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Uw stem voor de Helmonder 
van het jaar 2013?

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Kent u een Helmondse persoon (jong of oud) of instelling die zich op cultureel, sociaal of 

maatschappelijk gebied verdienstelijk heeft gemaakt voor onze stad? En vindt u deze dé 

kandidaat voor de Helmonder van het Jaar 2013?  Stuur dan uw voordracht met motivatie 

naar ons toe. Dit kan via de mail naar communicatie@helmond.rabobank.nl of per brief 

naar: Rabobank Helmond, afdeling communicatie, Kerkstraat 33, 5701 PL Helmond.

Lees meer op www.rabobank.nl/helmond

Helmonder
van het jaar

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

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

Inhoud

De grootste groep bewoners van Nederland heeft als huis-
dier een hond. Daarna volgen de poezen, katten, cavia’s en 
goudvissen. Antonie van Lierop heeft een interesse in een 
niet zo voor de hand liggend huisdier. Sinds een aa ntal jaren 
heeft hij uilen aan huis. Antonie besteedt aardig wat tijd aan 
het kweken en verzorgen van zijn uilen.

Ga je via de Brandevoortse Dreef naar De 
Veste of rijd je juist De Veste uit, dan is er 
een grote kans dat je langs het huis van 
Jacky (47) en Stef (47) Peels rijdt. Zij wo-
nen al weer zes jaar met veel plezier op de 
Stepekolk Oost 62. In dit nummer nemen 
wij een kijkje in hun huis en leven.

Winkelcentrum Brandevoort behoort tot 
de top drie van schoonste winkelcentra 
van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek 
van Stichting Nederland Schoon onder 
bezoekers van meer dan 400 winkelge-
bieden in ons land. De stichting Nederland 
Schoon reikt jaarlijks tijdens het congres 
Het rendement van Schoon de prijs voor 
het schoonste winkelgebied uit.

Op zondag 8 december trekt Brandevoort 
weer massaal naar De Veste om daar sa-
men te genieten van Dickensnight. Na de 
natte jubileumeditie van vorig jaar hoopt de 
organisatie dit jaar op beter weer: droog, 
koud en het liefst wat sneeuw. In de Dic-
kens Courant die u bij deze BC hebt ont-
vangen, leest u meer over de optredens, 
kraamhouders en andere leuke informatie.
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en verder:
7 wijkhuis
9 wijkraad

17 ondernemer
19 senioren convent

29 Carolus Borromeus College
31 Kinder vakantie week

43 puzzel / brandjes
47 even de wijk uit

48 kleurplaat
49 uitslag kleurplaat wedstrijd

50-51 infopagina’s

De politie in Helmond wil graag weten wat 
er leeft en speelt in Brandevoort. Wij als 
wijkagenten zijn daarbij de oren en ogen 
van de politie bij u in de buurt. We vormen 
de schakel tussen de wijk en de politie. De 
essentie van deze manier van werken is 
samen problemen voorkomen. Met elkaar 
staan buurtbewoners en politie voor meer 
veiligheid in Brandevoort.

20
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Redactioneel 
november 2013

De redactie
foto: Pressvisuals

De Sint is gelukkig heelhuids in Brande-
voort aangekomen. Na de feestelijke aan-
komst bij De Vendelier en de wandeling 
door de wijk was het zoals vanouds een 
heel spektakel onder de Markthal. Al met 
al een geslaagde intocht waar ‘gelovigen’ 
en ouders volop van genoten. Nog een 
paar nachtjes slapen en onze jongste wijk-
genootjes kunnen het mooiste kinderfeest 
gaan vieren.

Veel bewoners ondervinden hinder van hang-
jeugd. Verder is er sprake van vandalisme, 
vooral in De Veste. Ook het station moet het 
regelmatig ontgelden. In deze Brandevoorter 
Courant laat de politie zijn licht over deze 
kwestie schijnen en raadt aan vooral altijd 
aangifte te doen. Tegelijkertijd is er ook goed 
nieuws te melden: ons winkelcentrum is ver-
kozen tot derde schoonste winkelgebied van 
Nederland, na Brouwhorst en een straat in 

Den Haag. Hulde voor de schoonmakers die 
dit voor elkaar hebben gekregen.

Van het bouwfront valt te melden dat de 
eerste paal voor de nieuwbouw van Mondo-
mijn is geslagen door wethouder Margreet 
de Leeuw. Naar verwachting kan het eind 
2014 worden betrokken. Ook de nieuw-
bouw van het Carolus Borromeus College 
vordert gestaag. •
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Zondag 8 december - Dickens-
night
De elfde editie van Dickensnight vindt plaats 
op zondag 8 december 2013 tussen 14.00 
en 20.00 uur. Zie het programma elders in 
de BC.

Dinsdag 10 december - Blaas-
ensemble Brandevoort 
Het recent opgerichte blaasensemble waar-
bij plezier en het maken van mooie muziek 
voorop staat, komt op dinsdag 10 decem-
ber bij elkaar in ’t BrandPunt. Vanaf 20.30 
uur bent u welkom in zaal De Marke. Wilt u 
mee doen, neem dan uw instrument mee. 
Graag vooraf even aanmelden bij Marjo:  
marjo.tielemans@upcmail.nl. 

Donderdag 19 december - 
Kerstconcert

Druzhba, Kobra en mannenkoor Van Wôr Ik 
Ben uit Gemert zorgen voor een gezamen-
lijk kerstconcert in ’t BrandPunt. Geniet van 
van prachtige muziek en zang. De toegang 
is gratis. Kijk voor meer informatie elders in 
de BC.

Kerstvakantie
Informeer bij uw club of vereniging die ge-
bruikmaakt van de faciliteiten in ’t BrandPunt 
wanneer zij in de kerstvakantie gesloten 
zijn. Ook wijkhuis ’t BrandPunt zal dan een 
periode gesloten zijn. Voor informatie kunt 
u terecht op de website van ’t BrandPunt:  
www.brandpunt.info. 

Wat er te gebeuren staat
- Zondag 5 januari: uitreiking van de Bran- 
 devoorter van het jaar en de nieuwjaarsre- 
 ceptie.

- Donderdag 16 januari van 19.00 tot 20.00  
 uur voorverkoop van de zwetsavonden  
 in het tweede gedeelte van de grote zaal  
 Schutsboom.
- Zondag 19 en zondag 26 januari de zwets- 
 middagen voor 50-plussers.

Prijzen consumpties
Door de gestegen inkoopprijzen heeft het 
bestuur van ’t BrandPunt besloten de prijzen 
van de drank in ’t BrandPunt met ingang van 
1 januari 2014 te verhogen met gemiddeld 
7%. 

Huidige prijs Nieuwe prijs
e1,50  e1,70
e1,70  e1,80
e2,30  e2,50

Munten gaan e1,80 kosten (nu e1,70). •

Wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Paul Stege
foto: Vincent Knoops
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Witte wieven gezien in 
Brandevoort

De ouderen onder ons hebben vast wel eens 
van de witte wieven gehoord. Die in wit ge-
klede vrouwen met lange haren die in de 
bossen leefden en over wie allerlei mysteri-
euze verhalen over de ronde deden. Allemaal 
verleden tijd.
Of toch niet? 2 november, kort na Hallo-
ween, vierde Thijmen zijn negende verjaar-
dag. Samen met zijn vrienden en vriendin-
nen poften ze marshmallows boven een 
klein vuurtje. In de tuin van de 130 jaar 
oude boerderij waar Thijmen woont in 
Brandevoort. De moeder van Thijmen ver-
telde de kinderen dat er opgravingen waren 
geweest rond de boerderij. Dat er door de 
archeologen dingen uit vroegere tijden wa-
ren gevonden. Niet alleen uit de Romeinse 
tijd of nog langer geleden, maar ook dingen 
die nog niet zo oud waren. Een verroeste 
dikke ijzeren ring en een leistenen schilderij 
van de Lucia kerk op ’t Hout. 

Die twee dingen waren waarschijnlijk van 
witte wieven die hier in de bossen woon-
den. Waar ze de ring voor gebruikten is niet 
helemaal duidelijk. Zo is er wel meer ondui-
delijk over de witte wieven. Waren het nou 
heksen? Nee, maar ze bezaten wel bepaalde 
krachten. Sommige mensen waren bang 
voor de vrouwen in het wit. Anderen dankten 
hun (ge)liefde aan de krachten die die vrou-
wen bezaten. 
Vroeger dorst men hun naam niet te noemen. 
Als je over de witte wieven sprak, dan zat er 
mogelijk één op je dak. En als je spullen van 
de witte wieven had, kwamen ze je opzoeken 
om de spullen terug te halen.
De kinderen op Thijmens feestje vonden het 
steeds spannender worden.
Misschien kunnen we die spullen maar be-
ter op de waterput daarginds gaan leggen, 
dan komen ze niet naar ons en dan gaan we 
fijn verder met ons vuurtje. Dat deden ze en 

het was nog maar net gebeurd of plotseling 
schoten er twee witte gedaantes door de 
nacht. Ze gilden en pakten de spullen terug.
De kinderen waren doodsbang. Bestaan ze 
echt? Door een aantal werd voorzichtig hand 
in hand een zoekactie gestart. Toen ze aan 
de andere kant van de tuin waren stoven de 
witte wieven bij het vuurtje voorbij.
Maar vervolgens waren ze nergens meer te 
vinden.
Nee, toch, weer een schreeuw en nu kon-
den de kinderen de vrouwen van dichterbij 
bekijken. Lelijk waren ze allerminst. Ook nog 
helemaal niet oud. Lindylia en Beaudinex 
zeiden dat ze met rust gelaten wilden wor-
den, dan zouden ze de kinderen ook met rust 
laten.
En zo werd alles weer rustig. Maar ze zijn er 
nog steeds. Twee dagen later kwam Thijmen 
er één tegen op de fiets. Ze herkende Thij-
men en ze gromden even naar elkaar… •

Marleen Revenboer

Hond gered door brandweer

Op woensdagmorgen 6 november waren we 
met de honden in het Stiphoutse bos. Ineens 
kwam een van onze honden, Tristan, terug 
met vieze smurrie in zijn vacht. Dus we lieten 
hem even afspoelen in een vennetje. Om er 

zeker van te zijn dat hij zou zwemmen, gooi-
den we een speeltje in het water. Helaas had 
hij niet gezien dat dit speeltje vlak voor een 
soort eilandje lag, dus hij zwom naar dat ei-
landje om daar zijn apporteerspeeltje te zoe-

ken. Even later ging hij het water weer in en 
vond daar zijn speeltje. Toen zagen we dat hij 
niet vooruit kwam.
 
Gelukkig was Tristan zo slim om terug naar 
het eilandje te gaan, zodat hij kon staan. Ik 
wilde zelf het water in, maar het water is al 
zo koud dat mijn voet gelijk verkrampte. Dus 
wat doe je dan? Ik besloot 112 te bellen. Ik 
werd snel doorverbonden met de meldkamer 
van de brandweer, die besloten een wagen 
te sturen.
Ondertussen bleef Tristan nog lang staan 
met zijn speeltje in zijn bek, af en toe kwis-
pelend. Gelukkig kent hij het blijf-commando 
goed en raakte hij niet in paniek.
 
Toen de brandweer kwam, trok een van die 
mannen een waadpak aan en ging op weg 
naar Tristan. Daar aangekomen bleek hij een 
vislijn diverse keren om zijn nek en lichaam 
te hebben. De brandweerman knipte hem vrij 
en Tristan kon opgelucht terug naar de kant 
zwemmen. De brandweerman apporteerde 
nog netjes het speeltje van Tristan.
Als dank zijn we op vrijdag een lekkere vlaai 
gaan brengen! Een dikke pluim voor de inzet 
van de brandweer van Helmond! •

Paul Koolen, Annemie Notten
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Nieuws van de Wijkraad

Op 1 oktober heeft het Dagelijks Bestuur 
vergaderd en kwamen de volgende punten 
aan de orde. 

De indiening van het Wijkactieplan verschuift 
naar volgend voorjaar. Op 14 januari, 4 en 
25 februari en eventueel op 11 maart, zijn 
brainstormavonden gepland om samen met 
bewoners en coördinatoren inhoud te ge-
ven aan het Visie Brandevoort 2030. Tijdstip 
19.30 uur in ’t BrandPunt. 
Een financiële bijdrage is aangevraa,gd voor 
zeilen om de Markthal geheel af te kunnen 
sluiten. 
De BMX-baan is in gebruik genomen. De 
BMX-groep wordt uitgenodigd om twee 
maal per jaar een vergadering van Spelen en 
Groen bij te wonen.
De skatebaan is naar verwachting eind no-
vember klaar zijn. De formele opening van de 
BMX-baan en de skatebaan vindt plaats in 
het voorjaar van 2014. De stuurgroep Jeugd 
wordt benaderd om hiervoor plannen te be-
denken.

Met Tineke Posno van de gemeente is ge-
sproken over de verkeersproblematiek. Als 
rode draad door de verkeersproblematiek 
heen is de mentaliteit en het gedrag van 
de verkeersdeelnemer. Een aantal (nieuwe) 
situaties werden toegelicht. De uitgang van 
het parkeerterrein bij Albert Heijn is een 
straat (er is geen kleurmarkering en ver-
hoging). Het verkeer van rechts heeft daar 
voorrang. De uitrit vanuit de parkeerkelder 
van Albert Heijn heeft een kleurmarkering 
en verhoging en is een uitrit. Verkeer vanuit 
de parkeergarage heeft géén voorrang. 
Het beleid van de gemeente is om zo weinig 
mogelijk verkeersborden te plaatsen. 
In het hele centrum geldt een maximum 
snelheid van 30 km per uur.
Voor ’t BrandPunt wordt een zone gemaakt 
waar geen fietsen mogen staan. Bij overtre-
ding kan geverbaliseerd worden. Bij het GCB 
wordt aan de linkerzijde extra fietsenbeugels 
geplaatst. Op De Plaetse mogen alleen maar 
fietsen en snorfietsen rijden, bromfietsen 
niet. De verkeerssituatie bij de OBS is ver-
keersveiliger gemaakt en binnenkort worden 

speciale trottoirs aangelegd voor de school-
gaande kinderen.

Het Seniorenconvent vraagt om een hob-
byruimte waar mogelijkheden bestaan voor 
hout- en metaalbewerking. Gedacht wordt 
aan de loods bij het sportveld. 

Met de Winkeliersvereniging wordt gekeken 
naar mogelijkheden voor het plaatsen van 
tegelasbakken in het winkelgebied waarmee 
vervuiling beter kan worden tegengegaan.

Op maandag 21 oktober is de nieuwbouw 
gestart van het kindcentrum Mondomijn. Ook 
op andere plaatsen in de wijk is een start ge-
maakt met bouwwerkzaamheden.

Het Halloweenevenement van de winkeliers-
vereniging is en goed verlopen. Ook rond 
Sinterklaas vinden er activiteiten plaats.
Op 23 oktober was de vergadering van de 
Gebruikers en Groeperingen ’t BrandPunt. 
Er is gevraagd om een inventarisatie van 
mensen die over diploma’s BHV, EHBO, 
AED et cetera beschikken. Opgave graag 
aan Sandra Gelijns van ’t BrandPunt.
Bezoekers van ’t BrandPunt wordt dringend 
verzocht geen spullen te pakken zonder dit 
te vragen aan beheerder/bediening.
In het wijkhuis is nog plaats voor activiteiten. 
Ideeën kunnen worden gemeld bij: secreta-
ris@brandevoortinactie.nl. 
In verband met de gestegen kosten zijn en-
kele consumptieprijzen aangepast. Gepro-
beerd is het zo beperkt mogelijk te houden.
Voor belangstellenden is nadere informatie 
over de diverse besproken punten op aan-
vraag beschikbaar.

Overige besproken zaken:
Op de wijkkalender staan de activiteiten in 
Brandevoort vermeld, http://www.wijkkalen-
der.nl/ en http://www.Wijkraad.brandevoort.
org/index.php/kalender.
Fierlejeppen viert volgend jaar het tienjarig 
jubileum op 6 en 7 september.
De commissie EHBO/Verkeer vraagt om 
vrijwilligers die zich als verkeersregelaar wil-
len inzetten.

In maart is de Fotoclub Brandevoort tentoon-
stelling. 
De commissie Techniek van ’t BrandPunt 
kan ook versterking gebruiken.
Liederentafel: Iedere laatste dinsdag van de 
maand komen de deelnemers (25) bij elkaar. 
Aanmelden kan bij Wil Fabrie. 
Dicken’s Family: het komende evenement 
vindt plaats op 8 december. 
Brandevoorterdag: vindt plaats op zondag 
29 juni.
Wijkraad: in Helmond is het project Talent 
Verplicht gestart. Jonge mensen, die tijdelijk 
niet in de arbeidsmarkt terecht kunnen, wor-
den ingezet ten behoeve van het algemeen 
nut. Wij komen hier op terug als de plannen 
duidelijk zijn.
Brandevoorter 2013: nominaties kunnen 
worden ingediend tot 8 december. Voor 
meer informatie en spelregels: http://www.
brandevoorter.nl.
Vacaturebank Vrijwilligers: Er wordt gewerkt 
aan een wijkbrede vacaturebank. Zowel or-
ganisaties als vrijwilligers kunnen zich aan-
melden bij Maja Bunthof. 

De gemeente heeft de financiële verant-
woording van de Wijkraad als prima beoor-
deeld.
Ook was er aandacht voor het Wijkactieplan 
dat we willen vormgeven in het Visiedocu-
ment Brandevoort 2030.
Onlangs is een bijeenkomst voor de buurt-
preventieteams in Helmond georganiseerd. 
De nieuwe stadswebsite buurtpreventie 
werd gepresenteerd, waar alle buurtpreven-
tieteams in de toekomst gebruik van kunnen 
maken. Zie als voorbeeld de buurtpreven-
tiesite van Brandevoort: http://www.bran-
devoort.org/users/buurtpreventie/. Verder 
volgde een presentatie van het buurtpreven-
tieproject Doliwood en informeerde de poli-
tie over woninginbraken en inbraakpreventie.
Aan het Seniorenconvent is gevraagd om 
een toetsingskader voor het vlaggen in 
Brandevoort op te stellen. 
We herhalen hierbij nogmaals ons verzoek 
om aanmelding van nieuwe leden van het 
Dagelijks Bestuur. •

Holke Flapper
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Vrienden van Dickens
Na de tiende editie in 2012 is er nogal wat 
vernieuwd bij Dickensnight Brandevoort. 
De voorzittershamer werd overgenomen, 
de website www.dickensnight.nl werd vol-
ledig vernieuwd door Annelies Hoolmans 
en de ‘Vrienden van Dickens’ werden in het 
leven geroepen. Vorige maand hebben alle 
Brandevoorters de kaart in de bus gekre-
gen waarmee men zich kan aanmelden als 
‘Vriend van Dickens’. Voor maar e7,50 per 
jaar ondersteunt u de organisatie van het 
evenement en laat u zien dat u Dickens-
night een warm hart toedraagt. Heeft u de 
kaart nog niet ingevuld en afgeleverd? Dat 
kan nog steeds, inmiddels ook bij Cafertaria 
Brandevoort, Boutique 4More, AH Brande-
voort en Scissors Haarstudio. Op 8 decem-
ber kan iedereen die zich heeft aangemeld 
het speldje en een ander klein kerstpresent-

je afhalen bij de kraam van de ‘Vrienden van 
Dickens’. Uiteraard heeft u daar ook nog de 
mogelijkheid om aan te melden.

Parkeren
Het gehele parkeerterrein bij Cafetaria Bran-
devoort en Domino’s Pizza wordt gebruikt tij-
dens Dickensnight. Wij verzoeken daarom de 
omwonenden en andere autobezitters drin-
gend om de auto niet te parkeren op dit ter-
rein vanaf zaterdagavond 7 december 17.00 
tot zondagavond 8 december 22.00 uur. Wij 
danken u voor uw begrip en medewerking.

Wedstrijd voor omwonenden
De Veste is het decor bij uitstek voor een 
evenement als Dickensnight. Een groot deel 
van de sfeer wordt echter ook bepaald door 
de wijkbewoners zelf. Steeds meer bezoe-
kers komen in Dickensstijl gekleed naar de 

markt en op eigen initiatief worden gevels 
omgetoverd tot groentestalletjes en ouder-
wetse wasserijen. De organisatie juicht dat 
van harte toe en heeft daarom sinds 2011 
een wedstrijd uitgeschreven voor de om-
wonenden. De bewoners die hun huis het 
mooist ‘aankleden’, ontvangen een prijs. 
De wedstrijd blijkt een leuke impuls te zijn 
voor de omwonenden om hun creativiteit 
de vrije loop te laten. Daarom heeft de or-
ganisatie besloten om de wedstrijd ook dit 
jaar weer uit te schrijven. De jurering en de 
prijsuitreiking wordt door de Dickens Fa-
mily uitgevoerd, geheel onafhankelijk van de 
Stichting Dickensnight Brandevoort. De prij-
zen worden uitgereikt tijdens de vrijwilligers-
avond van Dickensnight. Prijswinnaars ont-
vangen daarvoor uiteraard een uitnodiging. 

Tot ziens, tot Dickens! •

Dickensnight Brandevoort

Marloes Kuyten
foto: Jan Dijstelbloem

Op zondag 8 december trekt Brandevoort weer massaal naar de Veste 
om daar samen te genieten van Dickensnight. Na de natte jubileumedi-
tie van vorig jaar hoopt de organisatie dit jaar op beter weer: droog, 
koud en het liefst wat sneeuw. Maar hoewel we veel kunnen organise-
ren, op het weer hebben we geen enkele invloed. Waar we wel invloed 
op hebben is op de rest van de organisatie van hèt kerstevenement in 
Helmond. Ook dit jaar zijn we erin geslaagd om leuke kraamhouders 
te trekken en hebben we een mooi entertainmentprogramma samen 
kunnen stellen. Veel oude bekenden maar ook nieuwe gezichten zo-
als bijvoorbeeld het schoolkoor van het Carolus Borromeus College zijn 
aanwezig. In de Dickens Courant die u bij deze BC hebt ontvangen, leest 
u meer over de optredens, kraamhouders en andere leuke informatie. 
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In gesprek met…
Stichting Dickensnight

Annelies Hoolmans
foto: Jan Dijstelbloem

Wat is Stichting Dickensnight 
nu precies en wanneer is het 
opgericht?
De eerste Dickensnight werd georganiseerd 
in 2003. Jet de Laat kreeg het verzoek om 
‘iets’ te organiseren in kerstsfeer onder de 
Markthal. Het eerste jaar waren er enkele 
honderden bezoekers. Sindsdien is het elk 
jaar opnieuw georganiseerd, uitgebreid en 
gegroeid. 

Wie is bij de organisatie be-
trokken?
De organisatie bestaat uit een groep van elf 
vaste leden die ieder hun eigen stukje ver-
zorgen. Dat gaat van sponsoring en financie-
ring tot decoratie en entertainment. En na-
tuurlijk is er een grote groep dagvrijwilligers 
die op de dag zelf zorgt voor de opbouw en 
later het opruimen van het terrein.

Wat is het doel en hoe wordt dit 
bereikt?

Het doel is een sfeermarkt te organiseren 
in de stijl van het Engeland van Dickens. De 
Veste met de Markthal als centraal punt le-
vert natuurlijk al een prachtig decor. Daarbij 
zijn er nog steeds veel omwonenden die hun 
huis aankleden en versieren. Maar ook de 
kraamhouders zelf dragen bij aan de sfeer 
door in Dickensstijl gekleed hun koopwaar 
aan te prijzen. De organisatie stelt kwaliteit 
boven kwantiteit; het aanbod moet in het 
plaatje passen. Wij zijn blij met de bezoekers 
aantallen van buiten de wijk, maar zeker ook 
om te zien dat Dickensnight een ontmoe-
tingsplaats is geworden voor Brandevoor-
ters. Dat sociale aspect in de wijk is erg 
belangrijk, dat zorgt voor binding en goed 
contact met elkaar.

Hoe vaak komen jullie bij el-
kaar?
Het hele jaar door minstens één keer per 
maand en vanaf oktober frequenter.

Hoogtepunten?
De hoogtepunten zitten juist in de kleine 
momenten, zoals de blije snoetjes van de 
kinderen bij de Dickensverteller, een mooi 
optreden van één van de koren, of als het 
zomaar ineens begint te sneeuwen.
Voor de organisatie is het ontbijt op zondag-
ochtend met alle dagvrijwilligers in ’t Brand-
Punt een bijzonder moment. Het ontbijt be-
gint om 7.00 uur en stipt om 8.00 uur vliegt 
iedereen uit om zijn of haar taak uit te voeren 
en de markt op te bouwen.

Wat zou er verbeterd kunnen 
worden?
We zijn tevreden met hoe het evenement nu 
staat, maar natuurlijk blijven we altijd op zoek 
naar vrijwilligers, sponsoren maar ook naar 
nieuwe kraamhouders en nieuw entertainment.

Hoe weten mensen jullie te 
vinden?
Via onze website zijn we altijd te berei-
ken. Vul daarvoor het contactformulier in op  
www.dickensnight.nl. Op de dag zelf is de or-
ganisatie zelf zichtbaar (rode jassen) aanwezig. 

Waar kunnen mensen terecht 
met vragen? 
Ook via de website www.dickensnight.nl. 

Toekomstplannen?
Ook voor Dickensnight Brandevoort geldt 
dat er een goede financiële basis moet zijn 
om het evenement draaiende te houden. In 
deze economisch moeilijke tijden blijkt het 
steeds lastiger om sponsoren te vinden. 
Daarom starten we dit jaar met de Vrienden 
van Dickens. Iedereen in Brandevoort, of 
daarbuiten, kan voor e7,50 per jaar Vriend 
van Dickens worden. Daarmee ondersteun 
je de organisatie, draag je bij aan die finan-
ciële basis en laat je zien dat je je betrokken 
voelt bij het evenement. Elke Vriend ontvangt 
een exclusief speldje in de stijl van Dickens. 
Bovendien kun je tijdens Dickensnight een 
klein presentje afhalen in de speciale Vrien-
den van Dickens-kraam op de markt. We ho-
pen natuurlijk heel veel Vrienden te kunnen 
verwelkomen. 

Wensen voor de toekomst?
We hopen dat we Dickensnight tot in lengte 
van jaren kunnen blijven organiseren waarbij 
we natuurlijk afhankelijk zijn van sponsoren, 
vrijwilligers en bezoekers.

Dank je wel voor dit verhelderende gesprek. 
Volgende maand CS de Brandeliers in deze 
rubriek. •
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Kijkje thuis

Hun halfvrijstaande woning, met maar liefst 
vier verdiepingen, staat op een hoek. De wo-
ning beslaat zo’n 860 m3. Het statige huis 
ademt zowel van binnen als van buiten een 
echte Brandevoorter sfeer. De woning is met 
smaak ingericht en met oog voor detail. Via 
de knusse hal kom je binnen in een gezel-
lige woonkamer, waar de kleuren bruin en 
oker voor een warme uitstraling zorgen. De 
landelijke keuken lijkt qua formaat op een 
woonkeuken en grenst aan de woonkamer. 
Vanuit de keuken is er via de bijkeuken een 
verbinding met de dubbele garage. Vanuit 
de woonkamer en keuken kijk je direct in de 
stadstuin, waar de bewoners geregeld ver-
toeven. Boven tref je een slaapkamer, een 
badkamer en een inloopkast aan. Een ver-
dieping hoger vind je nog eens drie kamers 
en een badkamer. Daarna volgt de zolder. Te-
rug in de woonkamer valt mijn oog direct op 
de hoge bartafel met krukken. Onder genot 
van een kop koffie vertellen Jacky en Stef 
hier hun verhaal.
Jacky en Stef kennen elkaar sinds 1988. 
Jacky is geboren en getogen in Hengelo in 

Overijssel. Haar neef trouwde met de zus 
van Stef en op dit trouwfeest ontmoetten 
zij elkaar. Stef is geboren en opgegroeid in 
Eindhoven. Na een aantal jaren kwam Jacky 
deze kant op en gingen ze samenwonen in 
Eindhoven. Twee huurwoningen later koch-
ten ze een woning in de wijk Strijp, waar de 
roots van Stef liggen. Via hun overburen leer-
den ze meer over Brandevoort. Zij haalden 
Jacky en Stef over om hier eens een kijkje te 
nemen. Ze waren meteen verkocht.
Twaalf jaar geleden verhuisden ze naar Bran-
devoort, naar een woning aan het Bloksken-
serf. Ook hier woonden ze met veel plezier. 
Na een aantal jaren kregen ze de mogelijk-
heid een eigen kavel te kopen. Ze aarzelden 
geen moment. “Toevallig was onze architect 
ook de architect van de twee huizen hier-
naast. Hierdoor leerden we direct onze nieu-
we buren kennen en konden we samen een 
aannemer inschakelen,” aldus Stef. 
Jacky is verpleegkundige in het St. Anna 
ziekenhuis in Geldrop. Stef werkt bij een as-
surantiekantoor in Eindhoven. In hun vrije tijd 
zijn ze geregeld in de wijk te vinden. Jacky is 

een vaste bezoeker van ’t BrandPunt. Ze is 
namelijk lid van de Brandeleros en trommelt 
al een aantal jaartjes op de grootste surdo. 
Ook heeft ze in de organisatie van Dickens-
night gezeten, nu nog alleen als dagvrijwil-
liger. Stef is geregeld de wijk aan het ver-
kennen op de racefiets. Daarnaast is hij een 
fanatiek mountainbiker. Met een vaste groep 
vrienden gaat hij elke zondag op pad, waarna 
ze hun prestaties belonen met een heerlijke 
lunch die ze omstebeurt verzorgen. Weer of 
geen weer!
Wat hen vooral aanspreekt is het dorpse 
karakter van de wijk. Mensen zijn hier ge-
makkelijk in de omgang. Net als in veel 
straten hebben ook wij hier een jaarlijkse 
straatbarbecue; altijd gezellig. Jammer, dat 
er soms te hard wordt gereden en de regel 
‘rechts heeft voorrang’ kent ook helaas niet 
iedereen. Of ze nog verhuisplannen hebben? 
“Voorlopig niet,” zegt Stef. “Wellicht op een 
later moment, dan zou ik nog wel eens een 
gelijkvloerse bungalow willen bouwen,” aldus 
Stef. “Maar dan wel hier in de wijk,” vult Jacky 
aan. •

Patricia Teuns
Foto: Vincent Knoops

Ga je via de Brandevoortse Dreef naar De Veste of rijd je juist De Veste uit, 
dan is er een grote kans dat je langs het huis van Jacky (47) en Stef (47) 
Peels rijdt. Zij wonen al weer zes jaar met veel plezier op de Stepekolk 
Oost 62. In dit nummer nemen wij een kijkje in hun huis en leven.
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Hans Minkjan is geboren op 7 maart 1963 
in Zwolle. Het ouderlijk gezin bestaat uit vijf 
personen, te weten vader, moeder en twee 
oudere broers. Zijn vader werkt bij de Rijks-
verkeersinspectie en hierdoor moet het ge-
zin nogal eens verhuizen. Zijn moeder draagt 
de zorg voor het gezin.
Hans gaat in Enschede naar de basisschool. 
Maar dan verhuist het gezin naar Leeuwar-
den en hij komt hier terecht in de vierde klas. 
Hij stroomt door naar de middelbare school 
(HAVO) waarvoor hij in 1980 zijn einddiplo-
ma behaalt. Omdat zijn vader op dat moment 
nog bij de politie werkt, wil ook hij graag die 
richting uit en hij kiest voor de politieschool 
(vandaag de dag wordt dit de politieacade-
mie genoemd). In deze tijd is er een groot 
tekort aan politiemensen en daarom is dit in 
die periode een algemene opleiding die in 
tien maanden moet worden afgerond. Dat 
lukt Hans en in 1981 is hij in het bezit van 
dit diploma.
Hij loopt stage als agent onder andere door 
surveillances op straat. Dit soort werkzaam-
heden behoort tot de basisopleiding voor de 
politie. Hierna kan men dan een definitieve 
keuze maken welke richting men op wil. Maar 
voordat hij tot deze keuze moet komen, stopt 
hij hiermee omdat hij merkt dat zijn instelling 
te commercieel is voor het politiewerk.
Hij gaat een beetje rondkijken om te ontdek-
ken wat hij nu zou willen gaan doen.
Inmiddels is het gezin Minkjan naar Den 
Haag verhuisd en daar komt hij terecht in 
een verkoopbaan bij het confectiecentrum 
Amsterdam. In deze functie bezoekt hij onder 

andere beurzen en doet de in- en verkoop in 
een showroom voor detailhandelaren. Hier 
komt hij in contact met een enthousiaste 
werknemer van Holland Casino die hem ver-
telt dat ze een zwaar tekort aan croupiers 
hebben. Dat lijkt Hans wel wat en op 1 april 
1985 begint hij met de opleiding tot croupier 
in Zandvoort. Hij krijgt een baan in dit vak in 
het casino in Zandvoort. In deze jaren door-
loopt hij allerlei verschillende functies binnen 
het casinobedrijf. 
Op dit moment werkt hij, inmiddels al achten-
twintig jaar, bij Holland Casino en heeft hij de 
functie van Supervisor Operations. 
Hans trouwt in 1988 en uit dit eerste huwe-
lijk worden zoon Wesley (1988) en dochter 
Romy (1991) geboren. In 1997 leert Hans, 
via zijn werk bij Holland Casino, Ilona ken-
nen.
In 2000 gaan ze samenwonen en ze kopen 
in 2001 een huis in Brandevoort aan het 
Blokskenserf. Ze trouwen in 2002. 

Overeenkomsten belangrijker dan uitkom-
sten. De laatste zeven jaar wordt Hans meer 
en meer betrokken bij conflictgesprekken op 
zijn werk. Ook valt het hem op vaak gevraagd 
te worden om te interveniëren bij lastige ge-
sprekken. Dit werk vindt hij interessant en hij 
trekt de conclusie dat dit soort werk hem wel 
ligt. Vanuit dit concept kom je al snel uit op 
mediation (conflictbemiddeling) en hij besluit 
in 2010 een opleiding te gaan volgen tot 
mediator aan de LOI Hogeschool. Hij slaagt 
hiervoor in 2010.
Begin 2011 richt hij zijn eigen bedrijf op: 

Minkjan Mediation. Een van de eerste vereis-
ten is naamsbekendheid te krijgen. Dit doet 
hij onder andere door adverteren in bladen, 
mond-tot- mondreclame en door zijn eigen 
website.
Mond-tot-mondreclame is, wat hem betreft, 
de beste stimulator voor zijn bedrijf en zo 
verwerft hij ook de meerderheid van zijn cli-
enten. De kracht van mediation is dat partijen 
zelf oplossingen bedenken. Een mediator 
moet neutraal zijn en blijven. Ook is het ui-
terst belangrijk dat de verschillende partijen 
gelijkwaardig zijn en blijven aan elkaar. De 
neutraliteit van de mediator moet dan ook 
scherp bewaakt worden. 
Mediation kan onder andere worden ingezet 
bij: relatieproblemen, conflicten met werk-
gever en/of werknemer, arbeidsconflicten, 
buurtbemiddeling, conflicten tussen ge-
meenten en bewoners. Het is uiterst belang-
rijk dat afspraken die tijdens de bemiddeling 
worden gemaakt wel houdbaar zijn binnen 
wettelijke kaders. 

Hans zou het liefst zien dat zijn bedrijf in de 
toekomst een goed lopend zelfstandig be-
drijf wordt eventueel in combinatie met col-
lega’s of personeel. 
Omdat zij heel graag een woning willen aan 
de rand van de wijk zijn Ilona en Hans twee 
maanden geleden in hun nieuwe huis ge-
trokken aan de Kollershoeve in Brandevoort. 
Zowel Hans als Ilona vinden Brandevoort 
een prachtige wijk, niet alleen qua uiterlijk 
maar ook qua sociaal leven is het er fantas-
tisch wonen. •

Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop

Minkjan Mediation
praktijk voor conflictbemiddeling
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Er wordt contact gelegd met de Senioren-
raad Helmond om na te gaan of onderling 
overleg of samenwerking tot de mogelijk-
heden behoort. We stellen nogmaals vast 
dat als we willen dat er naar senioren wordt 
geluisterd dit georganiseerd zal dienen te 
gebeuren. 

Op 23 oktober was het congres van de KBO 
in Den Bosch waar vanuit het Convent ie-
mand aanwezig was. De slogan van de dag 
was ‘55-plussers maken er werk van’. Er 
waren interessante lezingen. Veel aandacht 
werd besteed aan het actief bezig zijn, al 
dan niet in een betaalde baan. Verder werd 
aandacht besteed aan zaken die met zorg 
te maken hebben. De geselecteerde idee-
en werden op kwaliteit beoordeeld door de 
congresgangers en de inzending uit Helvoirt 
werd als beste beoordeeld. Hierin werd voor-
gesteld om dienstencheques in te stellen. Dit 
idee heeft overeenkomsten met een initiatief 
in België. Publicatie volgt nog. 

Op verzoek van de Wijkraad en door een 
vraag van een wijkbewoonster heeft het 
Convent zich gebogen over de plaatsing van 

een vlaggenmast. Deze mast wordt geplaatst 
bij de Markthal als de laatste hand aan de 
formaliteiten is gelegd. Het Convent is ver-
antwoordelijk voor het volgens de voorschrif-
ten hijsen en strijken van de vlag. Vanuit de 
Wijkraad is het verzoek aan het Convent ge-
daan een toetsingskader op te stellen voor 
het gebruik van andere vlaggen naast onze 
driekleur. Wij houden u op de hoogte.

In de laatste BC heeft Rinus van Weert van-
uit het Convent een oproep gedaan om deel 
te nemen aan een nog op te richten hobby-
groep. Gedacht wordt aan hout- en metaal-
bewerking, elektronica en 3D-ontwerpen. 
Dit is een oproep aan de hele Brandevoorter 
bevolking, maar wij hopen dat senioren zich 
ook aanmelden, om hun kennis en ervaring 
aan de jongeren te willen overdragen. Be-
langstellenden kunnen zich melden bij Rinus 
van Weert (mjmvanweert@gmail.com) of 
06 543 050 00.

Een aantal leden uit het Convent gaat via 
een redactiegroep in de media reageren 
op momenten dat het goed is de stem van 
de senior te laten horen. Wie zich geroepen 

voelt onderwerpen aan te dragen, is van har-
te welkom.

Ook aan de Visie Brandevoort 2030 zal het 
Seniorenconvent een bijdrage leveren over 
onderwerpen die voor senioren van belang 
zijn. Er is door de Wijkraad een aantal avon-
den gepland om samen met bewoners uit 
onze wijk brainstormsessies te organiseren 
om tot een goede inbreng te komen. De 
data zijn: 14 januari, 4 en 25 februari en re-
servedatum 11 maart. Tijdstip: 19.30 uur in 
’t BrandPunt. Via werkgroepen bespreken 
we de belangrijke thema’s waarna we ko-
men tot voorstellen die dan in de visie kun-
nen worden verwerkt. We zullen deze infor-
matie in de reguliere bijeenkomsten van het 
Convent behandelen en van daaruit onze 
bijdrage leveren aan deze brainstormsessies.

Alle Brandevoorter senioren die de bijeen-
komsten van het Seniorenconvent willen 
bijwonen, zijn van harte welkom op iedere 
laatste vrijdag van de maand. Volg ook de 
ontwikkelingen via: http://www.Wijkraad.
brandevoort.org/index.php/2013-02-25-
21-01-06/seniorenconvent. •

Vanuit het Seniorenconvent

Holke Flapper

Op vrijdag 25 oktober is het Seniorenconvent weer bij elkaar geweest.
Zoals afgesproken werd het overleg nu aan de hand van een agenda 
en notulen van de laatste bijeenkomst meer gestructureerd gevoerd. 
Met elkaar hebben we deze middag weer een flink aantal onderwerpen 
de revue laten passeren.

Stichting Sporten en Bewegen
zoekt vrijwilligers voor de volgende vacatures

Vacature penningmeester
Op 1 februari stopt onze penningmeester 
met zijn taken voor het bestuur SSBB. Wij 
zoeken met ingang van 1 februari een op-
volger voor deze functie. Hij/zij zal nauw sa-
menwerken met hen die de planning en con-
trolfunctie binnen het bestuur uitoefenen.
Wij bieden kameraadschap en een levendige 
functie, want veel draait ook in onze vrijwil-
ligerswereld om geld.

Vacature bestuurslid beheer
Naast het invullen van de functie van pen-
ningmeester is het bestuur SSBB ook op 
zoek naar een bestuurslid beheer. Dit be-

stuurslid is primair belast met het opzetten 
en borgen van een goed horecabeleid waar-
aan de beheerder met vrijwilligers uitvoering 
geeft. Hij/zij werkt nauw samen met het be-
stuurslid verantwoordelijk voor het vastgoed. 
Commercieel inzicht is zeer gewenst. Wij 
bieden een functie (binnen een hecht team) 
met zeker de komende jaren veel mogelijk-
heden tot ontplooiing. 

Vacature groundsman
Het bestuur SSBB is voorts op zoek naar 
een vrijwilliger voor de functie van grounds-
man. Het sportpark Brandevoort kent naast 
een groen gedeelte met velden ook een be-

weegpark met een jeu-de-boulesveld, een 
beachvolleybalveld, een basketbalterrein 
en in de nabije toekomst ook een buitenfit-
ness en een mini-kunstgrasveld. Het geheel 
is omgeven door verlichting en bestrating. 
Het ziet er prima uit en we willen dat graag 
zo houden. We beschikken over goed on-
derhoudsmateriaal. Deze vrijwilliger(s) voor 
deze vacature werken nauw samen met de 
beheerder van het sportpark. 

Informatie over de vacatures is te verkrijgen 
via de voorzitter SSBB 06 511 471 83 of via 
voorzitter@sportparkbrandevoort.nl. •
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Bij de politie in Helmond is er niemand die 
Brandevoort zo goed kent als wij. Regelmatig 
treft u ons in uw wijk. Wij zijn daarbij uw aan-
spreekpunt, vraagbaak en coördinator. Ons 
motto is: kennen en gekend worden. Daarom 
willen we makkelijk aanspreekbaar zijn. 
De wijkagent is op de hoogte van structurele 
problemen en ernstige incidenten in de wijk. 
Waar mogelijk bekijken we samen met bur-
gers en partners (wijkplatforms, gemeente, 
scholen en maatschappelijke instanties) hoe 
een probleem opgelost of verminderd kan 
worden. De wijkagent is dus de schakel tus-
sen de politie en hulpverlenende instanties.

Meer veiligheid
Met elkaar staan buurtbewoners en politie 
voor meer veiligheid in Brandevoort. Daarom 
zoeken we ook contact met de inwoners 
door bijvoorbeeld deel te nemen aan buurto-
verleggen en preventieprojecten. De politie 
krijgt gelukkig ook veel medewerking van de 
burgers. Denk dan aan het doen van aangif-
te, het geven van tips en melden van opval-
lende zaken zoals een onbekende auto die 
al dagen in de straat staat. De politie heeft al 
veel misdrijven opgelost door samen te wer-
ken met burgers.

Een bekend voorbeeld daarbij in Brandevoort 
is de overlast van hangjongeren: groepen 
jongeren die rondhangen. Veelal zoeken ze 
plekken uit zoals het station, parkeerkelders, 
portieken, schoolpleinen en het winkelge-
deelte in De Veste. Vaak klagen de buurtbe-
woners over geluidsoverlast of ervaren hin-
der van deze hangjongeren. Op het moment 
dat blijkt dat de overlast door hangjongeren 
toeneemt, schalen wij op en zorgen wij er-

voor dat er structureel gecontroleerd wordt 
door onze collega’s. Hierdoor zult u dan meer 
politie in de wijk zien dan u gewend bent. 
Momenteel trekken we samen op met de 
stadswachten, de jongerenopbouwwerkers 
en op korte termijn met de boa’s van ProRail. 
Ook deze ketenpartners dragen hun steentje 
bij in de aanpak van de overlast, veroorzaakt 
door hangjongeren. 

De politie kan feitelijk alleen ingrijpen als er 
daadwerkelijk strafbare feiten worden ge-
pleegd. Wij, als wijkagenten, investeren uiter-
aard wel zoveel mogelijk in deze groepen. Wij 
zoeken contact met buurtbewoners, jeugd 
en opbouwwerkers. Vaak krijgen we meldin-
gen van buurtbewoners en dan bekijken we 
ter plekke of er sprake is van overlast. We 
spreken dan met alle partijen: de buurtbewo-
ners en de veroorzakers, eventueel met hun 
ouder(s).

Wat kunt u als bewoner doen 
als u overlastgevende hang-
jeugd bij u in de woonomge-
ving signaleert? 
Allereerst is het voor ons belangrijk dat u 
overlast direct meldt op het moment dat het 
plaatsvindt. U belt met 0900-8844 indien er 
geen spoed is maar u wel politie ter plaatse 
wilt hebben. U belt met 112 als elke secon-
de telt! 

Ook belangrijk voor ons is dat er een zo goed 
mogelijk signalement van de overlastgeven-
de jongeren wordt doorgegeven. Op het mo-
ment dat wij in dienst zijn lezen we namelijk 
de door u gemaakte melding terug in de po-
litiesystemen. Indien er geen tijdige politie-

inzet heeft kunnen plaatsvinden, doordat er 
bijvoorbeeld op dat zelfde moment een mel-
ding was met een hogere prioriteit, dan kun-
nen wij als wijkagenten mogelijk nog actie 
ondernemen naar aanleiding van het door u 
opgegeven signalement. 

Doe altijd aangifte
Aangifte doen is natuurlijk altijd belangrijk, 
om wat voor zaak het ook gaat. U wilt bijvoor-
beeld dat de dader wordt gepakt of u hebt 
de aangifte nodig om uw schade vergoed 
te krijgen van de verzekering. Ook de politie 
heeft uw aangifte nodig. Want alleen dan kan 
de politie officieel een onderzoek starten.  
Uiteraard kunt u voor vragen altijd contact 
met ons opnemen via onze e-mailadres-
sen en Twitteraccounts (patrick.de.vogel@
brabant-zo.politie.nl of @brigadierBrVrt2,  
rob.jansen.op.de.haar@brabant-zo.politie.nl 
of  @brigadierBrVrt). 

Voor meer contact met de po-
litie:
Voor vragen en problemen die niet spoedei-
send zijn: 0900 8844. Is er wel spoed ge-
boden, dan kiest u het alarmnummer: 112. 
Bureau: Kasteel-Traverse 101. Dagelijks van 
09.00 tot 21.00 uur. Op vrijdagen tot 22.00 
uur. Voor meer informatie over de politie: 
www.politie.nl. 
Wilt u anoniem informatie geven over ern-
stige misdrijven? Bel de M-lijn: 0800 7000 
(meer info op www.meldmisdaadanoniem.nl).

De politie Helmond is ook actief op Twit-
ter en Facebook (te volgen via www.twitter.
com/politiehelmond en www.facebook.com/
PolitieHelmond). •

Politie in de wijk

De politie in Helmond wil graag weten wat er leeft en speelt in Brande-
voort. Wij als wijkagenten zijn daarbij de oren en ogen van de politie bij u 
in de buurt. We vormen de schakel tussen de wijk en de politie. De es-
sentie van deze manier van werken is samen problemen voorkomen.
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Trybuut 2013

Voor slechts twee euro kon je een middag 
of een avond naar de try-out van de ton-
prater luisteren. Op beide delen van de dag 
kwamen zeven tonpraters aan het woord die 
exact vijftien minuten de tijd kregen om te 
kijken hoe het publiek op hun act zou rea-
geren. Nu is tonpraten iets wat toch wel met 
name door mannen wordt uitgeoefend. Hoe 
dit komt is mij onbekend. Misschien dat man-
nen van nature meer zwetsen, maar zowel op 
de middag als in de avond hadden we ook 
een vrouw in de ton.
Diana zag het echt niet meer zitten toen ze 
aan kwam lopen en de ton ook nog in moest. 

Niet dat daar enige aanleiding voor was, haar 
buut was gewoon goed. 
Mien met haar schoonmaakspullen in de 
sauna tegenkomen, deze verbeelding leidde 
ook tot enige commotie bij de aanwezigen. 
Hoewel het zeker niet storend zou zijn als ze 
in de sauna aan de schoonmaak begint. 

Ook de heren lieten zich niet onbetuigd en 
lieten blijken dat het zwetsen ze in het bloed 
zit. Of het nu de stuntman, de brandweerman, 
roodkapje, (T)jeu de bouler of onze nieuwe 
volkszanger betrof, allemaal wisten te vertel-
len wat hun bezig hield. Het publiek was en-

thousiast, klapte, was soms wat stil (waarop 
de opmerking “deze kan er uit” volgde), maar 
kon bovenal volop lachen.
Na vier maal een kwartier een zwetser in 
de ton te hebben gehad, was het tijd voor 
een pauze. En hoewel de middag of avond 
al spotgoedkoop was kon je met je entree-
bewijs ook nog een gratis glas bier, wijn of 
andere consumptie gaan halen.

Ik heb met plezier zowel het middag- als 
avondprogramma bijgewoond.
Nu op naar de zwetsmiddagen en -avonden 
in de aanloop naar carnaval 2014! •

Paul Stege

De zwetsmiddagen en –avonden zijn ieder jaar een belevenis in wijkhuis 
’t BrandPunt. Dit jaar heeft Stichting Brandevoort in Actie (SBiA) er een 
nieuwe activiteit aan toegevoegd: Trybuut, onlangs georganiseerd door 
Ankie Puts en Petra Adelaars van de carnavalscommissie. De naam 
van de activiteit verraadt de inhoud van de activiteit, namelijk het uitpro-
beren van de buut die de tonprater dit jaar wil doen als hij in de ton heeft 
plaatsgenomen.

Lopersgroep Brandevoort 
organiseert wandeling

Lopersgroep Brandevoort organiseert op 
woensdagochtend 11 december om 9.15 
uur een wandeling van tien en van zestien 
kilometer. Startpunt is het Sporthuis aan de 
Kaldersedijk. Deelname staat open voor ie-
dereen die zin heeft om een ochtendje op 
een rustige manier te bewegen. Lidmaat-
schap van de Lopersgroep is dus geen voor-
waarde. 

De wandeling loopt langs het Eindhovens 
Kanaal, via Luchen en dwars door het fraaie 
bosgebied tussen Geldrop en Mierlo (Wolfs-

ven en Molenheide). Stevige wandelschoe-
nen zijn dan ook een must. De routes worden 
begeleid gelopen in groepen met behulp van 
GPS. Het gemiddelde wandeltempo ligt op 
vijf kilometer per uur.

Kosten voor deelname bedragen E2,-, in-
clusief één gratis koffie- of theeconsump-
tie. Aanmelden kan vooraf via www.lopers-
groepbrandevoort.nl of op 11 december in 
het Sporthuis, vlak voordat de wandeling van 
start gaat. Het Sporthuis is die dag geopend 
vanaf 8.45 uur. We starten met de wandeling 

om 9.15 uur. Parkeren kan op het parkeer-
terrein in het verlengde van de Blaakbeem-
den. 

Deelnemers die de tien kilometer lopen zijn 
om rond 11.30 uur terug en deelnemers die 
zestien kilometer lopen zijn naar verwachting 
om 13.30 uur weer terug bij het Sporthuis. 
Deze laatste groep heeft een rustpauze 
in het bos. De deelnemers nemen zelf een 
lunchpakket en wat te drinken mee. Wie dit 
wil, kan na afloop in het Sporthuis de gratis 
koffie- of theeconsumptie verzilveren of -op 
eigen kosten- nog wat te eten of te drinken 
bestellen.

Lopersgroep Brandevoort is in mei 2013 
opgericht en bestaat nu circa anderhalf jaar. 
Tot nu toe heeft de Lopersgroep zich gericht 
op de hardloopsport, op alle niveaus. Nu het 
hardlopen uitgegroeid is tot een volwassen 
onderdeel, wil de Lopersgroep onderzoeken 
of er binnen Helmond ook voldoende animo 
is voor een of meer wandelgroepen. Deze 
activiteit vormt hiertoe een eerste aanzet. •

Willem Hendriks
Foto: archief Lopersgroep
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Tiende kerstshow Olympia

Het wordt een show waar groepen worden 
afgewisseld met solisten en kerstnummers 
met shownummers met een hoog technisch 
gehalte. Deze show is echt een aanrader als 
u op zoek bent naar een gezellig uitstapje 
voor het hele gezin.
 
Ieder shownummer vertelt zijn eigen ver-
haal door de muziek, de choreografie, de 
kostuums en zeker ook door de decorstuk-
ken en/of decordoeken. Van jong tot oud, 
van ervaren tot onervaren rijdsters: alle le-
den van Olympia hebben meerdere rollen 
in deze jubileumshow. Vele verschillende 
muziekstijlen passeren de revue: bekend of 
onbekend, voor jong en oud, de trainsters 

hebben op alle muziek een mooi shownum-
mer gemaakt.
 
Brandevoorter leden
Ook Brandevoort is vertegenwoordigd. We-
kelijks komen onze Brandevoorter leden 
naar Mierlo om de shownummers te trai-
nen. Kim Bollars beleeft haar debuut, ter-
wijl buurtgenootjes Sanne Asselman, Nikki 
en Lise van Duijnhoven, Mayra van Drue-
ten, Carolien van Grootel, Mirthe de Goede, 
Charlotte de Jong, Sophie van de Kerkhof, 
Kelly van Leuken, Quincy Maseland en Eli-
ne Smulders al enkele jaren ervaring heb-
ben. Maar voor hen zal de spanning zeker 
niet minder zijn tijdens deze show!

Kaartverkoop is al gestart
Op zaterdag 21 december begint de pre-
mière om 19.30 uur, terwijl zondag 22 de-
cember om 13.30 en 18.00 uur de tweede 
en derde show beginnen. Vorig jaar waren 
de shows uitverkocht. Wilt u er deze keer 
ook bij zijn?
U kunt uw kaarten reserveren/bestellen via 
kerstshow@rvolympia.nl of bellen naar 06 
435 790 96. De toegangskaarten zijn ook 
te verkrijgen bij de servicebalie Plus Hans 
van Aerle in Mierlo. De entree bedraagt 
e6,- (tot en met 12 jaar) en e10,- vanaf 
13 jaar. 
Meer informatie over deze kerstshow: zie 
www.rvolympia.nl • 

Op 21 en 22 december staan alle leden van rolschaatsvereniging Olym-
pia in een omgetoverde sporthal De Weijer te stralen. We hebben dan 
onze tiende kerstshow! Ook dit jaar is het de showcommissie gelukt 
om een gevarieerde show te presenteren. U komt echt ogen te kort!
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Winkelcentrum 
derde schoonste winkelgebied

De stichting Nederland Schoon reikt jaar-
lijks tijdens het congres ‘Het rendement van 
Schoon’ de prijs voor het schoonste winkel-
gebied uit. Bezoekers zijn gevraagd naar hun 
beleving van het schoon zijn van het betref-
fende winkelgebied. Een winkelcentrum in 
Den Haag kreeg van de bezoekers de beste 
cijfers. Winkelcentrum Brandevoort be-
haalde de derde plaats.  De schoonbeleving 
bleek vooral beïnvloed te worden door de 
hoeveelheid zwerfafval die de deelnemers in 
het gebied waarnamen. Hoe minder zwerf-
afval, hoe hoger de beoordeling. Ook graffiti 
en sporen van vandalisme waren van invloed. 
Het is belangrijk dat het winkelend publiek 
een winkelgebied als schoon ervaart, omdat 
er een direct verband is met de mate waarin 

men een gebied als prettig en veilig ervaart. 

Enkele weken terug werd de winkeliersver-
eniging Brandevoort gebeld dat het winkel-
centrum tot de tien genomineerden voor 
‘schoonste winkelcentrum van Nederland’ 
behoort. Al snel werd duidelijk dat Brande-
voort genomineerd was voor de beste drie 
en Rob Geus kwam langs voor filmopnames 
en een interview. “De nominatie was een 
aangename verrassing. We zijn zeer trots dat 
ons winkelcentrum de derde plaats heeft ge-
haald,” aldus Jet Uijen, secretaris van de win-
keliersvereniging. “We hebben dit te danken 
aan het winkelend publiek. Zij hebben hun 
advies, hun stem uitgebracht. En daar zijn we 
enorm blij mee.”

Op de vraag naar het geheim antwoordde zij: 
“De winkeliers voeren een actief beleid om 
het centrum schoon te houden. We melden 
elkaar als er ergens vuil wordt gesignaleerd, 
zodat het kan worden opgeruimd. Ook levert 
de gemeente een belangrijke bijdrage. Twee 
medewerkers van de gemeente legen bijna 
dagelijks de afvalbakken en pikken afval van 
de grond.

Heel bijzonder was bovendien dat nog een 
winkelcentrum uit Helmond tot de genomi-
neerden behoorde. De collega’s uit winkel-
centrum Brouwhorst hebben zelfs de twee-
de plek behaald. Helmond heeft volgend jaar 
dus wat te verdedigen. Het zou fantastisch 
zijn als we dan de eerste plaats behalen.” •

Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops

Winkelcentrum Brandevoort behoort tot de top drie van schoonste  
winkelcentra van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Ne-
derland Schoon onder bezoekers van meer dan 400 winkelgebieden 
in ons land.
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nieuws van het

Carolus Borromeus College

Excursie Heerlen en Tongeren 
In het kader van de vakken Grieks en Latijn 
zijn de leerlingen van 3 gymnasium op vrijdag 
8 november op excursie geweest naar twee 
voormalige provinciaal-Romeinse steden, te 
weten: Heerlen (het antieke Coriovallum) en 
Tongeren (B) (het antieke Atuatuca Tungro-
rum). In Heerlen werd een bezoek gebracht 
aan het Thermenmuseum (thermenmuseum.
nl), waar de leerlingen aan de hand van een 
speurtocht zelfstandig konden rondkijken. 
Daarna kregen zij een workshop handel 
aangeboden. In Tongeren werd het Gallo-
Romeins Museum (galloromeinsmuseum.be) 
bezocht, waar de leerlingen en begeleiders 
werden rondgeleid langs een bijzondere 
tentoonstelling over de Etrusken, Una storia 
particolare, waar talrijke topstukken uit aller-
lei musea bij elkaar zijn gebracht. Het was 
voor eenieder een leerzame dag. Veel van 
wat geleerd was zag men terug.

Stofherkenning
Kennismaken met natuurwetten en experi-
menten. Meetwaardes vergelijken met waar-
nemingen van anderen in een lokaal dat 
uitnodigt om van alles te ontdekken. De af-
gelopen weken hebben de tweedeklassers 
van de mavo-afdeling kennis gemaakt met 
natuurkunde onderwijs. Leerlingen probeer-
den in groepjes stoffen te herkennen. Een 
leuke inleiding in een vak dat juist in onze re-
gio zo belangrijk is. Want er is een schreeu-
wend tekort aan technisch personeel.
Voor de leerlingen uit de tweede klas staat 
natuurkunde op het rooster. Een nieuw 
schoolvak van een nieuwe leraar en dat is 
spannend voor de pubers. Lena verwacht dat 
het een erg moeilijk vak zal zijn, met veel re-
kenen en onbegrijpelijke formules. En Stan 
denkt dat hij vooral te maken zal krijgen met 
proefjes in een laboratorium. In de eerste 
lessen horen de leerlingen dat de waarheid 
in het midden ligt. Want ja, natuurkunde is 
best wel ingewikkeld en je hebt een reken-
apparaat nodig, maar het gaat ook over de 
wereld om je heen waarover je van alles 
leert, vaak met experimenten. Op de mavo 
van het Carolus kiezen steeds meer leerlin-
gen natuurkunde en scheikunde in de sec-
tor techniek. Dat is niet alleen een goede 
keus omdat er veel werk te vinden is in de 

techniek, maar ook omdat de resultaten van 
de leerlingen in de afgelopen jaren prima 
waren. Het Carolus is trots op de gemid-
delde 7 die de leerlingen haalden voor de 
eindexamens scheikunde en natuurkunde 
op de mavo. Voor Stan en Lena is dat nog 
toekomst muziek. Zij zullen in 2016 het di-
ploma halen, maar dan moet er wel nog wat 
gebeuren, want het mavodiploma krijg je niet 
voor niks. En 2016 dat duurt nog lang. Eerst 
maar eens de tweede klas doen en kennis 
maken met natuurkunde en al die andere 
nieuwe vakken. Voorlopig zitten de eerste en 
de tweede klassen van de mavo van het Ca-
rolus nog in de noodgebouwen aan de Lau-
werstraat. Gezellig en kleinschalig, iedereen 
kent iedereen, terwijl de faciliteiten toch in 
orde zijn. Dat kun je wel zien aan het natuur-
kunde lokaal waarin de leerlingen allerlei ex-
perimenten zullen doen. Van stofherkenning 
tot uitzettingscoëfficiënt. In augustus zullen 
zij het mooie nieuwe gebouw betrekken aan 
de Brandevoortse Dreef.

Globaland
Op donderdag 7 en vrijdag 8 november vond 
het project Globaland plaats. Globaland is 
een tweedaags project voor 2-mavo voor het 
vak aardrijkskunde. Globaland is een simula-
tiespel van jongerenorganisatie Cross Your 
Borders. Deze organisatie ontwikkelt inter-
actieve onderwijsprojecten. Dit project sluit 
aan op het lesprogramma van 2-mavo.
Het project laat leerlingen kennismaken met 
armoede en onrecht in de wereld en creëert 
maatschappelijke betrokkenheid bij jonge-
ren. Tijdens het project ontdekken leerlingen 
dat eerste levensbehoeften als onderdak, 
onderwijs en gezondheidszorg niet overal in 
de wereld vanzelfsprekend zijn. Tot slot pro-
beert het project leerlingen er bewust van te 
maken dat we vanuit Nederland wel degelijk 
iets kunnen betekenen voor mensen in ont-
wikkelingslanden.

Nieuwbouw 
Aan de buitenzijde verandert er de laatste 
weken niet veel meer. Het werk wordt mo-
menteel voornamelijk binnen verricht. Wan-
den en installaties worden geplaatst. Op de 
tweede verdieping wordt de eerste wand-
bekleding al aangebracht. Kortom er wordt 

dagelijks door ruim tachtig mensen gewerkt 
aan de verdere vormgeving van de school. In 
de vorige bijdragen is al geschreven over de 
CO2 gestuurde ventilatiesystemen, het wer-
ken met warmte- koudeopslag, en dergelijke. 
Maar er is ook op andere terreinen gekozen 
voor specifieke oplossingen. Zo worden de 
wanden voorzien van Vescom wandbekle-
ding. Dit is een product dat tegen een stoot-
je kan. Het is kras- en slagvast, duurzaam, 
brandveilig, makkelijk reinigbaar, eenvoudig 
en snel te verwerken. De wandbekleding vol-
doet optimaal aan de eisen die binnen het 
onderwijs worden gesteld. Deze vorm van 
bekleding wordt nog niet zoveel toegepast 
binnen scholen. Des te meer binnen zieken-
huizen en zorginstellingen. Vaak is de reden 
de kostprijs. Vergeten wordt dan vaak de 
kosten van het onderhoud. Zo is dit materiaal 
erg goed te reinigen. Zelfs schoenstrepen 
zijn met een vochtige doek te verwijderen. 
Omdat er vele design en kleuren in het pallet 
zitten, kon de architect een kleur kiezen die 
past bij de rest van de inrichting. Een bijko-
mend voordeel is dat we als school opnieuw 
samenwerken met een bedrijf uit de regio. 
Vescom is namelijk gevestigd in Deurne. 

Vertrek
Na zes en een half jaar werkzaam zijn ge-
weest als directeur van het Carolus Borro-
meus College ga ik deze school per 1 januari 
verlaten. Met ingang van deze datum ben 
ik benoemd als rector van het Onze Lieve 
Vrouwelyceum te Breda. De laatste jaren 
hebben, naast het reguliere werk, mede in 
het teken gestaan van de nieuwbouw en het 
vorm geven van de samenwerking binnen de 
wijk Brandevoort. Dit alles conform het de-
vies: Carolus, een school in de wijk en voor 
de wijk. Ik kijk met veel plezier terug op deze 
samenwerking en de tijd dat ik directeur heb 
mogen zijn van het Carolus. De school en de 
wijk Brandevoort hebben beiden een positief 
toekomstperspectief. 
Op deze plaats wil ik eenieder bedanken 
voor de samenwerking. Ik heb het volste 
vertrouwen dat de samenwerking tussen het 
Carolus en de wijk ook na mijn vertrek zal 
worden voortgezet en tot mooie resultaten 
zal leiden. Ik wens daar iedereen veel suc-
ces bij. •

Gijs van Wijlen
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Maandag 16 december: 
bijeenkomst Ons bezorgers, om 10.00 uur 
in D’n Huijsakker. Een dank je wel voor de 
leden die tien keer per jaar het blad Ons be-
zorgen, samen met de nieuwsbrief Kontakt. 
Men krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodi-
ging.

Woensdag 18 december: 
kerstviering om 13.30 uur in De Geseldonk. 
Een gezellige middag, te beginnen met een 
heerlijke koffietafel, vervolgens een kerst-

verhaal en het zingen van kerstliederen. 
Natuurlijk ontbreekt de traditionele verloting 
van ‘het varken’ niet. Men kan zich voor deze 
middag aanmelden op vrijdag 6 december 
van 10.30 tot 11.30 uur in woonzorgcentrum 
Alphonsus. De kosten zijn: voor leden e6,- 
en voor niet-leden e15,50.

Maandag 6 januari: 
nieuwjaarsinloop om 14.00 uur in woonzorg-
centrum Alphonsus. Hiervoor is geen aan-
melding nodig, kom gezellig elkaar ontmoe-

ten en het glas heffen op het nieuwe jaar!

Woensdag 15 januari: 
bijeenkomst coördinatoren van de clubs en 
alle andere vrijwilligers om onze vrijwilligers 
te bedanken voor hun inzet voor onze ver-
eniging. Om 14.00 uur in woonzorgcentrum 
Alphonsus.

Voor inlichtingen over deze activiteiten kunt 
u mailen naar: pr@kbo-stlucia.nl of bellen 
naar Tonny Gabriëls 52 57 08. •

KBO-St. Lucia

Kindervakantieweek zoekt 
vrijwilligers

Het is inmiddels alweer november en on-
danks dat we een mooie nazomer hebben 
gehad, zitten we weer echt in de donkere 
dagen. Ondanks die donkere dagen zijn wij 
als vrijwilligers van de Kindervakantieweek 
al volop bezig met de voorbereidingen van 
de Kindervakantieweek 2014. Dit jaar heeft 
zich wederom een aantal enthousiaste nieu-
we vrijwilligers aangemeld om mee te hel-
pen. We zijn hier natuurlijk erg blij mee om-
dat we dit jaar weer een stijging verwachten 
in het aantal kinderen dat aan de week mee 
zal doen. En voor ons geldt natuurlijk ook dat 
het zonder de inzet van de vele vrijwilligers, 
nu in totaal veertig, onmogelijk is om er een 
succes van te maken. Extra aandacht beste-
den we hierbij aan onze jeugdvrijwilligers, zij 

hebben immers de toekomst. Inmiddels zijn 
de diverse commissies ingedeeld en heb-
ben we voor iedere vrijwilliger een passend 
plekje kunnen vinden.
Het thema van de Kindervakantieweek 2014 
is bepaald. Wat dat thema is, houden we nog 
even geheim! Door de creatieve commissies 
wordt inmiddels volop gewerkt aan het be-
denken van leuke, creatieve, sportieve, uitda-
gende en spannende activiteiten. We probe-
ren dit jaar nog meer aandacht te besteden 
aan de verschillende leeftijden zodat iedere 
leeftijdscategorie een passend programma 
krijgt. Hierdoor zal het programma van de 
week er iets anders uit gaan zien dan de 
meesten de afgelopen jaren gewend zijn. We 
zullen de ouders hier tijdig over informeren.

Ook de data voor de inschrijvingen zijn inmid-
dels bekend. Deze vinden plaats op woens-
dag 5 februari van 12.00 uur tot 14.00 uur 
en donderdag 6 februari van 18.00 tot 21.00 
uur. Ook de informatieavond voor de ouders 
is al gepland, en wel op woensdag 2 juli. Na-
tuurlijk vindt dit allemaal plaats in ’t Brand-
Punt, ons wijkgebouw.

Tenslotte nog een oproep: we zijn op zoek 
naar één of meerdere vrijwilligers uit de wijk 
die ervaring hebben met filmen en geduren-
de de week enkele filmopnames willen ma-
ken. Mocht u leuke filmpjes hebben van de 
afgelopen kindervakantieweek zouden wij 
deze ook graag ontvangen. U kunt ons mai-
len op communicatie@kvwbrandevoort.nl. •

Vrijwilligers KVW Brandevoort
Foto: Jan Dijstelbloem
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De Raspberry Pi
(niet) om van te smullen

De Raspberry Pi is in Engeland ontwikkeld 
als goedkope, maar volwaardige computer 
voor onderwijsdoeleinden. De Raspberry Pi 
is een computerboard dat in een handpalm 
past. Desondanks is het een volwaardige 
computer die gebruikt kan worden voor veel 
dingen waarvoor doorgaans een PC gebruikt 
wordt. Denk aan zaken als word processing, 
spreadsheets en spelletjes. Maar de Rasp-
berry Pi kan ook aangesloten worden op een 
tv en daarop HD video’s afspelen. Hiertoe 
is de Raspberry Pi uitgerust met een HDMI 
uitgang, twee USB connectoren, een inter-
netaansluiting, een analoge video en audio 
uitgang. 

Als je graag iets met computers en compu-
terbesturing wilt doen, of als je daarin geïn-
teresseerd bent, dan is de Raspberry Pi juist 
wel iets om van te smullen. Hij is goedkoop, 
je koopt al een Raspberry Pi voor minder dan 
vijftig euro. Als operating systeem gebruikt 
hij het gratis systeem Linux (vergelijkbaar 

met Windows). En dat betekent dat je de 
Raspberry Pi met veel kant-en-klare toepas-
singsprogramma’s kunt uitrusten. Maar de 
Raspberry Pi is vooral bedoeld om te leren 
omgaan met computers, en om te leren pro-
grammeren. En daarom is de Raspberry Pi 
naast de standaard programmeertalen van 
Linux zoals C++ en PHP ook uitgerust met 
een programmeeromgeving voor Python en 
Scratch. In Scratch bestaat het programme-
ren uit het achter elkaar schakelen van kant-
en-klare blokken en is daarom zeer snel te 
leren en toe te passen.

Waarom dan hier al die aandacht voor de 
Raspberry Pi? Als je geïnteresseerd bent ge-
raakt door dit artikel in de mogelijkheden van 
de Raspberry Pi, en je wilt daar zelf ook wel 
wat mee doen, dan kan dat. De Computer-
Club Brandevoort gaat bij voldoende belang-
stelling een workshop in het gebruik van de 
Raspberry Pi organiseren. In deze workshop 
gaan de deelnemers samen aan de slag om 

het gebruik van de eigen Raspberry Pi onder 
de knie te krijgen. Spelenderwijze zullen we 
iets van het Linux operating systeem leren, 
en zien welke mogelijkheden er zijn om pro-
gramma’s te maken of bestaande program-
ma’s te installeren en te gebruiken. We zullen 
werken aan toepassingen als een mediacen-
ter met talloze mogelijkheden, of maken een 
keuze uit de talloze andere toepassingen die 
inmiddels op internet verschenen zijn.

Heb je interesse? Meld je dan hiervoor aan 
via de site van de computerclub Brandevoort: 
www.computerclub.brandevoort.org/. 
Je hoort dan vanzelf wanneer de workshop 
van start gaat, en wat er dan van jou ver-
wacht wordt.

Als je nieuwsgierig geworden bent naar 
de Raspberry Pi, dan kun je meer infor-
matie vinden op de site van de stichting 
die de Raspberry Pi heeft ontwikkeld:  
www.raspberrypi.org/. •

Rinus van Weert
foto: Rinus van Weert

Nee, de Raspberry Pi heeft niets te maken met frambozentaart, of 
welke andere taart dan ook. Raspberry Pi is niet iets om van te smul-
len. Het is het resultaat van een succesvolle poging een volwaardige 
computer te maken ter grootte van een betaalkaart, die ook nog eens 
betaalbaar is. De bijgevoegde foto spreekt voor zich.
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Sporten en Bewegen
Sportpark Brandevoort werd eind augustus 
feestelijk geopend. Bij het Sportpark hebben 
intussen de volgende clubs hun onderkomen 
gevonden:
Flametrails (fietscross), Jeu de Boules Club 
Brandevoort, Lopersgroep Brandevoort, SV 
Brandevoort (voetbal), VC Polaris (volleybal) 
en Yoga Studio Toermalijn.

Nieuwe ontwikkelingen
Lopersgroep Brandevoort werd in mei 2013 
opgericht en bestaat nu circa anderhalf jaar. 
Tot nu toe heeft de Lopersgroep zich enkel 
gericht op de hardloopsport, op alle niveaus. 
De Lopersgroep wil nu onderzoeken of er 
binnen Helmond voldoende animo is voor 
een of meer wandelgroepen. Als eerste aan-

zet organiseert Lopers groep Brandevoort 
op woensdagochtend 11 december een 
wandeling van 10 en van 16 km. Startpunt 
is Het Sporthuis in Brandevoort. Meer hier-
over leest u elders in deze Brandevoorter 
Courant.
Natuurlijk hopen we dat steeds meer clubs 
hun weg zullen vinden naar Sportpark Bran-
devoort! Misschien een rugbyclub, of een 
soft-/honkbalclub? 

Vrijwilligers gevraagd
Het Sporthuis is een prachtige accommoda-
tie waar het goed toeven is en daarom te-
recht de bijnaam De Serre van Brandevoort 
kreeg. Het Sporthuis draait onder enthousi-
ast toezicht van beheerder William Kuijpers 

die heel blij is met de enthousiaste vrijwil-
ligers die hem een handje helpen. Met het 
toenemende aantal activiteiten is er behoef-
te aan nog meer vrijwilligers! William zoekt 
daarom vriendelijke vrijwilligers voor alle 
dagdelen van de week, die wekelijks of eens 
per twee weken inzetbaar zijn. Het gaat dan 
om vrijwilligers voor bar-/keukenwerkzaam-
heden, onderhoud van het buitenterrein, het 
organiseren en ondersteunen van activitei-
ten en iemand die het als een uitdaging ziet 
om een dartclubje op te richten!!

Interesse? Stuur een mailtje naar William  
Kuijpers, beheerder@sportparkbrandevoort.nl  
of loop gewoon een gezellig binnen om te ho-
ren en te ervaren wat er allemaal te doen is. •

OBS ontvangt eerste 
getoetste RI&E met DVVS

OBS Brandevoort is afgelopen jaar een nog 
intensievere samenwerking aangegaan dan 
voorheen met De Saasen Groep uit Mierlo. 
Al jaren begeleidt de Saasen Groep BHV 
(bedrijfshulpverlener) en EHBO op school. 
Afgelopen jaar is vanuit de samenwerking 
met de stichting OBS Helmond, OBS Bran-
devoort betrokken bij een pilot ten behoeve 
van veiligheid in de breedste zin van het 
woord.

‘Veilig werken en leren’ staan voor directie, 
medewerkers, ouders en kinderen hoog in 
het vaandel. Stichting OBS Helmond (het 
schoolbestuur) koos ervoor om haar scho-
len naar een nog hoger veiligheidsniveau te 
brengen. Dat is gedaan met het Digitaal Vei-
ligheid Volg Systeem (www.dvvs.nl).
OBS Brandevoort voldoet ruimschoots aan 
de wettelijke verplichtingen op het gebied 
van arbeidsomstandigheden en incidenten-

registratie. Knelpunten worden snel inzichte-
lijk gemaakt, handige oplossingen zijn snel 
gekozen. 
“Dankzij dit systeem hebben we inzicht in 
wat er speelt. We kunnen snel aan oplossin-
gen werken. Daardoor leggen we ook meer 
nadruk op het voorkomen van onveilige si-
tuaties en incidenten,” aldus Marcel Wijger-
gangs van OBS Brandevoort. 
“Dankzij het DVVS kunnen wij veel beter en 
efficiënter onze scholen ondersteunen. Als 
voorbeelden noem ik zaken als personeels-
beleid, ziekteverzuim en het aanbieden en 
onderhouden van protocollen voor bijv. pes-
ten, agressie en geweld,” aldus Christel Ver-
bruggen (HRM OBSH).
“Marcel heeft zich de materie echt eigen ge-
maakt. Hij gebruikt het systeem in zijn volle 
omvang en krijgt nu ook, veel meer dan voor-
heen, zijn collega’s mee in de uitvoering van 
de plannen,” aldus Patrick Saasen.
Samen met zijn collega’s heeft Marcel werk 
gemaakt van ‘Veiligheid maak je samen’. 
Door vanaf het begin met zijn collega’s te 
werken aan de RI&E (Risico Inventarisa-
tie en Evaluatie) kwam een teamprestatie 
tot stand. Terecht dat dit werd beloond met 
de handtekening van een kerndeskundige.  
OBS Brandevoort ligt er nu en in de toekomst 
veilig bij! 

Op de foto neemt Marcel de getoetste RI&E 
in ontvangst. •

vlnr Patrick Saasen, Christel Verbruggen (OBSH), Marcel Wijgergangs (OBS Brandevoort), Marit Hoog-
endijk (Saasen Groep)
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De hobby

De grootste groep bewoners van Nederland 
heeft als huisdier een hond. Daarna volgen 
de poezen, katten, cavia’s en goudvissen. 
Antonie van Lierop heeft een interesse in 
een niet zo voor de hand liggend huisdier. Hij 
heeft een tijd eekhoorns als huisdier gehad. 
Deze leefden buiten in een kooi in zijn tuin. 
“Helaas was dat niet helemaal een succes. 
De eekhoorns werden lastig gevallen door 
de loslopende katten uit de omgeving. Uit-
eindelijk is er een eekhoorn door een van die 
katten doodgeslagen.” Dat was het moment 
dat Antonie op zoek ging naar een ander 
soort huisdier. Antonie had altijd al interesse 
in roofvogels en uilen. Hij heeft een opleiding 
gedaan tot valkenier. Hij besloot een aantal 
steenuilen te kopen. Jammer genoeg wer-
den deze uilen ook lastig gevallen door de 
katten. Dit was de reden dat de steenuilen 
vervangen werden door oeroes. Dit zijn grote 
Europese uilen. Antonie kocht er twee, een 
koppel. Omdat deze uilen veel groter zijn, 
hadden zij geen last van de katten. In deze 
tijd ging Antonie samen met een vriend ui-
len en roofvogels kweken. Dit deden ze op 
een ander adres. Veel van deze vogels wer-
den verkocht en gingen naar het buitenland. 
Maar omdat Antonies muziekcarrière steeds 
succesvoller werd, is hij gestopt met het 
kweken buitenshuis. 
“Nu heb ik alleen nog uilen aan huis. In totaal 
negen.” Aan huis kweekt Antonie nog wel ui-
len, puur als hobby. Van de eerste leg gaan 
de eieren in de broedmachine. De tweede 
leg broeden de uilen zelf uit. In de broedma-
chine worden de eieren gedraaid en bevoch-
tigd. “Zelf houd ik in gaten of er leven in het 
ei zit. Deze eieren laat ik dan liggen zodat 
ze uitgebroed kunnen worden. De broedtijd 
is ongeveer achtentwintig tot tweeëndertig 
dagen. Als er een barstje in het ei komt, leg 
ik de eieren in een uitkombak. Dat is een-
zelfde soort bak als een broedmachine, maar 

in deze bak worden de eieren niet meer 
gedraaid. Al zouden de eieren wel gedraaid 
worden zou het kuikentje dat niet overle-
ven.” Als de eieren bijna uitkomen kun je de 
kuikentjes horen piepen. Als het zover is en 
de eieren uitkomen, moet Antonie meteen 
actie ondernemen en het jong eruit halen. 
Hiervoor worden de eieren goed in de ga-
ten gehouden. “Het kan een kwestie van tien 
minuten zijn, dat je net te laat kunt zijn, dat 
je het niet ziet en dan overleeft het jong het 
niet. Dat heb ik wel eens meegemaakt. Het 
is een momentopname. Maar ik probeer er 
zoveel mogelijk te zijn en de eieren goed in 
de gaten te houden.” Als de kuikens geboren 
worden, hebben ze hun ogen nog dicht, maar 
ze zitten wel meteen rechtop. Sommige ui-
len, zoals kerkuilen, leggen het hele jaar door 
eieren. Er zijn ook uilen die dit alleen in een 
bepaald seizoen doen, van april tot septem-
ber. Als de kuikentjes geboren zijn, worden 
ze onder een lamp gezet. Ze moeten om de 
tweeënhalf à drie uur gevoerd worden. “Dit 
doe ik zelf met stukjes muis of kuikenvlees 
zonder botjes of veertjes. Ik heb daar een 
fluitje voor. Dan fluit ik en weten de uilen dat 
het etenstijd is. Als aanvulling hierop krijgen 
de uilen een keer per week extra vitaminen.” 
Het ritme wordt meteen omgegooid, zodat ze 
overdag leven en eten in plaats van ‘s nachts. 
De uilen worden geregeld gewogen om te 
kijken of ze goed groeien. Als de uilen vijftien 
dagen oud zijn, krijgen ze een ring om hun 
poot met een nummer. Dit is het kweeknum-
mer van de eigenaar. Deze ring moet aange-
vraagd worden bij de overheid. De uilen wor-
den daar geregistreerd. Het aanvragen van 
een registratie gaat officieel met de papieren 
van de ouders. Alles moet juist ingevuld wor-
den. De documenten van de ouders worden 
meegestuurd met de aanvraag. Zo staat de 
uil altijd geregistreerd op het juiste adres. De 
ring blijft altijd om de poot “Ik heb te wei-

nig tijd en ruimte om deze uilen allemaal te 
houden. Daarnaast veranderen de regels en 
wetgeving voor het hebben van uilen, waar-
door het ook lastiger wordt. Er blijven vijf ui-
len hier. De rest wordt verkocht. De verkoop 
gaat via internet of soms via de contacten 
die ik heb met de valkeniers in de omgeving.”

Naast het kweken van uilen vergt het houden 
van uilen in zijn algemeen wel wat onder-
houd. Dagelijks moeten ze gevoerd worden, 
de kooien moeten wekelijks schoongemaakt 
worden. De braakballen en veren moeten 
opgeruimd worden. De waterbak moet ver-
schoond worden. “De schoentjes en veters 
maak ik zelf uit stukken leer. En de kooien 
heb ik ook zelf gemaakt. Nu doe ik er niet 
veel meer aan omdat binnenkort een aantal 
uilen weggaat.” Uilen zijn vleeseters. “Ik koop 
het voer groot in. Konijnen, ratten, muizen. 
Deze haal ik bij de groothandel. Bij mijn con-
tacten, de valkeniers koop ik ook wel konij-
nen van de jacht.” Deze dieren kunnen heel 
aangeboden worden, maar Antonie slacht 
deze zelf. “Dan komt er niet zoveel rommel in 
de kooien.” Grote uilen eten best veel. “Grote 
uilen kunnen met zijn tweeën wel een konijn 
op. Kerkuilen krijgen vijf à zes kuikens per 
koppel. Mijn uilen worden goed verzorgd. Ze 
leven vijftien tot twintig jaar. De grote uilen 
kunnen wel vijfentwintig jaar oud worden, 
maar in het wild worden ze niet zo oud.”

“Zeven van mijn uilen leven in grote kooien. 
Zielig zijn ze niet, want ze weten niet beter. 
Ze zijn in gevangenschap geboren, anders 
mag je ze niet hebben. Mijn andere uilen le-
ven los. Ze zijn zo tam dat ze niet wegvliegen. 
Helaas is onlangs wel een uil weggevlogen. 
Waarschijnlijk is deze ergens van geschrok-
ken. Ik heb overal briefjes opgehangen en 
bekend gemaakt dat ik mijn uil zoek, maar 
helaas is hij nog niet terecht.” •

Ilse Hommering
Foto: Vincent Knoops
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Leutfestijn

Mondomijn 
slaat de eerste paal

foto: Pressvisuals.com

Samen met wethouder Margreet de Leeuw, 
samenwerkingspartners, ouders en ruim 200 
kinderen heeft Mondomijn op 21 oktober de 
eerste paal geslagen voor de nieuwbouw. De 
nieuwe locatie biedt een zee aan ruimte voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar. 
Kinderen kunnen bij Mondomijn terecht 
voor onderwijs en opvang. Maar Mondomijn 
biedt ook een aantal extra arrangementen. 

Zo kun je er terecht in de Sportcampus, het 
Muziekatelier voor drum- en gitaarles, het 
Mondomijnlab en de Kunstwerkplaats. In 
het nieuwe gebouw wordt ook de Kookstu-
dio van Mondomijn verder uitgebreid en een 
heus kinderrestaurant gerealiseerd.
Het nieuwe gebouw is helemaal passend 
ontworpen bij de visie van Mondomijn. Het 
uitgangspunt dat niet een standaard onder-

wijsaanbod leidend is, maar er voor ieder kind 
een programma op maat wordt aangeboden 
heeft ook voor het gebouw tot andere keu-
zes geleid. Zo biedt de nieuwbouw ruimtes 
om stil te werken, samen te werken, zijn er 
muziek- en atelierruimtes en is er een heus 
theater, en ook is er een speciale werkplek 
voor ouders ingericht. De buitenruimte wordt 
ingericht volgens de visie van ‘natuurlijk spe-
len’ en zal in een directe verbinding komen te 
staan met het achterliggende bosje. 
Op deze bijzondere dag was er nog een 
mijlpaal te vieren. Het MondoMagazine 
werd gelanceerd! Dit magazine is tot stand 
gekomen door samenwerkingspartners als 
de gemeente Helmond, het Kunst Kwartier, 
sportpartner Jibb, medewerkers en ouders. 
Belangrijke organisaties in Nederland zoals 
Sardes en de PO-raad hebben de kwaliteit 
en innovaties van Mondomijn landelijk als 
voorbeeld gesteld. Het magazine geeft een 
beeld over de ontwikkeling die Mondomijn 
de laatste twee jaar heeft doorgemaakt. 
Wie al een kijkje genomen heeft op de bouw-
plaats ziet dat er voortvarend gewerkt wordt. 
Mondomijn verwacht het nieuwe gebouw 
eind 2014 in gebruik te kunnen nemen. Voor 
meer informatie over de nieuwbouw en de 
ontwikkelingen van Mondomijn, kijk eens op 
www.mondomijn.nl. •

Foto: Rianne van Lierop

Prins Patrick I 
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OBS Brandevoort
verbrandt oude koeien

Aan het begin van dit schooljaar is OBS 
Brandevoort gestart met een nieuwe me-
thodiek met als doel ‘Prettig omgaan met 
elkaar’. Via een afgestemde teamaanpak 
richt men zich op een veilig, rechtvaardig en 
prettig sociaal klimaat in de klas en op het 
schoolplein. Kinderen hebben, ieder op hun 
eigen niveau, geleerd wat conflicten zijn en 

hoe je deze kunt oplossen. Daar horen ook 
schoolafspraken bij.
Een van de afspraken is dat men eerst met 
elkaar gaat zorgen dat er met een schone 
lei van start gegaan wordt. Dus ‘oude koeien’ 
zullen eerst moeten verdwijnen.
Alle kinderen en leerkrachten hebben hun 
‘oude-koeien-ruzie’ op papier geschreven 

of getekend en deze mochten ze in het vuur 
gooien. Hiermee lieten zij het conflict sym-
bolisch los en startte men de nieuwe, aange-
leerde omgangsvormen. 
Op maandag 11 november vierden zij met 
de rituele verbranding van alle oude koeien 
ruzies de officiële start van ‘Prettig omgaan 
met elkaar’. •

Marcel Wijgergangs, Jeannet van Duijnhoven
foto: Marcel Wijgergangs

Koorzang uit Oekraïne en 
Rusland
Druzhba en KoBra, koren die gevestigd zijn 
in Brandevoort, geven op donderdag 19 de-
cember om 20.00 uur in ’t BrandPunt een 
gezamenlijk kerstconcert. Als gastkoor zal 
mannenkoor Van Wor Ik Ben uit Gemert het 
concert extra luister bijzetten.
Tijdens dit bijzondere kerstconcert kunt u 

genieten van kerstliederen en andere ge-
zangen uit Oekraïne, Rusland, Engeland, 
Amerika, Duitsland, Slovenië en andere lan-
den. 

Druzhba zingt uitsluitend Oekraïense en 
Russische liederen, terwijl KoBra vooral een 

Engelstalig repertoire zal uitvoeren. Man-
nenkoor Van Wor Ik Ben zal met liederen 
uit verschillende landen en met de typische 
robuuste koorklank een mooie afwisseling 
zijn tussen de beide gemengde koren. U 
kunt dit concert gratis bijwonen, maar vol 
is vol. •
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November puzzel

De oktober puzzel is gewonnen door F. Vermeulen. Gefeliciteerd! De oplossing is: A3 B1 C7 D4 E8 F2 G5 H6.
Deze maand een nieuwe puzzel. Welke drie woorden kunt u niet wegstrepen in deze woordzoeker? De re-
dactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interes-
sante prijs.

De oplossing kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. 
De uiterste inleverdatum is 8 december. Succes!

Op 16 oktober is op Neerhei op het fietspad 
ter hoogte van het Carolus sportcomplex een 
rose beertje (nieuw) met een sleutel gevon-
den. Terug te verkrijgen bij Th. Munnich (52 
58 01).

Wij zoeken een enthousiast iemand voor 3,5 
uur huishoudelijke zorg per week in Brande-

voort voor een gezin met 2 kinderen waarvan 
de moeder beperkingen heeft. De zorg komt 
voort uit een PGB en je krijgt dus een con-
tract. Graag reageren op 06 404 274 09 of 
via helen@banouk.eu.

Wij zijn 2 sleutels verloren tussen Brande-
voort en Mierlo-Hout. De sleutels hingen aan 

een witte ring met een mini knuffel aapje. 
Mocht u iets gevonden hebben bel dan a.u.b.  
06 120 371 67.

Te huur gevraagd: grote garage waar minimaal 
2 auto’s in kunnen in Brandevoort of directe 
omgeving. Graag reactie via email e46luv@
hotmail.com of telefoon 06-45418426

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.
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“Mam, ik ben naar het bosje!”

Wat hebben we dat zinnetje vaak gehoord 
het afgelopen half jaar. En wat heerlijk von-
den wij het om te zien hoe hard er gewerkt 
en gespeeld werd. Soms alleen, soms met 
z’n tweeën, maar vaker met een hele groep 
samen. Want er was maar één doel en dat 
was om het coolste stuntbultje te maken om 
er dan een voor een lekker over heen te kun-
nen fietsen. Ook wij als ouders waren trots 
als we weer eens moesten komen kijken hoe 
gaaf het nu weer was. 

De jeugd was dan ook erg teleurgesteld toen 
bleek dat een bulldozer de boel weer ‘mooi’ 
plat had gemaakt. En inderdaad vol goede 
moed werd er opnieuw met een schop naar 
het bosje getogen om het bultje in ere te 
herstellen.
Dat bomen en planten en andere eigendom-
men van bijvoorbeeld de gemeente niet ver-
nield mogen worden, dat spreekt voor zich, 
ook voor onze jeugd. Wij vinden het vooral 
jammer dat onze jeugd nu zo negatief wordt 

weggezet, terwijl ze juist op een leuke ma-
nier samen spelen.
En de mooie nieuwe crossbaan is geweldig, 
maar voor sommige nog net iets te cool, met 
grote jongens. En bovendien moeten ze van-
uit Schutsboom dan de rotonde oversteken, 
wat dus niet altijd alleen kan. En wat is er 
dan heerlijker om veilig rond te kunnen cros-
sen, zonder het gevaar van te hard rijdende 
auto’s onder het toeziend oog van de papa 
en mama’s in het Antonius bosje. •

De ouders van de jeugd rondom het Antoniusbosje

Dinsdag 8 oktober hebben alle kinderen van 
basisschool De Vendelier meegedaan aan 
een sponsorloop, de afsluiting van de kin-
derboekenweek met als thema ‘Klaar voor 
de start’.
Drie weken voor de sponsorloop stond de 
speelplaats van locatie Stepekolk vol met 
springkussens, en zo sprongen de kinderen 
vrolijk de kinderboekenweek in.
Hierna kregen de kinderen dagelijks een ge-
heim bericht, met daarin een opdracht over 
sport in boeken. Leerkrachten lazen in el-
kaars klas voor, er werd getekend, gezongen, 

gelezen in boeken over sport en spel, en er 
werd zelfs aan denksport gedaan.
Veel boekenplezier dus, en om te zorgen dat 
andere kinderen dit plezier ook kunnen erva-
ren, werd als afsluiting een sponsorloop ge-
organiseerd waarvan de opbrengst naar een 
school in Malawi gaat.

Op de atletiekbaan van het gloednieuwe 
sportpark van Brandevoort werden rondes 
gelopen voor de schoolkinderen in Malawi. 
Na het zingen van het kinderboekenweek-
lied Klaar voor de start konden de kinderen 

dan eindelijk gaan rennen, en dat deden ze, 
aangemoedigd door vele supporters! 
Maar liefst e915,- hebben we samen opge-
haald. Dit bedrag wordt overgemaakt naar 
Edukans, zij zorgen ervoor dat de boeken bij 
de kinderen in Malawi komen.

We bedanken alle mensen (Erik van Oss, 
sportpark Brandevoort) die ervoor gezorgd 
hebben dat deze dag een groot succes werd 
enorm; de Vendelierkinderen zullen hopelijk 
nog vaak aan deze bijzondere kinderboeken-
weekafsluiting terugdenken… •

Kinderen van De Vendelier
rennen voor Malawi

Caroline Rijvers-Schel
foto: Irene Loijmans
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Even de wijk uit
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Modelspoorclub
Van 26 december tot en met 5 januari staan 
de modelspoorbanen van onze vereniging 
opgesteld in het Klok & Peel Museum te As-
ten. Normaal nemen wij geen modelspoorba-
nen mee die nog in aanbouw zijn, maar om-
dat het museum ook de (vervening van de) 
Peel tot onderwerp heeft, zullen we ook een 
deel van onze nieuwe baan Turf laten zien. 
Daarnaast tonen we de tentoonstellingsba-
nen Station Deurne en Houthuizen en bren-
gen we twee banen mee waarop kinderen 
zelf kunnen rijden of rangeren. Ten slotte zal 
er ook de Waterlift van een van onze leden 
te zien zijn.
De aanwezige leden van de vereniging ge-
ven u graag nadere tekst en uitleg over 
alle banen, de modelspoorhobby en de 
mogelijkheden voor nieuwe leden om 
mee te bouwen. Voor meer informatie 
over de vereniging en de tentoon te stel-
len modelspoorbanen, zie onze website:  
www.modelspoorcluboostbrabant.nl

Ritmiek
Arjan Voogt (1946) is geboeid door het 
vormen van kunstobjecten met keramiek 
en door de mystiek van het glazuren. Zijn 
wandobjecten verbeelden de ritmiek van 
geglazuurde elementen, als muzieknoten 
gecomponeerd in het platte vlak op linnen, 
zorgvuldig gekozen in kleur. “Niet zoeken 
maar vinden,” is de repliek van Arjan op de 
vraag wat hem inspireert. “Mijn omgeving is 
mijn inspiratiebron. Vanwege het herkennen 
van ritme van elementen en het vertalen naar 
verstilde sferen.” 

Balans en beweging
In 2002 besloot Arjan dat hij zich wilde ver-
diepen in het beeldhouwen aan de Acade-
mie voor Schone Kunsten in Neerpelt. In zijn 
specialisatiejaren heeft hij zich laten leiden 
door balans en beweging in hout en metaal. 
Dat resulteert in heel kwetsbaar driedimen-
sionaal werk, dat door berekening en ont-
werp zichzelf in balans houdt. En dat vooral 
in een natuurlijke omgeving helemaal tot zijn 
recht komt. Ook van dit werk worden enkele 
objecten tentoongesteld.
De expositie is tot en met woensdag 18 de-
cember te bezoeken tijdens de openingstij-
den van bibliotheek dommeldal, vestiging 
Mierlo. Tijdens deze periode zal Arjan iedere 
woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur en 
iedere vrijdag van 19.00 uur tot 20.00 uur 
zelf aanwezig zijn in de expositieruimte. Kijk 
ook op www. bibliotheekdommeldal.nl en op 
www.arjanvoogt.nl.

HEJMEN, een muzikale thea-
tervoorstelling 
HEJMEN is een productie van theatergroep 
Hertog Zout. Het is een muzikale en poëti-
sche voorstelling over de zoektocht naar een 
thuis. Over een plek waar je sowieso goed 
genoeg bent, waar je stevig omhelsd wordt 
en te horen krijgt dat alles goed komt. Een 
voorstelling over ontheemding en verhalen 
over lange reizen, onherroepelijke keuzes, 
de stem van een moeder en afscheid. Een 
aantal vluchtelingen en immigranten werkt 
mee aan deze voorstelling. Ze vertelden hun 
verhaal aan de regisseur, ze spelen mee, of  

ze steken achter de schermen de handen uit 
de mouwen. 

Theatergroep Hertog Zout maakt theater-
voorstellingen die midden in de samenleving 
staan, over de mens als prutser, eerlijk en 
poëtisch.
Regisseur Letizia Rompelberg over 
HEJMEN: “Ik interviewde mensen die, 
om wat voor reden dan ook, hun thuisland 
achterlieten en nu in Nederland wonen. De 
gevonden verhalen zijn zo sprekend en zo 
waardevol, dat ze verteld moeten worden. 
Wij leven in een versplinterde samenleving, 
waarbij we steeds minder respect kun-
nen opbrengen voor de medemens en zijn 
of haar achtergrond. Daarom vertaal ik de 
kracht van deze verhalen naar een theater-
voorstelling die kenmerken heeft van een 
documentaire, maar tegelijkertijd beeldend, 
poëtisch en fysiek is.” 

BLVRD PITCH 
HEJMEN is een van de drie winnaars van de 
BLVRD PITCH 2013. BLVRD PITCH is een 
proeftuin voor kleinere theater-, dans- en 
muziektheaterproducties, waarmee makers 
en gezelschappen de kans krijgen om ‘in te 
breken’ op de programmering van Theater-
festival Boulevard. HEJMEN kwam tot stand 
in samenwerking met VluchtelingenWerk 
Nederland en Amnesty International. Zater-
dag 14 december, aanvang: 20.00 uur en-
tree: e15,- Twee of meer kaarten e10,- per 
stuk, reserveren: reservereb@annatheater.nl 
of 06 281 043 33. •
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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: Oud Brandevoort 10 vóór 

8 december 2013. 

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

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

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

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

leeftijd:.............jaar, jongen/meisje
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UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ BRANDEVOORTER COURANT DECEMBER NUMMER
6 december

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

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

COMMISSIES, VERTEGENWOORDIGERS EN HUN MAILADRESSEN
Wijkraad 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 Anouk Muntendam  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 Mady van den Acker info@brandeliers.com
Bridgeclub ‘t BrandPunt Germ Popken gpopken@onsbrabantnet.nl
Winkeliersvereniging Brandevoort info@winkelcentrumbrandevoort.nl
Clientenraad stichting gezondheidscentrum Brandevoort clientenraad@sgcb.nl
Sport Vereniging Brandevoort Roland Koster voorzitter@svbrandevoort.nl
Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort  voorzitter@sportparkbrandevoort.nl
Brandeleros Audrey Tijssen-Geboers info@brandeleros.nl
ComputerClub Brandevoort J. Heldens computerclub@brandevoort.org
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, wijk Brandevoort Ria Dijstelbloem riadijstelbloem@gmail.com
Popkoor Brand New Voices Marijke Verhoeven info@popkoorbrandnewvoices.nl

activiteitenkalender 2013/2014Activiteitenkalender 2013 - 2014 
 
November  
Datum Activiteit Tijd 
29 nov Seniorenconvent 14.30 -17.00 uur 
30 nov Zwarte Pieten Markthal 10.00 -16.00 uur 
 
December  
Datum Activiteit Tijd 
01 dec Prinsenreceptie 14.30 -17.30 uur 
06 dec Inleveren kopij BC.nr. 10 Voor 18.00 uur 
08 dec Dickensnight 14.00 - 20.00 uur 
10 dec Blaasensemble Brandevoort treedt op in ’t BrandPunt 20.30 uur en later 
11 dec Lopersgroep Brandevoort Wandeling  09.15 uur 
19 dec Kerstconcert  20.00 uur 
30 dec Distributie BC.nr. 10  
 
Januari 2014  
Datum Activiteit Tijd 
05 jan Uitreiking Brandevoorter van het jaar en nieuwjaarsreceptie 14.00 uur 
10 jan Inleveren kopij BC.nr. 1 Voor 18.00 uur 
16 jan Voorverkoop zwetsavonden 19.00 uur 
19 – 26 jan Zwetsmiddagen voor 50-plussers 14.00 uur 
31 jan Distributie BC nr. 1  

Bron : www.kalenderbrandevoort.nl.   Wijzigingen voorbehouden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Activiteitenkalender 2013 
 
Maart  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
03 mrt Houtse Tnlgr. Kindervoorstelling 11.00 uur ’t BrandPunt   432013 
07 mrt Zorgboog Leren masseren 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
08 mrt Brand. Cour. Inleveren kopij nr 3 Voor 18.00 uur C. Brouwer   663650 
09 mrt Lopersgroep Fun – to – run 9.15 – 10.30  ’t BrandPunt   432013 
11 mrt Computerclub Helpdesk 19 – 20.00 uur ’t BrandPunt   432013 
22 – 24 mrt Fotoclub Tentoonstelling Brandevrt.  ’t BrandPunt   432013 
29 mrt Brand. Cour. Distributie nr 3  P. Princen   665781 
30 mrt SBIA Paaseieren zoeken 10.30 uur ’t BrandPunt   432013 
 
April  
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon 
01 april ’t BrandPunt Wijkhuis gesloten  ’t BrandPunt   432013 
04 april SBIA Zuidzorg presenteert zich  ’t BrandPunt   432013 
05 april Brand. Cour. Inleveren kopij nr 4 Voor 18.00 uur C. Brouwer   663650 
20 – 21 april Brandevoort leeft Brandevoort leeft  ’t BrandPunt   432013 
26 april Brand. Cour. Distributie nr 4  P. Princen   665781 
30 april SBIA Koninginnedag  ’t BrandPunt   432013 

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 dr. 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  
Maatschappelijke werk levgroep  53 91 04
  Nienke Crijns en Miek Manders 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
De Veste Tandartspraktijk - De Plaetse 34  74 60 12
Praktijk voor mondhygiëne - Lilian Schouten 66 46 44
Natuurgeneeskundig therapeute - Hélène Corbijn 06 - 47 66 41 94
Jongerenwerker swh Helmond-West & Brandevoort - Elke Minnebach 06 - 42 96 73 43

SCHOLEN, KINDEROPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG 
O.B.S. Brandevoort, De Plaetse 150 66 78 57
                                 Hulshoeve 4 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
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
Kids Castle Hulshoeve, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Hulshoeve 4 (voorheen Hoevestein) 088 -20 88 261
Sport BSO de Brug (Spring), Arkweg 3-17 Mierlo 06 - 15 34 97 88 b

e
la

n
g
ri
jk

e
 t
e
le

fo
o
n
n
u
m

m
e
rs


