen in 
het rond. Een acrobaat laat zijn kunsten zien 
en spuwt meters hoog vuur. Rijen dik staan 
ze voor de poort in afwachting van de start 
van de lampionoptocht. Een heks spreekt 
ze bemoedigend toe. Onderweg komen de 
deelnemers dansende griezels tegen. Even 
verderop zijn de eerste versierde huizen en 
tuinen te zien en komen ze even later op het 
eerste spookplein Karthuizerserf. Een com-
pleet kerkhof is te bewonderen en een buffet-

tafel vol met spinnengelei, afgehakte vingers 
en zwarte spinnenspaghetti. Het Biesveldje 
is het volgende spookplein. Een oude man 
hangt aan een strop en zowel volwassen als 
de kinderen schrikken van de enorme spin die 
uit de boom valt. Op weg naar het volgende 
spookplein is luide spookachtige muziek te 
horen. Met tientallen dansende aliens verzorgt 
StudioLol een optreden in het Antoniusbosje 
bij de Tyssenvoort. Ook Iekendonksevoort 
heeft flink uitgepakt met een complete licht- 
en geluidshow. Tussen de pleinen door heb-
ben vele bewoners hun huizen versierd. Zelfs 
een complete operatiekamer is ingericht en 
een chirurg is druk bezig met een bloederige 
operatie. Volwassen kunnen het bloed van de 
patiënt drinken. Van het laatste spookplein op 
Moerdonksvoort komt een meisje van twaalf 
jaar gerend. Huilend, die harde gil was voor 
haar even te veel geworden.

Best eng
“Ik vond dat bloederige monster wel heel 
eng,” zegt een jonge deelneemster. “Ik vond 
het vooral leuk om andere kinderen te laten 
schrikken,” roept een ander. De deelnemers 
aan de tocht kwamen uit Brandevoort en om-
geving. Een echtpaar uit Mierlo-Hout kwam 
even kijken en was bijzonder verbaasd dat 

het zo groots was opgezet en zoveel huizen 
en straten waren versierd.

Spinnenmysterie 
De organisatie heeft diverse prijzen uitge-
reikt aan de deelnemers voor mooist ver-
klede jongen en meisje, groep, huis, straat et 
cetera. Ook de honderden kinderen die zich 
hadden aangemeld voor de optocht en die 
deelnamen aan het spinnenmysterie konden 
een mooie prijs winnen. De eerste prijzen zijn 
gewonnen door:
Mooist verklede meisje: Macy Fransen, 6 
jaar.
Mooist verklede Jongen: Roef Steenbergen, 
6 jaar
Mooist verklede vrouw: Gosha van der Kallen
Mooist verklede man: John van de Berg
Mooiste groep: familie Quaaden en leerlin-
gen groep 8a OBS Brandevoort
Mooiste pompoen: Thijn van Veggel
Mooiste lampion: Anna Maas
Mooist versierde huis: operatiekamer familie 
Boeien
Mooist versierde Plein: Karthuizerserf
Winnaars spinnenmysterie: Maud Coumans, 
Giani Thode en Jens Verberne
Alle overige winnaars en foto’s staan op 
www.halloween.brandevoort.org. •

Duizenden spinnen, dansende griezels, bloederige monsters, spoken, 
rook, knipperende lampen, darmen, meelwormen, zelfs een operatie-
tafel op straat. De ruim 1500 deelnemers kregen dit allemaal te zien  
tijdens de Halloween-lampionoptocht. Op zaterdag 27 oktober was 
Brandevoort voor één dag omgetoverd tot Brandoween, de spookstad 
van Brabant.
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Daar staan ze dan en wat 
zijn we er blij mee!

Kolossen van masten die niemand zich had 
kunnen voorstellen. Ruim vijftien meter hoger, 
uitgebreid met diverse verstevigingen met vier 
extra armen en voorzien van vier gigantische 
betonnen blokken, die ook nog eens ruim één 
meter boven het maaiveld uitsteken. Maar 
liefst tweeëndertig hoogspanningsdraden 
geven, samen met de foeilelijke masten, een 
perfect beeld van horizonvervuiling en daar-
mee wordt onze prachtige wijk Brandevoort 
sterk gedegradeerd. Een donkerrode kaart 
voor de gemeente.

Hoe heeft de welstandscom-
missie ooit goedkeuring kun-
nen geven? 
Navraag leert ons dat de vergunning is goed-
gekeurd zonder dat men een tekening van 
deze giganten, ruim 150.000 kilo per mast, 
gezien heeft. Dat moet u als particulier of be-
drijf eens proberen.
De grote vraag blijft: is het naar 530kV op-
gevoerde hoogspanningstraject, waarbij ook 
nog eens de capaciteit verhoogd is van 3000 
naar 4000 ampères, wel veilig? Wij hebben 
ernstige twijfels over de gepresenteerde uit-
komsten van de berekeningen die ons door 
de gemeente Helmond worden voorgehou-
den. Na zes berekeningspogingen is het uit-
eindelijk gelukt een magnetische veldzone 
van ruim honderdvijftig meter terug te bren-
gen tot vijfenveertig meter; de noodzakelijke 
afstand voor het volgens plan kunnen bou-
wen van nieuwe woningen. 
Op één plaats (de boerderij van Manders) 
waarvoor een magneetveldzone berekend 
is van vijfenveertig meter, blijkt bij een me-
ting uitgevoerd door TenneT dat de gemeten 
waarde 650 procent hoger is dan de voor-
geschreven maximale 0,4 microtesla. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat de werkelijke 
stroomtoevoer maar één derde was van het 
gemiddelde waarmee gerekend moet wor-
den. Dit betekent dat de overschrijding in 
werkelijkheid nog veel groter is!

De belangrijkste variabele factor bij de bere-
keningen is het uitdoven van de ene lijn op de 
andere lijn. Het RIVM zegt hierover dat uitdo-
ven kan, maar het kan ook een groei beteke-
nen. Als het uitdoven van de lijnen optimaal 
zou zijn (honderd procent), zal de berekende 
0,4 grens van vijfenveertig meter mogelijk 
waar kunnen zijn, maar er ligt nog een enorm 
veld tussen honderd procent min en honderd 
procent plus. Het bureau Petersburg dat de 
berekeningen uitvoert, geeft aan geen driedi-
mensionale berekeningen te kunnen maken 
die nodig zijn voor het combinatietraject!
Pogingen van ons om binnen Nederland bij 
diverse geautoriseerde firma’s een second 
opinion te krijgen, werden niet gehonoreerd 
in verband met hun zakelijke belangen met 
TenneT.

Andere opvallende feiten
De gemeente Helmond heeft onder andere 
bij monde van wethouder Stienen en via di-
verse uitingen in brochures en in de pers veel-
vuldig verklaard dat zij garandeert dat er geen 
kwetsbare bestemmingen binnen de 0,4 zone 
zullen vallen. Maar wat is deze belofte waard: 
de gemeente heeft geen enkele invloed op 
de hoeveelheid stroom die door afnemers op 
enig moment gevraagd wordt en de uitspraak 
van Stienen voor Omroep Brabant dat hij per-
soonlijk de stroom gaat dichtdraaien, moeten 
we maar als volstrekte onzin kwalificeren.
Bij een recente rechtbankzitting op 21 no-
vember heeft de gemeente aangegeven dat 
er nooit een garantie is afgegeven - wie liegt 
hier? We dagen de nieuwe burgemeester uit - 
die voorgeeft voor volstrekte transparantie en 
openheid te zijn - met ons de discussie aan te 
gaan betreffende dit hoofdpijndossier. Tevens 
heeft de rechter aangegeven dat de nieuwe 
combinatie pas in gebruik genomen kan wor-
den nadat hij uitspraak heeft gedaan, moge-
lijk nog voor Kerstmis. Hij was zeer gepikeerd 
over het feit dat de gemeente Helmond niet 
de noodzakelijke stukken (vergunningen en 

dergelijke) beschikbaar had. De gemeente 
moet binnen veertien dagen alle ontbrekende 
stukken aan de partijen sturen.
TenneT geeft aan geen verantwoordelijkheid 
te willen dragen voor het gevoerde beleid van 
de gemeente en stelt zich uitsluitend op als 
uitvoerende partij. Wij vinden dat ze vaak met 
twee petten op zitten en met verschillende 
agenda’s. Waarom distantiëren ze zich van de 
huidige situatie?
Al met al een gebeuren waar alleen maar 
verliezers zijn: de gemeente die steeds maar 
weer in de fout gaat, de mensen die al ge-
durende lange tijd binnen de onveilige mag-
neetveldzone vallen en nu zitten met totaal 
onverkoopbare woningen en ook alle Hel-
monders die de kosten voor dit (wan)beleid 
moeten gaan betalen. Iedereen vraagt zich 
ook af of dit door alle zeer kostbare aanpas-
singen en de enorme inzet (vaak zeven dagen 
per week) van dagelijks tientallen mensen 
binnen het uitgetrokken budget gerealiseerd 
kan worden.
Op 13 december vindt er in Den Bosch een 
tweede rechtszitting plaats waarbij wij onze 
belangen zullen verdedigen. De rechter toetst 
intussen of het EVRM artikel 8 van toepas-
sing is op twee belangrijke criteria, te weten: 

- wordt men direct geraakt in privé
- zijn de negatieve milieueffecten voldoende  
 ernstig

We zijn zeer benieuwd naar zijn uitspraak. 
Wij zijn nu vier jaar met ups en downs actief 
geweest om duidelijkheid te krijgen over de 
veiligheid van de hoogspanning in onze wijk, 
en de vechtlust en de betrokkenheid wordt 
steeds maar meer aangewakkerd door de ne-
gatieve houding en leugenachtigheid van de 
gemeente. 
Waar is de draagkracht binnen de wijk, mijn-
heer Stienen, voor deze zoveelste blunder? 
Ook voor onze gemeenteraad hebben we een 
tip: SUMV (slaapt u maar verder). •

Comité 530kV onder de grond
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Mannen, het is tijd voor uw ei-
gen verzorgingsproducten!
Niet alleen het mannelijk lichaam maar ook 
de mannenhuid is anders opgebouwd dan 
die van de vrouw. De mannenhuid is ruim 
twintig procent dikker, en is vetter en elas-
tischer dan de huid van de vrouw. De poriën 
zijn groter, waardoor er makkelijker vuil in 
komt en vaak ook blijft zitten. Door al deze 
verschillen is het gewoon slimmer dat de 
heren hun eigen verzorgingsproducten aan-
schaffen. Om de doodeenvoudige reden dat 
die beter zijn afgestemd op de mannenhuid. 
Dus heren, een goede raad: schaf uw eigen 
producten aan en pik ze niet van de wastafel 
van uw vrouw.
Het voert te ver hier alle producten voor de 
man te bespreken, daarom hier de belang-
rijkste: 
Schoonmaken van de huid
Doordat de huid vetter is en de poriën groter 
zijn, blijft er makkelijk vuil achter. Daardoor 
raken deze makkelijk verstopt en ontstaan er 
puistjes. Gebruik voor het schoonmaken als-
jeblieft geen zeep. Een stuk zeep zorgt wel 
dat het vuil eraf gaat, maar haalt ook het be-
schermlaagje - bestaande uit onder andere 
vochtbestanddelen en talg, gemaakt door de 

huid zelf - eraf. Hierdoor wordt de huid met-
een erg droog. Vervolgens probeert de huid 
dit wel weer aan te vullen, maar daardoor 
wordt er ook steeds meer talg aangemaakt. 
Neem dus een product dat goed reinigt, 
maar het huidfilmpje niet aantast. 

Verzorging voor overdag
Zowel voor vrouwen, maar ook voor mannen 
geldt dat er verschillende huidtypen zijn. Laat 
een vakman/vakvrouw, bijvoorbeeld een 
schoonheidsspecialist(e), eens een keer uw 
huidsoort vaststellen. Met deze kennis kunt 
u goede huidverzorgingsproducten. In het 
algemeen zal een dagcrème een bescher-
mende functie hebben tegen weersinvloe-
den waaronder ook uv-stralen van de zon. 
Een parfumeriemedewerker kan u hierover 
goede adviezen geven. Als man wilt u er ui-
teraard ook zo goed mogelijk uitzien. Voor 
veel mannen betekent het nog steeds even 
slikken, maar probeer het volgende eens:

Een gekleurde crème of een 
matte zelfbruiner 
Om overdag de huid een egaal aanzien te 
geven, kunt u het beste een gekleurde 
crème of een zelfbruinende crème gebrui-

ken. Welk product u ook gebruikt, als het 
maar een matte kleur is! Want de mannen-
huid hoort niet glanzend of ‘licht reflecterend’ 
te zijn. Gebruik dus matte producten zonder 
lichtreflecterende pigmenten. Breng het pro-
duct met een kwast (met natuurlijke haren) 
aan en gebruik vooral geen sponsje, want 
dat geeft een onnatuurlijk resultaat. 

Verzorging voor ’s nachts
Ook hiervoor geldt: schaf een product aan 
dat geschikt is voor uw eigen huidsoort. Een 
nachtcrème zal meer ‘voedende’ (regenere-
rende) stoffen bevatten. Omdat ’s nachts de 
celdeling het grootst is, zullen dit soort pro-
ducten meer doen om de huid te herstellen 
en dus te verbeteren.

Mannen met een droge huid 
moeten extra voorzichtig zijn! 
Deze huidsoort is vooral te herkennen aan 
het vaak trekkerig, jeukerig gevoel en schil-
fers. Vooral vaak bij de neus en zijkanten van 
het gezicht. Zeep is voor deze huidsoort he-
lemaal taboe! Let u er vooral op dat uw af-
tershave lotion absoluut geen alcohol bevat. 
Want die werkt extra uitdrogend! Dus heren: 
op naar de parfumerie of online shop. •

Lijf & leven

Marga Dobma
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2012,
een jubileumjaar voor Dickens

Marloes Kuyten
foto: Jan Dijstelbloem

Dit jaar, 2012, is het Dickensjaar bij uitstek: 
tweehonderd jaar geleden zag Charles Dic-
kens het levenslicht, vijfentwintig jaar gele-
den opende het Dickensmuseum in Bronk-
horst zijn deuren en tien jaar terug werd 
Dickensnight Brandevoort voor het eerst 
georganiseerd. Toen nog in een bescheiden 
vorm: een paar kramen onder de Markthal 
waar zo’n duizend bezoekers, voorname-
lijk uit de wijk zelf, samen een kerstsfeer 
probeerden te creëren. Dat het in de jaren 
daarna uit zou groeien tot een evenement 
dat grote bekendheid geniet in de wijde om-
trek en 20.000 bezoekers trekt uit de hele 
omgeving, had toen niemand kunnen den-
ken. De organisatie is dan ook erg blij dat 
ze elk jaar weer kan rekenen op de steun 

en hulp van zoveel mensen en bedrijven om 
Dickensnight mogelijk te maken. Zonder die 
steun, zowel financieel als materieel en prak-
tisch, zou het onmogelijk zijn om Dickens- 
night Brandevoort neer te zetten zoals het 
nu staat.

Wedstrijd voor omwonenden
Ook dit jaar worden door de organisatie prij-
zen uitgereikt aan de omwonenden die hun 
huis het mooist in stijl hebben aangekleed. 
Net als vorig jaar zal een jury van de Dickens 
Family de huizen beoordelen op creativiteit 
en stijl. Wie wordt de opvolger van de win-
naars van vorig jaar die met hun groentestal, 
wasserij en prachtige etalage in de prijzen 
vielen? De organisatie hoopt op massale 

deelname van de bewoners van De Veste. 
De prijsuitreiking van de wedstrijd vindt 
plaats op vrijdag 14 december, tijdens de 
vrijwilligersavond van Dickensnight.

Niet parkeren
Omdat het terrein van de markt dit jaar wordt 
uitgebreid met het parkeerterrein aan De 
Plaetse (naast de ingang van de parkeerga-
rage), kunnen daar vanaf zaterdag 8 decem-
ber, 20.00 uur geen auto’s geparkeerd wor-
den. Bewoners worden verzocht hun auto’s 
daar voor die tijd weg te halen en, het liefst al 
zaterdagmiddag, in de parkeergarage te zet-
ten. Na afloop van Dickensnight, op zondag-
avond 22.00 uur, is het parkeerterrein weer 
toegankelijk. •

Over een paar dagen is het weer zover: Dickensnight Brandevoort! Op 
zondag 9 december vindt dit geweldig evenement alweer voor de tien-
de keer plaats in De Veste. De karakteristieke gevels vormen het decor 
bij uitstek van een markt in Victoriaans Engeland. Met aankleding uit de 
tijd van Charles Dickens en kraamhouders die ook hun steentje bijdra-
gen aan de sfeer, waan je je tijdens Dickensnight daadwerkelijk in het 
Londen van de negentiende eeuw.
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Brandevoort, het blijft een wijk waar altijd 
iets gebeurt dat de gemoederen bezighoudt 
en waar iedereen een mening over heeft. 
Sommigen vinden de bouwstijl prachtig en 
anderen spreken laatdunkend over Anton 
Pieck-architectuur. Nu heeft deze laatste 
de onvolprezen Efteling op zijn naam staan 
en wat je daar ook van vindt, het is in ieder 
geval een drukbezocht en financieel gezond 
pretpark.

Zoals we allemaal hebben kunnen zien, wor-
den de hoogspanningsmasten nu samen-
gevoegd. Dat heeft al heel wat bijzondere 
foto’s opgeleverd en menig wijkbewoner 
heeft bewonderend staan kijken naar de 
halsbrekende capriolen die de monteurs op 
grote hoogte aan het verrichten waren. Het 
resultaat is allesbehalve fraai, maar het was 
zeker een adembenemend schouwspel.

Maar omdat we dan toch deze wangedroch-
ten hebben gekregen in plaats van de ge-
designde exemplaren uit de alhier verspreide 
folders, dan kunnen we ze net zo goed eco-
nomisch gaan benutten: we maken er een 
fraaie toeristenattractie van. We plaatsen 
er een lift in, zodat we van bovenaf tenmin-
ste nog van het mooie uitzicht over de wijk 
kunnen genieten. Onze eigen Brandevoort 
Experience! De wijkwethouder krijgt een 
plaatsje bij de kassa en kan er dan, zoals be-
loofd, meteen de stekker uit trekken als er 
onverhoopt te veel stroom door de draden 
gaat. Bungee jumpen is een andere moge-
lijkheid en de dapperen onder ons kunnen 
gaan abseilen. Levert het ons allemaal in ie-
der geval nog wat centjes op.

En in de winter gaan er heel, heel veel lamp-
jes in. Dan kunnen we het Guinness Book 
of Records vast nog halen met de grootste 
kerstboom ooit.
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Maandenlang wordt er door de leden van 
Rolschaatsvereniging Olympia uit Mierlo 
naar toegewerkt en over een paar weken 
is het dan zover! Op zaterdag 22 december 
om 19.30 uur begint de première van de 
negende rolschaatsshow en op zondag 23 
december volgen om 13.30 en 18.00 uur de 
tweede en derde show. Sporthal De Weijer 
in Mierlo wordt speciaal voor dit rolschaats-
weekend omgetoverd tot een waar sprook-
jestheater met professioneel licht en geluid. 

Twaalf Brandevoorter inwoners komen we-
kelijks naar Mierlo voor de technische- en 
showtrainingen. Op dit moment staan alle 
trainingen in het teken van de kerstshow 
om de shownummers nog beter te maken. 
Op woensdagmiddag trainen Sanne Assel-
man, Lise van Duijnhoven, Sophie van de 
Kerkhof, Mayra van Drueten en Caroline van 
Grootel de shownummers. Samen met acht 
clubgenootjes vormen zij de groep Pupillen; 
zij staan garant voor drie shownummers met 
verschillende thema’s. Het eerste shownum-
mer speelt zich af in Israël. Het kerstverhaal 

wordt uitgebeeld door alle vijftig leden, on-
der wie ook het enige mannelijke lid, Basti-
aan Kouijzer die ook uit Brandevoort komt. 
Iedere groep beeldt een stukje verhaal uit, 
mede door de gekozen muziek, de chore-
ografie, de kostuums en het decor. Na de 
pauze wordt de jongste groep omgetoverd 
tot vertederende kippetjes. Als het show-
nummer begint zijn alle kippetjes weg… Als 
dit maar goed komt! Daarna worden de rijd-
sters achter de schermen weer omgekleed 
tot Chinese meisjes. Samen met alle leden 
van Olympia wordt het Chinese Nieuwjaar 
gevierd. Het slotstuk, tevens het hoogtepunt 
van de avond, is uiteraard het moment dat de 
spotlights uitgaan en de rijdsters als ‘sterren’ 
stralen tijdens het laatste shownummer van 
de negende kerstshow. 

Naast bovengenoemde Brandevoorter rijd-
sters zijn ook buurtgenootjes Eline Smulders, 
Quincy Maseland, Kelly van Leuken, Nikki 
van Duijnhoven, Mirthe de Goede en Char-
lotte de Jong in meerdere shownummers te 
zien, samen met acht clubgenootjes.

Het wordt een tweeënhalf uur durende spet-
terende kerstshow, met maar liefst vijftien 
shownummers, afwisselend van samenstel-
ling en niveau. Glitter en glamour spelen een 
belangrijke rol bij de vele shownummers; 
alle kostuums zijn voorzien van honderden 
glitters voor een glamourachtige uitstraling. 
Laat u meenemen in de fantastische verha-
len achter ieder nummer en geniet van de 
muziek, de kostuums, de choreografie en de 
vele verschillende decors. Het belooft een 
fantastische show te worden, waarbij jong 
en oud, van begin tot eind, ogen te kort ko-
men om alle bewegingen van alle rijdsters en 
rijder te kunnen volgen. En u kunt daarbij zijn!

Reserveer nu kaarten via kerstshow@rvo-
lympia.nl of bel met 06 435 790 96 en geef 
uw bestelling door. Entreekaarten bedragen 
e5,- (3 tot en met 12 jaar), vanaf 13 jaar 
e8,-. Toegangskaartjes zijn ook te koop bij 
Plus Hans van Aerle te Mierlo. Meer informa-
tie over de show? Neem een kijkje op www.
rvolympia.nl. Graag tot ziens bij één van onze 
shows. •

Brandevoorter rolschaatsers 
stralen in kerstshow

Nicky Barten
foto: Nicky Barten
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We kunnen nu echt gaan beginnen, want 
het thema is bekend! Voorlopig verklappen 
we nog niks, maar iedereen bruist al van de 
ideeën. Afgelopen jaar hebben we tijdens 
onze midzomeravond geld opgehaald voor 
Big Brother Mouse. Deze organisatie be-
denkt, schrijft en illustreert (voor)leesboeken 
en geeft ze zelf uit. Deze boeken worden dan 
uitgedeeld aan kinderen in Luang Prabang 

in Laos. Met het bedrag dat wij met zijn allen 
hebben opgehaald zal het boek The Lazy Pig 
gedrukt gaan worden. Voorin het boek komt 
het bericht: This book was made possible 
by the children of KVW Brandevoort, Hel-
mond, The Netherlands. Thank you. Wat ge-
weldig hè. Niet alleen onze ‘eigen’ kinderen  
hebben een geweldige week gehad, maar 
ook kinderen in Laos kunnen dankzij 

onze KVW genieten van een mooi boek.
De inschrijfdata voor volgend jaar zijn ook 
al bekend, woensdag 6 februari van 12.00 
tot 14.00 uur en donderdag 7 februari van 
18.00 tot 21.00 uur. Zet deze data vast in je 
agenda. Uiteraard volgt er later nog een uit-
nodiging. Dat was het wel voor nu, hou onze 
site in de gaten (www.kvwbrandevoort.nl) en 
tot de volgende BC! •

Kindervakantieweek
staat weer in de startblokken

Marielle Terwisse

Wijkagent Patricia van Dijk neemt na ruim 
zes jaar afscheid van ‘haar’ wijk Brande-
voort. Op zondag 9 december zal zij tijdens 
Dickensnight voor de laatste keer in de 
wijk als wijkagent actief zijn. Patricia blijft 
wel werkzaam in Helmond en als wijkagent, 

maar zal voortaan Brouwhuis als werkge-
bied hebben. 

Herverdeling
Het vertrek van Patricia van Dijk maakt on-
derdeel uit van een aantal wijzigingen in 

ons bestand van wijkagenten. De mensen 
in Helmond blijven dezelfde, maar enkelen 
van hen hebben een nieuwe wijk en ook 
gebiedsgrenzen zijn verlegd. Dit doen wij 
uiteraard omdat we denken dat daarmee de 
continuïteit en de kwaliteit van het politie-
werk in de wijk nog beter gewaarborgd is. 

Brandevoort
Voor de wijk Brandevoort verandert er bui-
ten het vertrek van Patricia verder niets. En 
bovendien krijgt u er een ervaren kracht 
voor terug. Rob Jansen op de Haar was ja-
renlang de wijkagent in Mierlo-Hout. Patrick 
de Vogel, sinds 2010 al wijkagent in Bran-
devoort, blijft gewoon in de buurt en zal Rob 
zo snel mogelijk inwerken. 

Schakel
Zij vormen de schakel tussen de wijk en de 
politie en zijn op de hoogte van structurele 
problemen en ernstige incidenten in de 
wijk. Waar mogelijk kijken de twee samen 
met burgers en partners (wijkplatforms, 
gemeente, scholen en maatschappelijke in-
stanties) hoe een probleem opgelost of ver-
minderd kan worden. De wijkagent is dus 
ook de schakel tussen de politie en hulpver-
lenende instanties.

Medewerking
Samen met u staan Patrick de Vogel en 
Rob Jansen op de Haar voor meer veilig-
heid in de wijk. Daarbij rekenen ze op uw 
medewerking. Denk daarbij aan het doen 
van aangifte, het geven van tips en melden 
van opvallende zaken zoals een onbekende 
auto die al dagen in de straat staat. De po-
litie heeft al veel misdrijven opgelost door 
samen te werken met burgers.

Contact
Spreek Rob en Patrick dus gerust aan als u 
ze in de wijk ziet. U kunt ook mailen:
rob.jansen.op.de.haar@brabant-zo.politie.nl 
of patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl. •

Afscheid Patricia van Dijk
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Het Carolus komt naar 
Brandevoort
deel 5 

Nieuwbouw 
Als u dit artikel leest, is de nieuwbouw van start 
gegaan. De afgelopen weken zijn de bouw-
keten geplaatst en hebben ook de heiwerk-
zaamheden plaatsgevonden. De komende tijd 
ziet u langzaam het nieuwe schoolgebouw 
verschijnen. Wij zijn blij dat we de eerste resul-
taten gaan zien van dat wat we met zijn allen 
bedacht hebben. De komende maanden zal er 
steeds één van de onderdelen van de nieuw-
bouw kort beschreven worden. Dan krijgt u 
een eerste indruk. Er is voor gekozen om in de 
maand januari een eerste officiële bouwhan-
deling plaats te laten vinden. U zult daar via de 
pers zeker meer over zien en horen.
In het nieuwe gebouw komen vier gymza- 

len, onderverdeeld in twee turnzalen en twee 
spelzalen. De zalen worden ingericht door de 
firma Janssen-Fritsen uit Helmond. In het 
contract met Janssen-Fritsen is een speciale 
clausule opgenomen. Naast het feit dat de 
zalen gebruikt gaan worden als toonzaal voor 
andere scholen, zullen de nieuw ontwikkelde 
toestellen of gymmaterialen uitgeprobeerd 
gaan worden in de lessituatie van het Carolus. 
Op deze wijze kan het Carolus altijd les blijven 
geven met de nieuwste lesmaterialen. Het 
voor veel leerlingen aantrekkelijke gymonder-
wijs wordt op deze wijze nog aantrekkelijker 
voor hen. 
De vier gymzalen komen ook beschikbaar  

voor derden. Zoals al eerder aangegeven, wil 
het Carolus een school zijn in en voor de wijk. 
We kunnen ons voorstellen dat er - zeker in 
de winter - bepaalde clubs zijn die ruimte zoe-
ken voor trainingen. Maar ook kleinere groe-
pen die niet meer terecht kunnen in de reeds 
aanwezige zalen, kunnen straks gebruik ma-
ken van de nieuwe goed geoutilleerde zalen. 
Er wordt daarvoor een aparte ingang gereali-
seerd, zodat niet de gehele school open hoeft 
te worden gesteld. We rekenen erop dat we 
hiermee in een behoefte gaan voorzien. De 
eerste verenigingen hebben al aangegeven 
straks graag van het aanbod gebruik te willen 
maken. •

Na de kerstvakantie nemen de Openbare 
Basisschool Brandevoort en Spring Kinder-
opvang hun intrek in het semipermanente 
kindcentrum aan de Hulshoeve/Laathoeve. 

Er is veel aandacht voor een natuurlijke 
groene omgeving en een kindvriendelijke 
uitstraling voor kinderen van 0 tot 12. In 
het gebouw komen veertien groepen van 

OBS Brandevoort en voor Spring Kinderop-
vang drie groepen van het Kinderdagverblijf 
en vier groepen Buitenschoolse opvang 
(BSO).•

Nieuw kindcentrum
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nieuws van het

Carolus Borromeus College

Dickensnight
In de vorige Brandevoorter Courant hebben 
we gemeld dat ook het Carolus Borromeus 
College zichtbaar zal zijn tijdens de Dickens-
night. De school zal zich onder andere pre-
senteren middels drie jeugdondernemingen, 
te weten Cozy Candels, Warm en Bubble. Zij 
verkopen respectievelijk kaarsen, handwar-
mers en zeep. In de bovenbouw van het havo 
en vwo moeten leerlingen een profielwerk-
stuk maken. Binnen het profiel Economie en 
maatschappij kiest elk jaar een groep leer-
lingen voor het opzetten van een jeugdon-
derneming. Dat gaat volledig volgens de gel-
dende wetgeving. Er vindt bijvoorbeeld een 
oprichtingsvergadering plaats in aanwezig-
heid van een notaris. De jeugdondernemin-
gen verkopen aandelen. Hoewel het belang-
rijkste doel verweven zit in het leerproces is 
het de bedoeling dat de ondernemingen ook 
winst maken. Vijfenzeventig procent van de 
winst wordt geschonken aan een goed doel. 
De overige vijfentwintig procent wordt uitge-
keerd aan de aandeelhouders (docenten, ou-
ders, familie, medeleerlingen, et cetera). De 
goede doelen van de jeugdondernemingen 
die zich presenteren tijdens de Dickensnight 
zijn: Stichting Doe een Wens en Kika. Als u 
iets koopt van deze ondernemingen, steunt 
u automatisch één van deze goede doelen. 
Wij hopen natuurlijk dat u veel bij deze groep 
leerlingen koopt. 

Tijd voor serieuze spellen: Glo-
baland! 
Wie wil dat nou niet? Spellen doen onder 
lestijd en er ook nog een cijfer voor krijgen!
Op donderdag 1 en vrijdag 2 november 
werkten de leerlingen uit 2 mavo van de 
locatie Gasthuisstraat aan het project Glo-
baland. Zoals de naam al doet vermoeden, 
heeft het te maken met het vak aardrijkskun-
de. In de eerste periode van het schooljaar 
kregen de leerlingen les over de armoede 
in Afrika. Globaland is een spannend simu-
latiespel over ontwikkelingslanden. In vijf  

spelrondes besturen leerlingen in groepjes 
een land in een virtuele wereld die Globa-
land heet. In dat land is van alles mis. Er is 
geen of slecht toegang tot onderwijs, er zijn 
geen goede wegen en het milieu is vervuild. 
De groepjes voerden allerlei praktische op-
drachten uit, zoals een filmquiz, pimp your 
trash, een rap of liedje schrijven en een to-
neelopdracht. Met deze opdrachten kunnen 
ze geld verdienen (globa’s) om hun land te 
verbeteren. Het verdiende geld moeten ze 
telkens naar eigen inzicht verdelen: hoeveel 
belasting wordt geheven, hoe wordt dit geld 
verdeeld over de ministeries van het land en 
met welke andere landen uit de klas wordt 
samengewerkt om internationale problemen 
op te lossen? De feedback op hun keuzes 
kregen de leerlingen na elke ronde via een 
poster te zien. De poster gaf aan wat de 
nieuwe situatie van hun land was in de vol-
gende spelronde. Tevens werd een ranglijst 
bijgehouden van de groepen die hun land 
het beste bestuurden. Aan het eind van het 
project krijgen de leerlingen een meetellend 
projectcijfer. De winnende groep krijgt gratis 
kaartjes om te gaan midgetgolfen. 

Armoede en onrecht zijn mondiale proble-
men die alleen kunnen worden opgelost als 
mensen van over de hele wereld zich daar-
voor inzetten. Jongeren spelen daarbij een 
belangrijke rol. Voor veel Nederlandse jon-
geren zijn zaken als onderontwikkeling een 
ver-van-mijn-bed-show. Ze zijn vooral bezig 
met hun eigen kleine wereldje en beschou-
wen een welvarende en rechtvaardige maat-
schappij als iets vanzelfsprekends. Ze vinden 
het logisch dat er overal wegen liggen en je 
naar de dokter kunt als je ziek bent. Dat ie-
dereen naar school gaat en de politie je helpt 
als je lastig wordt gevallen. Door dit simula-
tiespel keken leerlingen met een andere bril 
naar deze problemen en kregen ze inzicht 
om deze problemen op te lossen. Het is leuk 
en leerzaam tegelijk! 

Model United Nations of Gold-
berg (MUNoG) 
Afgelopen herfstvakantie heeft een dele-
gatie van het Carolus Borromeus College 
voor de vierde keer deelgenomen aan een 
Model United Nations Conference (MUNC). 
Dit keer vond de MUNC plaats in Sindelfin-
gen in Duitsland. Tijdens een MUNC verte-
genwoordigen jongeren uit de hele wereld 
landen die zitting hebben in de Verenigde 
Naties. Dit mag niet hun eigen land zijn, ze 
moeten zich juist verdiepen in een ander 
land. Dit keer waren er 250 jongeren van 
negentien verschillende landen (waaronder 
Rusland, Hong Kong, India, Taiwan, de Ver-
enigde Staten, Frankrijk, Cyprus, Roemenië) 
aanwezig. Het Carolus was ook dit keer weer 
de enige Nederlandse school.
Gedurende zes dagen hebben Clint Aben, 
Dianto Leeflang, Nadine Wachters (verte-
genwoordigers van IJsland) en Yvette Lie-
breks, Paulien van Vught, Anique van den 
Broek en Kelly Wiersema (vertegenwoordi-
gers van Egypte) zich als echte diplomaten 
moeten gedragen en als delegatie zitting 
gehad in onder andere de Veiligheidsraad en 
de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze heb-
ben stevig moeten debatteren en medestan-
ders moeten vinden voor hun standpunten.
Tijdens de Algemene Vergadering, op de 
laatste zittingdag, is er een aantal resoluties 
aangenomen die daadwerkelijk opgestuurd 
worden naar de VN. De echte VN wil graag 
weten hoe jongeren over belangrijke wereld-
kwesties denken en welke oplossingen ze 
hebben.

MUNoG was ook dit keer weer een groot 
succes. De eerstvolgende MUNC waar het 
Carolus Borromeus College aan deel gaat 
nemen is in Kopenhagen, eind februari 
2013. Dan zal onze school met een delega-
tie van vijfentwintig personen afreizen naar 
Denemarken om wederom de VN te gaan 
vertegenwoordigen. •

De Brandevoortse Dreef tussen Geldropse-
weg en Voort zal op 4 en 5 december ge-
sloten worden in verband met werkzaamhe-
den aan de hoogspanningsmasten. •

Weg-
afsluiting
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Wie gaat er niet geregeld met zijn/haar kind 
of kleinkind naar de treinen kijken op het 
station in Brandevoort? Je staat hier hoog 
en droog en de treinen zijn al van ver te zien. 
Succes verzekerd. Toch, als de kinderen gro-
ter worden, dan verdwijnt veelal de passie 
voor treinen. Althans, bij de meesten. Niet bij 
Fred Joosten, Joop Repko, Henk Mollemans, 
Peter Oors, Gerard Van Haren en Bob Ken-
nedy. Zij zijn al van jongs af aan bezeten van 
treinen. En dan gaat het niet om het spot-
ten van treinen of werken bij de NS, want 
dat doen ze geen van allen. Het gaat om 
het echte werk, het ontwerpen en bouwen 
van modeltreinen en modelspoorbanen. De 
groep komt geregeld samen in Brandevoort, 
meestal op maandag en donderdag, om op 
de zolder van Fred de spoorbaan (uit) te bou-
wen. Tijdens dit interview waren Gerard en 
Bob afwezig.

De groep kent elkaar van de vereniging 
Modelspoorclub Oost-Brabant in Helmond. 
Door hun gezamenlijke interesse voor het 
bouwen van de wat grotere treinen (schaal 
1:22,5) besloten ze samen te gaan werken 
aan een eigen modelspoorbaan. In eerste 
instantie begonnen ze in de tuin van Fred, 
maar door de Nederlandse weersomstandig-
heden verhuisden ze toch liever naar de zol-
der. De groep vult elkaar goed aan. De een 

heeft meer belangstelling en verstand van 
elektronica en de ander weer van het ont-
werpen van de spoorbanen. “We maken zo-
veel mogelijk zelf, en alles op schaal, zo ge-
detailleerd en realistisch mogelijk. Dat is voor 
ons de uitdaging. De onderdelen bestellen 
we los, want dat is ook goedkoper. Daarna 
gaan we de treinen zelf in elkaar zetten. We 
bouwen ook zo kindvriendelijk mogelijk. De 
bakken, waarop het spoor is gelegd, staan 
op vijfenzeventig centimeter hoogte en de 
bediening werkt met een simpele draaiknop. 
Deze hoogte is bewust gekozen, zodat ook 
kleinere kinderen goed op de baan kunnen 
kijken.
De gehele zolder van Fred bestaat uit een 
spoorbaan, treinen, materialen en een pc 
voor de aansturing. Aangezien de tussenmu-
ren van de huurwoning niet mochten wijken, 
is een andere oplossing gevonden. Door een 
vierkant uit te snijden in de muur kunnen de 
treinen door de opening van de ene naar de 
andere kamer rijden. En ook voor de deur-
opening loopt de trein door, waardoor je on-
der het spoor moet duiken om de baan en de 
rijdende treinen goed te zien. Deze opzet is 
even een vreemde gewaarwording als je er 
voor het eerst binnenkomt, maar het resul-
taat is verbluffend. Je ziet dat er uren werk 
zit in deze baan met landschap, seinpalen, 
brug en treinen. “Er zelf naar kijken, daar is 

niets aan. Dat anderen genieten van wat we 
gemaakt hebben, dat is heel leuk. We beden-
ken iedere keer weer nieuwe dingen en dan 
gaan we aan de slag om deze spoorbaan 
nog verder uit te bouwen. We zijn dus eigen-
lijk nooit klaar. En weet je het even niet meer, 
dan komt de ander wel weer met ideeën of 
een oplossing. Ook zijn we vrijblijvend naar 
elkaar toe. Kan je een avond of periode niet, 
ook prima.”
“Als er tentoonstellingen of beurzen zijn 
rondom modelspoorwegen, dan zijn we er-
bij.” De bakken van de rails zijn gemakkelijk 
uit elkaar te halen en daardoor goed te ver-
voeren. “We vinden het jammer als ons werk 
alleen maar hier op zolder staat. Wij stellen 
dan ook graag het resultaat van onze pas-
sie voor een bepaalde periode ter beschik-
king. Dan kunnen anderen ook genieten van 
ons werk. Je kunt denken aan scholen als 
er een thema over treinen is, aan kinderen 
die een spreekbeurt hebben over treinen 
en die de trein dan willen laten zien aan de 
klasgenootjes of gewoon als decor of aan-
kleding van een ruimte. Het zou leuk zijn als 
bijvoorbeeld in de kerstperiode onze trein 
rijdt in ’t BrandPunt, het Gezondheidscen-
trum, in de kerk, of tijdens een open dag 
van een bedrijf of organisatie…” Interesse? 
Neem dan contact op met Fred Joosten: 
j.joosten373@kpnmail.nl •

Patricia Teuns
foto: Vincent Knoops

De hobby
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nieuws van de reporters van de OBS

Project Nicaragua

Interview over het Nicaragua-
project met: Jan Van Dijk (orga-
nisator)
1. Wat is jullie project? Wij willen er voor  
 zorgen dat jongeren kennis maken met  
 3e wereld landen.
2. Hoe kwamen jullie op dit idee? Door een  
 bevrijdingsoorlog in Nicaragua.
3. Waarom doen jullie dit? Zodat jongeren  
 kennis maken met arme landen.
4. Is dit voor een goed doel? Ja.
5. Hoe gaan jullie dat doen? Met een muur- 
 schildering en een presentatie door  
 groep zeven proberen we geld op te ha- 
 len om scholen in Nicaragua bijvoorbeeld  
 een nieuw dak te geven.
6. En de muurschildering? Wat gaan jullie  
 daar mee doen? Die gaan we in jullie  
 school ophangen en daarna voor andere  
 acties gebruiken.
7. En wat word er op de muurschildering  
 afgebeeld? Dat kinderen niet hoeven te  
 werken en dat ze gelukkiger zijn op  
 school.

Interviews leerlingen groep 7 

Interview 1: Tim derijck en Mirte Schils 
  
Door: Jasper Dooms
1. Wat is jullie project? Kinderen moeten  
 naar school.
2. Hoe kwamen jullie op dit idee? Een soort  
 groep dat Nicaragua helpt om een beter  
 land te worden kwam met het idee.
3. Waarom doen jullie dit? Om dat alle kin- 
 deren school verdienen. Dat is een mil- 
 lenniumdoel.
4. Wat gaan jullie er aan doen? Muurschil- 
 dering, geld inzamelen.
5. Is dit voor een goed doel? Ja
6. Hoe gaan jullie dat doen? Tania komt uit  
 Nicaragua en heeft ons geholpen met de  
 muurschildering. En we hebben flessen  
 ingezameld.
7. En de muurschildering? Wat gaan jullie  
 daar mee doen? Hij is tentoongesteld. Ze  
 gaan hem nog vaker ergens anders voor  
 gebruiken.

8. En wat word er op de muurschildering  
 afgebeeld? Blije kinderen die naar school  
 gaan.
9. Hoe hebben jullie alles voor dit project  
 geregeld? Via een project dat Nicaragua  
 helpt om een beter land te worden.

Interview 2: noah en Puck   

Door: Darwin Liu
1. Waar gaat jullie project over? Alle kinde- 
 ren naar school.
2. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Door 
 de meester.
3. Wie hebben eraan meegedaan? Heel  
 groep 7.
4. Waarvoor is het project georganiseerd?  
 Om kinderen in Nicaragua naar school te  
 laten gaan.
5. Wat wordt er afgebeeld op het schilderij?  
 Blije kinderen op school.

Interview 3: Mauro en Imke   

Door: Ties Kleene 
1. Waarover gaat jullie project? Over Nicara- 
 gua.
2. Welke mensen hebben meegeholpen?  
 Lies vertelde, Tania kwam uit Nicaragua,  
 en Jan van Dijk.
3. Wie heeft jou het meest geholpen? Lies.
4. Welke onderdelen hadden jullie? We heb- 
 ben gekookt, filmpjes gekeken, en de  
 muurschildering gemaakt.
5. Welk onderdeel vond je het leukst? Het  
 koken. 
6. Wat heeft het meest indruk gemaakt?  
 Dat niet iedereen naar school gaat.
7. Wat zou jij zeggen over het project? Dat  
 het veel indruk heeft gemaakt.
8. Hoelang hebben jullie eraan gewerkt?  
 Twee en een halve week. •

In groep 7 van OBS Brandevoort is een project gestart genaamd ‘Nica-
ragua’. Ze hebben een muurschildering gemaakt en flessen opgehaald 
om zo geld in te zamelen. Met dat geld gaat een groep mensen scho-
len in Nicaragua verbeteren en bouwen. Jasper Dooms, Darwin Liu en 
Ties Kleene uit groep 8d hebben de organisator en twee kinderen uit 
groep zeven die meededen aan het project geïnterviewd.
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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?

Gezellig voor de gashaard vang ik het ge-
sprek aan bij de familie Van Lierop: Monique 
(42 jaar), Tommy (44 jaar) en hun tieners 
Lisa (15 jaar) en Pim (12 jaar). Natuurlijk 
mogen we ook jachthond Brend, die heerlijk 
voor de haard ligt, en de siereendjes buiten 
in de vijver in hun achtertuin niet vergeten. 
De familie woont al weer bijna tien jaar in 
deze ruime tweekapper aan de Stepekolk-
Oost 24. 
Het antwoord op de vraag waarom ze kozen 
voor Brandevoort is eigenlijk te voorspellen. 
“De sfeer van de wijk trok ons aan. Daarnaast 
werkt Helmond hard aan het stadsimago 
en de voorzieningen,” aldus Tommy. Tommy 
werkt al weer drie jaar als zelfstandige in een 
beddenzaak aan de Langstraat in Leende 
en hij heeft een webshop www.betaalbaar-
slaapcomfort.nl. De winkel heeft een flinke 
showroom met tal van boxsprings, slaapka-
mers, kasten en de bovenverdieping is in-
gericht met kinderslaapkamers. Daarnaast 
hebben zij dekbedden, kussens en bed tex-
tiel in het assortiment. Dit alles voor een zeer 
scherpe, betaalbare prijs en Tommy is CBW 
Erkend door de brancheorganisatie. Daar-
voor werkte Tommy meer dan dertien jaar 
in loondienst bij een beddenzaak die helaas 
failliet ging. Monique werkt met veel plezier 
als onderwijzeres op een basisschool in Gel-
drop. Pim, de jongste telg, heeft De Vendelier 
vaarwel gezegd en is brugklasser op het Dr.- 
Knippenbergcollege. In zijn vrije tijd richt hij 
zich fanatiek op taekwondo. Lisa volgt vier 
gymnasium bij het Carolus Borromeus Col-
lege en in haar vrije tijd is dansen haar lust 
en haar leven. Ze is vaak te vinden bij DéDé 
Dansballet. 

Dit huis is zelf ontworpen en gebouwd, sa-
men met de buren die zij voor de bouw niet 
kenden. Monique en Tommy - negen jaar ge-
leden nog woonachtig in Geldrop - hadden 
zich ingeschreven voor een kavel en op ge-
geven moment kregen ze van de gemeente 
Helmond een lijst met telefoonnummers die 
ze konden bellen bij de nog te kopen kavels. 
Veel kavels bleken al vergeven, maar uitein-
delijk hadden ze geluk. Met de huidige buren 
bleek een klik en tijdens het bouwen vulden 

zij elkaar goed aan. Om de kosten enigszins 
binnen de perken te houden, hebben Tommy 
en Monique zoveel mogelijk zelf gedaan in 
het huis. De afwerking ziet er goed uit en de 
koloniale meubels in huis zorgen voor een 
Brandevoorter sfeer. Aan de buitenzijde van 
het huis zijn ook stijlvolle details verwerkt, 
die je in deze wijk zou mogen verwachten en 
waardoor het huis uniek wordt. 
De Stepekolk-Oost is een doorgaande weg, 
maar doordat dit huis vrij achteraan in de 
straat staat, zijn al veel auto’s de zijstraten 
ingereden. Daarnaast hebben Tommy en 
Monique een stoep en greppel tussen het 
huis en de weg, waardoor je niet het gevoel 
hebt dat je aan een doorgaande weg woont. 
De oprit is vrij lang. de garage is met een 
puntdak afgewerkt en via de zijkant van de 
garage kom je in een lange achtertuin (twee-
entwintig meter diep). 
In de woonkamer kijk je niet rechtstreeks 
in de keuken. Via brede openslaande deu-
ren kom je in de achtertuin. Door de lengte 

hebben ze het gehele jaar zon en is de tuin 
voorzien van twee terrassen, één achter in de 
tuin en één tegen het huis aan. 
Boven tref je drie slaapkamers, een ruime 
badkamer en een apart toilet. Via een vaste 
trap bereiken we de zolder, ingedeeld als lo-
geerkamer en speelzolder.
Tommy maakt als zzp’er veel uren, maar waar 
mogelijk is de familie aanwezig bij de eve-
nementen in de wijk. “Waar vind je een wijk, 
waar zoveel wordt georganiseerd? Hierdoor 
wordt een wijk gezellig en levendig en dat 
trekt mensen aan. Jammer dat het winkel-
centrum niet compleet is. Wel logisch met de 
huidige huurprijzen, natuurlijk. De huurprijzen 
zijn te hoog, niemand durft dit aan, zeker niet 
in deze tijd. Het gevolg is dat je dan als be-
woner naar Eindhoven of Helmond centrum 
gaat.” Winkels in het centrum van Brande-
voort dichter bij elkaar en wat meer horeca 
zou het centrum gezelliger maken. Het zou 
ook fijn zijn als er meer voorzieningen voor 
de tieners zouden komen. •
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Ik ben op zoek naar mensen (leeftijdscatego-
rie 25 tot 65+) uit Brandevoort en omgeving 
die een toneelcursus willen volgen en 
aan een voorstelling willen werken. Heb je al-
tijd al iets met toneel willen doen, maar is het 
er tot nu toe nog nooit van gekomen, meld je 
dan aan. Bij voldoende animo zal er gepro-
beerd worden in september 2013 te starten. 
E-mail naar: sbverhoeven@xs4all.nl.

Enthousiaste en betrouwbare oppas zoekt 
nog oppasadressen. Ik ben 17 jaar en ik heb 

5 jaar oppaservaring met kinderen van ver-
schillende leeftijden. Doordeweeks in de mid-
dag en in de avond (uitgezonderd vakanties) 
en in het weekend hele dagen beschikbaar. U 
kunt mij bereiken op 06 217 111 48. Myrthe.

Wie heeft er een camper te huur of wil 
deze verhuren aan een gezin uit Bran-
devoort van 2 volwassenen en 2 kinde-
ren (4 en 6 jaar) in de periode juli 2013 
(4 weken). Het gaat om een vakantie naar 
Noorwegen. Geïnteresseerden kunnen zich 

melden op 06 445 862 80 of mailen naar  
info@mutusadetus.nl.

Sensoor is op zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers, die met echte aandacht gesprekken 
willen voeren. Hoe dat precies werkt, komt 
aan bod in de uitgebreide basistraining, 
die nieuwe vrijwilligers volgen. Aanmelden 
voor deze training kan tot 11 januari. Meer 
informatie is te vinden op www.sensoor.
nl/brabant of telefonisch te verkrijgen via  
040 212 55 66.

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.

Het carnavalsseizoen bij 
De Brandeliers is begonnen

Luc Sleegers
foto: Rianne van Lierop

Nieuwe prins
Tijdens het Leutfestijn op 24 november is de 
derde prins der Brandeliers, Eric d’n Uurste, 
bekendgemaakt. In de volgende editie van 
de Brandevoorter Courant zul je uitgebreid 
kennismaken met de nieuwe prins!
Op zondag 2 december vindt van 14.00 tot 
18.00 uur de prinsreceptie plaats in ‘t Brand-
Punt. Tijdens deze gezellige middag kun je 
de nieuwe hoogheid komen feliciteren.

Zwetsavonden
In de vorige editie van de BC was al de 

 
voorverkoopdatum (27 november) van de 
zwetsavonden te lezen. Eventueel nog niet 
verkochte kaarten zijn vanaf dan te koop bij 
de bar van ‘t BrandPunt. Wees er snel bij, 
want op is op.

In deze editie van de BC lees je het program-
ma voor de drie zwetsavonden:
Eerste zwetsavond - 12 januari - Striepke 
Veur, Rob Kemps, Rob Scheepers (Sterksel), 
Dubbel Trubbel, Maikel van den Berg, Pent-
house Boys en muziek van Blacknote.

Tweede zwetsavond - 19 januari - ZEMAC, 
Jan Strik, Rob Scheepers (Helmond), Zes kir 
nix, Ton Brekelmans, Duo Vreemd en muziek 
van De Bietenrooiers.
Derde zwetsavond - 2 februari - Berry Kna-
pen, Trio Muzikaal, Arian Compen, Zes kir nix, 
Andy Marcelissen, Penthouse Boys en mu-
ziek van Blacknote.

Voor meer informatie over de komende 
activiteiten, en over ons, is te lezen op  
www.brandeliers.com •

Het carnavalsseizoen is nu officieel gestart. De datum 11-11 is achter 
de rug, en daarmee is het carnavalsprogramma ook begonnen. Zo 
waren de eerste zwetsmiddagen 50+ ook dit jaar weer een succes!
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ComputerClub
De ComputerClub Brandevoort bestaat uit 
een aantal enthousiaste bewoners uit de 
wijk. Zij willen graag hun kennis en ervaring 
van het computergebruik met u delen. Dit 
betreft zowel hard- als software.
In de afgelopen maanden zijn door de CCB 
diverse cursussen gegeven. Op verzoek 
van de Rabobank heeft Rinus van Weert de 
workshop internetbankieren, Hans Heldens 
de basiscursus Excel 2010 en Paul Stege 
de basiscursus PowerPoint 2010 gegeven. 
Zie de reacties van twee cursisten:

Woensdagavond 7 november sloot Compu-
terClub Brandevoort de Basiscursus Excel 
2010 af. Onder deskundige en enthousiaste 
leiding van Hans Heldens, kregen de deel-
nemers in zeven avonden op bijna persoon-
lijke wijze uitleg over dit programma.
Met het beschikbare cursusboek en laptops 
was het een professioneel georganiseerde 
uitleg.
Voor de deelnemers waren het boeiende en 
interessante avonden, waarbij steeds ge-
tracht werd op duidelijke en inzichtbare wijze 
de inhoud over te brengen.
Dank aan de vrijwilligers Rinus, Paul, Louis 
en Hans voor de wijze waarop zij gestalte 
gegeven hebben aan deze cursus. 
Aan de wijkbewoners: wees attent op de 
eerstvolgende activiteit van deze club, wan-

neer je geïnteresseerd bent je kennis op dit 
gebied te verbeteren. Het is aan te bevelen!
Eventuele vragen: jh@onsmail.nl.

Wim Vavier

Op 12 september meldde ik mij aan voor een 
computercursus PowerPoint van de Compu-
terClub Brandevoort in wijkgebouw ‘t Brand-
Punt bij docent Paul Stege. Daar ik al een 
beetje op de hoogte was en kennis had van 
PowerPoint, maar nooit in de finesses en de-
tails kwam, dacht ik: Ik ga ervoor.
Dinsdag 30 oktober hebben wij de laatste 
les gehad. Ik ben zeer tevreden en heb ruim 
voldoende kennis opgedaan om me te wa-
gen aan leuke presentaties en het maken 
van fotodiaseries. We kregen supergave 
uitleg en hebben ervaring opgedaan op het 
gebied van animatie en kennis bij beeld en 
geluid.
Namens de cursisten van de basiscursus 
PowerPoint: dank aan de ComputerClub 
Brandevoort en aan docent Paul Stege; be-
dankt voor de goede begeleiding!

Mimie van de Laar-Van Mierlo

ComputerClub Brandevoort zal ook in de 
nabije toekomst diverse cursussen gaan ver-
zorgen. Cursussen die in aanmerking komen 

zijn onder meer Picasa (voor het bewerken 
van foto’s), internetbankieren, Microsoft 
Word 2010, Microsoft Outlook, Microsoft 
Windows 7, aanleg en beheer van een net-
werk, videobewerking en het gebruik van 
een iPad of tablet pc. Mocht u nu al geïnte-
resseerd raken dan horen wij dat graag van 
u via onderstaand mailadres. Indien er veel 
belangstelling is voor een specifiek onder-
werp dan stemmen wij daar de prioriteit in 
het cursusaanbod op af.

Helpdesk
Vanaf heden zal CCB ook een helpdesk 
gaan starten. De helpdesk wordt verzorgd 
op de avonden dat CCB bij elkaar komt. U 
kunt voor het eerst van deze mogelijkheid 
gebruik maken op maandag 10 december. 
De helpdesk in ’t BrandPunt is dan geopend 
van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt hier met uw 
praktische problemen en vragen op compu-
tergebied (hard- en software) terecht. Eén 
van de leden zal trachten uw vraag te be-
antwoorden. Om het gebruik en het succes 
van de helpdesk te verzekeren, is het aan te 
bevelen uw vraag vooraf te mailen. De leden 
kunnen zich dan voorbereiden op uw vraag.
De CCB is bereikbaar via het mailadres 
computerclub@brandevoort.org. Bezoek ook 
onze website www.computerclub.brande-
voort.org. •

Paul Stege

Hoog bezoek in de wijk

Op donderdag 22 november bracht pre-
sident Gašparovic samen met een Slo-
waakse delegatie een bezoek aan de 

AutomotiveCampusNL. Het gezelschap 
arriveerde per koninklijke trein op station 
Brandevoort, waar de delegatie werd ont-

vangen door de Commissaris van de Ko-
ningin Wim van de Donk en burgemeester 
Elly Blanksma. •

foto: Alex Ruwers
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Ladder Jeugd TV Carolus

Begin november zijn de laatste poulewed-
strijden gespeeld voor de Ladder Najaar 
2012 van tennisvereniging Carolus. De be-
langstelling voor deelname was deze keer 
overweldigend. Reeds na twee weken moest 
de inschrijving gesloten worden wegens 
gebrek aan banen. De helft van de banen 
staat continue volgepland voor het geven 
van training, waardoor er voor activiteiten 
slechts vier banen beschikbaar zijn. Door de 
kinderen ook tot later in de avond te laten 
doorspelen, konden we uiteindelijk twee-
enzeventig kinderen laten deelnemen, on-
derverdeeld in twaalf poules waarbij zoveel 
mogelijk rekening werd gehouden met hun 
speelsterkte. Aangezien dat ruim één derde 
van de wedstrijden afgesloten is met een 
verschil van kleiner of gelijk aan twee games 
en dat we maar één winnaar (Fabian van 
Dalen) hebben die ook in het voorjaar ge-
wonnen heeft, mogen we stellen dat we daar 

goed in geslaagd zijn. De finale van de hoog-
ste Poule A werd gewonnen door de Rookie 
van het Jaar Daan Vriens die de plaats had 
ingenomen van pechvogel Daan Bosch die 
dermate hard van zijn fiets gereden is door 
een wielrenner dat hij zelfs een paar dagen 
op de I.C. heeft gelegen. Daan Vriens kwam 
met 5-2 voor tegen oud-winnaar Michiel Van 
Gaal. Michiel wist nog terug te komen naar 
5-4, waarna de tijd ontbrak om de stand nog 
gelijk te trekken. 

Nadat alle andere poulewedstrijden waren 
gespeeld, konden de eindstanden opge-
maakt worden en na het gebruikelijke hapje 
en drankje van de vereniging kon er over-
gegaan worden naar de door zesenzestig 
kinderen weer zeer druk bezochte prijsuitrei-
king. Heel mooie bekers zijn uitgereikt aan 
de poulewinnaars:

Poule A : Daan Vriens
Poule B : Sander van den Hurk
Poule C: Guus Beijnsberger
Poule D: Rutger de Beer
Poule E: Fabian van Dalen
Poule F : Sven Hermsen
Poule G: Renee Claassen
Poule H: Jasper de Martelaere
Poule I: Karlijn Jansen
Poule J: Sybe Feenstra
Poule K: Nienke de Goede
Poule L: Jelmer Feenstra

Een extra beker was er voor Sven Herm-
sen voor het hoogst totaal aantal gehaalde 
games. Omdat we niemand met lege handen 
naar huis willen laten gaan, mochten alle 
aanwezige deelnemers nog een leuke atten-
tie uitzoeken van de rijk gevulde prijzentafel 
en kon de zeer geslaagde avond afgesloten 
worden. •

De jeugd bij tennisvereniging Carolus heeft 
goede resultaten geboekt in de KNLTB-
najaarscompetitie. Sinds enkele jaren zit de 
jeugd flink in de lift onder de bezielende lei-
ding van de trainers Johan Wannemakers, 
Rob Luyben en Kjel Beks. En met resultaat! 
Maar liefst vier van de dertien teams vierden 
het kampioenschap en nog eens zes ein-
digden bij de eerste vier. TV Carolus heeft 

veel jeugdspelers en is daarmee aardig uit 
haar jasje aan het groeien. De acht tennis-
banen zijn al enige tijd niet meer toereikend 
voor de eigen jeugd- en seniorenactiviteiten, 
laat staan om de toestroom van leden op te 
vangen. Er wordt dan ook met de gemeente 
Helmond gekeken naar uitbreidingsmoge-
lijkheden om de jeugd en ook de senioren 
meer mogelijkheden te bieden om in te 

stromen. Voor jeugd en senioren die willen 
sporten, en in dit geval tennissen, moeten 
toch mogelijkheden worden geboden in hun 
eigen woonomgeving. TV Carolus heeft in ie-
der geval voldoende ambitie om tennis naar 
het niveau te brengen wat bij een stad als 
Helmond hoort. Ze zijn daarmee al aardig op 
weg gezien de jeugdsuccessen van de afge-
lopen jaren. •

Kwartet aan kampioens-
teams voor TV Carolus
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Zin in shoarma of pizza?

Marga Dobma
Foto: Rianne van Lierop

Zeki Altun is geboren in Turkije op 20 juli 
1973. Het ouderlijk gezin bestaat uit vader, 
moeder een broer en twee zussen. Hij is de 
jongste van de familie.
Als hij twee jaar oud is, komt het hele gezin 
naar Nederland waar Zeki’s vader al vanaf 
1970 in Helmond woont en werkt. Omdat hij 
in die tijd nog erg klein is, weet hij zich hier-
van niets meer te herinneren.
Zeki gaat naar de basisschool in Helmond. 
Daarna stroomt hij door naar de St. Jozef 
Mavo Helmond. In die tijd wil hij eigenlijk de 

IT-richting in, want dat vindt hij erg interes-
sant.
Na het behalen van het einddiploma in 
1991, wil hij toch nog doorgaan op school 
en kiest voor het mbo, richting elektrotech-
niek, ook in Helmond. Deze tak trekt hem op 
dat moment toch nog meer. In het tweede 
jaar van deze opleiding moet hij een stage 
gaan volgen. Hierdoor komt hij terecht bij 
Philips Lighting in Eindhoven. Het bevalt 
hem hier goed en als hem een contract in de 
elektrotechnische montage wordt aangebo-

den, besluit hij hier te blijven. Zijn werkplek 
is in Best. 

Hij blijft hier een jaar of drie, maar wordt 
door een reorganisatie bij Philips werkeloos. 
Maar niet getreurd; hij wil niet stilzitten en 
hij komt als werknemer terecht in de horeca 
bij een pizzeria annex shoarmazaak in Hel-
mond. Hier blijft hij in totaal zo’n negen jaar.
Dan houdt hij het hier voor gezien en er komt 
hem een vacature bij Draka glasvezels in 
Eindhoven onder ogen. Hij besluit hierop te 
solliciteren en wordt aangenomen met een 
jaarcontract richting procestechniek. Ook dit 
werk verschaft hem een plezierige tijd, maar 
ook hier wordt hij in 2003, opnieuw door een 
reorganisatie, ontslagen. 
Opnieuw zoekt en vindt hij als werknemer 
een werkplek in een shoarmazaak in Hel-
mond.
Na ook hier ongeveer een jaar gewerkt te 
hebben, hij is inmiddels 32 jaar, besluit hij 
genoeg ervaring te hebben opgedaan om 
voor zichzelf te beginnen.
In Brouwhuis start hij zijn eerste Aspendos 
(vernoemd naar een Turkse stad met een 
mooi Romeins amfitheater) pizzeria/grill-
room. Op 2 juni 2005 vindt de officiële ope-
ning plaats. Een foto van dit amfitheater is 
terug te vinden op zijn menukaarten. Deze 
zaak draait prima en op een gegeven mo-
ment constateert hij dat er in Brandevoort, 
buiten eetgelegenheden als Cafetaria Bran-
devoort en Bistro ter Plaetse nog geen Piz-
zeria/shoarmazaak aanwezig is.
Hij besluit om hier zijn tweede onderneming 
te beginnen. Het kost hem echter nogal 
moeite de nodige vergunningen te krijgen. 
Maar eindelijk lukt dit wel en op 15 oktober 
wordt zijn tweede zaak: Pizzeria-Grillroom 
Aspendos Brandevoort aan De Plaetse 
165b geopend. 
Op de menukaart staan, naast maar liefst 
zevenenveertig verschillende soorten pizza’s, 
broodjes, mixed grills, Griekse specialitei-
ten, shoarma (schotels en broodjes) salades 
en pasta’s, enzovoort. U kunt dit er lekker 
gaan eten, maar het is vanzelfsprekend ook 
mogelijk uw bestelling af te halen. Ook het 
thuisbezorgen van uw gewenste menu be-
hoort tot de mogelijkheden. U kunt op on-
derstaande wijze reserveren of uw bestelling 
opgeven: via 66 62 44 of 66 44 85 en via 
www.aspendoshelmond.nl.
De openingstijden van Aspendos Brande-
voort zijn: dagelijks van 14.00 tot 24.00 uur 
en vrijdags en zaterdags van 14.00 tot 1.00 
uur. Namens de redactie van de Brandevoor-
ter Courant wens ik hem voor de toekomst 
heel veel succes met zijn zaken en veel ge-
zondheid en geluk. •
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Bouw Sporthuis
De maand oktober

Na het uitharden van de vloer kan men be-
ginnen aan de begane grond. Na het uitzet-
ten van de muren door middel van metsel-
profielen en het stellen van de kozijnen kan 
er weer gemetseld worden.
Men ziet hier de aanzetten van de jeugdruim-
te, keuken en barruimte. De stalen balk is 
voor het opvangen van de verdiepingsvloer.

In oktober is er verder gewerkt aan het met-

selwerk van de kleed- en doucheruimte.
Daarna is de begane grondvloer aange-
bracht. Dat is een breedplaatvloer die later 
met beton op dikte wordt gestort. Alvorens 
men gaat storten worden allerlei leidingen 
aangebracht, maar ook stalen in te storten 
balken bij overspanningen. Het leidingwerk 
betreft de riolering, waterleiding en de bui-
zen voor de elektrische installatie. Ook ligt 
de wapening al op de vloer. Zodra de leidin-

gen en de wapening zijn aangebracht, wordt 
de vloer gestort. Dan moet het beton eerst 
uitharden.

Hiernaast zie je de contouren van de hoofd-
entree, de liftruimte, enzovoort. De noodtrap 
overbrugt het niveauverschil van het bui-
tenterrein met de begane grondvloer. Later 
wordt deze vervangen door de echte beton-
trap. •

Henk Noort
Foto: Henk Noort

Op woensdag 21 november gaat de vijfde 
editie van het HIER Klimaatstraatfeest van 
start. Ook straten in Helmond kunnen zich 
opgeven voor deze landelijke energiebe-
sparingwedstrijd waarmee mooie prijzen te 
winnen zijn. Straten die willen deelnemen, 
kunnen zich aanmelden op de website www.
klimaatstraatfeest.nl.
Het HIER klimaatstraatfeest is een grote 
nationale wedstrijd waar elk jaar duizenden 
straten aan meedoen. Bewoners van stra-
ten proberen tijdens het stookseizoen (no-

vember tot en met maart) zoveel mogelijk 
klimaatpunten te verzamelen door energie-
besparende acties te organiseren. De acties 
zijn te vinden op de website www.klimaat-
straatfeest.nl, waar ook de punten bijgehou-
den worden. 

Helmondse klimaatstraten
Vorig jaar hebben vijfendertig Helmondse 
straten deelgenomen aan het Klimaatstraat-
feest. Het Dr. Knippenberghof in Rijpelberg 
werd de beste klimaatstraat van Helmond en 

eindigde landelijk op de eenenvijftigste plek.

Competitie 
Deelnemers kunnen tussen 21 november 
en 16 januari, samen met hun buren, zoveel 
mogelijk punten verdienen met vooropge-
zette acties. Na 16 januari gaan alleen de 
beste 150 straten door in de competitie. Op 
31 maart sluit de competitie en rollen de tien 
winnaars uit de bus. De hoofdprijs is een Su-
perstraatfeest met een groene straatbingo 
op 25 mei. •

Wedstrijd Klimaatstraat van 
het jaar
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Welstand
en zonnepanelen op je dak

De gemeentelijke ambtenaar stelt: “PV-pa-
nelen kunnen zonder vergunning worden ge-
realiseerd. Echter, indien het resultaat in ern-
stige mate in strijd is met redelijke eisen van 
welstand, kan handhavend worden opgetre-
den. Volgens artikel 13a van de Woningwet 
kunnen burgemeester en wethouders de ei-
genaar van het betreffende bouwwerk aan-
schrijven om die strijdigheid op te heffen. De 
criteria die hierbij gehanteerd worden staan 
vermeld in de Welstandsnota Helmond (pa-
ragraaf 2.19 van Juridisch kader en basis 
welstandsnota).”

Morgen Groene Energie benadert deze 
kwestie positief en wil particulieren graag 
begeleiden binnen de nader opgestelde ge-
meentelijke toetsingskaders van welstand. 
Om deze reden belegde Morgen Groene 
Energie een gesprek met de verantwoor-
delijke medewerkers van de gemeente. Dit 
vruchtbare gesprek gaf duidelijkheid over 
de voorwaarden die de gemeente stelt aan 

het plaatsen van PV-panelen in Brandevoort. 

De karakteristieke uitstraling van Brande-
voort dient zoveel mogelijk behouden te 
worden. Er zijn dan ook richtlijnen opgesteld 
waar men bij het plaatsen van zonnepanelen 
rekening mee dient te houden. De aspecten 
materiaal en kleur, de afmetingen en de si-
tuering zijn nader uitgewerkt. Voor bepaalde 
delen van de wijk, zoals Stepekolk met de 
rode dakpannen, betekent dit wel een ern-
stige beperking van de mogelijkheden. Bij 
woningen met zwarte pannen zijn meer mo-
gelijkheden. 

De richtlijnen bieden echter voldoende mo-
gelijkheden om PV-panelen op een verant-
woorde manier in te passen. Indien u graag 
zonnepanelen op uw dak wilt, adviseert Mor-
gen Groene Energie om voor de plaatsing 
contact op te nemen met de gemeente om 
het plan te laten toetsen aan het kader van 
welstand. Zo wordt voorkomen dat de ge-

meente gaat handhaven ter eventuele ver-
wijdering van de panelen.

Bij het collectieve zonnepanelenproject van 
Morgen Groene Energie wordt rekening 
gehouden met deze redelijke eisen van de 
welstand en adviseert Morgen Groene Ener-
gie u hierover. Welstandsregels hoeven geen 
belemmering te zijn voor de vooruitgang. Als 
u de wens heeft om zonnepanelen te plaat-
sen, kan Morgen Groene Energie u daarover 
kosteloos adviseren en in begeleiden. 

Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan 
naar helmond@morgengroeneenergie.nl. 
Aanmelden voor het collectieve zonnepane-
lenproject kan ook nog steeds (zonnepane-
len@morgengroeneenergie.nl).

Noot van de redactie: de volledige richtlijn 
voor het plaatsen van zonnepanelen in Bran-
devoort is te vinden op www.brandevoorter-
courant.nl/?pid=155&page=actualiteit. •

In de vorige editie van de Brandevoorter Courant stond een artikel over 
Morgen Groene Energie Helmond. Een coöperatie die zich inzet voor 
lokaal opgewekte, groene energievoorzieningen. MGE startte intussen 
een project om particulieren te helpen bij aanschaf en installatie van 
zonnepanelen, met name in Stiphout en Brandevoort. De gemeente 
Helmond heeft naar aanleiding van dit artikel contact gezocht met Mor-
gen Groene Energie. De Supervisor Architectuur wees erop dat de ge-
meente wel aparte criteria hanteert bij het plaatsen van PV-panelen in 
onze prachtige wijk.



nummer 9 •  november 2012

51Marga Dobma

Gezondheidscentrum 
op de Dickenstoer

Dickensnight 2012, het tweede lustrum deze keer
Sfeervolle lampjes, kraampjes, hapjes en nog meer
Extra gezellig in de donk’re dagen voor de kerst
Brandevoorts gastvrijheid op z’n best

Oude maar ook nieuwe deelnemers hebben zich gemeld
Het zijn er deze keer veel hebben ze me verteld
Dickensnight heeft z’n naam te danken aan, u weet het wel,
Aan schrijver Charles en ’t is ‘t volgende dat ik u vertel:

Hij werd in 1812 in Engeland geboren
Ook nu nog hebben zijn vertellingen niet aan kracht verloren
En dit jaar, is ‘t 200 jaar geleden, nog een extra reden
Uitbundig deze Dickensnight te vieren in het heden

De Engelse sfeer van Dickens in de negentiende eeuw
Valt u bij ‘n bezoek aan deze bijzond’re wijk ten deel
De hele entourage doet denken aan vervlogen tijden
Ook deelnemers gekleed in oude stijl, u hoeft ze niet te mijden

Zelfs ‘t Gezondheidscentrum gaat mee in die verleden tijd
Ze zijn daar op uw komst goed voorbereid

Aan de Plaetse 98 te midden van dit Dickensfeest
Kunt u op ludieke wijze kijken hoe ‘t vroeger medisch is geweest

Werp ‘n blik op de geneeskundige gang van zaken
Van toen en wat men deed om onze voorouders beter te maken

Door aderlaten stelde men vaak de diagnose in die tijd
Gelukkig worden wij nu niet meer op die manier ‘verblijd’

Uit ziektes als tyfus, pleuris, pokken, cholera en tering 
Trokken wetenschappers, ’n geluk voor ons, veel lering

Een aantal disciplines van het SGCB
Werken vandaag aan deze happening mee

 
Naast de mogelijkheid tot ’t kopen van hebbedingen

Kunt u ook zelf meedoen en kerstliedjes zingen
Verder is er aandacht ook voor de inwendige mens

En voor dit feest rest mij nog deze ene wens:

Lieve weergoden, houd de kou die dag nog even vast
Dan hebben wij daarvan geen last 

Hopelijk is deze Dickensnight wat u ervan verwacht
Graag tot 9 december van twee tot acht!
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November puzzel

De oktoberpuzzel is gewonnen door K. Versfeld. Gefeliciteerd! De oplossing is: Magie

Deze maand een sudoku. De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in 
aanmerking te komen voor een interessante prijs. De oplossing kunt u insturen via onze website  
www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. De uiterste inleverdatum is 9 december. Succes!

Iedere dag is een avontuur en iedere och-
tend is het weer spannend wanneer ik op 
weg naar het station vanuit de Moerkens-
beemden linksaf de brug over ga De Veste
in. Waarom? Blijkbaar hebben veel Bran-
devoorters hun theorie-examen bij een 
pakje boter gekregen of is de informatie 

destijds opgedaan, volledig vervaagd.
Verkeer van rechts heeft voorrang. Deze 
regel is over het algemeen bij de meesten
bekend. Dat dit ook voor fietsers geldt - 
weet ik uit praktijkervaring - weten er nog
maar weinig. Daarom via deze weg: beste 
automobilisten die vanuit De Veste komen 

rijden, verkeer van rechts - dus ook fiet-
sers - moet voorrang worden verleend. Ik 
en mijn kinderen zijn u erkentelijk voor uw 
medewerking in deze. En die verontwaar-
digde blik, wanneer ik met gevaar voor ei-
gen leven, mijn voorrang ‘neem’, mag wat 
mij betreft achterwege blijven. •

Gevaarlijk
K. Peeters-Van der Vleuten

foto: Vincent Knoops
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De Brandevoorter Maud van der Sommen 
heeft eind oktober de prestigieuze Flanders 
Judo Cup in het Belgische Lommel op haar 
naam geschreven.

De judoka van Essink Sportcentrum (Eind-
hoven) was in De Soeverein te Lommel de 
beste in de klasse tot 44 kilogram bij de 
jeugd. Aan het toernooi in Lommel werd 
deelgenomen door zo’n 800 judoka’s uit een 

vijftiental landen. Het deelnemersveld was 
bijzonder sterk bezet.
Van der Sommen zal in december met zes 
clubgenootjes voor tien dagen naar Japan 
gaan om in Fuuoka deel te nemen aan de 
Sanix Judo Cup; Japanse grootste jeugd-
teamtoernooi met deelnemende teams uit 
de hele wereld. Naast Van der Sommen gaan 
ook mee: Evan van Lieshout (Mierlo), Ilona 
Giesbers (Geldrop), Ilona Lucassen (Gel-

drop), Jaimie Roosenbrand (St. Anthonis), 
Esmee Versantvoort (Nederweert) en Lois 
Pagie (Weert). De Nuenense Michelle Schel-
lekens, topjudoka en studente fysiothera-
pie, is aan het begeleidingsteam van Essink 
Sportcentrum toegevoegd.

Naast judowedstrijden staan er in Japan ook 
veel trainingen, culturele uitwisselingen en 
excursies op het programma. •

Maud van der Sommen wint 
Flanders Cup

Zondag 11 november werden in het Hel-
mondse Turncentrum de clubkampioen-
schappen van de recreatiegroepen van 
turnvereniging HT’35 geturnd. Daarnaast 
werden demonstraties verzorgd door een 
groep peuters en kleuters, door leden van 
de zumba-jeugdgroep van HT’35, door turn-

sters van de Acro-groep die 1 december of-
ficieel start en door wedstrijdturnsters van 
diverse leeftijden. 
Het was wederom een drukbezochte en ge-
slaagde dag! Complimenten aan de activitei-
tencommissie van de club! En complimenten 
voor de verzorgde uitstraling van de turners 

en turnsters in het HT-turntenue: een heel 
mooi geheel! 
Gedurende de dag zijn er veel foto’s ge-
maakt. Deze kunt u bewonderen op de web-
site van HT’35: www.HT’35.nl. Daar vindt u 
ook meer informatie over de verschillende 
lestijden en -locaties. •

Succesvolle clubkampioen-
schappen HT’35
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Goede zorg met goede infor-
matie
Ziekte, een blessure of een ongeval komt 
vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht-
komen bij een onbekende arts, bij een an-
dere apotheek of bij een huisartsenpost. Dan 
is het belangrijk dat de zorgverlener (zoals 
huisarts en apotheek) snel en gemakkelijk 
uw belangrijkste medische gegevens kan 
inzien. Zo krijgt hij snel een goed beeld van 
uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste 
zorg. Zorgverleners willen daarom graag me-
dische gegevens elektronisch kunnen opvra-
gen. Ook ’s avonds en in het weekend. Zij 
maken daarbij gebruik van een speciaal en 
beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur. Dit 
netwerk zorgt voor een snelle en betrouw-
bare uitwisseling van gegevens. 
Wij hebben als zorgverlener een geheim-
houdingsplicht. We kunnen niet zomaar uw 
medische gegevens delen met andere zorg-
verleners via de zorginfrastructuur. U moet 
ons eerst toestemming geven uw gegevens 
beschikbaar te stellen. En andere zorgverle-
ners mogen de gegevens alleen raadplegen 
als dat nodig is voor uw behandeling. In dit 
artikel leest u hoe u toestemming geeft. 

Hoe geeft u toestemming?
Wij zullen u om toestemming vragen. Daarna 
leggen we in uw dossier vast of u toestem-
ming hebt gegeven. U kunt ook zelf contact  

 
 
met ons opnemen. Vanaf 1 januari 2013 mo-
gen wij uw medische gegevens niet zonder 
uw toestemming beschikbaar stellen voor 
raadpleging via de zorginfrastructuur. Als u 
geen toestemming hebt gegeven, kunnen 
zorgverleners uw gegevens ook niet inzien 
in noodsituaties.
Komt u voor 1 januari niet bij in ons Ge-
zondheidscentrum? Dan kunt u ook later uw 
toestemming geven. Dan geldt dat uw ge-
gevens beschikbaar mogen worden gesteld 
vanaf het moment van uw toestemming. U 
kunt uw toestemming altijd weer intrekken 
en ook bepaalde informatie in uw dossier 
laten afschermen. Dit kunt u met ons afspre-
ken.

Zo werkt de zorginfrastructuur
Wij houden het zorgdossier over u bij. Hierin 
staat informatie die van belang is voor uw 
behandeling. Als u toestemming hebt gege-
ven, mogen wij uw belangrijkste medische 
gegevens beschikbaar stellen aan andere 
zorgverleners. Bijvoorbeeld een waarne-
mend huisarts van de huisartsenpost, een 
andere apotheek of een medisch specialist. 
Als u naar een andere zorgverlener gaat, dan 
kan deze uw gegevens raadplegen. 
Zorgverleners kunnen gegevens elektro-
nisch raadplegen via een netwerk dat hier- 

 

voor speciaal is gemaakt: de zorginfrastruc-
tuur. Dit is een beveiligd netwerk waarop 
huisartsen, apotheken, huisartsenposten en 
medisch specialisten in Nederland hun com-
putersysteem kunnen aansluiten.
Uw burgerservicenummer (BSN) wordt aan-
gemeld bij het netwerk. Als een zorgverle-
ner dan uw gegevens opvraagt, wordt met 
behulp van uw BSN gezocht wie gegevens 
over u hebben aangemeld. Die zorgverlener 
kan vervolgens uw belangrijkste medische 
gegevens inzien. Dat kan alleen als u toe-
stemming hebt gegeven en als het nodig is 
voor uw behandeling. 
In het netwerk staat alleen uw BSN en welke 
huisarts en apotheek gegevens over u be-
schikbaar hebben. Uw medische gegevens 
worden dus niet opgeslagen in het netwerk. 
Ze blijven in de computer van uw eigen 
huisarts en apotheek. Andere zorgverleners 
kunnen alleen de belangrijkste informatie uit 
uw dossier inzien. Uw huisarts of apotheek 
houdt uw dossier bij. Zo zijn steeds de laat-
ste gegevens over uw gezondheid beschik-
baar en kunt u onjuistheden laten herstellen. 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.
vzvz.nl of bij de praktijkassistentes.

Dr Kaiser, dr Veldhuizen, dr Keuning en dr 
Smeulders •

Elektronisch patiëntendossier
Alleen met uw toestemming!

Foto: Marc Dekkers
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Koren- en muziekmiddag

Tonny Gabriëls

In het kader van het zestigjarig bestaan 
van KBO St. Lucia-Mierlo-Hout/Brande-
voort werd op deze zondag een koren- en 
muziekmiddag georganiseerd waaraan zes 
Helmondse verenigingen spontaan hun me-
dewerking hadden toegezegd.
Na het welkomstwoord door voorzitter Piet 
Maas werd de muzikale middag aan elkaar 
gepraat door Dave Joosten die op 16 sep-
tember tijdens de feestmiddag in de Ge-
seldonk al wel had bewezen met presen-
teren uitzonderlijk goed uit de voeten te 
kunnen.
In een goed gevulde grote zaal van ’t Brand-

Punt opende KBO Seniorenkoor Sint Lucia 
het programma zeer verdienstelijk, zoals 
gebruikelijk tijdens korenmiddagen a ca-
pella waarna West op z’n Best, voorheen 
De Houtse Liederentafel, het programma 
vervolgde met een serie lekkere meezin-
gers. KoBra sloot het programma vóór de 
pauze af met een uitstekend optreden wat 
gezien de dirigentenwissel van nog maar 
kort geleden een prima prestatie mag wor-
den genoemd. Als eerste na de pauze was 
De Helmondse Mondharmonica Vereniging 
aan de beurt met vele bekende melodietjes 
en meezingers waarna Druzhba volgde met 

Oekraïns/Russische liederen. En hoewel de 
eerste repetitie van Druzhba pas op 9 febru-
ari 2011 plaats heeft gevonden, was dit koor 
een verademing. Met Het Houts Gemengd 
Koor ten slotte, kwam met een prima optre-
den een einde aan deze muzikale middag.
Na ieder optreden werd de dirigent(e) een 
bloemetje aangeboden waarmee uiteraard 
alle zangers, zangeressen en muzikanten 
werden bedankt.
KBO St. Lucia kan terugzien op een zeer ge-
slaagde zang- en muziekmiddag die bij een 
andere gelegenheid zeker de moeite waard 
is om te worden herhaald. •

Zondag, 28 oktober. Een frisse maar zonnige herfstdag. De grote zaal 
van ’t BrandPunt echter werd op deze zondagmiddag gevuld met de 
warme klanken van koorzang en muziek.

Duzhbra Helmondse mondharmonicavereniging

Mondomijn kinderkoor
Omdat er veel vraag vanuit de wijk komt, 
start Mondomijn kinderkoor vanaf januari 
2013. 
Bij voldoende aanmeldingen zullen de les-
sen op maandag van 16.00 uur tot 17.00 
uur zijn in het Muziekdomijn van Mondomijn, 
Laan door de Veste 1000. Het Mondomijn 
kinderkoor is voor kinderen vanaf zeven jaar 
en staat onder leiding van Ed Kronenburg, 
docent van het Kunstkwartier in Helmond. 
De eerste les is een kennismaking en zal 
gratis aangeboden worden door Mondo-
mijn en het Kunstkwartier. De kinderen van 
Mondomijn krijgen een speciale korting.

Je stem is het instrument dat je het dichtst 
bij je hebt, het zit in je. Net als alle ande-
re instrumenten moet je dat instrument, 
je stem, wel leren bespelen. Terwijl je dat 
onder goede begeleiding doet, zul je mer-
ken dat je daar erg veel van jezelf in kunt 

leggen. Het is een goede en gezonde uit-
laatklep. Als je dan ook nog met anderen 
samen zingt, zul je er achter komen dat dit 
dubbel zo leuk is.

Zingen is één van de beste manieren om je 
muzikaal te ontwikkelen. Als je zingt, ben je 
eigenlijk met een heleboel dingen tegelijk 
bezig: je ontwikkelt een goed gehoor voor 
muziek in het algemeen en je krijgt daar-
door onder andere een breed muzikaal 
voorstellingsvermogen. Je krijgt een goed 
gevoel voor melodie en ritme, zuiverheid en 
klankvorming.

In een kinderkoor doe je dat op de eerste 
plaats door veel liedjes met elkaar te zin-
gen: oude en moderne liedjes, Nederlandse 
of Engelse liedjes, kortom van allerlei soort. 
Natuurlijk moeten we ons instrument ook 
technisch goed onderhouden en verder ont-

wikkelen. Dat gebeurt door middel van goe-
de stemvormingsoefeningen en het leren 
van een gezonde zanghouding en adem-
haling tijdens het zingen: zingen doe je im-
mers niet alleen met je mond maar met je 
hele lichaam! Daarom is het ook zo gezond 
om te zingen. Een kinderkoor treedt ook re-
gelmatig op. Daarom moeten we ook leren 
en trainen hoe je je op het podium gedraagt 
en wat er allemaal bij komt kijken om een 
uitvoering voor het publiek aantrekkelijk te 
maken: alles wat je naast het pure zingen 
ook nog moet doen om een leuke uitvoe-
ring te verzorgen. Kortom, in een kinderkoor 
doe je veel meer dan alleen maar even een 
liedje zingen: misschien zien we je ooit eens 
terug bij The Voice of Holland. 

Geef je op voor het Kinderkoor Mondomijn! 
Informatie en eventuele aanmeldingen via 
a.vandervrande@mondomijn.nl. •
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Even de wijk uit

Lambertus concert 
Onder de titel Rondom Kerst in de Lamber-
tus geeft de Cantorije van de St.-Lambertus-
kerk op zondag 2 december een concert in 
de serie Lambertus Concerten. Het optre-
den vindt plaats in de Lambertuskerk aan de 
Kerkstraat in Helmond en begint om 20.00 
uur.
 
De Cantorije van de St.-Lambertuskerk 
werd in 1976 opgericht om ’s zondags de 
hoogmis muzikaal op te luisteren. Het koor 
verzorgt ongeveer veertig diensten per jaar. 
Het programma van zondag 2 december 
geeft een voorproefje van de gezangen die 
voorafgaand aan de nachtdienst op kerst-
avond worden gezongen en die gedurende 
de kerstperiode in de vieringen te horen zijn. 
Het gaat om liederen van onder anderen 
Buxtehude, Holst, Rutter, Chatrou, Bach en 
Willcocks. Dirigent is Jan van de Laar, die 
ook de orgelbegeleiding voor zijn rekening 
neemt.

Expositie Gezichtsvelden in bi-
bliotheek Mierlo
Bibliotheek dommeldal, vestiging Mierlo, 
nodigt u uit om op zondag 9 december om 
15.00 uur aanwezig te zijn bij de opening 
van de expositie Gezichtsvelden van Kees 
van Cappellen uit Nuenen. Annette Elsen uit 
Mierlo houdt een openingswoord, waarna de 
expositie wordt geopend met een muzikale 
omlijsting.   

Gezichtsvelden
“De titel van de expositie verwijst naar de drie 
richtingen van zien,” zegt Kees, “de blik naar 
binnen - mijn maatschappelijke betrokken-
heid - de directe realiteit.” Als beeldbouwer is 

Kees sinds tien jaar zijn weg aan het zoeken 
in het transformeren van ‘waardeloos’ ma-
teriaal. Steeds vaker verwerkt hij gevonden 
voorwerpen, waarbij vooral hout en oude me-
talen zijn  speciale aandacht trekken. “Mijn 
beelden zijn spannend en mededeelzaam. 
Graag wil ik in mijn werk mijn belangstel-
ling voor de symbolische én dubbelzinnige 
mogelijkheden van beelden verwerken. Het 
verhaal dat wordt verteld is meestal nog wel 
herkenbaar en prikkelt de fantasie van de 
bezoeker.” 

Momento’s  
“Het gaat vaak om heel kleine dingen, ik heb 
ze Momento’s genoemd. De waarneming 
trekt mijn aandacht. Vaak is het voor negen-
tig procent niets, bijvoorbeeld een minuscule 
lijmvlek op de vloer of de schaduw van een 
kleinood die tot mijn verbeelding spreekt, 
dan maak ik daar een foto van; dit vlekje leidt 
tot prachtig surrealistisch fotowerk.” 

Zijne Koninklijke Leegheid  
De maatschappelijke betrokkenheid van 
Kees blijkt uit zijn object van 2.80 m hoog 
van Zijne Koninklijke Leegheid. Voor de be-
zoeker een uitdaging om de leegheid van dit 
verheven beeld te ontdekken. De expositie is 
tot en met woensdag 16 januari te bezoeken 
tijdens de openingstijden van bibliotheek 
dommeldal, vestiging Mierlo, Dorpsstraat 
113. Meer informatie over de activiteiten 
Kees van Cappellen op www.vancap.exto.nl. 

De kunst van het nee zeggen
voor zorgvrijwilligers

Als vrijwilliger kun je in de problemen komen 

als je geen ‘nee’ durft te zeggen. 
Onderwerpen: 
• Waar loop je tegen aan?
• Je eigen rol ten opzichte van de ander
• De voor- en nadelen van ‘nee’ zeggen
• Technieken/vaardigheden om te komen  
 tot een weloverwogen keuze voor ‘ja’ of ‘nee’
• Oefeningen en tips voor de praktijk van al- 
 ledag

Kerstconcert Gemengd Koor 
Mierlo

Dinsdagavond 4 december van 19.30-21.30 
uur, Wijkhuis de Lier, Van Kinsbergenstraat 
1, Helmond. Info/aanmelding Vrijwillige 
Thuiszorg LEVgroep, 55 45 86 / 59 89 89, 
e-mail vrijwilligethuiszorg@levgroep.nl.
Zondag 23 december treedt het Gemengd 
Koor Mierlo op in ‘t BrandPunt. Het Ge-
mengd Koor Mierlo is een koor met een 
breed repertoire. Een aantal van onze leden 
is afkomstig uit Brandevoort. Elk jaar ver-
zorgt dit koor, met gastoptredens van musici 
die niet tot het koor behoren, met veel suc-
ces een kersconcert in Mierlo. Dit jaar wil-
len zij als buren eveneens het kerstconcert 
2012 in Brandevoort brengen. 
De toegang is gratis, mocht men een bijdra-
ge willen geven dan zal dit ten goede komen 
aan Hotel Heppie. De slogan van Hotel Hep-
pie is: Ieder Kind Verdient Aandacht. 
Hotel Heppie, gevestigd op het Wolfsven in 
Mierlo, is een speciale plek voor bijzondere 
kinderen in Nederland die, om wat voor re-
denen dan ook, niet onbezorgd kind kunnen 
zijn.
Het kerstconcert begint om 14.00 uur in 
‘t BrandPunt en eindigt om 16.00 uur. U bent 
vanaf 13.30 uur van harte welkom. •
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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.

Op woensdag 23 januari organiseert het wijkteam een informele nieuwjaarsbijeenkomst 
in Het Valkennest bij de Bethlehemkerk. Vanaf 20.00 uur zullen wij u graag verwelkomen.

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

kerStproGramma
Luciakerk Mierlo-Hout;
Zaterdag 22 december: 19.00 uur Kerstviering m.m.v. Scouting Mierlo-Hout.
Maandag 24 december: 16.00 uur Peuter en kleuterviering. Dit is een korte viering met 
liedjes, verhaaltjes, gebedjes speciaal bedoeld voor de allerkleinsten! 
Dit is geen Mis, er is geen communie! Tijdens deze viering wordt een kindje gedoopt. 
17.00 uur Gezinsmis met medewerking van de werkgroep en van de blaaskapel De 
Bietenrooiers. 
Dit is een H. Mis met communie, speciaal bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 met hun 
ouders.
19.00 uur Traditionele Kerstmis m.m.v. Brabantse Zangeres Annelieke Merx
Er is tijdens deze viering een speciale Kinderwoorddienst waaronder geluisterd wordt naar 
het Kerstverhaal en samen liederen worden gezongen! (Vanaf groep 3) 
21.00 uur Plechtige Nachtmis m.m.v. het Gemengd Maria Koor.
Dinsdag 25 december: 10.15 uur Plechtige Hoogmis van Kerstmis m.m.v. het kerkkoor 
Cantemus Domino met Kindernevendienst.
Woensdag 26 december: 10.15 uur Hoogmis m.m.v. het seniorenkoor St. Lucia.

De Luciakerk is open voor een bezoek aan de Kerststal:
Eerste en Tweede Kerstdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, Hornestraat 1;
Maandag 24 december; 20.00 uur Plechtige Kerstmis m.m.v. het kerkkoor Cantemus 
Domino. 
Alphonsuskapel, Hoofdstraat 176;
Maandag 24 december; 18.00 uur Plechtige Kerstmis met Volkszang.

oud en nieuw:
Luciakerk Mierlo-Hout:
Maandag 31 december 19.00 uur Oudejaarsmis.
Dinsdag 1 januari 10.15 uur Nieuwjaarsmis m.m.v. het kerkkoor.
HET PASTORAAL TEAM EN HET DAMIAAN PAROCHIEBESTUUR WENSEN U EEN ZALIG 
VREDEVOL KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND 2013!



 

Het wordt weer winter en daarmee 
tijd voor traditionele kost. Het zoete 
van dit gerecht doet het goed bij 
wild.

Rode kool met kastanjes

INGREDIëNTEN:

1 kleine rode kool
250 gram gekookte kastanjes
50 gram ganzenvet
2 goudreinetten
1 kaneelstokje
2 eetlepels (wijn)azijn
2 eetlepels suiker
zout

BEREIDINGSWIJZE:

Schaaf de rode kool zo dun mogelijk. Breng de 
kool met wat water aan de kook en zet het vuur 
laag. Voeg alle andere ingrediënten toe, behal-
ve de appels en kastanjes en laat ongeveer 50 
minuten langzaam garen. Schil de appels, snijd 
ze in blokjes en voeg ze toe aan de kool. Laat 
alles nog zo’n 10 minuten doorgaren. Voeg op 
het laatst de kastanjes toe om warm te worden.
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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 6 december 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:

 
Anouk Martens 10 jaar 

Kim Dekkers 7 jaar
Alain Isselt 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 DECEMBERER NUMMER
5 december

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
De Zonnebloem Ria Dijstelbloem jandijstelbloem@hetnet.nl
Popkoor Brand New Voices Marijke verhoeven info@popkoorbrandnewvoices.nl

Activiteitenkalender	  2012	  
	  
November	  
Datum	   Organisatie	   Activiteit	   Tijd	   Contactpersoon	  
30	  nov	   Brand.	  Cour.	   Distributie	  nr	  9	   18.00	  uur	   P.	  Princen	   	  	  665781	  
	  
December	  
Datum	   Organisatie	   Activiteit	   Tijd	   Contactpersoon	  
01	  dec	   Kunstkwartier	   Presentatie	  wijkproject	   10	  -‐	  13.00	  uur	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
02	  dec	   De	  Brandeliers	   Prinsreceptie	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
04	  dec	   Thuiszorg	  LEV	   Kunst	  van	  het	  nee	  zeggen	   19.30-‐21.30	  uur	   Wijkhuis	  de	  Lier	   	  	  554586	  
05	  dec	   Brand.	  Cour.	   Inleveren	  kopij	  	   Voor	  18.00	  uur	   C.	  Brouwer	   	  	  663650	  
09	  dec	   Dick.	  Werkgr.	   Dickensnight	   14	  -‐	  20.00	  uur	   Dickens	  
10	  dec	   SBIA	   Helpdesk	  CCB	   19	  -‐	  20.00	  uur	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
14	  dec	   SBIA	   Single	  café	   20.30	  uur	   Jan	  de	  Haan	  	  06	  512	  180	  42	  
15	  dec	   Wijkraad	   Bezoek	  gemeente	  Helmond	   10.30	  uur	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
16	  dec	   SBIA	   Eetpunt	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
19	  dec	   SBIA	   Kerstconcert	  Druzhba	   20.00	  uur	   	  
23	  dec	   SBIA	   Kerstconcert	  	   14	  -‐	  16.00	  uur	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
24	  –	  2	  jan	   ’t	  BrandPunt	  gesloten	  
28	  dec	   Brand.	  Cour.	   Distributie	  nr	  10	   18.00	  uur	   P.	  Princen	   	  	  665781	  
	  
Januari	  2013	  
Datum	   Organisatie	   Activiteit	   Tijd	   Contactpersoon	  
04	  jan	   Brand.	  Cour.	   Inleveren	  kopij	   Voor	  18.00	  uur	   C.	  Brouwer	   	  	  663650	  
06	  jan	   Wijkraad	   Nieuwjaarsreceptie	   14.30	  uur	   	  
12	  jan	   De	  Brandeliers	   Eerste	  zwetsavond	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
19	  jan	   De	  Brandeliers	   Tweede	  zwetsavond	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
25	  jan	   Brand.	  Cour.	   Distributie	  nr	  1	   18.00	  uur	   P.	  Princen	   	  	  665781	  
	  
Februari	  2012	  
Datum	   Organisatie	   Activiteit	   Tijd	   Contactpersoon	  
04	  febr	   Brand.	  Cour.	   Inleveren	  kopij	   Voor	  18.00	  uur	   C.	  Brouwer	   	  	  663650	  
02	  febr	   De	  Brandeliers	   Derde	  zwetsavond	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  

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 2012-2013
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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 Rob Jansen op de Haar & Patrick de Vogel  0900 - 88 44
            e-mail rob.jansen.op.de.haar@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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