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Rabobank. Een bank met ideeën.

Bankieren waar en wanneer u wilt
Dat is het idee.

Het 'nieuwe' bankieren
Eten, slapen, internetbankieren. Allemaal de gewoonste zaak van de wereld. Met Rabo

Internetbankieren regelt u al uw bankzaken vanuit huis. Of vanaf uw vakantieadres, want

internetbankieren is niet gebonden aan plaats of tijd. En met mobiel bankieren regelt u

uw bankzaken voortaan dag en nacht via uw mobiele telefoon.
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Inhoud

Alex moet naar het vliegtuig; hij is bijna te 
laat en sprint over het vliegveld. Nog maar
honderd meter en hij is er. Hij ziet de laat-
ste mensen in het vliegtuig stappen, maar
hij is nog net op tijd. Hij zit in het vliegtuig 
en denkt: eindelijk kan ik weer naar huis, 
gezellig bij mijn familie in Nederland. Lees 
op pagina zeventien het vervolg van dit 
kerstverhaal.

Krijgt Brandevoort buisleidingen voor gevaarlijke stoffen? Als 
het aan het Rijk ligt wel. Met de structuurvisie Buisleidingen 
2012-2035 heeft het Rijk het doel om ruimte te reserve-
ren voor toekomstige buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. 
Volgens deze plannen komt er ook een buisleiding door Hel-
mond. De oorspronkelijke plannen zijn om Helmond heen, 
maar nu ligt er een alternatief tracé dat direct aan Brande-
voort grenst. De gemeente Helmond zal een bezwaar indie-
nen en het Rijk verzoeken om nogmaals naar het oorspron-
kelijk plan te kijken.

Brandevoort bestaat al weer tal van jaren en 
veel wijkbewoners hebben hier hun droom-
plek gevonden. Waarom juist Brandevoort, 
waarom deze woning en waarom deze 
straat? Medebewoners geven een inkijkje 
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 verbe-
terd of aangepakt moeten worden?

Per 31 december gaat Karli Itz met pensi-
oen. Ze neemt afscheid van haar praktijk 
in het Gezondheidscentrum en kan dan 
meer gaan genieten van haar vrije tijd. Dit 
artikel is voor haar een mooie gelegen-
heid om afscheid te nemen van cliënten 
die zij in de afgelopen jaren heeft mogen 
behandelen. Zij wil dan ook alle cliënten 
bedanken voor het vertrouwen.

Op zaterdagavond 24 november hebben De 
Brandeliers het nieuwe carnavalsseizoen 
gepast ingeleid met het jaarlijkse Leutfes-
tijn. In de hoftempel ’t BrandPunt was het 
een drukke avond. We namen afscheid van 
prins Ronald d’n Urste die nu in het Garde 
Oud Prinsen is opgenomen, namen afscheid 
van adjudant Chris, en de nieuwe prins der 
Brandeliers werd gepresenteerd.
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december 2012

De redactie
foto: Marc Dekkers

Tienjarig Dickens
Gehuld in een halfwitte deken van sneeuw 
en regen, vierde Dickensnight zijn tienjarig 
bestaan. Een indrukwekkend tweede lus-
trum dat niet alleen de hele wijk in beweging 
bracht, maar ook weer een groot aantal be-
zoekers uit de regio en waarschijnlijk van ver 
daarbuiten aantrok. Prachtig, en hopelijk nog 
voor vele decennia bij ons in de wijk aanwezig. 

Burgemeester op bezoek
Onze nieuwe burgemeester Elly Blanksma 
kwam kennismaken met Brandevoort en be-
zocht onder andere het Sportpark, De Veste 
en de bouwplaats van het Carolus Borro-
meus College. In deze editie vindt u haar 
verhaal.

Hoogspanning boven en smur-
rie onder
De hoogspanningsleidingen blijven de wijk 
bezig houden. Het werk vordert gestaag en 
de rechter heeft inmiddels uitspraak gedaan 
over de legitimiteit hiervan. Deze uitspraak 
was echter bij het ter perse gaan van dit 
nummer nog niet bekend. Maar voorlopig lij-
ken de hoogspanningslijnen met hun zware 
betonnen voeten de horizon achter de Eco-
zone te blijven bepalen. 
Zoals u elders in deze uitgave kunt lezen, zijn 
er plannen voor het aanleggen van pijplei-
dingen voor het vervoer van gevaarlijke stof-
fen. Deze komen dan mogelijk langs onder 
andere de Emontshoeve te lopen. Wij hopen 
dat hierover het laatste woord nog lang niet 
is gezegd en dat de gemeente met dikke on-
dersteuning van de wijk deze leiding tegen 
gaat houden.

Schrijfwedstrijd
Illustrator Piet Slegers maakte voor ons een 
prachtige prent. De creatievelingen onder de 
Brandevoorter jeugd worden van harte uit-
genodigd hier een vers of verhaal bij te be-
denken. De mooiste wordt uiteraard in het 
januarinummer van de BC gepubliceerd. •
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Zondag 6 januari - Nieuwjaars-
receptie
Op de eerste zondag van 2013 wordt om 
14.30 uur de Brandevoorter van het jaar 
2012 bekendgemaakt. Na deze bekend-
making volgt rond 15.00 uur tot ongeveer 
18.00 uur de nieuwjaarsreceptie. Een mooie 
gelegenheid om elkaar de hand schudden 
en alle goeds te wensen. 

Zaterdag 12 januari - Eerste 
zwetsavond
CV De Brandeliers en SBiA organiseren ook 
dit jaar de zwetsavonden. Op deze eerste 
avond weer veel vermaak met Striepke Veur, 
Rob Kemps, Rob Scheepers (Sterksel), Dub-
bel Trubbel, Maikel van den Berg, Penthouse 
Boys en muziek van Blacknote.

Maandag 14 januari - Voorver-
koop kindermiddagen
Op deze dag kunt u tussen 18.30-20.00 uur 
terecht om uw kaartjes voor de kindermidda-
gen te kopen. De kaarten voor volwassenen 
kosten E3,-, voor kinderen E2,-. 

Zaterdag 19 januari - Tweede 
zwetsavond
Alweer de tweede zwetsavond. Met op deze 
avond: ZEMAC, Jan Strik, Rob Scheepers 
(Helmond), Zes kir nix, Ton Brekelmans, Duo 
Vreemd en muziek van De Bietenrooiers.

In gesprek met… in het nieuwe 
jaar
In 2013 beginnen we met een nieuwe ru-
briek in de BC: In gesprek met. Het betreft 
een interview met één of meerdere perso-
nen die als drijvende kracht verantwoordelijk 

zijn voor het succes van één of meerdere ac-
tiviteiten die in ’t BrandPunt of onder de vlag 
van Stichting Brandevoort in Actie (SBiA) 
worden georganiseerd. In de BC van januari 
wordt de aftrap gedaan door Het Eetpunt. 

Alvast vrijhouden in uw agenda
02/02 - Derde zwetsavond
08/02 - Jeugdavond
09/02 - Openingsbal
10/02 - Après optocht party met De Bran- 
 deliers
11/02 - Kindermiddag
11/02 - Maandagavond party met De Bran- 
 deliers
12/02 - Kindermiddag
12/02 - Sluitingsbal met De Brandeliers
13/02 - Haringhappen
24/02 - Gitaarochtend (van 9.00 tot 14.00  
 uur) met Eric van Os. •

wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Paul Stege

Nieuws van de Wijkraad
Holke Flapper

foto: Vincent Knoops

Op 27 november hebben afgevaardigden 
van alle verenigingen, wijkraden, stichtingen 
en andere groeperingen uit Helmond kennis 
kunnen maken met de nieuwe burgmeester 
Elly Blanksma. Deze bijeenkomst vond plaats 
in de St. Lambertuskerk. Na een introductie, 
een fraai muziekstuk en een leuke bijdrage 
van de stadsdichter nam mevrouw Blanksma 
het woord en gaf blijk van haar positieve in-
stelling ten aanzien van haar nieuwe functie. 
Hierover is in de pers al het nodige geschre-
ven.
Hierna was er gelegenheid tot een persoon-
lijke kennismaking en kon er genetwerkt 
worden. Namens Brandevoort hebben col-
lega Jeroen Smelt en ik daar dankbaar ge-
bruik van gemaakt. 
We kunnen verder melden dat het program-
ma ter gelegenheid van het bezoek van de 
burgemeester aan onze wijk op 15 decem-
ber zeer succesvol is verlopen. De burge-
meester heeft kennis kunnen nemen van de 
huidige stand van zaken en is door diverse 
mensen uit de wijk op een prettige en posi-
tieve wijze geïnformeerd hoe men het wonen 
en werken in Brandevoort ervaart.
De commissie Leefbaarheid binnen de Wijk-
raad is bezig met een plan van aanpak met 
betrekking tot de leegstand in het winkelbe-
stand. We zoeken samen met de winkeliers 
naar mogelijkheden om ons prachtige cen-

trum nog beter aan te kleden en te zorgen 
voor meer levendigheid. We realiseren ons 
zeer goed dat het voor ondernemers van-
daag de dag geen simpele opgave is het 
bedrijf goed te kunnen runnen en daarom 
kijken we samen naar haalbare plannen. 
Mocht u suggesties of vragen hebben dan 
vernemen we dat graag. U kunt dit aan mij 
melden op: holkeflapper@gmail.com.
De gemeenteraad heeft op 4 december de 
financiële onderbouwing van de realisatie 
van de nieuwe skatebaan bij het sportpark 
goedgekeurd. Binnenkort zal met de aanleg 

worden begonnen. Ook de verplaatsing van 
het BMX-parcours zal op niet al te lange ter-
mijn zichtbaar worden. Zodra de werkzaam-
heden aan de hoogspanningsleidingen ge-
reed zijn, zal ook hier hard gewerkt worden 
om onze jeugd weer snel te kunnen laten 
fietscrossen.
We hopen dat u allen een prettige sinter-
klaasviering en prettige feestdagen hebt ge-
had en hopen u te mogen begroeten bij de 
uitreiking van de Brandevoorter van het jaar 
2012 en de aansluitende nieuwjaarsreceptie 
op 6 januari vanaf 14.30 uur in ‘t BrandPunt. •
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Veilig het nieuwe jaar in

Vuurwerk hoort bij oud en nieuw. Dat het ge-
vaarlijk kan zijn, weet iedereen wel, maar dat 
het ook voor milieuvervuiling zorgt is wellicht 
minder bekend. Er komt fijnstof in de lucht. 
De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de 
concentratie fijnstof wel veertig keer zo hoog 
als normaal. Het inademen ervan is schade-
lijk voor de gezondheid, vooral voor mensen 
met een zwakke gezondheid of een long-
ziekte. Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en 
watervervuiling. Dat komt door het neerda-
lende fijnstof en door onverbrande vuurwer-
kresten. Boosdoeners zijn de zware metalen 
in vuurwerk: barium, antimoon en strontium, 
die schadelijk zijn voor de gezondheid van 
mens en dier. En koper, dat bij te hoge con-
centraties giftig is voor het waterleven. Ge-
lukkig zijn er manieren om de vervuiling van 
vuurwerk te beperken:
- Vermijd illegaal vuurwerk. Er kunnen zeer  
 schadelijke stoffen in zitten, zoals cadmium
- Bedenk dat bij knalvuurwerk minder scha- 
 delijke stoffen vrijkomen dan bij siervuur- 
 werk
- Verminder de hoeveelheid vuurwerk die  
 wordt afgestoken: werk samen met de bu- 
 ren, organiseer iets met de hele straat, of  
 ga alleen kijken
- Ruim afval dat overblijft na het afsteken  
 van vuurwerk zo snel mogelijk op, zodat  
 schadelijke stoffen niet in het milieu komen
- Heeft u last van de luchtvervuiling, blijf dan  
 een aantal uren na middernacht binnen

Veiligheid 
Elke oudejaarsavond vallen er gewonden 
door het afsteken van vuurwerk. In de peri-
ode 24 december 2011 en 3 januari 2012 
werden 670 vuurwerkgewonden op de 

spoedeisende hulp behandeld. Wees daarom 
voorzichtig en houd de onderstaande tips in 
gedachten:

Bereid je voor
Maak nooit zelf vuurwerk! Meestal explo-
deert dit onverwacht en op het verkeerde 
moment. Laat het maken van vuurwerk aan 
de experts over. Verder moet je vuurwerk 
nooit bundelen of uit elkaar halen: experi-
menteren met vuurwerk is levensgevaarlijk! 
Koop alleen bij officiële verkooppunten op 
28, 29 of 31 december 2012.
Bewaar vuurwerk op een droge en koele 
plaats, buiten het bereik van kinderen en 
nooit in je broek- of jaszak.
Lees de gebruiksaanwijzing: zo weet je van 
tevoren hoe je het vuurwerk veilig kunt af-
steken. Zorg dat je iets hebt om vuurpijlen 
in te zetten of om potten stabiel neer te  
zetten.

Afsteken
- Vuurwerk afsteken mag op 31 december  
 van 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur
- Steek vuurwerk altijd buiten af. Let op de  
 windrichting en op omstanders (mens en  
 dier). Steek vuurwerk aan met een aan- 
 steeklont, sigaret of sigaar en neem vol- 
 doende afstand, minstens zes meter
- Wil je zeker zijn dat er geen vuurwerk in je  
 ogen komt? Zet dan een veiligheidsbril op.
- Draag geen brandbare kleding of een ca- 
 puchon
- Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk  
 tegelijk af
- Steek geen vuurwerk uit je hand af. Dat is  
 ronduit gevaarlijk, omdat nooit met zeker- 
 heid te voorspellen valt wanneer het vuur- 

 werk zal ontploffen en waar het precies  
 terecht zal komen
- Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel  
 neer op een vlakke ondergrond (en niet  
 op de stoeprand). Zet pijlen altijd in een  
 fles, half gevuld met zand of water. Vuur- 
 werk dat de lucht inschiet veroorzaakt  
 namelijk vaak ongelukken omdat het een  
 andere koers volgt dan de bedoeling was.  
 Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in  
 de grond. Bijna alle vuurpijlenpakketten  
 bevatten tegenwoordig een pvc-buis. Zet  
 vuurwerkpotten altijd klem tussen twee  
 stenen of gebruik een vuurwerkklem
- Over vuurwerk voor kinderen, sterretjes  
 bijvoorbeeld, bestaat een belangrijk mis- 
 verstand. Ook al wordt het wel eens koud  
 vuur genoemd, het is onzin! Koud vuur be- 
 staat niet, dus ook sterretjes zijn gevaar- 
 lijk: het brandende deel heeft een tempe- 
 ratuur van 1500 graden Celsius!

Na het afsteken
- Steek weigeraars nooit opnieuw aan: de lont  
 kan al zover zijn opgebrand dat het vuurwerk  
 bij een nieuwe poging direct explodeert
- Maak vuurwerkafval onschadelijk door het  
 in water te dompelen of gooi er een em- 
 mer water over. Ruim het meteen op, het  
 kan gewoon bij het huisvuil
- Houd brandwonden minstens tien minu- 
 ten onder lauw, zacht stromend water
 
Meer informatie
Meer weten? Surf naar de site van Stichting 
Consument en Veiligheid (www.veiligheid.nl) 
of kijk voor uitgebreide informatie over de 
wettelijke regels op www.rijksoverheid.nl/
vuurwerk. •
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Winkelkroniek Brandevoort
deel 19 

Om een en ander te bekostigen krijgen 
sommige werknemers kerstgratificaties, een 
‘dertiende maand’ of een kerstcadeau in na-
tura. Maar door de huidige recessie zal het 
aantal kerstsurprises wel behoorlijk geredu-
ceerd zijn, evenals de waarde ervan. 
Omdat Sinterklaas vooral een feest voor 
de kleintjes is, is een speelgoedwinkel bij 
uitstek een zaak waar de Sint zijn inkopen 
doet. De heer Sneijers van Top1Toys was 
niet ontevreden over de sinterklaasverko-
pen, maar de verkopen waren ook niet bo-
ven verwachting.
Sneijers verkoopt geen elektronisch speel-
goed omdat, zoals hij zegt, dit speelgoed een 
zeer beperkte ‘houdbaarheidsduur’ heeft. 
Iets wat vandaag een rage is, is over een 
paar maanden uit en dan blijft de winkelier 
met de oude voorraad zitten. Als voorbeeld 
noemt hij onder andere Nintendo. Behalve 
speelgoed direct in de winkel kopen, kunnen 
er ook artikelen besteld worden die dan na 
verloop van tijd afgehaald kunnen worden. 
Goede of minder goede omzet, de huur moet 
betaald worden, de beleggingsmaatschappij 
van wie de panden zijn, geeft geen reductie 
en houdt vast aan de duur van het huurcon-
tract, namelijk vijf jaar. De reclame-uitingen 
moeten ook aan bepaalde voorwaarden vol-
doen, fietstassen aan de fiets met de naam 
van een bepaalde zaak erop, schijnen niet 
te mogen.

Bij bakker ’t Bakkertje is, na tijdelijke af-

wezigheid, de reuzencroissant weer terug-
gekeerd in het straatbeeld. Kennelijk is de 
croissant door de censuur gekomen. Gedu-
rende de vijf laatste werkdagen voor Sin-
terklaas waren er iedere dag koopavonden 
bij de HEMA. Maar, volgens de assistent 
bedrijfsleidster van de winkel kwamen daar 
weinig mensen op af of het was kennelijk 
niet bekend bij de mensen dat de winkel tot 
20.00 uur open was. 
Omdat er in Brandevoort veel gezinnen met 
kleine kinderen wonen, loopt de kinderaf-
deling waar spelletjes voor baby’s, peuters 
en kleuters worden verkocht goed bij de 
HEMA.
Sinds kort kunnen er ook artikelen op in-
ternet worden uitgezocht en besteld, die 
artikelen worden dan bezorgd bij de dichtst-
bijzijnde vestiging, de klant krijgt bericht dat 
het door hem/haar bestelde artikel is gear-
riveerd en kan dan opgehaald worden. 
Bij Albert Heijn is momenteel een interim-
manager aan het werk in verband met ziekte  
van de in het afgelopen jaar aangetrokken 
manager. Hoe het een en ander zich ontwik-
kelt, daar kan de adjunct-manager in dit sta-
dium niets over zeggen.
Gall&Gall weet te melden dat het op de ver-
jaardag van Sinterklaas behoorlijk druk is 
geweest en ook de zaterdag daarvoor is er 
een behoorlijke omzet gedraaid.
Jet Uijen (Boutique4More) vertelde dat de 
omzet met Sinterklaas niet hoger was dan 
normaal, maar dat zij het meer moet hebben 

van de kerst, omdat vrouwen dan chic ge-
kleed aan het kerstdiner willen verschijnen.
Choc-N-Ice heeft het op 5 december tame-
lijk druk gehad, ijs is meer een zomers artikel 
en daarom verkoopt Choc-N-Ice nu vooral 
bonbons en truffels. 
De heer Bax van supermarkt Jumbo vindt 
dat de Jumbo behoorlijk op de rit zit, met 
Sinterklaas was er een vrij grote omzet van 
zoetwaren in de vorm van chocoladeletters, 
banketletters enzovoort. Volgens hem een 
gevolg van het feit dat er in Brandevoort 
tamelijk veel gezinnen met kleine kinderen 
wonen die ‘zoetgehouden’ moeten worden. 
De klanten van Jumbo zijn ook afkomstig uit 
Stiphout en Mierlo-Hout. Voor wat betreft de 
eerder genoemde reclame-uitingen heeft 
Jumbo niet veel last ondervonden, want 
Jumbo is door de eigen typerende kleuren 
redelijk herkenbaar.

Er is een gezegde dat je je geld maar één 
keer kunt uitgeven, dus hopelijk hebben 
de mensen die Sinterklaas nogal uitbundig 
hebben bedacht, ook nog wat geld over voor 
winkels die kerstspullen verkopen, handela-
ren in kerstbomen en dan een week later 
moet er ook nog wat over zijn voor de aan-
koop van vuurwerk, als dit tenminste al niet 
meteen bij het startsein van deze verkoop 
gebeurd is. 
Hopelijk zien we veel sier- en legaal knal-
vuurwerk, zodat de overgang van oud naar 
nieuw wel een knalfeest zal worden. •

December moet één van de betere maanden voor de middenstand 
zijn, hoewel dat geldt voor specifieke winkels en niet voor alle winkels. 
December is immers de maand van Sinterklaas, de kerstman en Syl-
vester die respectievelijk op 5, 25 en 31 december hun aanwezigheid 
laten blijken. Hun komst gaat gepaard met het uitdelen of in ontvangst 
nemen van pepernoten, marsepein, chocoladeletters, speelgoed, te-
genwoordig ook veel digitale speeltjes, kerstkransen kerstbomen, wild 
en gevogelte, oliebollen en nieuwjaarsborrels. En op de overgang van 
december naar januari het afsteken van vuurwerk en het eventueel 
drinken van champagne of een andere alcoholische versnapering. 
Kortom een drukke maand voor de middenstand.

Wim Dobma
foto: Rianne van Lierop
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Zoals in het novembernummer al is aan-
gegeven, maken de leden van het convent 
zich grote zorgen over de plannen van de 
regering en de daarop naar buitenkomen-
de discussies en commentaren. Vanuit de 
KBO heeft de voorzitter van KBO Brabant 
een artikel geschreven met de kop: Poli-
tiek laat ouderen in de kou staan. 
De teneur van het verhaal is duidelijk: de 
ouderen kennen geen traditie van actie-
voeren en de diverse ouderenorganisaties 
zouden er verstandig aan doen meer te 
gaan samenwerken en signalen af te ge-
ven naar de politiek. Ook moet worden af-
gerekend met het ongenuanceerde beeld 
over ouderen dat door menigeen wordt 
afgegeven. Niet alleen de huidige rege-
ringsplannen raken de ouderen, daarnaast 

voelen ook veel gepensioneerden direct de 
gevolgen van het uitblijven van indexerin-
gen van de pensioenen. Het is nog maar 
de vraag wat ons te wachten staat met be-
trekking tot de kortingen die door diverse 
pensioenfondsen al zijn aangekondigd. Al 
met al reden om waakzaam en actief te 
zijn. We zullen in de komende weken om 
ons heen kijken en, indien mogelijk, in sa-
menwerking met anderen een bijeenkomst 
organiseren waarbij dan onder andere po-
litieke figuren de plannen nader mogen 
toelichten en met ons discussiëren over de 
consequenties van de huidige plannen. 

Verder is gesproken over aankleding van 
het centrum en een beter gebruik van de 
openbare ruimte, waaronder - onder an-

dere - de Markthal. Onze ideeën geven wij 
door aan de commissie leefbaarheid van 
de Wijkraad, die dan op haar beurt zal pro-
beren een en ander gerealiseerd te krijgen.

Voor het creëren en onderhouden van soci-
ale contacten wordt onder andere verwezen 
naar het Skanfonds (www.skanfonds.nl).
We overwegen om rubrieken te selecteren, 
waarover we regelmatig met elkaar zullen 
spreken, zoals bijvoorbeeld het onderwerp 
bankzaken. Hebt u hierover iets te melden, 
dan nodigen wij u uit dit kenbaar te maken. 
De volgende bijeenkomst van het senio-
renconvent is op vrijdag 25 januari.

Langs deze weg wensen wij iedereen al-
vast een gelukkig en gezond 2013 toe. •

Op zondag 9 december stond de Veste weer 
helemaal in het teken van Dickensnight 
Brandevoort. Voor de tiende keer waren 
tientallen vrijwilligers van ’s morgens vroeg 
tot ’s avonds laat in de weer om dit prachtige 
evenement mogelijk te maken. De organisa-
tie van Dickensnight wil al deze medemoge-
lijkmakers via deze weg nogmaals hartelijk 
danken voor hun inzet. Zonder jullie is er 
geen Dickensnight mogelijk! 
We kunnen als Stichting Dickensnight Bran-
devoort heel veel organiseren, op één ding 

zullen we echter nooit vat krijgen: het weer. 
Dit jaar dreigde de regen flink wat roet in het 
eten te gooien tijdens ons jubileum. Geluk-
kig trotseerden ruim 10.000 bezoekers de 
buien en was er de hele dag een gezellige 
bedrijvigheid op de markt. We mochten ook 
weer veel mensen van buiten de wijk ver-
welkomen: zij werden op het station hartelijk 
ontvangen door de mensen van de Dickens 
Family die hen begeleidden naar de markt. 
De tiende editie ligt nu dus achter ons en 
we richten onze blik al weer op volgend jaar. 

We hebben de dag al geëvalueerd met (een 
deel van) de vrijwilligers waar we als organi-
satie weer verbeterpunten voor de toekomst 
uit hebben kunnen halen. Omdat wij Dicken-
snight graag willen blijven vernieuwen, horen 
we graag ook van de bezoekers wat zij van 
het evenement vinden. Dus hebt u iets gemist 
op de markt, waren er dingen waar u zich aan 
stoorde of hebt u andere opmerkingen of idee-
en voor Dickensnight? Laat ze aan ons weten 
via pr@dickensnight.nl en wij nemen ze mee in 
de voorbereidingen van Dickensnight 2013! •

Vanuit het Seniorenconvent

Tien jaar Dickensnight, en nu 
verder….

Holke Flapper
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Kindervakantieweek

Werkgroep Kindervakantieweek Brandevoort

Er zijn dit jaar weer drie manieren om in te 
schrijven:

A Als complete groep
B Als halve groep 
C Als individuele inschrijving

We constateerden vorig jaar dat het in-
schrijven als groep en halve groep voor 
zowel de organisatie als voor de ouders en 
kinderen erg goed functioneerde. Ook een 
positieve ontwikkeling is de toename van 
het aantal jeugdvrijwilligers uit onze eigen 
wijk.

De inzet van jeugd in combinatie met een 
ouder als groepsbegeleiding blijkt goed te 
werken. De kinderen reageren goed op de 
jeugdvrijwilliger en de jeugdvrijwilliger leert 
van de ouders. Daarom hebben we dit jaar 
de voorwaarden voor inschrijving aange-
past.

Bij het inschrijven van de groepen zorg 
je nu voor één groepsbegeleider en één 
groeps- of spelbegeleider. Na inschrijving 
wordt door de organisatie bekeken of deze 
tweede begeleider als groepsbegeleider of 
als spelbegeleider wordt ingezet. Goede, 

enthousiaste spelleiders zijn onmisbaar om 
de activiteiten tot een succes te maken.

Afhankelijk van de leeftijd van de kinde-
ren en de grootte van de groep kunnen er 
één of twee jeugdvrijwilligers aan de groep 
worden toegevoegd. Het belangrijkste uit-
gangspunt voor ons is dat er enthousiaste 
en verantwoordelijke begeleiding is op ie-
dere groep.

A Inschrijven als complete 
groep
Een complete groep bestaat uit zeven tot 
tien kinderen uit hetzelfde leerjaar en heeft 
minimaal twee vrijwilligers per dag. Eén vrij-
williger is groepsbegeleider en de andere 
vrijwilliger is groeps- of spelbegeleider, af-
hankelijk van de beschikbare jeugdvrijwil-
ligers en de activiteiten op de betreffende 
dag.
Voor de groepen 1, 2 en 3 zijn er op woens-
dag drie vrijwilligers nodig (twee groepsbe-
geleiders en één groeps- of spelbegeleider)

B Inschrijven als halve groep
Een halve groep bestaat uit vier tot vijf kinde-
ren uit hetzelfde leerjaar en heeft minimaal 
één vrijwilliger per dag. Ook hiervoor geldt 

dat de organisatie bepaalt of de vrijwilliger 
als groeps- of spelleider wordt ingezet. 

C Individuele inschrijvingen
Bij een individuele inschrijving is het verplicht 
om per ingeschreven kind één dag mee te 
helpen! Ook bij deze inschrijvingen wordt 
door de organisatie bepaald of de vrijwil-
liger wordt ingezet als groepsleider of als 
spelleider.

Let op: Bij het indelen van de groepen van 
kinderen van Mondomijn gaan we uit van de 
leeftijd die kinderen hebben in het reguliere 
onderwijs.

Na de kerstvakantie krijgen alle kinderen 
van de Brandevoorter scholen meer infor-
matie mee naar huis over het inschrijven. 
Uiterlijk eind januari kunnen de inschrijffor-
mulieren op de site worden ingevuld.

De inschrijfdata in ’t Brandpunt zijn dit 
jaar op woensdag 6 februari van 12.00 tot 
14.00 uur en op donderdag 7 februari van 
18.00 tot 21.00 uur.

Zijn er vragen? Stuur dan een mailtje naar 
info@kvwbrandevoort.nl. •

Zoals jullie weten, zijn we inmiddels volop bezig met de organisatie van 
de vijfde Kindervakantieweek. Het belooft weer een geweldige week 
te worden vol te gekke activiteiten. Net als voorgaande jaren vindt de  
Kindervakantieweek plaats in de eerste week van de zomervakantie 
namelijk van maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli!

Nieuwe cultuurprijs

Helmond heeft een nieuwe tweejaarlijkse 
cultuurprijs voor de jeugd. Een prijs die is 
genoemd naar de bekende kinderboeken-
schrijver Jacques Vriens: de Jacques Vriens 
Jeugd Cultuurprijs. Kinderen en jongeren 
van zeven tot en met zeventien jaar komen in 
aanmerking voor deze prijs als ze een bijzon-
dere prestatie hebben geleverd op cultureel 
gebied. De eerste feestelijke uitreiking - door 
Jacques Vriens zelf - vindt plaats op 5 mei.

Er zijn twee prijzen te winnen, een juryprijs 

en een publieksprijs. De prijzen bestaan uit 
een kunstbokaal (wisselbokaal) en een klei-
ne bokaal om te houden, een toepasselijke 
Jacques Vriens-prijs en een Irischeque van 
e150,-. Iedereen mag tot 9 februari een kan-
didaat of groep voordragen. Meer informatie 
en de criteria voor nominatie zijn te vinden op  
www.helmond.nl/cultuurprijs. 

Wethouder cultuur Jan van den Heuvel: 
“Met de Jacques Vriens Cultuurprijs wil de 
gemeente Helmond graag kinderen en jon-

geren in het zonnetje zetten die een bijzon-
dere culturele prestatie hebben geleverd en 
een voorbeeld zijn voor leeftijdgenoten in 
de stad. In dit kader mag cultuur heel breed 
worden gezien, van schilderen tot een mu-
ziekinstrument spelen, dichten, dansen, 
foto, video en mode. De prijs is genoemd 
naar Jacques Vriens omdat hij een bijzon-
dere band heeft met Helmond. Hij heeft ja-
ren in Helmond gewoond toen hij jong was. 
Een goede reden om de prijs naar hem te 
vernoemen!” •
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Kerstverhaal
Ramp met kerst

Alex moet naar het vliegtuig; hij is bijna te 
laat en sprint over het vliegveld. Nog maar 
honderd meter en hij is er. Hij ziet de laat-
ste mensen in het vliegtuig stappen, maar 
hij is nog net op tijd. Hij zit in het vliegtuig en 
denkt: eindelijk kan ik weer naar huis, gezel-
lig bij mijn familie in Nederland. Hij is inmid-
dels al op de helft van de reis, totdat blijkt 
dat er iets mis is. De gezagvoerder roept om 
dat de heer Janssen zijn koffers is vergeten. 
De koffers staan nog bij de hotdogkraam. 
Wat kan mij dat nou schelen, denkt hij. Ik 
ga naar mijn familie, dat is het allerbelang-
rijkste. Inmiddels is hij al bijna aan het einde 
van de reis. De gezagvoerder roept om dat 
er iets mis blijkt te zijn op Schiphol. Er zijn 
criminelen op het vliegveld en iedereen is 
gevlucht. Hoe moeten ze nu landen, hoe, 
hoe? De paniek slaat toe. Hoe moet hij nu 
nog ooit bij zijn familie komen. Het is kerst, 
kom op nou, denkt hij. Maar toch zetten de 
piloten het vliegtuig veilig op de grond, zon-
der dat iemand het merkt op het vliegveld 
Schiphol. Ze zijn inmiddels uit het vliegtuig, 

maar ze zien helemaal niemand. De passa-
giers en de piloten horen wel gekrijs. Zijn dat 
de criminelen? Ze weten het niet, maar ze 
zijn wel bang. Het gegil komt uit één van de 
winkels en ze zien een paar mensen lopen 
met bivakmutsen op. Ze sleuren een kerst-
man mee en een vrouw. Nee! denkt hij, dit 
kan niet waar zijn. Niet zij, niet zij! Het blijkt 
Alex zijn vrouw te zijn, die op hem stond te 
wachten tot hij zou landen. Maar ondertus-
sen is ze ontvoerd. Alex staat verbaasd te 
kijken. Wat moet hij nu doen? De criminelen 
gaan naar de verkeerstoren. Ze hebben niet 
door dat Alex hen volgt. De criminelen lopen 
de trap op en zien ineens dat er in de tus-
sentijd een vliegtuig is geland. De leider van 
de groep roept: “Ga ze zoeken, nu!” Een klei-
ne groep van de criminelen rent weg om de 
passagiers te zoeken. Alex kruipt langzaam 
langs de computerinstallatie om zijn vrouw 
te redden. Maar dat is niet zo makkelijk. Als 
hij bij de stoel is, ziet niemand dat hij zijn 
vrouw aan het bevrijden is. De touwen zijn 
los en ze sprinten weg. Eén van de crimi-

nelen ziet hen wegrennen en roept: “Pak ze 
en schiet ze neer.” Alex hoort allemaal scho-
ten achter zich, maar hij wil niet omkijken. 
Ze zien de uitgang. Opeens valt Alex op de 
grond. Hij is zo dicht bij de deur en ziet de 
zwaailichten al knipperen. Maar hij ziet ook 
aan de andere kant de criminelen aan ko-
men rennen. Hij zegt tegen zijn vrouw: “Ren 
jij maar door, ik regel het hier wel.” De vrouw 
van Alex komt buiten en iedereen begint te 
klappen. De politieagenten vangen haar op. 
Nu kan ze alleen maar hopen dat Alex zich 
daar binnen gaat redden tegen al die cri-
minelen Ze horen schoten en geschreeuw, 
maar Alex komt heelhuids naar buiten. De 
politie heeft op tijd in kunnen grijpen. De 
mensen en de media vragen meteen wat er 
binnen gebeurd is. Dat wil Alex niet vertel-
len. Het enige wat hij zegt is: “Sluit die crimi-
nelen maar goed op. Ik ga kerst vieren met 
mijn familie.” En zo verandert een ramp met 
kerst in een wonder met kerst. En dezelfde 
avond zitten ze geschokt, maar wel gezellig, 
met de hele familie van kerst te genieten. •

Joran Princen

Joran Princen (12) kreeg op school de opdracht een kerst-
verhaal te schrijven. Het werd een spannend verhaal, dat 
hier te lezen is.
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Carnaval barst los
met prins Eric d’n Urste!

Leutfestijn/prinsbekendma-
king en prinsreceptie
Op zaterdagavond 24 november hebben De 
Brandeliers het nieuwe carnavalsseizoen 
gepast ingeleid met het jaarlijkse Leutfestijn. 
In de hoftempel ’t BrandPunt was het een 
drukke avond. We namen afscheid van prins 
Ronald d’n Urste die nu in het Garde Oud 
Prinsen is opgenomen, namen afscheid van 
adjudant Chris, en presenteerden de nieuwe 
prins der Brandeliers. Tevens presenteerden 
we het eerste optreden van onze drie dans-
gardegroepen. Dit alles vond plaats met vele 
bevriende carnavalsverenigingen.
Op zondagmiddag 2 december was er in 
hoftempel ’t BrandPunt de gelegenheid om 
prins Eric te feliciteren. Veel wijkbewoners 
en bevriende verenigingen waren hierbij 
aanwezig. Met de vele felicitaties is de start 
van het nieuwe carnavalsjaar voor prins Eric 
natuurlijk compleet.

Onze derde prins
Hij werd door een oud Hollands familiespel 
Wie van de Drie ten tonele gebracht. Vorst 
Dave was even in de schoenen van Her-
man Emmink en Albert Mol gaan staan en 
stelde de vragen aan de hand van de Prins 
Hints aan de drie Prinsen! Na dit ludieke spel 
kwam de echte Prins tevoorschijn.

Prins Eric I (39), derde prins der Brandeliers, 
is een echte Brandevoorter die vanaf het 
begin in het nieuwe Brandevoort woonach-
tig is. Na een tijdje in De Veste gewoond te 
hebben is hij uiteindelijk in Brand gaan wo-
nen, samen met zijn vrouw Mady en hun kin-
deren Mayke en Bas. Mady is zijn steun en 
toeverlaat en is ook een Brandelier pur sang 
die haar eigen motto as ge maar Leut het, 
graag uitdraagt. Hun dochter Mayke danst in 
de oudste groep van de dansgarde en zoon 
Bas is een echte PSV-fan die bij SV Brande-
voort voetbalt. Carnaval zit dus in hun bloed. 
Hij was één van de eerste raadsleden bij De 
Brandeliers, en heeft daar vorig jaar afscheid 
van genomen. Onze hoogheid is in het da-
gelijks leven monteur bij Het Maintenance 
Team (HMT) in Eindhoven en is door heel 
Nederland te vinden om horecagelegen-
heden te vernieuwen en te renoveren. Zijn 
passie was vrijwillig brandweerman, die hij 
met ploeg Brandevoort met liefde uitvoerde. 
Motorcrossen is één van zijn hobby’s; hij is 
menige zondag op de crossbaan te vinden 
met zijn maat. Met zijn twee rechterhanden is 
hij een gouden vrijwilliger bij vele activiteiten 
in de wijk. Dit doet hij met zijn prettige per-
soonlijkheid, want gezelligheid staat voorop. 
Tevens assisteert hij bij voetbalclub SV Bran-
devoort een van de jeugdteams. 

Het motto van Prins Eric I is: Mi Prins Eric 
dun Uurste goan wai mi gemak oit ons dak!
Samen met grootvorst Marco, vorst Dave en 
onze Raad van 11 met dansgarde zal hij het 
carnaval voorgaan in dit mooie stukje van 
Helmond. 

Dansgarde
Na het succes van vorig jaar is onze dans-
garde gegroeid naar drie groepen (zeventien 
meiden) en zijn ze vanaf april gaan trainen 
onder de bezielende leiding van Rachelle, 
Celesta, Monique en Mary. 
Op het Leutfestijn was het eerste optre-

den een feit als cadeau voor prins Eric I. 
Ze staan er mooi gekleed op in hun nieuwe 
pakjes en schitteren met hun aanwezigheid. 
Vol enthousiasme oefenen ze iedere vrijdag 
in ’t BrandPunt en dat is te zien. 
Onze dansgarde zal ook optreden bij de kin-
dermiddagen en daar waar De Brandeliers in 
vol ornaat verschijnen.

Zie onze website voor de foto’s en informatie 
over ons programma: www.brandeliers.com.

Met carnavaleske groet,
C.S. de Brandeliers •
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Welstand, het woordenboek geeft als be-
tekenis gezondheid of rijkdom, voorspoed. 
Aangezien het de meesten van ons nog im-
mer voorspoedig lijkt te gaan, mogen we wel 
zeggen dat we in een welstandige wijk wo-
nen. Aan de buitenkant is het alles botertje 
tot den boom. Aangeharkt en opgepoetst. Zo 
op het oog dan.

Er wordt dan ook streng op toegezien door 
de welstandscommissie. Vroeger heette dat 
schoonheidscommissie en wat ons betreft 
wordt die naam weer in ere hersteld. Want 
dat is toch waar het om gaat: de schoonheid 
van het aanzicht.

Dus wordt erop toegezien wat er allemaal 
in de publieke ruimte te zichtbaar is. Heg 
te hoog? Jammer, de motorzaag erin. Wilt u 
zonnepanelen op uw dak? Daar is een spe-
ciale verordening voor. Reclame-uitingen 
bij de winkels? Nou, vooruit dan maar, die 
croissant zien we door de vingers. Jammer 
genoeg heeft die commissie kennelijk niets 
te zeggen over de foeilelijke hoogspannings-
masten en reikt de sterke arm evenmin ver 
genoeg om het achterstallig onderhoud aan 
te pakken. Hier en daar krijgt een brugleu-
ning een nieuw verfje, maar daar is dan ook 
wel alles mee gezegd. 

Maar er is één lichtpuntje: de kerstverlich-
ting langs de daken van de huizen in De 
Veste mag dan weer wel. Sterker nog: de 
gemeente doet gezellig mee. Hier en daar 
is de straatverlichting uit en dat verhoogt de 
sfeer aanzienlijk. Het zijn waarlijk de donkere 
dagen voor kerst.
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Hoor, de wind waait door de 
bomen

Op zondag 25 november was het weer zo 
ver! Op deze stormachtige dag bracht Sin-
terklaas met een heel groot aantal van zijn 
Pieten weer een bezoek aan de wijk. De 
‘Pieten in opleiding’ die erbij waren, zouden 
voor een boot zorgen, zodat Sinterklaas 
veilig bij ons zou aankomen. Maar op het 
schoolplein van De Vendelier bleek al snel 
dat de keuze voor een boot niet zo’n goede 
keus was. Er is daar in de buurt helemaal 
geen water! Er was een Piet die met een 
gietertje water op het schoolplein sproeide, 
maar dat was natuurlijk niet voldoende… 
Uiteindelijk arriveerde Sinterklaas met zijn 
kapiteinspiet op een boot van de reddings-
klos van Helmond, op een trailer.
Amerigo was helaas verkouden en kon er 
niet bij zijn. Hierdoor heeft Sinterklaas de 
intocht niet per paard afgelegd, maar per 
reddingsboot. Ondanks de harde wind en 
een wapperende mantel, heeft Sinterklaas 
erg veel plezier beleefd aan de intocht, zo 
heeft hij ons laten weten. Er waren weer 
ontzettend veel kinderen die langs de rou-
te stonden en vervolgens meeliepen naar 
de Markthal, waar het grote Brandevoort-
Sinterklaasfeest weer is gevierd. Mede 
dankzij onze twee nieuwe presentatoren 
Dave en Silvio, is het feest ook dit jaar 
weer een enorm succes geworden. Dan-
sende en zingende kinderen speelden 
samen met Sinterklaas en zijn Pieten de 
hoofdrol. Toen de Zwarte Pieten Stijl los-
barstte, deinde het hele publiek mee, jong 
en oud.
Al met al was het weer een geweldige mid-
dag en de Sint heeft ons beloofd volgend 
jaar weer ons mooie Brandevoort te be-
zoeken! Is dat even fijn! Dus, voor iedereen 
nog hele fijne feestdagen en heel graag 
tot volgend jaar.

Deze intocht is mede mogelijk gemaakt 
door onze sponsoren. Hartelijk dank voor 
de mogelijkheden die ons zijn geboden!

Hoofdsponsor: Mettom
Overige sponsoren: Albert Heijn, De Brande-
voortse Hoeve, Villa Vrolijk, Spring, Gehami, 
Brandevoorter Courant, Winkeliersvereniging 
Brandevoort, Trevon Internetservices, Rabobank, 
VDW Administratie & Belastingadvies, Intertoys 
Mierlo, Verloskundigenpraktijk Brandevoort, Van 
Rijsingen Diepvriesspecialist, Cafetaria Brande-
voort, Buro 7, Bakkerij ’t Bakkertje, Tuincentrum-
Boomkwekerij Peter van Gennip en Versplaza 
Weijts.

En natuurlijk hadden we dit feest niet kun-
nen houden zonder al onze vrijwilligers! 
Hartelijk dank daarvoor. •

Commissie Sinterklaas Brandevoort
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Kleuren geven glans aan het 
leven
Kleuren geven de natuur, de omgeving, maar 
ook onszelf zoveel extra’s. Zeker door het 
kiezen van de juiste kleuren voor kleding en 
make-up kunt u er mooier uitzien. Door onze 
genen is onder andere de kleur van onze 
huid, haren en ogen vastgelegd. Als we kij-
ken naar de ontelbare variaties in huidkleu-
ren van mensen dan kom je tot de conclusie 
dat die even gevarieerd en talrijk zijn als bij-
voorbeeld de tinten groen in de natuur.
Voor iedereen, ongeacht huid-, haar- en 
oogkleur, zijn bijzonder mooie kleurencom-
binaties te realiseren: kleding en make-up 
precies op u afgestemd. 
Heeft u nooit complimenten gekregen als u 
een bepaald kledingstuk droeg? Dan kunt u 
deze complimenten op twee verschillende 
manier interpreteren om de voor u juiste 
kleur te ontdekken. En wel als volgt: hoorde 
u toen: “Wat een mooie trui, jurk of blouse 
heeft u aan”, of “Wat ziet u er goed uit”. Bij 
deze laatste opsteker droeg u inderdaad de 
mooiste kleuren in combinatie met uw eigen 
‘lichaamskleuren’.

Ondergetekende kan u verzekeren dat zij 
hier in haar jarenlange praktijkervaring zowel 
mooie als minder mooie voorbeelden van 
heeft gezien. Bij iemand die de ‘verkeerde’ 
kleuren gebruikt, ziet de huid er vaal, bleek 
- en wat de meesten niet weten - ook ouder 
uit, omdat ook alle rimpels veel beter te zien 
zijn.
Daarom is het zo belangrijk - want wie wil er 
nu niet op z’n best uitzien? - om die kleuren 
die u zo bijzonder flatteren, te kennen. Het is 
voor u dan veel eenvoudiger nieuwe kleding 
of make-up aan te schaffen die het beste bij 
uw eigen kleurenpallet past. 

Ook de haarkleur is enorm be-
langrijk voor het uiterlijk
Uw natuurlijke haarkleur is precies afge-
stemd op uw eigen kleurengamma. Daarom 
is het zo belangrijk, als u er al voor kiest uw 
haar te laten verven of spoelen, dit in een 
kleur te laten doen in de range van uw eigen 
kleurengamma. 
In de dagelijkse praktijk gaat het maar al 

 

te vaak als volgt: u komt bij uw kapper en 
vraagt hem/haar advies bij het kiezen van 
een nieuwe haarkleur. Helaas adviseren (te) 
veel kappers voor een trendy kleur en ze kij-
ken, jammer genoeg niet, naar uw oorspron-
kelijke kleurentype, namelijk of uw huid, haar 
en ogen gele of juist blauwe pigmenten 
bevat. Terwijl dit juist het allerbelangrijkste 
aspect zou moeten zijn. Deze factoren bepa-
len of die nieuwe kleur wel past bij uw eigen 
natuurlijke kleuren. En geloof me, door een 
goede haarkleur lijkt u jonger! 

Tot slot
Natuurlijk zijn alle bovengenoemde punten 
ook afhankelijk van uw persoonlijke smaak. 
Want het gezondste advies dat ik u hierin 
kan geven is: u moet zich goed voelen met 
uw eigen uiterlijk. 
Om u te helpen uw eigen kleurpallet te leren 
kennen, hoop ik in het volgende artikel na-
der in te gaan. Voor vragen of opmerkingen, 
stuur een mailtje naar: redactie@brande-
voortercourant.nl. •

Lijf & leven
Kleur en uiterlijk 

Marga Dobma

Het hele leven is vol kleuren. We staan er nauwelijks bij stil en ervaren 
het waarnemen van kleuren als heel gewoon. We worden pas met onze 
neus op de feiten gedrukt als er geen kleuren zijn of we geen kleuren 
(meer) kunnen zien. Een heel simpel voorbeeld is de televisie. Wie van 
ons weet nog hoe fantastisch het was om het eerste televisieprogram-
ma in kleur te kunnen zien? Of voor de jongeren onder ons, die zijn 
opgegroeid met de computer, en wel eens het verschil hebben kunnen 
zien tussen een zwart-wit exemplaar van een afbeelding of de kleurige 
versie van dezelfde plaat. Even belangrijk is het te weten wat kleuren 
voor ons uiterlijk kunnen doen. Dat geldt voor kleding maar zeker ook 
voor make-up en accessoires.
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Het Carolus komt naar 
Brandevoort
deel 6 

De nieuwbouw is gestart. De heipalen zit-
ten in de grond. Met name de bewoners 
van de woningen langs het spoor zullen 
blij zijn dat het heiwerk erop zit. Want het 
heien van de 250 palen heeft in ieder geval 
geluid(overlast) met zich meegebracht. Het 
was zelfs bij het gebouw aan de Gasthuis-
straat te horen. Hiermee zijn de grondwerk-
zaamheden voor het grootste deel afgerond. 
Het gebouw komt namelijk op een verhoging 
te staan. De vloer ligt straks een halve meter 
hoger dan het gemiddeld grondpeil. De vol-
gende fase is het storten van de fundering. 
Op woensdag 30 januari vindt de eerste offi-
ciële bouwhandeling plaats. De wijze waarop 
houden we nog even geheim. Dat geldt ook 
voor de namen van hen die deze handeling 

verrichten. Maar in de Brandevoorter Cou-
rant van februari vindt u zeker een verslag. 
Hoewel het nog even duurt voordat de twee-
de verdieping gebouwd wordt, besteden we 
hier toch al aandacht aan. Een groot deel 
van deze verdieping zal namelijk ingenomen 
worden door de zogenaamde binask-lokalen 
(biologie, natuurkunde en scheikunde). Zo-
wel de mavo-plusklassen als de leerlingen 
van het havo/vwo krijgen een eigen leer-
omgeving. De lokalen zijn volledig ingericht 
passend bij de twee doelgroepen. Zo zullen 
in de mavolokalen de demonstratiemodellen 
vooral in het lokaal te vinden zijn. Docenten 
kunnen de leerlingen steeds met wisselende 
voorbeelden en modellen de stof uitleggen. 
In het havo/vwo daarentegen is naast de 

lokalen ook een aantal practicumlokalen 
waar leerlingen hun proeven onder bege-
leiding van de technisch onderwijsassistent 
kunnen doen. Bijna alle lokalen worden vol-
ledig nieuw ingericht door de firma S+B. 
We kunnen hierbij gebruik maken van de 
nieuwste leer- en hulpmiddelen. Zo komen 
er beweegbare armen vanuit het plafond 
waarop de aansluitingen voor gas, licht en 
water zitten. Dit heeft als grote voordeel dat 
in lokalen er met wisselende opstellingen 
kan worden gewerkt. De docenten kijken 
uit naar het moment dat ze in deze nieuwe 
omgeving les kunnen gaan geven. Het wordt 
dan ook gemakkelijker om te voldoen aan de 
eisen van de nieuwste ontwikkelingen bin-
nen hun vakgebied. •
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“Ik ben eigenlijk alleen geïnteresseerd in de 
allereerste Vespa’s van 1946 tot 1953. Het 
merk kent een enorm grote en zeer interes-
sante geschiedenis, niet alleen betreffende 
de Vespa an sich maar ook ten aanzien van 
de mensen die erop reden. Ze zijn net na 
de oorlog in Italië ontworpen en geprodu-
ceerd en vooral gemaakt voor mensen die 
wilden gaan reizen, maar geen geld hadden 
voor een auto. Een Vespa was betaalbaar 
en zelfs een gezin met twee kinderen kon 
zich ermee verplaatsen.” 

“Dit begon in Italië, maar een aantal jaar 
later zag je ze ook in Nederland, Spanje, 
Duitsland en Frankrijk rijden. Elk land 
kende zijn eigen type. In Frankrijk mocht 
bijvoorbeeld de koplamp niet laag op het 
spatbord geplaatst worden.” Deze Vespa 
had al een andere uitstraling omdat de 
koplamp aan het stuur zat. “Na een aantal 
meetings in verschillende landen bezocht 
te hebben, ontwikkelde mijn voorkeur zich 
voor de Franse Vespa. Pas later ontdekte ik 
dat deze voorkeur waarschijnlijk onbewust 
ontstaan is, omdat ik als kind vaak in Parijs 
kwam en deze scooters daar vaak heb zien 
rijden.” 

Vincent kocht zelf vijf jaar geleden een 
Franse Vespa. “Het is een exemplaar uit 

1953, behorend dus tot de zeer vroege 
Vespa’s. Via via heb ik hem van de eerste 
eigenaresse overgenomen. Door een klein 
defect in de motor heeft de scooter zeer 
waarschijnlijk zeker vijftig jaar in een schuur 
gestaan.” Er was nog nooit aan gesleuteld 
en de teller stond pas op 9000 km. Waar-
schijnlijk had de Vespa zijn eerste onder-
houdsbeurt nog moeten krijgen. Inmiddels 
is de Vespa helemaal uit elkaar geweest 
en technisch gerestaureerd en vervol-
gens weer gemonteerd. Uiterlijk is het nog 
steeds de Vespa zoals hij gevonden is in de 
schuur; dus roestig en met de originele lak. 
Vincent zal de Vespa dan ook nooit gaan 
restaureren aangezien dan de charme weg 
is van het originele. De Vespa heeft behoor-
lijk wat oppervlakkige roestplekken, maar 
staat nu goed in de conserveringsolie. Vin-
cent probeert de Vespa in de huidige staat 
te houden en is heel zuinig op zijn Vespa. In 
de zomermaanden zul je Vincent echter wel 
regelmatig zien rijden, want rijden moet de 
Vespa! Er is veel interesse op straat voor 
de scooter; Vincent wordt dan ook regel-
matig door mensen aangehouden voor een 
praatje en foto’s.
In de loop der jaren is Vincent ook originele 
Franse accessoires uit de periode 1950-
1953 gaan verzamelen. Aan de hand van 
zijn zeldzaam accessoireboek uit 1952 over 

deze Vespa, verzamelt Vincent alle acces-
soires die bij dit exemplaar horen. Er zijn in 
de jaren vijftig zeer veel accessoires uitge-
bracht en deze zijn momenteel heel moeilijk 
te vinden. Het nodige zoekwerk op E-bay 
hoort hierbij en elke dag zoekt hij even op 
het web. Vincent heeft inmiddels ook al heel 
wat zeldzame accessoires in zijn bezit. Het 
vinden van dé originele accessoiretas, die 
hij gemonteerd heeft op zijn Vespa, heeft 
wel vijf jaar geduurd. Maar deze is dan ook 
nog helemaal origineel. De andere verza-
melde accessoires liggen netjes bij elkaar.
Over de hele wereld zijn er duizenden Ves-
paclubs. Vincent heeft binnen de clubs in 
Duitsland, Frankrijk en Italië zijn contacten. 
In 2013 zijn er in Hasselt in België de World 
Vespa Days, een jaarlijks terugkerende bij-
eenkomst van mensen van over de gehele 
wereld die Vespa rijden. Daar is Vincent vier 
lange dagen te vinden. Verder beoefent hij 
zijn hobby vooral vanuit huis. Vanwege het 
tijdsgebrek is het momenteel niet mogelijk 
dit verder uit te breiden. Eén van zijn ver-
zamelobjecten is een zeer zeldzame pla-
quette van de Vespameeting van 1955 in 
Helmond. Wat Vincent nog heel graag zou 
willen hebben, is de folder met beschrijving 
van deze bijeenkomst. Bent u in het bezit 
van deze folder? U kunt via de Brandevoor-
ter Courant in contact komen met Vincent. •

Ilse Hommering
foto: Eric-Jan Bakers/Vincent Knoops

De hobby

Door de jaren heen heeft Vincent Knoops een aantal hobby’s gehad. 
Een grote hobby was het aankopen en restaureren van zijn eigen old-
timers. Deze bezigheid kostte hem aardig wat ruimte en tijd. Door zijn 
verhuizing naar Brandevoort was er de noodzaak deze hobby te beëin-
digen. Jaren later werd zijn interesse gewekt doordat hij in een boeken-
winkel een boek zag over het scootermerk Vespa. Het boek ging mee 
naar huis en na het gelezen te hebben is dit uitgelopen op zijn huidige 
hobby.
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De voorbereidingen voor de Dickensnight 
Brandevoort 2012 begonnen al vroeg dit 
jaar. De oorwarmers werden uit de kast 
gepakt en bij alle opa’s werd de echte 
Dickenspet opgehaald. De jongens en 
meiden van Scouting Brandevoort ston-
den klaar om voor al hun wijkgenoten en 
andere bezoekers heerlijke marshmallows 
klaar te maken. 
Voordat het zo ver was, moest er nog wel 
wat gebeuren. Er werd hard gewerkt aan 
een stoere kraam met palen en touwen. 
Het resultaat was dan ook snel zichtbaar. 
Ook was er plek ingericht om een gezellig 

vuurtje te stoken, voor de marshmallows. 
Bezoekers zijn razend enthousiast, want 
wie kan die heerlijke zoete spekjes op een 
stokje, tussen twee biscuitjes, nou weer-
staan? 

Voor alle scoutingvrijwilligers werd ook 
nog eens heerlijk gekookt in echte Dutch 
Ovens. Hierbij werd de gehele dag over-
heerlijke erwtensoep, apple crumble, glüh-
wein en quiche geserveerd. 
Om 18.00 uur vond een bijzondere activiteit 
plaats, alle vrijwilligers van Scouting Bran-
devoort werden door het bestuur even in 

het zonnetje gezet. Vrijdag 7 december was 
de dag van de vrijwilliger en in dat kader 
wilde het bestuur nogmaals heel sterk be-
nadrukken dat Scouting Brandevoort een 
ongekende rijkdom aan vrijwilligers heeft. 
De vrijwilligers kregen symbolisch een 
schouderklopje met een mattenklopper en 
er werd gezamenlijk getoost, met glühwein! 
Scouting Brandevoort is erg blij dat zij dit 
jaar weer in overtuigende Dickenssfeer 
aanwezig kon zijn. Iedereen heeft genoten 
van de geweldige combinatie van stoere 
scoutingactiviteiten met heerlijk eten en 
een romantisch kampvuur. •

Fikkie stoken en 
marshmallows

Hilde Jongeling
foto: Rob Weyers
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Nieuws van de reporters van De Vendelier

Al onze projecten

Over ons project China
We hebben veel projecten gedaan en een 
daarvan is China in dat project waren veel 
onderwerpen zoals: kung fu, chinees vuur-
werk, Bruce Lee, yoga, Mount Everest.

Over ons project water
In het begin gingen we groepjes maken, het 
waren groepjes van 4 á 5. Toen moesten we 
een muurkrant (een groot blad met stukjes 
tekst er op geplakt wat wij zelf hebben ge-
maakt) in elkaar zetten. Toen die klaar waren 
werden ze beoordeeld. Daarna gingen we 
naar Aa en Maas (waterzuiveringsbedrijf) 
waar we een rondleiding kregen met veel 
informatie. We hebben daardoor gezien hoe-
veel afval in wc’s wordt gegooid en hoe afval 
wordt gezuiverd en dat was heel interessant. 
We zijn daarna terug naar school geweest 
en hebben we filmpjes gekeken over A en 
Maas zelf. 

Door: Patrick & Rik.

Over ons project De industriële 
revolutie 
We zijn begonnen met filmpjes kijken om wat 
te weten te komen over het onderwerp de 
industriële revolutie. Daarna zijn we begon-
nen met groepjes aan een circuit te werken.
Mening leerling Maarten: Ik vond de indu-
striële revolutie heel erg leuk, want een van 
de onderdelen was dat je een toneelstukje 
moest voorbereiden en dat was heel leuk. 
Nu vertelt Björn over het circuit. We werden 
eerst in groepjes van 4 of 5 kinderen ge-
zet. Daarna werd ons verteld waar we mee 
moesten beginnen. Mijn groepje begon met 
een vragenlijst. We kregen er 40 minuten 
voor. Dat lijkt lang maar dat was het niet. We 
moesten een lijst van 85 vragen beantwoor-
den. Het waren vragen die je bijna niet kan  

beantwoorden. Toen moesten we iets schij-
ven over een uitvinding. Dat was wel leuk. Na 
afloop mocht je er een plaatje bij plakken. 
Ook moesten we een toneelstukje maken 
over kinderen die in een fabriek werkten. 
Dat was echt heel leuk. Daarna mochten we 
hem opvoeren voor de klas. Daarna moesten 
we een tijdlijn maken over belangrijke mo-
menten in de industriële revolutie. En in de 
laatste ronde moesten we iets schrijven over 
de stoomtrein. Dat was het. 
Nu gaat Pim zijn mening geven: Ik vond het 
een leuk onderwerp zoals het toneelstukje.

Door: Björn, Maarten, Pim 

Over ons project voortgezet 
onderwijs
Er zijn veel verschillende soorten voortgezet 
onderwijs in Helmond. Zoals: Carolus Borro-
meus college, Het Jan van Brabant college, 
De kleine Jan van Brabant College, De Knip-
penberg college, De kleine Knippenberg col-
lege en mavo plus op de andere Carolus in 
Brandevoort.
Daar kun je uit kiezen als je naar een school 
in Helmond wil gaan. Je gaat dan ook van 
tevoren met je klas naar scholen kijken. 
De eerste keer met je hele klas en daarna 
mag je zelf kiezen als je op die dag met een 
groepje naar een andere school gaat kijken.

Door: Stan, Pim en Daan.

Surprise met groep 8b!
Iedereen was opgewonden die dag. Waar-
om? Het was de dag van de surprises! Ie-
dereen wilde weten wat de surprise was, en 
wat ze zouden krijgen. Alles werd een groot 
succes. Eline mocht als eerste dobbelen met 
de dobbelsteen op ons digibord. Ze gooide  

nummer 1, en bij nummer 1&6 mocht je een 
surprise pakken. Dat was de vuilniszak met 
de surprise van Maarten erin. Hij mocht dus 
als eerste zijn surprise openmaken. Hij kreeg 
een zelf gebouwde Apple MacBook gekre-
gen met daarin een reep marsepein, een 
beestje dat het hele klaslokaal rond trilde, 
een Angry Birds balletje dat licht geeft en 
een houten slangetje. De surprise was door 
Phaedra gemaakt, en dat werd op het einde 
bekend gemaakt. Maarten was superblij en 
de surprise kreeg een groot applaus. Maar 
de mooiste was natuurlijk het theater van 
onze Juf Erica. Er stonden drie poppetjes 
op het podium met de gezichten van Maaike 
zelf, Karlijn en Mick. Rond 11 uur gingen 
we naar buiten en hadden we 20 minuten 
pauze. Ook kwam in die 20 minuten de auto 
van Sinterklaas. Nadat we gezongen had-
den, gingen de kleuters uit hun dak samen 
met de zwarte pieten op, hoe kan het ook 
anders, Zwarte Pieten Stijl, terwijl wij het sur-
prise rondje afmaakten. Nienke kreeg een 
mooie hond en er was ook nog een mooie 
rekenmachine door Kyra gemaakt, voor Mick. 
Het was een leuke dag, een dag om nooit te 
vergeten!

Door Amber en Nienke 

Wij hebben laatst surprise gehad op school. 
Maarten was als eerste, hij was heel blij. Om 
8:30 begon het. Bij ons in de klas waren er 
hele mooie cadeaus gemaakt, vooral com-
puters en laptops. Maar ook een oven, een 
voetbal, een tennisbal, een hond, een thea-
ter, en een rekenmachine. Het was een groot 
succes. Zeker met de sint en natuurlijk de 
pieten.

Door: Amé •



www.brandevoortercourant .n l

34



nummer 10 •  december  2012

35



www.brandevoortercourant .n l

36

Stichting Dickensnight Brandevoort bedankt al haar vrienden

Adriaans Bouwgroep B.V. - Helmond
Rabobank – Helmond • Eindhovens Dagblad – Eindhoven

Gemeente Helmond – Helmond • KallistewoCom – Eindhoven
Winkeliers Vereniging Brandevoort - Helmond

Bavaria - Lieshout

Adcommunicatie • Albert Heijn Brandevoort • Boutique 4More • Braakman Advocaten
Brandevoorter Courant • Buro7 • B4print • C1000 Wim Brouns - Mierlo-Hout 

Cafetaria Brandevoort • Cofoto Fotografie Mario Coolen • Fanfare Unitas - Helmond
Fotograaf Jan Dijstelbloem • FrieslandCampina - Nuenen • Heesmans Installatie Techniek B.V. 

Helmond Muziek Corps • Helmondtv.com • Hurks Vastgoedontwikkeling - Eindhoven • Joef Taal&Tekst
Kemenade Design Belettering • Kinderkoor OBS Brandevoort • Pedicure Jolanda • Politie - Helmond

Projectkoor “Werk in uitvoering” - Eindhoven • Regionaal Weekblad De Loop
Reklatex BV - Eindhoven • Rooijakkers Party & Events • RSW Accountants - Nuenen

Slimbrandevoort.nl • Spons • Startpagina Brandevoort • Theo Keijzers Makelaardij 
Threvon Internet  Services • TTPConcepts • Workx Materieelverhuur • Wijkhuis ‘t BrandPunt

Stichting Brandevoor t in Actie • La Pagondatuinen • Du Pré Groenprojecten 
Stichting Stadspromotie - Helmond • Wegener Media • Jumbo - Brandevoort • DTC systems B.V 

Broeckx - Praasterink • Tandartspraktijk Brandevoort • Driessen HRM_ Payroll
Prozon Nederland B.V. - Eindhoven • Omroep Helmond • Stichting Gezondheidscentra Brandevoort 

Manders Totaal • Sound & Light Technology • Bouwbedrijf van Grunsven BV - Erp
Van der Vorst Verhuur • Bollair • 4B4Sax - Eindhoven • Bezorgers Dickens Courant

en niet te vergeten... alle vrijwilligers!

Tevens willen wij alle bewoners bedanken die hun steentje hebben
 bijgedragen aan de sfeer van Dickens door hun huizen te versieren.

Graag tot de 11e editie van
Dickensnight Brandevoort in 2013
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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?

Vaak spreken we in deze rubriek bewoners 
die al jaren in de wijk wonen. Dus deze maand 
vind ik het extra leuk om eens een nieuwe be-
woner in Brandevoort welkom te heten. Sinds 
augustus van dit jaar heeft Dagmar Steins 
(24 jaar) haar appartement aan de Herselse-
straat 38 betrokken. Haar huis is zo ingericht, 
alsof ze er al jaren woont. 
Ze is geboren en gedeeltelijk opgegroeid in 
Flevoland. Op haar vierde werd haar vader 
vanwege zijn werk bij het leger naar Lim-
burg overgeplaatst. Hier bracht ze de rest van 
haar kinderjaren door. “Ik ben vanwege mijn 
nieuwe baan op het hoofdkantoor van Jumbo 
supermarkten in Veghel verhuisd naar deze 
wijk.” Dagmar had in Limburg een riant ap-
partement en zocht rondom Veghel naar een 
soortgelijke woning. Al zoekende kwam ze 
terecht in Brandevoort. “Ik was gelijk verliefd 
op deze stijl van de wijk en via de makelaar 
kreeg ik dit huurappartement op de eerste 
verdieping.” 
Haar nieuwe uitdaging heeft ze gevonden 
op de afdeling Communicatie, waar ze zich 
richt op de interne communicatie en consu-
mentenservice. “Ik werkte al enige jaren bij 

verschillende Jumbo winkels, onder andere 
als hoofdcaissière en ik wilde mijn carrière 
voortzetten op het hoofdkantoor. Mede, om-
dat ik de richting Tijdschrift aan de Fontys Ho-
geschool Journalistiek in Tilburg volgde. Dan 
zoek je toch een functie die meer aansluit 
bij je interesses. Ik heb uiteindelijk de stoute 
schoenen aangetrokken en heb contact ge-
zocht met de manager van het hoofdkantoor. 
Dat gesprek pakte voor mij heel goed uit. 
Mijn nieuwe functie is divers en het team is 
gezellig en professioneel. Aangezien ik ook 
meer binding met de wijk wilde en schrijven 
mijn passie is, heb ik contact gezocht met de 
Brandevoorter Courant om dit blad redactio-
neel te ondersteunen.”
Het appartement is extra sfeervol door de 
kerstboom en kerstversiering. De gelijkvloerse 
woning heeft twee slaapkamers, een badka-
mer, een washok en in de hal tref je uiteraard 
nog een toilet. De woonkamer en de keuken 
vormen samen een ruim ogende rechthoek. 
Dagmar is net afgestudeerd, maar niets in 
haar woning heeft weg van een studenten-
huis. Haar smaak is het beste te omschrijven 
als landelijk, waarbij je invloeden tegenkomt 

van haar reislust. Onlangs was ze bijvoorbeeld 
in Guatemala en Mexico. Een kleurrijke deken 
en doodskopbeeldje zijn hier een voorbeeld 
van. In haar huis zie je tevens de invloeden 
van haar studie terug. Ze is namelijk gek op 
het verzamelen van unieke tijdschriften. Waar-
om? “Om inspiratie op te doen en te kijken 
hoe andere professionals werken.” 
Dagmar heeft vanuit haar woning vrij uitzicht. 
Ze kijkt aan de voorzijde uit op het station, 
aan de achterzijde op een binnenhof. En of 
het niet genoeg is: ze heeft de Jumbo om de 
hoek. Al geeft ze heel eerlijk tijdens ons ge-
zellige gesprek toe, dat ze net als ieder ander 
ook naar andere supermarkten en winkels in 
de wijk - en daarbuiten - gaat. 
In de korte tijd dat Dagmar hier woont, heeft 
ze al genoten van de ondernemende geest in 
de wijk. Het laatst bezochte evenement was 
Dickens. “Ik heb ontzettend veel foto’s ge-
maakt van dit wonderlijke evenement. Mijn 
keuze voor deze wijk wordt door dit soort ac-
tiviteiten positief bevestigd.” Minpunten? “Die 
heb ik nog niet echt ervaren. Wel vind ik het 
erg jammer dat het op straat soms zo rustig 
is.” •
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Gastouder in Brandevoort heeft nog 
plaats! Moeder (dochter van 8 en zoon van 
6) en getrouwd. Contract kan via gastou-
derbureau of rechtstreeks. Erg flexibel in 
opvangtijden! (Niet alleen tussen 7.30-18.30 

uur.) Wilt u vrijblijvend een keer bellen voor 
meer info, bel gerust 06 303 128 08. Eefje 
van der Linden, De Lindeboom.

Zaterdag 15-12-2012 heb ik een etui met 

het frontje van de autoradio(VDO/Dayton 
MS4300) verloren op de route Zonmans-
hoeve-De Plaetse. Heeft u het gevonden? 
U kunt mij bereiken via 06-51982590 of 
jan.zeguers@philips.com

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.

Gevaarlijk

Vincent Knoops
Foto: Vincent Knoops

Helaas moeten we aandacht blijven beste-
den aan dit onderwerp: gevaarlijke plekken 
in de wijk en gevaarlijk en onverantwoord rij-
gedrag. Ook deze maand was het weer raak.
Op 13 december is een koerier met zijn be-

stelbusje van de weg geraakt door toedoen 
van een automobilist die met zeer hoge 
snelheid in een zwarte auto over de Ru-
beemden reed. In een poging de tegenligger 
te ontwijken, is de koerier met zijn busje in 

de Ecozone beland en in het water tot stil-
stand gekomen. Hij kwam met de schrik vrij. 
De veroorzaker van dit ongeluk is ervandoor 
gegaan. Het is onbekend wie deze automo-
bilist is. •
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Karli heeft het merendeel van haar cliënten 
behandeld als eerstelijnspsycholoog. Een 
eerstelijnsspycholoog biedt laagdrempe-
lige en kortdurende hulp na doorverwijzing 
van de huisarts. Daarnaast hield ze zich, als 
psychotherapeut, met complexere proble-
matiek bezig. In dit vakgebied help je onder 
andere mensen zich bewust te worden van 
de achterliggende factoren waar problemen 
uit voortkomen en hoe hier iets aan te ver-
anderen.
Karli begon in 2002 een kleinschalige prak-
tijk aan de Ricoutsvoort waarna ze in 2008 
verhuisde naar het huidige Gezondheidscen-
trum (SGCB). Ze beschikt in het SGCB over 
een mooie kamer en al deze jaren werkt ze 
prettig samen met diverse collega’s waarvan 
de laatste twee jaar met Marja van Deursen, 
die zich onder andere heeft beziggehouden 
met een speciale vorm van traumabehande-

ling: Eye Movement Desensitization and Re-
processing (EMDR).

In haar vakgebied bestaat er een aantal in-
teressante boeken die ze de moeite waard 
vindt. Een aanrader met betrekking tot het 
stuklopen van relaties in deze tijd, is bijvoor-
beeld Liefde is een werkwoord, geschreven 
door Alfons Vansteenwegen. 

Algemeen gezegd heeft Karli in haar prak-
tijk veel te maken gehad met problemen 
zoals bijvoorbeeld aanpassingsproblemen, 
bij nieuwe situaties in iemands leven, bij 
een verhuizing, samenwonen, of een nieu-
we baan, kan het soms moeilijk zijn om het 
evenwicht weer te vinden. Om nog een pro-
bleem van mensen te noemen: identiteits-
problemen, ofwel simpel gezegd: ‘Ik voel me 
zo onzeker’.

Veel mensen komen bij de psycholoog met 
angst, depressie en somberheidklachten. Er 
zijn mensen die stress ervaren van de com-
binatie werk, gezin, hobby’s, vrienden, familie; 
dit kan onder andere leiden tot (partner-)re-
latieproblemen.

Karli wordt volgend jaar vijfenzestig jaar en 
heeft dan de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt. Ze neemt afscheid van haar prak-
tijk in het Gezondheidscentrum en kan dan 
meer gaan genieten van haar vrije tijd. Per 1 
januari zetten Emel Ösbek en Paul Willem-
sen de praktijk voort. 

Namens de redactie van de BC bedanken 
we Karli Itz voor dit interview en wensen wij 
haar nog vele jaren in goede gezondheid en 
geluk en hopen dat ze nog lang van haar vrije 
tijd mag genieten. •

Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop

Per 31 december gaat Karli Itz met pensioen en daarom is dit artikel 
voor haar een mooie gelegenheid om afscheid te nemen van cliënten 
die zij in de afgelopen jaren heeft mogen behandelen. Zij wil dan ook 
alle cliënten bedanken voor het vertrouwen dat zij haar hebben gegeven.

Karli Itz-Seckl neemt afscheid
Eerstelijnspsycholoog en psychotherapeut
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Met grote regelmaat worden er berichten 
de wereld in gestuurd over de nieuwbouw-
projecten in onze wijk. Het is een goede 
zaak dat de gemeente Helmond, bij monde 
van wethouder Stienen, heeft aangegeven 
dat onze wijk wordt afgebouwd. Weliswaar 
in vertraagd tempo en met als streven om 
tussen 2020 en 2025 klaar te zijn. Jaarlijks 
worden er honderden woningen gebouwd in 
zowel de huur- als de koopsector. De andere 
kant van de woningmarkt in Brandevoort is 
ernstig onderbelicht, namelijk de bestaande 
koopwoningen.

Op het moment van dit schrijven staan er 
bijna driehonderd bestaande woningen te 
koop. Dat is ongeveer tien procent van het 
totaal aantal koopwoningen in de wijk! Over 
deze groep wordt weinig gesproken. Je ziet 
de verschillende advertenties om de wonin-
gen aan te bieden voorbijkomen en de bord-
jes in de tuinen pronken, maar verder wordt 
er geen ruchtbaarheid aan gegeven. 
Hoe staat het met de verkoop van deze wo-
ningen? Minder goed dan met de verkoop 
van de nieuwbouwprojecten in ieder ge-
val. Maandelijks komen er gemiddeld zo’n 
twaalf woningen nieuw te koop. Het aantal 
verkochte woningen per maand in ongeveer 

zes. Teruggerekend wordt er in één jaar tijd 
ongeveer een kwart van het aantal te koop 
staande woning verkocht.
Dit staat dus in schril contrast met het aan-
tal verkochte nieuwbouwwoningen. Een deel 
van de kopers van deze nieuwbouwwonin-
gen zijn Brandevoorters. Deze mensen wil-
len graag doorstromen, maar wel binnen de 
wijk. Er is dus een grote binding met de wijk 
bij de bewoners. Het is hier goed toeven en 
heerlijk wonen. 
Wat kunnen we eraan doen om ervoor te 
zorgen dat er meer bestaande woningen 
worden verkocht? Als u zelf van plan bent 
om een andere woning in Brandevoort te 
kopen, ga dan eens binnen kijken bij uw 
wijkgenoten. Veel van deze woningen zijn 
prachtig afgewerkt en reeds voorzien van 
alle gemakken. Voor de prijs hoeft u het ook 
niet te laten. De meeste woningen zijn erg 
netjes geprijsd en zeer concurrerend met de 
nieuwbouwwoningen. Meubels inpakken en 
verhuizen, klaar. Heerlijk toch? Als maar een 
paar kopers binnen de wijk een bestaande 
koopwoning kopen, is de kans dat ze hun 
eigen woning kunnen verkopen ook weer 
groter. De doorstroming komt weer iets be-
ter op gang. Ik zeg niet dat dit de oplossing 
is voor alle doorstroomproblemen, maar alle 

beetjes helpen. Zet eens op papier wat uw 
wensen en eisen zijn met betrekking tot de 
nieuwe woning. Kijk vervolgens eens goed 
naar het aanbod van bestaande koopwonin-
gen. U zult merken dat er woningen bij zijn 
die perfect op uw wensen aansluiten. Een 
bezichtiging om te kijken of de woning ook 
goed voelt, is zo gemaakt en kost weinig  
tijd.
Een betere doorstroming in de wijk kunnen 
we samen bewerkstelligen. Dit scheelt een 
hoop ellende voor veel gezinnen die het fi-
nancieel lastig hebben door dubbele lasten 
of inkomstenverlies. Een andere woning 
kopen, terwijl uw eigen woning nog niet 
verkocht is, is echter in deze markt erg on-
verstandig. Hier is wel een volledig veilige 
oplossing voor. U kunt een woning kopen 
met het zogeheten voorbehoud verkoop ei-
gen woning. Dit is een artikel in de koopakte 
die ervoor zorgt dat u uw woning binnen een 
bepaalde periode kunt verkopen. Deze pe-
riode kan vrij ruim genomen worden. Lukt 
het niet de woning binnen de afgesproken 
periode te verkopen, dan gaat de koop van 
de andere woning niet door. Hierdoor bent 
u verzekerd van het feit dat u nooit twee 
woningen heeft, maar toch uw nieuwe thuis 
alvast kunt kopen. •

Woningmarkt: bestaande
woningen onderbelicht

Alex Ruwers
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Comee
verrassende communicatie, marketing, 
evenementen

Marga Dobma
Foto: Vincent Knoops

Marc Dekkers is geboren in Roermond op 
22 augustus 1972. De familie bestaat uit va-
der, moeder en zoon Marc. Zijn vader werkt 
bij Volkswagenimporteur Pon. Zijn moeder 
zorgt voor het gezin.
Als Marc negen maanden oud is, verhuist 
het gezin naar Woudenberg waar ze tot zijn 
tiende jaar zullen blijven. Hij gaat hier naar 
de basisschool. Omdat zijn vader van baan 
verandert, verhuizen ze naar Kampen. Marc 
zit dan in groep 7. Hij maakt hier het laatste 
jaar van de basisschool af en kiest dan voor 
de mavo. Dit gaat voorspoedig en in 1988 
haalt hij zijn diploma.
Van jongs af is Marc creatief en houdt on-
der andere van tekenen en fotograferen. Hij 
kiest ervoor om na de mavo de meao - rich-
ting communicatie - te volgen en legt de af-
stand van huis naar school af per brommer. 
Deze opleiding rondt hij in 1992 af met een 
diploma. Organiseren en PR gaan hem mak-
kelijk af, daarom wil hij naar de heao.
Om verschillende redenen kiest hij voor 
Eindhoven. Hij vindt een kamer, lekker in het 
centrum, en staat op negentienjarige leeftijd 
op eigen benen. Hij geniet van zijn school en 
het uitgaansleven en na vierenhalf jaar be-
haalt hij ook zijn heao-diploma.
In 1993 leert hij, tijdens het stappen, zijn 
vrouw Helga van den Berk kennen. Puur 
toeval, want eigenlijk heeft hij die bewuste 
avond helemaal geen zin om uit te gaan, maar 
hij laat zich overhalen door een vriend. Het 
is vrijwel liefde op het eerste gezicht. Helga 
woont thuis in Veldhoven en volgt eveneens 
de heao richting commerciële economie. 
Tijdens zijn studiejaren doorloopt Marc ver-
schillende stages, onder andere bij een PR-
bureau en bij Rockwool te Roermond, op de 
afdeling communicatie. 
Naast zijn studies en stages richt Marc zich 
op zijn nieuwe passie: motorrijden. Zijn ou-

ders willen dat hij eerst ervaring opdoet met 
autorijden en al voor zijn komst naar Eind-
hoven heeft hij zijn rijbewijs. Nu hij zelfstan-
dig is, gaat hij motorrijles nemen en haalt in 
1993 ook dit rijbewijs. Zijn vader, hierdoor 
stiekem jaloers, haalt binnen twee maanden 
ook zijn motorrijbewijs. Hierna schaffen ze 
beiden een motor aan. De nieuwe vaardig-
heiden worden meteen op de proef gesteld 
tijdens een gezamenlijke motorvakantie naar 
Schotland samen met zijn moeder en Helga.
In 1996 vindt Marc een baan als vertegen-
woordiger bij weekblad Groot Eindhoven. 
In deze job moet hij ook adviseren in de 
opmaak van advertenties. Een prima gele-
genheid ervaring op te doen in de verkoop, 
een richting die in alle jaren daarna een rol 
is blijven spelen in zijn carrière. Ook krijgt hij 
de kans enige evenementen te organiseren 
en dit gaat hem goed af. Na drieënhalf jaar 
Groot Eindhoven zoekt hij een andere baan 
omdat hij zich verder wil ontplooien. Hij vindt 
deze bij Mikrocentrum Eindhoven als semi-
nar manager. 
Anderhalf jaar na zijn afstuderen gaat Marc 
met Helga in Veldhoven samenwonen. Op 
een gegeven moment zijn ze toe aan een 
eigen huis en er zijn op dat moment twee 
nieuwe wijken in aanbouw, te weten Meer-
hoven in Eindhoven en Brandevoort. Hun 
voorkeur gaat duidelijk uit naar deze laatste 
optie vanwege de mooie uitstraling van deze 
wijk en bovendien werkt Helga in Helmond 
bij SBK Advies en Training, dus de keuze is 
snel gemaakt.
Samen kopen ze een huis aan Landvoort 
13 en gaan er wonen in 2001. Marc be-
gint vervolgens, als nieuwe stap in zijn car-
rière, in januari 2004 aan een nieuwe baan 
als Business Unit Manager Conferences bij 
Heliview in Breda. Daar bekwaamt hij zich 
verder in het managersvak. Hij ontwikkelt 

diverse congressen, nationaal en internatio-
naal en doet dit met veel plezier, want het 
is een heel gevarieerd vak. In totaal blijft hij 
hier zo’n vijf jaar en organiseert in die jaren 
tientallen congressen. Door de crisis moet 
hij gaan bepalen wat hij wil met zijn carrière 
en zijn lang gekoesterde droom, iets voor 
zichzelf te beginnen, maakt hij waar door in 
2009 zijn eigen bedrijf te starten onder de 
naam Comee (Communicatie, marketing en 
evenementen). Als spin in het web organi-
seert Marc diverse congressen en helpt en 
adviseert hij ondernemers met Marketing en 
social media-activiteiten. Comee is te vinden 
op website:www.comee.nl. 
In 2003 trouwen Marc èn Helga in Kasteel 
Helmond en hun relatie wordt twee jaar later 
bekroond met de geboorte van hun dochter 
Kim. Naar aanleiding van een motorongeluk 
en door de geboorte van dochter Kim kiest 
hij in plaats van de motor voor een nieuwe 
hobby: de mountainbike. Door een wijkge-
noot komt hij in contact met de Mountain-
biketocht Duchenne Heroes die van Luxem-
burg naar Nijmegen voert; in totaal 700 km 
in zeven dagen. Hier doet hij al twee jaar 
(2009/2010) aan mee en hij hoopt ook de 
volgende tocht (september 2013) weer te 
kunnen starten. Daarnaast heeft hij het fo-
tograferen weer opgepakt en is hiermee ook 
professioneler bezig.
Zijn bedrijf loopt prima en dat wil hij uiteraard 
graag continueren. Hij geniet van de vrijheid 
van het ondernemerschap dat veel nieuwe 
kansen biedt voor de toekomst.
Het gezin vindt Brandevoort een mooie, pret-
tige en ondernemende wijk. In hun straat wo-
nen veel kinderen in de leeftijd van Kim, dus 
dat is ook voor haar fantastisch.
Namens de redactie van de BC wens ik 
Marc, Helga en Kim alle goeds voor de toe-
komst en bedank hem voor dit interview. •
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Sportpark Brandevoort krijgt 
vorm
De maand november

Wat wordt het mooi op Sportpark Brande-
voort! De bouw van het Sporthuis schiet 
al lekker op. De vorm is intussen duidelijk 
herkenbaar en je kunt ook al goed zien hoe 
groot het wordt. Aannemersbedrijf Van den 
Heuvel is superenthousiast en dat is te zien 
aan de vorderingen. In de maand november 
is verder doorgewerkt aan het metselen 
van de binnenmuren. Dit is nodig omdat de 
staalconstructie pas gesteld kan worden als 
de verdiepingsvloer is aangebracht en dat is 
een herhaling van werkzaamheden die ook 
bij de begane grondvloer zijn uitgevoerd. 
Ondertussen wordt bij het metaalbedrijf de 
staalconstructie in losse onderdelen ge-
maakt en gecoat. In de vloeren van de be-
gane grond en de verdieping zijn stelplaten 
gestort waarop de staalconstructie wordt 
gemonteerd. Nadat de staalconstructie is 
aangebracht, is het stellen en monteren 
van de grote gevelkozijnen op de begane 
grondvloer gestart. De afbeeldingen laten 
een 3D-tekening zien van de gehele staal-
constructie en op de foto is te zien dat het 
eerste constructieve gedeelte is geplaatst. 
Het tweede gedeelte wordt in een latere 
fase gemonteerd.

Commissie Inrichting Sport-
huis
Namens het bestuur van de Stichting Spor-
ten en Bewegen in Brandevoort (SSBB), SV 
Brandevoort en de Lopersgroep Brande-
voort is een ploegje mensen al enkele maan-
den druk bezig met de inrichting van het 
Sporthuis. Deze commissie inrichting heeft 

gesprekken gevoerd met kandidaat-interi-
eurbouwers en keuzes gemaakt uit de ver-
schillende mogelijkheden bij de aannemer. 
Er is gesproken over de datavoorzieningen, 
elektra, faciliteiten, enzovoort. Kortom, een 
hartstikke leuke job waar met veel enthou-
siasme aan wordt gewerkt.

Wat gaan we drinken
Het bestuur van de SSBB heeft alle vier 
de grote brouwerijen in Nederland uitge-
nodigd om zich te presenteren en aan te 
geven wat ze voor het Sportpark kunnen 
betekenen. Daarmee wordt bereikt dat een 

goed overwogen besluit wordt genomen 
over welke aanbieder in het Sporthuis de 
komende minimaal vijf jaar de dranken (fris, 
wijn, bier) gaat leveren. Hierbij is het natuur-
lijk belangrijk te bekijken welke aanbieder 
het meeste rendement biedt. Maar ook het 
totale pakket van service en randvoorwaar-
den wordt in de weging meegenomen. Zo-
dra de uitslag bekend is, wordt dit natuurlijk 
bekend gemaakt.

Individueel gebruik loopcircuit
Enige tijd geleden werd aan het bestuur ge-
vraagd of het loopcircuit ook door individuele 
sporters gebruikt kan worden. We willen dat 
best graag toestaan. Maar er moeten eerst 
nog wat zaken goed worden uitgezocht, zo-
als verzekering, kosten, toezicht, verlichting 
enzovoort. Samen met de hoofdgebruiker 
van het loopcircuit, de Lopersgroep Brande-
voort, werken wij een modus uit, waarbij al 
deze vragen worden beantwoord. We hopen 
dan ook dat we in de volgende BC een goed 
antwoord hebben. Voorlopig is het gebruik 
voorbehouden aan onze partners (SV Bran-
devoort en Lopersgroep Brandevoort). Maar 
iedereen kan natuurlijk aansluiten bij die ver-
enigingen en dan gezellig in groepsverband 
sporten!

Wijkfeest 24 augustus
Op zaterdag 24 augustus wordt Sportpark 
Brandevoort feestelijk geopend. We zoeken 
voor de organisatie nog een enthousiaste 
vrijwilliger die hieraan als evenementenco-
ordinator leiding wil geven. Meld je aan via 
secretaris@sportparkbrandevoort.nl en help 
ons de grote opening tot een grandioos 
feest voor de hele wijk te maken! •

Henk Noort
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Pijpleiding gevaarlijke 
stoffen om Brandevoort

Marc Dekkers

In de Nederlandse bodem ligt ongeveer 
300.000 kilometer aan ondergrondse leidin-
gen. Hiervan wordt circa 18.000 kilometer 
buisleidingen gebruikt om gevaarlijke stoffen 
te transporteren, vooral aardgas en brandbare 
vloeistoffen. In de Structuurvisie Buisleidingen 
staat hoe en waar de overheid tot 2035 ruimte 
wil vrijhouden voor nieuwe buisleidingen. Hier-
in wordt ook gesproken over een verbinding 
tussen Rotterdam en Geleen (Chemelot), die 
om of door Helmond kan gaan lopen. “Het 
is nog niet bekend welke gevaarlijke stoffen, 
door deze buisleiding gaan lopen,” aldus wet-
houder Frans Stienen. Het Rijk heeft nog geen 
concrete aanvraag voor het vervoeren van ge-
vaarlijke stoffen. Maar in de toekomst kunnen 
stoffen zoals CO2, aardgas, olieproducten en 
chemicalien door de buis stromen.
“Het is een rijksbesluit,” voegt Stienen eraan 
toe, “gemeentes zijn verplicht om deze leidings-
troken op te nemen in bestemmingsplannen.” 
Uitgangspunt voor de stroken is: breed waar 
het kan, smal waar het moet. De verwachting is 
dat een strook van zeventig meter voldoende 
is. De leidingen mogen niet onder huizen door 
worden gelegd, maar wel tegen gevels. Ge-
meentes hebben de vrijheid om het tracé in het 

bestemmingsplan 250 meter te verschuiven in 
het geval er belemmeringen zijn.

Tracé Brandevoort
Het oorspronkelijke plan van het Rijk was om 
een bestaand tracé buiten Helmonds grond-
gebied te gebruiken (tracé 1). Op verzoek van 
Chemelot heeft het Rijk een meer rechtstreek-
se verbinding (tracé 2), die door Brandevoort 
loopt, in de Structuurvisie opgenomen. Onder 
de Brandevoortse Dreef ligt namelijk een gas-
leiding, waar ruimte is voor andere leidingen. 
Hiermee wordt de buisleiding achtentwintig ki-
lometer korter en dat scheelt met één miljoen 
euro per kilometer, achtentwintig miljoen euro 
aan kosten.

De gemeente Helmond vond de route door 
Brandevoort onbespreekbaar, gezien de mo-
gelijke belemmeringen die het kan hebben 
voor de ontwikkeling van de wijk. In overleg 
met Helmond en de buurgemeenten Nuenen 
en Geldrop-Mierlo heeft het Rijk gekozen om 
een alternatief tracé buiten Brandevoort om 
(tracé 2a) in de Structuurvisie op te nemen. Dit 
houdt in dat de buisleiding pal langs Brande-
voort loopt. Op de afbeelding krijgt u een in-

druk waar de buisleiding kan komen te liggen. 

Vragen, bedenkingen of be-
zwaar indienen
Op 12 oktober 2012 is de Structuurvisie 
Buisleidingen vastgesteld door de Minister 
van Infrastructuur en Milieu, met daarin twee 
mogelijke tracés die door Zuidoost-Brabant lo-
pen: één noordelijk en oostelijk van Helmond 
(tracé 1) en één via Helmond, maar met een 
ombuiging buiten Brandevoort om (tracé 2a). 
Omdat het tracé 2a later is toegevoegd, is deze 
als indicatief opgenomen. De gewijzigde Struc-
tuurvisie zal naar verwachting vanaf 17 januari 
tot en met 27 februari in onder meer de Stads-
winkel en via www.centrumpp.nl (www.cen-
trumpp.nl/projecten/alle_procedures/vaststel-
ling_structuurvisie_buisleidingen_2012_.aspx) 
ter inzage liggen. 

De gemeente kan net zoals de burger of be-
drijven zienswijzen inbrengen tegen de gewij-
zigde Structuurvisie. Dit houdt in dat zij vragen, 
bedenkingen of bezwaren kunnen indienen. 
Wethouder Stienen geeft aan dat de gemeen-
te Helmond van plan is om ook een zienswijze 
in te dienen bij het Ministerie. Het college wil 
het Ministerie hierin bedanken voor het mee-
denken en voor het omleggen van het tracé 
om Brandevoort. Maar ook aangeven dat de 
gemeente Helmond een sterke voorkeur heeft 
voor de oorspronkelijke verbinding en het Rijk 
verzoeken hier nogmaals naar te kijken. Het 
college vindt namelijk principieel dat buislei-
dingen beter in dunbevolkte gebieden gelegd 
kunnen worden.

Voor burgers komt er nog een tweede gele-
genheid om bezwaar te maken. Dat is op het 
moment dat de gemeente bestemmingsplan-
nen maakt als er concrete plannen zijn voor 
een pijplijn. Maar het tracé van de pijpleiding 
ligt dan al vast en de rechter zal dan alleen kij-
ken naar de procedures.
 
Overige informatie kan verkregen worden bij 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, die 
verantwoordelijk is voor het beleid wat betreft 
Buisleidingen (www.rijksoverheid.nl/onderwer-
pen/ondergrondse-kabels-en-leidingen/buis-
leidingen). Uiteraard zal de BC de ontwikkelin-
gen nauwlettend in de gaten houden. •

Krijgt Brandevoort buisleidingen voor gevaarlijke stoffen? Als het aan 
het Rijk ligt wel. Met de structuurvisie Buisleidingen 2012-2035 heeft het 
Rijk het doel om ruimte te reserveren voor toekomstige buisleidingen 
voor gevaarlijke stoffen. Volgens deze plannen komt er ook een buis-
leiding door Helmond. De oorspronkelijke plannen zijn om Helmond 
heen, maar nu ligt er een alternatief tracé dat direct aan Brandevoort 
grenst. De gemeente Helmond zal een bezwaar indienen en het Rijk 
verzoeken om nogmaals naar het oorspronkelijk plan te kijken.

“Structuurvisie buisleidingen plattegrond”: Deze afdruk is gebasseerd op een afdruk van Ruimtelijkeplannen.nl. Er zijn op 
basis van deze afdruk geen rechten te ontlenen.
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Hoog bezoek

Prachtige rondleiding door 
Brandevoort
Ik was natuurlijk al eens eerder in Brande-
voort geweest. Een van de bouwkundige pa-
radepaardjes van onze stad. Toch werd ik op 
zaterdag 15 december weer meer dan aan-
genaam verrast tijdens de rondleiding die ik 
daar kreeg. Het weer zat gelukkig mee en 
dat maakte de wandeling door Brandevoort 
nog prettiger.

De scoutinggroep zorgde een warm onthaal 
met verse koffie en vervolgens zag ik CV De 
Brandeliers gepassioneerd aan het werk. 
Een grote groep leden, jeugd en volwasse-
nen, was druk bezig met de bouw van hun 
carnavalswagen. Fantastisch! Ook de hard-
loopgroep was al fanatiek bezig op de vroe-
ge morgen. Ook het bezoek aan de bouw 
van het multifunctionele sporthuis van SV en  

LG Brandevoort maakte indruk. Onderweg  
werd ik opgewacht door jonge en volwassen 
BMX-beoefenaars, die mij het terrein lieten 
zien waar het nieuwe BMX-parcours komt. 
De jongeren steken daar zelf de handen uit 
de mouwen en de schop in de grond: samen 
bouwen. Een voorbeeld voor velen!
Wat me vooral opviel bij al die activiteiten, 
is de saamhorigheid van de inwoners en de 
bereidheid samen iets voor de wijk te willen 
betekenen. En dat geldt zeker niet alleen 
voor de volwassenen. Ook de kinderen zijn 
erg betrokken en dragen hun steentje bij!

Op het bouwterrein waar de nieuwe school 
van het Caroluscollege komt, kreeg ik uit-
leg van de directeur over de bouw van de 
school. Een ambitieus plan, waar straks de  

jeugd van Brandevoort en andere delen van 
Helmond in meer opzichten van onderwijs 
gaat genieten. Prachtig. In De Veste bracht 
ik een bezoek aan een de supermarkten, het 
gezondheidscentrum en ‘t BrandPunt en heb 
ik kennisgemaakt met de eigenaars ervan. 
Natuurlijk kwam ook Dickensnight voorbij. In 
De Veste had ik ontmoeting met twee vrou-
wen die nauw betrokken zijn bij de organi-
satie ervan. 
Dankzij de Wijkraad, alle betrokken Brande-
voorters en de twee wijkagenten heb ik een 
goed beeld gekregen van deze nieuwe, nog 
steeds groeiende wijk. Een heel bijzondere 
wijk met veel betrokken inwoners waar sa-
men-leven en samen-werken hand in hand 
gaan. Iedereen van de organisatie: hartelijk 
bedankt! •

Elly Blanksma
Foto: Vincent Knoops

Onze nieuwe burgemeester Elly Blanksma kwam 15 december ken-
nismaken met onze wijk. Een bezoek dat door de Wijkraad grondig was 
voorbereid. Het was de bedoeling vooral veel mensen te ontmoeten. 
Hieronder de ervaringen van de burgemeester.
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December puzzel

De novemberpuzzel is gewonnen door T. Slegers. Gefeliciteerd! De oplossing is: 959743

Deze maand een woordenlijst. Welk woord is níet te maken van de woorden GELUKKIG NIEUWJAAR. 
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 6 januari. Succes!

Welk woord van de woordenlijst is niet te maken met de letters van:

GELUKKIG NIEUWJAAR

Graan • Lakken • Luik 8 • Jarig • Garen • Klaar • Rekken • Kraal • Reuk • Kraken • Lui • Rang • Lekker 

Laken • Gil • Waak • Ruiken • Wekken • Klagen • Gelijk • Ruw • Kraan • Lekken • Wie • Knal • Uur • Graag  

Kaken • Kniel • Wang • Wiel • Kralen • Guur • Jaren • Wieken • Kleur • Rangen • Kraag • Guur • Ring Wielen 

Ken • Waken

nieuws van het

Carolus Borromeus College

De Nacht van de Zilv’ren Zad-
doek
Op donderdag 10 januari vindt voor de ne-
gende keer De Nacht van de Zilv’ren Zad-
doek plaats op onze locatie Gasthuisstraat: 
een smartlappenfestival voor alle leerlingen 
van leerjaar 2. Het smartlappenfestival is 
een gezamenlijk project van de vakken Ne-
derlands, muziek en beeldende vorming. Die 
avond treden negen finalisten en vier koren 
op. Het is elk jaar weer een groot feest. Wilt 
u weten hoe dat eruit ziet dan kunt u op de 
website de fotoreportage zien. 

Sectorwerkstuk 
Elk jaar maken de leerlingen in 4 mavo een 
sectorwerkstuk. De leerlingen van de mavo-
plus locatie Hurksestraat hebben dat gedaan 
in de laatste week voor de kerstvakantie. Het 
sectorwerkstuk is een verplicht examenon-
derdeel waarmee leerlingen laten zien dat  

ze zelfstandig informatie kunnen verzamelen 
over een onderwerp dat samenhangt met 
hun latere opleidings- en beroepskeuze. De 
resultaten van hun inspanningen werden op 
donderdagavond 20 december in de aula 
aan de ouders en andere belangstellenden 
gepresenteerd. Het was geweldig om te zien 
wat de leerlingen hadden gemaakt, de ver-
schillende presentatievormen waarvoor was 
gekozen en de zelfverzekerdheid waarmee 
zij voor de groep stonden. De leerlingen heb-
ben hiermee weer een belangrijke ervaring 
opgedaan in de voorbereiding op hun ver-
volgstudie. 

Voor 3FM Serious Request!
Vrijdag 30 november hebben de mavo 
3-klassen hun maatschappelijke stage afge-
sloten. Op school hebben de leerlingen hun  

ervaringen van de stage aan elkaar verteld. 
Daarna hebben ze in groepen plannen be-
dacht om geld in te zamelen voor 3FM Seri-
ous Request.
Dit jaar was het thema: kindersterfte. Onder 
begeleiding van medewerkers van de LEV-
groep en drie afgevaardigden van het Rode 
Kruis werden geweldige plannen gesmeed 
en konden de leerlingen vanaf 13.00 uur 
beginnen met de inzameling. Zo werden er 
bijvoorbeeld pakketjes met kerstkaarten 
verkocht. Tot en met woensdag 5 december 
had iedereen de tijd zijn ideeën in geld om 
te zetten ten behoeve van het goede doel. 
Bij de inzameling zat een wedstrijdelement. 
De groep die het meeste geld opgehaald 
had, mocht onder begeleiding naar het gla-
zen huis in Enschede om het geld (e1000,-) 
symbolisch aan te bieden. •
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Oplaadpunt
elektrische auto

Een wereld zonder benzinestations is nu 
misschien nog niet voor te stellen. Echter, er 
zullen op steeds meer locaties elektrische 
oplaadpunten verschijnen. Bij deze elektri-
sche oplaadpunten is het dan mogelijk om 
elektrisch te tanken. “Het gebruik van de 
elektrische auto neemt toe. Naar de toe-
komst toe zal dit nog verder toenemen. De 
landelijke doelstelling en verwachting is dat 
in 2020 ongeveer een op de zeven auto’s 
elektrisch is aangedreven. Over geheel 
Helmond zijn daarom op diverse locaties 
openbare laadpunten geplaatst. De reden 
hiervoor is het bevorderen en stimuleren 
van het elektrisch rijden,” aldus woordvoer-
der Toon Van Otterdijk van de gemeente 
Helmond. 
Tanken met een elektrische auto gaat net 
even anders dan bij een gewoon benzine-
station. Elektrisch tanken duurt namelijk 
een stuk langer. Daarom is het de bedoe-
ling dat de elektrische auto opgeladen 
wordt terwijl de auto geparkeerd is. Om te 
voorkomen dat een ‘normale’ auto net op 
de plek van opladen staat geparkeerd, wat 
zou betekenen dat jij niet kunt laden, is het 
volgens Van Otterdijk niet toegestaan om 
hier te parkeren. Tevens mogen ook elek-
trische auto’s die niet hoeven te laden hier 
niet staan. Dit wordt aangegeven door het 
witte bordje dat te zien is bij de parkeer-
plaatsen. Hierop staat: Opladen elektrische 
auto’s. De politie en toezichthouders van de 
gemeente handhaven daar nu strenger op. 
In heel Nederland worden auto’s die ver-
keerd staan beboet of in de ergste gevallen 
weggesleept.
Het opladen van je auto is in Helmond voor-
alsnog gratis, dus geen parkeerkosten en 
geen stroomkosten. De palen zijn eigendom 
van de stichting E-laad. Stichting E-laad is 
een initiatief van de samenwerkende net-
beheerders in Nederland. Samen bereiden 
zij het elektriciteitsnetwerk voor op de in-
troductie van elektrisch rijden in Neder-
land. Momenteel staan er in heel Helmond 
elf palen op tien locaties. Elke paal heeft 
twee oplaadmogelijkheden. Dit resulteert in 
tweeëntwintig oplaadpunten. •

Dagmar Steins
Foto: Rianne van Lierop

Sinds 6 december staat er een in de wijk: een oplaadpunt voor elek-
trische auto’s. Tegenover de Openbare Basisschool Brandevoort zijn 
twee parkeerplaatsen speciaal voor het opladen van je elektrische auto 
gereserveerd. Elektrisch tanken zal volgens de gemeente Helmond in 
de toekomst steeds belangrijker worden. Er komen namelijk steeds 
meer elektrische auto’s in Nederland.
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Hoe ontstaan wintertenen?
Wintertenen en winterhanden worden ver-
oorzaakt doordat kleine bloedvaatjes in de 
huid niet snel genoeg reageren op tempera-
tuurverschillen. Normaliter verwijden bloed-
vaten zich bij warmte en kan er meer bloed 
door de vaten stromen. Zo kan het warme 
bloed dan ook de uitstekende delen van het 
lichaam verwarmen. In het geval van winter-
tenen en winterhanden gebeurt dit niet in 
alle bloedvaatjes even goed. Het extra bloed 
dat wordt aangevoerd kan niet doorstromen 
en hoopt zich op. Dit leidt tot beschadigin-
gen van de bloedvatwand en het eromheen 
liggende weefsel waardoor de klachten ont-
staan. 
Mensen die al aan een aandoening lijden 
aan de bloedvaten, bijvoorbeeld aderverkal-
king (arteriosclerose), hebben meer kans op 
het krijgen van wintertenen en winterhanden 
dan personen die niet aan deze aandoening 
lijden. Dit geldt ook voor mensen die zo-
genaamde bètablokkers gebruiken, dit zijn 
geneesmiddelen die onder andere worden 
gebruikt bij hoge bloeddruk. Ook een flink 
onder- of overgewicht maakt de kans op het 
krijgen van winterhanden en wintertenen 
groter.

Is het ernstig en wat kunt u 
verwachten?
Wintertenen en winterhanden kunnen erg 
vervelend zijn, maar zijn in principe onschul-
dig. Over het algemeen zullen de klachten  

 
binnen twee tot vijf weken verdwijnen. In de 
meeste gevallen keert de aandoening het 
volgende jaar weer terug. De klachten zullen 
elk jaar in mindere mate voorkomen en na 
ongeveer tien jaar zullen de klachten geheel 
achterwege blijven. Bij oudere mensen komt 
het echter regelmatig voor dat de aandoe-
ning steeds blijft terugkeren en in ernst kan 
toenemen. Een afdoende behandeling voor 
deze aandoening is nog niet voorhanden, 
hoewel een enkele patiënt bij een experi-
mentele behandeling met een vaatverwijde-
raar.

Wanneer naar de huisarts?
Het is raadzaam een afspraak te maken bij 
uw huisartspraktijk wanneer:
• de aandoening zich uitbreidt en dus niet 
meer alleen in de tenen of de handen aan-
wezig blijkt;
• de klachten ook optreden wanneer u niet in 
de kou bent geweest;
• u erg veel klachten heeft;
• u bètablokkers gebruikt (middelen tegen 
bijvoorbeeld hoge bloeddruk).
In het laatste geval kan het mogelijk zijn om 
van medicatie te veranderen.

Wat kunt u er zelf aan doen?
Door voorzichtig over de pijnlijke plekken te 
wrijven, kunt u de klachten wat verminderen. 
Doe dat vooral voorzichtig omdat de huid al 
extra gevoelig is voor irritatie. Als u veel pijn  

 
heeft, kunt u gerust een pijnstiller nemen. 
Aspirine werkt in dit geval het beste, maar 
overlegt u eerst even met uw apotheker of 
deze medicijnen voor u geschikt zijn. Hoe-
wel de plekken erg kunnen jeuken, is het 
belangrijk dat u probeert niet te krabben. 
Door krabben kunnen wondjes ontstaan die 
door de verstoring van de doorbloeding snel 
kunnen gaan ontsteken. Soms kunnen wis-
selbaden (drie minuten in warm water, dertig 
seconden in koud water en afsluitend met 
warm water) nog wel eens een gunstig ef-
fect hebben. Mogelijk berust het effect op 
het stimuleren van de bloedsomloop. Wissel-
baden kunnen ook als voorzorgsmaatregel 
gelden voor mensen die al eerder winterhan-
den en wintertenen hebben gehad.

Algemene adviezen en voor-
zorgsmaatregelen
Mensen die van zichzelf weten dat ze snel 
last hebben van wintertenen en winterhan-
den, kunnen de kou het beste zoveel moge-
lijk vermijden. Moet u er toch doorheen, dan 
kunnen ruime, warme schoenen en hand-
schoenen de klachten voor een deel voor-
komen. Kleding en schoeisel mag vooral niet 
knellen. Probeer in de kou zoveel mogelijk 
te bewegen en blijf niet te lang in dezelfde 
houding staan. Om uw bloedvaten voor te 
bereiden op temperatuurwisselingen kunt u 
regelmatig wisselbaden nemen, zoals boven 
is beschreven. •

Dokter, zijn dit nou 
wintertenen?

V. Kaiser
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Schrijfwedstrijd

Illustrator Piet Slegers maakte deze prachtige prent voor ons. Daar kun je een heel verhaal bij verzinnen, en 
dat is precies wat we van jullie vragen. Laat je fantasie eens de vrije loop en schrijf je verhaaltje op. Een ge-
dicht mag natuurlijk ook. Stuur het voor 4 januari in naar: redactie@brandevoortercourant.nl, onder vermel-
ding van je naam, adres en leeftijd.
Het verhaal dat bij de redactie het meest in de smaak valt, publiceren we de volgende uitgave.
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Even de wijk uit

Goed is Goed met Flat (theater, 
lezing en liedjesprogramma)
Goed is Goed producties brengt u een 
avondje contemplatieve waanzin met grillig 
theater, weerbarstige filosofie en botermalse 
liedjes van Lieve Louise en de Fanfare.
Hoofdact: Boy Jonkergouw: Flat (60 minu-
ten)
Flat is een talige tapdans op de kartelrand 
van de psyche. Een vulkaaneruptie van ont-
roerende en vermakelijke waanzin. In deze 
intense solovoorstelling speelt acteur Maar-
ten Hutten 11 personages uit het leven van 
Bas. Bas is een intelligente jongen van ze-
venentwintig jaar met een stevig gevoel voor 
humor. Sinds enige tijd is hij de grip op zijn 
leven kwijt. “Het is net alsof ik uit elkaar val, 
niet fysiek, maar wezenlijk.”
Hij zit klem tussen de bemoeizucht van zijn 
dominante moeder en zijn angst op eigen 
benen te staan. Bas woont alleen op een 
klein flatje, waar hij steeds meer in zichzelf 
gekeerd raakt en een koude oorlog voert 
met Jackie, zijn poesje. Door de razendsnelle 
rolwisselingen en grote grapdichtheid, is 
FLAT boeiend tot en met de laatste seconde. 
Maarten wordt in deze voorstelling begeleid 
en uitgedaagd door zangeressen Louise 
Donker en Lieve Lamerichs.
Tekst en regie: Boy Jonkergouw. 

Voorprogramma: lezing filosoof Wouter Kus-
ters
Filosoof en schrijver Wouter Kusters is de 
auteur van Pure Waanzin, waarvoor hij in 
2004 de Van Helsdingenprijs ontving voor 
het beste werk op het grensgebied van psy-
chiatrie en filosofie, en in 2005 de Socrates-
wisselbeker voor het meest prikkelende filo-
sofieboek in Nederland. In dit essay laat hij 
zien dat waanzin geen concept is dat uitslui-
tend beheerd en uitgesproken wordt door 

psychiaters, maar een grensgebied waarin 
kunstenaars, filosofen en zelfs ‘normale 
mensen’ zich bewegen. Kusters voert het 
publiek mee naar de wereld van de waanzin, 
en argumenteert dat kennis van deze wereld 
van belang is voor de ‘normale’ mens.

Naprogramma: Lieve Louise en de Fanfare
Louise Donker en Lieve Lamerichs een 
brengen een liedjesprogramma met zelf-
geschreven, Nederlandstalige liedjes over 
hunkering en troost. Bekijk de trailer op  
www.louisedonker.nl/lieve-louise. Aanvangs-
tijd: 20.30 uur, entree: e15,-, reserveren via 
reserveren@annatheater.nl of telefoon: 06 
281 043 33. •

Nieuwjaarsduik Helmond telt af
Nog slechts een paar weken en dan is het 
1 januari. De Nieuwjaarsduik Helmond is er 
helemaal klaar voor om duikers en bezoekers 
uit Helmond en omgeving op Berkendonk te 
ontvangen. Dit jaar mag de duik in Helmond 
wederom het predicaat ‘Officiële Duik’ dra-
gen van de hoofdorganisator Unox. Stichting 
Nieuwjaarsduik Helmond heeft er alles aan 
gedaan om op deze dag een prachtig eve-
nement neer te zetten en nodigt iedereen uit 
om mee te komen genieten.

Op nieuwjaarsdag kunnen de duikers zich 
vanaf 12.00 uur inschrijven tegen betaling 
van het inschrijfgeld van E2,-. Hiervoor krijgt 
men een schitterende muts van de hoofdor-
ganisatie, een kop erwtensoep en een deel-
nemersvaantje (zolang de voorraad strekt). 
Eveneens vanaf 12.00 uur zijn ook de be-
zoekers welkom. Voor mannen en vrouwen is 
een omkleedtent beschikbaar, zodat de deel-
nemers zich prettig kunnen voorbereiden op 
de duik.
Om 13.00 uur geeft wethouder Margreet 

De Leeuw-Jongejans het startschot en 
zullen naar verwachting enkele honderden 
mensen het frisse water verkiezen onder 
toezicht van onder andere de Helmondse 
Reddingsbrigade. Een beter en energieker 
begin om het nieuwe jaar in te luiden is 
bijna niet denkbaar. Ook deze editie zal er 
een prijs gaan naar de deelnemer met de 
origineelste uitdossing.

Bezoekers en duikbegeleiders kunnen ge-
garandeerd genieten van het enthousiasme, 
het afzien, het leed, en de opluchting die bij 
de duikers wellicht zal heersen. Desalniette-
min is het nieuwjaarsduiken behoorlijk ver-
slavend en groeiend in populariteit, gezien 
de jaarlijks terugkerende deelnemers, en dat 
geldt voor zowel jong als oud.
In de verwarmde tent aan de bar zijn diverse 
warme en koude dranken te koop. Met de 
verkoop van alcoholische dranken wordt om 
veiligheidsredenen pas na 13.00 uur ge-
start. Ook voor een kop erwtensoep of een 
broodje rookworst kan men in de feesttent 
terecht. Direct na de duik staan de Helmond-
se rockabilly-band The Bad Back Bones en 
DJ Netten gereed om in een geweldige en 
swingende sfeer na te kunnen borrelen.

Nieuwjaarsduik Helmond verwacht veel 
bezoekers en duikers te mogen begroeten 
op de eerste dag van het nieuwe jaar. Het 
wordt aangeraden op tijd aanwezig te zijn 
om vervolgens zo lang mogelijk te blijven. Op  
www.nieuwjaarsduikhelmond.nl is meer in-
formatie te vinden met betrekking tot veilig-
heid en de aanwezige faciliteiten.
De weersverwachting voor 1 januari ziet er 
momenteel perfect uit en hopelijk blijft dat 
ook zo.
Helaas dus geen witte kerst dit jaar, maar 
wel een frisse duik op nieuwjaarsdag. •
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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.

Samen eten, samen delen
Regelmatig worden op vrijdag ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd waar de door een kook-

ploeg bereide maaltijd wordt gebruikt. Iedereen is welkom. Voor meer inlichtingen en aanmeldingen 
kunt u bellen met Karin Coppens, tel.: 55 39 00 en Marjoke Verschoor, tel.: 47 46 57.

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

inFormatieavond!
Waarover? De Eerste H. Communie!
Waar? In de Luciakerk!
Wanneer? Donderdag 31 januari om 20.00u.
Tot hoelang? Ongeveer 20.45u.
Wie mag komen? Ouders van de kinderen uit groep 4.

INFORMATIEAVOND VOOR DE OUDER(S) VAN DE 
KINDEREN VAN GROEP 4 OVER HET SACRAMENT 
VAN DE EERSTE COMMUNIE IN HET JAAR 2013.

Geachte ouders.

Hierbij nodigen wij u uit voor een INFORMATIEAVOND 
over de EERSTE COMMUNIE.
Deze avond wordt gehouden op donderdag 31 januari om 
20.00 uur in de St. Luciakerk, Hoofdstraat 159, Mierlo-
Hout. De avond wordt gevuld met informatie en praktische 
hints. Het gaat tot ongeveer 20.45 uur duren.

Bij binnenkomst kunt u: 
De onkosten van de voorbereiding en de viering van de 
communie voldoen. Deze bedragen 25 EURO, dit is inclu-
sief 5 foto’s; portret-, communie-, groepsfoto, 2 actiemo-
menten. Graag gepast geld meebrengen!

Wij rekenen op uw komst!

Tot ziens in de kerk!

Namens de werkgroep Sacramentencatechese.
J. v.d. Laar, pastoor/deken.



 

De feestdagen komen eraan en 
dan schijnt er van allerlei ingewik-
kelds gekookt te moeten worden. 
Er zijn echter ook snelle recepten. 
Dit is er één van.

GARNALENsALAdE

INGREDIëNTEN:

200 gram Hollandse garnalen
200 gram haricots verts
4 artisjokbodems (blik van een goed merk, 
want zelf doen is veel te veel werk)
1 sjalotje
wat sla ter garnering naar keuze
en voor de dressing:
2 delen goede olijfolie, 1 deel hazelnootolie en 
1 deel frambozenazijn

BEREIDINGSWIJZE:

Snijd de artisjokbodems in kleine blokjes, kook 
de boontjes even gaar en snijd deze ook in 
kleine stukjes. Hak het sjalotje zo fijn mogelijk. 
Meng alle ingrediënten door elkaar, drapeer 
het leuk op een bordje met een plukje sla en 
giet er de dressing over.
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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 7 januari 2013. 

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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a
 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:

 
Rik van de Meulenhof 11 jaar

Maaike Vermeer 10 jaar
Anne Cuijpers 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 JANUARI NUMMER
4 januari

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 Brandevoort Adriaan van Veggel wijkraad.secretaris@brandevoort.org
Wijkhuis ’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
Stichting 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 Fons Bosman secretaris@sportparkbrandevoort.nl
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	  -‐2013	  
	  
December	  2012	  
Datum	   Organisatie	   Activiteit	   Tijd	   Contactpersoon	  
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	  2013	  
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	  
08	  febr	   De	  Brandeliers	   Jeugdavond	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
09	  febr	   De	  Brandeliers	   Openingsbal	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
10	  febr	   De	  Brandeliers	   Apres	  optocht	  party	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
11	  febr	   De	  Brandeliers	   Kindermiddag	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
11	  febr	   De	  Brandeliers	   Maandagavond	  party	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
12	  febr	   De	  Brandeliers	   Kindermiddag	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
12	  febr	   De	  Brandeliers	   Sluitingsbal	  	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
13	  febr	   De	  Brandeliers	   Haringshappen	  	   	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
24	  febr	   De	  Brandeliers	   Gitaarochtend	   9	  –	  14.00	  uur	   ’t	  BrandPunt	   	  	  432013	  
28	  febr	   Brand.	  Cour.	   Distributie	  nr	  2	   18.00	  uur	   P.	  Princen	   	  	  665781	  

Bron	  :	  www.kalenderbrandevoort.nl.	  	  	  Wijzigingen	  voorbehouden.	  
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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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