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Inhoud

In Brandevoort rijden heel wat mooie oldtimers rond, er moe-
ten heel wat eigenaren van een klassieker in de wijk wonen 
en het is misschien wel eens tijd dat hier wat mee gaat ge-
beuren. Hans Verbael bezit een Ford Capri en vertelt over 
deze hobby.

Mondomijn heeft de eerste paal geslagen 
voor de nieuwbouw. Het fundament is 
gelegd en het gebouw gaat de hoogte in. 
Net als bij de nieuwbouw staan de ontwik-
kelingen bij Mondomijn ook niet stil. Mon-
domijn biedt naast basisonderwijs en kin-
deropvang, diverse extra arrangementen.

Zaterdag 23 november hebben De Bran-
deliers carnaval afgetrapt in Hoftempel 
’t BrandPunt. Allereerst is er afscheid ge-
nomen van Prins Eric l. Daarna werd die 
nieuwe prins onthuld, Prins Patrick l. De 
dansgarde had als eerste een cadeau, en 
wel een volledige nieuwe dans van alle 
groepen.

8 december was er in Brandevoort weer 
een gezellige wintermarkt. Veel bezoe-
kers die genoten van de sfeer, van een 
kop warme chocolademelk of glühwein 
onder de Markthal, van alle optredens en 
natuurlijk van de koopwaar die werd aan-
geboden. Het was wederom een sfeervol 
succes!
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en verder:
7 wijkhuis
9 wijkraad

21 ondernemer
19 kijkje thuis

29 Carolus Borromeus College
31 Wensschoen

43 puzzel / brandjes
47 even de wijk uit

48 kleurplaat
49 uitslag kleurplaat wedstrijd

50-51 infopagina’s

De Markthal van Brandevoort staat er al 
sinds 2003. Sinds kort zijn de gebruiks-
mogelijkheden van de markthal sterk 
uitgebreid. Er is een extra set zeilen aan-
geschaft, waardoor er meer beschutting 
kan zijn onder de markthal. De markthal 
is vooral bedoeld om wijkactiviteiten mo-
gelijk te maken.

41
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Redactioneel 
december 2013

De redactie
foto: Rianne van Lierop

Carnaval komt eraan en in deze Brandevoor-
ter Courant wordt onze eigen carnavalsver-
eniging De Brandeliers onder de loep geno-
men. Zij organiseren heel veel activiteiten: 
van de zwetsmiddagen tot Leutfestijn en kin-
dercarnaval. Maar ook het Zonnebrandfesti-
val en de Back 2 School Party worden door 
de Brandeliers georganiseerd. Verder kunt u 
in dit nummer alles lezen over Prins Patrick I.

De Wijkraad roept alle bewoners op mee te 
denken en mee te schrijven aan het Wijkac-
tieplan (WAP). De volgende onderwerpen 
komen aan bod: wonen, jeugd en jongeren, 
senioren, winkelen, leren en onderwijs, vrije 
tijd, zorg en ondernemen. Op drie avonden 
in januari en februari zullen professionals 
op het gebied van jeugd, senioren, gezond-
heidszorg, handhaving, maatschappelijke or-

ganisaties, onderwijs, en ondernemen zullen 
hun licht over deze thema’s laten schijnen. 

Rest ons nog onze lezers en adverteerders 
een goed en gezond 2014 te wensen. Wel-
licht ontmoeten wij elkaar op de nieuwjaars-
receptie op 5 januari, waar ook de Bran-
devoorter van het jaar bekend zal worden 
gemaakt. •
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Zondag 5 januari 14.30 uur
Brandevoorter van het jaar
Brandevoort kent vele vrijwilligers die zich 
actief inzetten voor hun omgeving. Om deze 
vrijwilligers ook een keer in de spotlights te 
zetten, is enkele jaren geleden de verkiezing 
voor Brandevoorter van het jaar in het leven 
geroepen. Medewijkbewoners dragen vrijwil-
ligers die voor deze bijzondere titel in aan-
merking komen. Op 5 januari maken we de 
persoon en de groepering bekend die deze 
eretitel voor een jaar mag dragen. U bent uit-
genodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Zondag 5 januari
Nieuwjaarsreceptie vd Wijkraad
Na de uitreiking van de titel Brandevoorter 
van het jaar is er in ’t BrandPunt de nieuw-
jaarsreceptie, een initiatief van de Wijkraad. 
U bent van harte welkom om andere wijk-
genoten een goed en voorspoedig 2014 te 
wensen.

Dinsdag 7 en 21 januari
Vergadering Dagelijks Bestuur 
Wijkraad
De Wijkraad is vanuit Brandevoort gespreks-
partner voor de gemeente Helmond over het 

(maatschappelijk) welzijn in de wijk: onder-
wijs, verkeer, zorg en veiligheid. Om deze 
rol goed te vervullen is contact met wijk-
bewoners is essentieel. U kunt uw mening, 
wensen en problemen over de wijk met de 
Wijkraad delen. Tijdens de vergaderingen 
van het Dagelijks Bestuur is hiervoor tussen 
19.30 en 20.00 uur een openbaar gedeelte 
ingepland.

Donderdag 16 januari
Voorverkoop Zwetsavonden
De voorverkoop van de Zwetsavonden is op 
donderdag 16 januari van 19.00 tot 20.00 
uur in ’t BrandPunt in het tweede gedeelte 
van de grote zaal Schutsboom 2.

Zondag 19 en 26 januari
Zwetsmiddag 50+
Tijdens de Zwetsmiddagen 50+ in ’t Brand-
Punt kunt u genieten van de beste tonproa-
ters en entertainmentgroepen uit de regio. U 
kunt tevens genieten van een heerlijk drie-
gangen diner.

Dinsdag 28 januari
Liederentafel
Op dinsdag 28 januari, de laatste dinsdag 

van de maand, bent u weer welkom om mee 
te doen aan de Liederentafel in ‘t BrandPunt. 
Meer info: w.fabrie1@chello.nl.

Vrijdag 31 januari
Seniorenconvent
Elke laatste vrijdag van de maand wordt in 
’t BrandPunt besproken wat de ouderen in 
de wijk bezighoudt. U bent van harte uitge-
nodigd. 

Wat er te gebeuren staat
Woensdag 5 en donderdag 6 februari
Inschrijven Kindervakantieweek

Zaterdag 8 februari-Eerste Zwetsavond

Donderdag 13 februari-De voorverkoop kin-
dermiddagen carnaval van 19.00-20.00 uur 
in het tweede gedeelte van de grote zaal 
Schutsboom 2

Zaterdag 15 februari-Tweede Zwetsavond

Zaterdag 22 februari-Derde Zwetsavond

Dinsdag 25 februari-Liederentafel •

Wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Paul Stege
foto: Rianne van Lierop
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Nieuws van de Wijkraad

Wijkenoverleg Helmond
Op 5 november vond het gemeentelijk wij-
kenoverleg plaats. Een greep uit de bespro-
ken onderwerpen:

Helmond Sport 
Helmond Sport lanceert Street League. Dit 
is een voetbalcompetitie tussen de verschil-
lende wijken op trapveldjes en speelterrei-
nen. De competitie is opgezet voor jeugd van 
twaalf tot zestien jaar. Contactpersoon voor 
Brandevoort is Stef Stevens. 

Stadswacht en wijkgericht werken 
De stadswacht neemt deel aan signalerings-
teams in de wijken. In Brandevoort is het 
signaleringsteam geïntegreerd in de Brede 
Wijkraad.

rabobank
De Rabobank daagt voor het komende jaar 
mensen uit om unieke projecten te beden-
ken. Projecten die mensen in beweging 
brengen; die verbinding maken. Rabobank 
wil ook op andere manieren als bank aan-
wezig zijn door het meedoen van medewer-
kers in de wijken. De bank heeft in onze 
wijk Wendy Maas en Sander Veldhoen als 

wijkambassadeurs, die de gesprekspartners 
zijn voor wijkraden en individuele personen.

Gemeentelijke website 
Er komt een eenvoudige algemene site met 
enkele ‘tegeltjes’, met links naar de wijkweb-
sites, stedelijke buurtpreventiesite (beheerd 
door Helmond-Oost) en stedelijke activitei-
tenkalender (van onze eigen Herbert van 
Reth).

Budgetten 2014 
De budgetten voor 2014 moeten nog door 
de gemeenteraad worden vastgesteld. Ver-
wacht wordt dat die budgetten hetzelfde zijn 
als in 2013. 

Buurtavond Helmond
Om alle wijkraden jaarlijks te bedanken voor 
hun inzet organiseert de gemeente elk jaar 
een inhoudelijk zeer interessante avond. Aan 
Brandevoort de eer om de organisatie van de 
Buurtavond 2014 op zich te nemen

Vergadering DB
Bij de vergadering van het Dagelijks Bestuur 
van de Wijkraad van 12 november werd ken-
nis gemaakt met twee kandidaatbestuursle-

den, namelijkDiane van den Einden en Hen-
ryk Mikolajczyk. 

De Brede Wijkraad 
Op 26 november heeft de Brede Wijkraad 
(BW) vergaderd. Diverse zaken zijn bespro-
ken. Onder andere nieuwe skatebaan, die 
bijna klaar is. Die gaan we in het voorjaar 
feestelijk openen Tegelijk zal ook de naast-
gelegen BMX-baan een leuke happening 
organiseren, waardoor het weer feest wordt 
aan de Kaldersedijk! 

De Winkeliersvereniging en het Carolus Bor-
romeuscollege gaan samen zorgen voor een 
kunsttentoonstelling in de lege winkelpan-
den in De Veste. De stadswacht zal de vol-
gende bijeenkomst een presentatie van hun 
werkzaamheden in Brandevoort verzorgen. 
Er zijn een aantal bijeenkomsten gepland die 
elders in de BC zijn vermeld met een toe-
lichting. De data zijn 14 januari en 4 en 18 
februari, telkens van 20.00 tot 22.00 uur. 

Mocht u opmerkingen hebben of iets willen 
weten, meld u dan bij het secretariaat van de 
Wijkraad Brandevoort (wijkraad.secretaris@
brandevoort.org). •

Holke Flapper
foto: Han Ermens

Ook in de maand november vonden er diverse belangrijke besprekin-
gen plaats. Navolgend een korte weergave van de verschillende bespre-
kingen en ontwikkelingen van uw Wijkraad Brandevoort.

Diane van den Einden Henryk Mikolajczyk



www.brandevoortercourant .n l

1010

www.brandevoortercourant .n l



nummer 10 •  december 2013

11

Evenementenregelaar 
U regelt het verkeer op een afgesloten tra-
ject. Denk bijvoorbeeld aan parkeerplaatsen 
waar u zorgt dat alles in goede banen wordt 
geleid, dat auto’s en fietsen aaneengesloten 
worden geplaatst, dat de bezoekers hun weg 
vinden en dat u informatie verstrekt waar no-
dig. U bent minimaal zestien jaar. U krijgt een 
cursus aangeboden van vijf avonden van elk 
ongeveer anderhalf uur.

Verkeersregelaar
U regelt het verkeer, geeft indien nodig aan-

wijzingen hoe een bestemming kan worden 
bereikt, zorgt voor de veiligheid van het pu-
bliek. U bent minimaal achttien jaar. De oplei-
ding duurt vier à vijf zaterdagochtenden. 

EHBO’er
U volgt een opleiding tot EHBO’er. Dit zijn 
ongeveer twaalf cursusavonden van twee 
uur of drie zaterdagen (van 9.00 tot 17.00 
uur), waarbij het examen op de derde dag 
wordt gehouden. Het aantal cursisten is mi-
nimaal vijf en maximaal twaalf. Na deze cur-
sus bent u gediplomeerd EHBO’er. U bent 

onder meer in staat om de Automatische 
Externe Defibrillator (AED), die op steeds 
meer plaatsen beschikbaar is, te bedienen. 
U wordt ingeschreven in het register van het 
Oranje Kruis. 
Alle hierboven genoemde opleidingen mag 
u op uitnodiging van de Wijkraad kosteloos 
volgen. Wel vragen wij van u dat u zich regel-
matig beschikbaar stelt voor evenementen.

Bel of e-mail voor informatie of deelname 
naar Thieu Tonnaer (m.tonnaer@upcmail.nl, 
51 08 32). •

Cursussen
aangeboden door de Wijkraad

Tijdens de vele evenementen in Brandevoort zijn de evenementen-, ver-
keerregelaars en EHBO’ers van groot belang. Zij zorgen mede voor het 
slagen van een evenement. Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 
een van deze taken op zich willen nemen. Graag mensen die de wijk 
kennen, en die veelal ook in de wijk wonen. Hieronder wordt beschreven 
wat de taakinhoud en welke opleiding u daarvoor aangeboden wordt.

Windows XP verdwijnt. Wat nu?

ComputerClub geeft advies

Zoals misschien bekend is zal Microsoft in 
april 2014 de ondersteuning voor Windows 
XP stopzetten. Dat betekent nogal wat. Al-
lereerst is Windows XP wereldwijd nog 
steeds het meest gebruikte systeem op 
pc’s en notebooks. Het stopzetten van de 
ondersteuning betekent dat al die gebrui-
kers tegen problemen aan kunnen lopen, 
doordat er immers geen beveiligingsupdates 
meer komen. Microsoft zal ook stoppen met 
de wekelijkse uitrol van pleisters (hot fixes) 
voor het dichten van nieuwe lekken. Er wordt 
nu al geopperd, dat cybercriminelen alvast 
nieuwe beveiligingslekken aan het opsporen 
zijn, om die straks grootschalig in te kunnen 
zetten. De verwachting is dan ook dat Win-
dows XP na april 2014 zeer snel een zeer 
onveilig operating systeem (OS) zal worden 
waarmee je beter maar niet meer op internet 
kunt gaan. In elk geval is het onder de nieu-
we regels van de banken uit den boze dat 
Windows XP dan nog gebruikt wordt voor 
het internetbankieren.

Maar wat dan? Zijn er alternatieven? En zo 

ja, waar kun je dan terecht voor advies en 
ondersteuning? Goede vragen, maar wel 
met voor de Brandevoorters een gemakke-
lijk antwoord: namelijk bij de ComputerClub 
Brandevoort. 

Allereerst zal de ComputerClub, bij voldoen-
de belangstelling, een voorlichtingsavond 
organiseren. De verschillende mogelijkhe-
den zullen dan op een rijtje worden gezet 
en met voorbeelden worden toegelicht. Na-
tuurlijk komt de mogelijkheid aan bod om 
een overstap naar Windows 8.1 te overwe-
gen. Echter is de bediening van Windows 
8.1 nogal wat anders dan die van XP, daar 
moet je aan wennen. Verder is een directe 
upgrade van XP naar Windows 8.1 niet 
meer mogelijk. Dus hoe pak je dat dan aan? 
Ook hier kan de ComputerClub helpen met 
een cursus.

Er zijn echter meer alternatieven. Misschien 
is dit wel een goed moment om naar een van 
de gebruikersvriendelijke gratis alternatieven 
over te stappen, op basis van het OS Linux. 

Hierbij kun je denken aan Ubuntu, of de door 
de landelijke computerclub HCC aanbevolen 
versie Linux Mint. Van beiden kunnen we la-
ten zien, wat dit gaat betekenen. 
Stopzetten van de XP-ondersteuning kan 
misschien ook betekenen, dat je jouw com-
puterbehoefte op een heel andere wijze wil 
gaan invullen. Overstappen op een tablet 
computer van Apple of een van de vele mer-
ken met Android bijvoorbeeld. Of naar nog 
een alternatief, het Chromebook? Is dat wel 
een volwaardige vervanging voor de pc? Ga 
je dan iets missen? Of juist niet? Vragen 
waarop de ComputerClub het antwoord kan 
geven en die ook bij de uitvoering onder-
steuning kan bieden in de vorm van cursus-
sen en het maandelijkse inloopuur. 

Heeft u belangstelling of wenst u ondersteu-
ning, meldt u zich dan nu aan op de website 
van de ComputerClub Brandevoort (http://
computerclub.brandevoort.org) door het in-
vullen van het inschrijf- of contactformulier. 
Wij zullen u dan op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen en activiteiten.•

Rinus van Weert
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In gesprek met…
CS De Brandeliers

Annelies Hoolmans
foto: Jan Dijstelbloem

Wat is C.S. De Brandeliers pre-
cies en wanneer is de stichting 
opgericht?
Carnavalsvereniging De Brandeliers is opge-
richt op 28 februari 2008. Op 16 juni 2009 
is de vereniging overgegaan in een stichting. 
Het is begonnen als een gezellige vrienden-
groep en dat is het eigenlijk nog steeds.

Wie is bij de organisatie betrok-
ken?
De organisatie bestaat uit vrijwilligersleden 
van De Brandeliers die zich inzetten om car-
naval in Brandevoort op de kaart te zetten. 
Ze zijn bestuurlijk, in commissies, en/of als 
andere behulpzame vrijwilligers actief en wor-
den ondersteund door het geüniformeerde 
deel: de dansgarde, de (ex)prinsen, de raads-
dames en natuurlijk de Raad van 11 (alles in 
willekeurige volgorde). Samen dragen zij het 
visitekaartje van De Brandeliers uit.

Wat is het doel en hoe wordt dit 
bereikt?
Het doel is om het sociaal maatschappelijk 
belang in onze wijk te vergroten, door activi-
teiten te organiseren voor jong en oud. Het 
gaat allang niet meer alleen om carnaval. Het 
is carnaval, in combinatie met diverse activitei-
ten in, en vooral voor de wijk, georganiseerd 
door een gezellige vriendengroep.
Een voorbeeld van sociale aspecten zijn het 
scholenbezoek op vrijdag voor carnaval en 
het ouderenbezoek aan dagopvang Palla-
dium. Maar ook de Gulden Snor waar we een 
steuntje in de rug geven voor mensen die het 
(even) moeilijk hebben en de Club van 111 
om ondernemers kennis met elkaar te laten 
maken.

Hoe vaak komen jullie bij el-
kaar?
Het bestuur en de commissies komen het 
hele jaar door tenminste één maal per maand 

bijeen. De dansgarde start met trainen vanaf 
april, en doet dit wekelijks tot aan hun eerste 
optreden op het Leutfestijn. Het geünifor-
meerde deel start vanaf november met het 
bezoeken van bevriende carnavalsverenigin-
gen en is aanwezig bij alle carnavalsactivitei-
ten in onze Hoftempel ’t BrandPunt. Deze ac-
tiviteiten duren tot en met de carnaval. Naast 
carnaval worden er tal van andere activiteiten 
georganiseerd, waar vrijwilligers en Brande-
liers door het jaar heen voor bij elkaar komen.

Hoogtepunten?
Dat we het afgelopen jaar zijn uitgeroepen tot 
Brandevoorter groepering van het jaar, wat 
een stimulans is om door te gaan met wat 
we bereikt hebben en het sociaal maatschap-
pelijke belang in de wijk daarmee verder te 
vergroten.

Natuurlijk is de jaarlijkse bekendmaking van 
onze nieuwe Prins op het Leutfestijn ook een 
terugkerend hoogtepunt.

Het Zonnebrandfestival dat jaarlijks in het 
eerste weekend na de zomervakantie geor-
ganiseerd wordt, is ook een onderdeel van 
De Brandeliers. Inmiddels traditioneel is de 
grote disco met veel foute dance classics op 
zaterdagavond, de Back 2 Schoolparty op vrij-
dagavond voor jeugd van groep 8 tot en met 
vijftien jaar en de ludieke sportmiddag op de 
zondag.

We zijn natuurlijk ook erg trots op onze dans-
gardes. De junioren hebben de eerste prijs 
op het Stillekes Gezelligheids-dansmariekes-
toernooi behaald. Maar ook de senioren lieten 
zich niet onbetuigd en behaalden de tweede 
plaats. Een hele prestatie, omdat de dansgar-
des nog maar voor het tweede jaar meedraai-
en. We zien het ook iedere keer weer als een 
hoogtepunt als het ons lukt weer een onder-
scheidende carnavalswagen te maken. 

Wat zou er verbeterd kunnen 
worden?
Mensen binnen en buiten Brandevoort en-
thousiast proberen te maken om vrijwilliger te 
worden, zodat er nog breder georganiseerd 
kan worden. Je kunt hierbij bijvoorbeeld den-
ken aan: de prinsbekendmaking (Leutfestijn), 
jeugdactiviteiten, knutselen voor de optoch-
ten, muziek maken, et cetera. Eigen ideeën 
zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Een ander verbeterpunt is meer samenwer-
king met andere groeperingen binnen Bran-
devoort om de krachten te bundelen. Voor-
beelden hiervan zijn op dit moment: met SV 
Brandevoort voor het zeskamp tijdens het 
Zonnebrandweekend, Stichting Brandevoort 
in Actie voor de 50+ zwetsmiddagen, -avon-
den en kindermiddagen.
Iedereen roemt de activiteiten die we in Bran-
devoort op de kaart zetten, maar vers bloed 
kan een nieuwe impuls geven om deze acti-
viteiten te verbeteren. Zo kunnen activiteiten 
nog beter georganiseerd worden, en kunnen 
we zorgen dat deze activiteiten onderschei-
dend blijven.

Hoe weten mensen jullie te vin-
den?
Via sociale media, onze website http://www.
brandeliers.com, e-mail (info@brandeliers.
com), op activiteiten en via direct contact met 
onze leden. Er is vanaf heden ook een heuse 
informatiekraam met alle informatie over De 
Brandeliers. Deze stand was voor het eerst 
te bezoeken op het Leutfestijn afgelopen no-
vember.

Toekomstplannen?
Het algemeen doel is te groeien, zodat we 
nog meer kunnen betekenen binnen de wijk 
als carnavalsstichting. Daarnaast het huidig 
concept verbeteren en uitbreiden. Zoals al 
eerder gezegd, proberen we de betrokken-
heid en samenwerking in de wijk te vergroten.

Wensen voor de toekomst?
Ook bij C.S. De Brandeliers betekent meer 
sponsors, meer ondersteuning (financieel of 
door middel van diensten) en dus meer acti-
viteiten. Nieuwe sponsors blijven dan ook van 
harte welkom. 
Ook willen wij graag meer voor de jeugd en 
de ouderen betekenen. Ideeën en hulp hierin 
zijn van harte welkom. Een voorbeeld voor 
een wens die we hebben voor de jeugd, is het 
oprichten van een jeugdraad met een jeugd-
prins.

Dank je wel voor dit verhelderende gesprek. 
Volgende maand Brandeleros in deze rubriek. •
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Doe mee met het 
wijkactieplan 2014-2016

Een wijkactieplan (WAP) is een formele af-
spraak tussen de wijk en de gemeente over 
concrete zaken en activiteiten die wij de ko-
mende twee jaar echt gaan uitvoeren. Dus 
geen vage plannen, maar echt concrete za-
ken, die ook echt gerealiseerd worden. Uw 
wijkraad kan en mag dat natuurlijk niet al-
leen opstellen. Wij hebben u daarvoor nodig.
De Wijkraad vraagt wijkbewoners mee te 
denken, mee te discussiëren en ideeën aan 
te dragen om het WAP 2014-2016 op te 
stellen. Op drie avonden zullen allerlei pro-

fessionals op het gebied van jeugd, senioren, 
gezondheidszorg, handhaving, maatschap-
pelijke organisaties, onderwijs, ondernemen 
et cetera ons begeleiden om het WAP op te 
stellen. We doen dat aan de hand van acht 
thema’s, te weten: wonen, jeugd en jongeren, 
senioren, winkelen, leren en onderwijs, vrije 
tijd, zorg en ondernemen.
Het wijkactieplan voor de periode 2014-
2016 wordt opgesteld in drie bijeenkomsten 
in ‘t BrandPunt. Op 14 januari, 4 februari 
en 18 februari, telkens van 20.00 tot uiter-

lijk 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Op 
2 maart hebben we nog een reserveavond 
gepland. 
Wij hebben u nodig om een WAP te maken 
waarvan we kunnen zeggen dat het door en 
voor de wijk is gemaakt. Dit is uw kans om 
die zaken te benoemen die u bezig houden. 
U kunt meedoen aan de opbouw van onze 
wijk.
Meld u vooraf aan bij: wijkraad@brandevoort.
org. Hopelijk zien we veel wijkbewoners op 
14 januari en op 4 en 18 februari. •

Holke Flapper

De wandelclub van de KBO-St. Lucia is 
gestart met een groep wandelaars op 
woensdagmiddag. Wij starten om 13.30 uur 
tegenover de ijssalon Nemanjo en wande-
len ongeveer zeven kilometer in een rus-

tig tempo. Na één uur wandelen is er een 
koffiepauze. We zijn terug om 16.00 uur. 
Daarnaast wandelen wij ook op maandag-
avond tien kilometer in een vlotter tempo. 
We vertrekken dan vanaf dezelfde plaats 

om 18.45 uur en zijn terug om 21.00 uur. Er 
zijn geen kosten aan verbonden, dus kom 
mee wandelen! Voor informatie kunt u bel-
len naar de coördinator Martien Verstijnen 
(52 46 26). •

Wandel mee

Vorig jaar had de Kapiteinpiet de opdracht 
om een boot voor Sinterklaas te regelen. Dit 
is toen niet helemaal goed gegaan, want ze 
had een reddingsboot geregeld. Niet echt 
een waardig vervoersmiddel voor de Sint. 
Dit jaar heeft ze opnieuw de kans gekregen 
en jawel, een waardig vervoersmiddel was 
het zeker! Een jacht! Met een dakje tegen 
de regen! Want gedurende de ochtend leek 
het erop dat Sinterklaas niet droog in Bran-
devoort aan zou komen, maar precies vanaf 
het begin van de intocht totdat het feest in 
de Markthal afgelopen was, is het droog ge-
weest. Weer heeft Sint geluk gehad met het 
weer in Brandevoort, zoals bijna alle jaren.
De stoel van Sinterklaas was kwijt, dus met-
een toen Sinterklaas op het schoolplein van 
De Vendelier aankwam, is dit aan hem ver-
teld. De Stoelenpiet probeerde met man en 
macht om de stoel te vinden, wat niet met-
een lukte. Onderweg heeft ze zelfs bij men-
sen aangebeld om te vragen of de stoel mis-
schien daar was. Tevergeefs…
Na de intocht die weer door velen werd mee-
gelopen, barstte het feest onder de Markthal 
los. Met Silvio en Dave weer als presenta-

toren, werd het een supergezellig uur met 
veel zang en dans. En natuurlijk de Stoelen-
piet en de Pieten die de stoelendans deden. 
Stoelenpiet dacht een aantal keer de stoel te 
hebben gevonden, maar dit bleken toch niet 
de stoel van de Sint te zijn. Totdat uiteindelijk 
de echte stoel van Sinterklaas tevoorschijn 
kwam! 

Na het uitreiken van de prijzen aan de prijs-
winnaars van de prijsvraag, was het tijd voor 
Sinterklaas om het publiek in te gaan en de 
kinderen nog even extra aandacht te geven. Hij 
heeft genoten van weer een schitterende dag 
in ons Brandevoort en heeft gezegd dat hij er 
volgend jaar zeker weer bij wil zijn. Hij wil dit 
feestje in onze wijk zeker niet meer missen! •

Terugblik op de intocht van 
Sinterklaas

foto: Vincent Knoops
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Serge van de Brug  

   

 

De allerbeste wensen voor  

2014! 
       
Als geboren en getogen Helmonder en 
inwoner van onze wijk Brandevoort heb ik als 
lid van de gemeenteraad de eer uw belangen 
te mogen behartigen.  
 

Bedankt voor het door u in mij gestelde  
vertrouwen en voor uw input. 
 

Op 19 maart  reken ik weer op uw steun, 
zodat ik mij opnieuw kan inzetten om onze  
wijk Brandevoort nog aantrekkelijker te 
maken.  
 
    

Helmond 
 

vvdhelmond.nl 

Buurtzorg, een natuurlijk  
alternatief voor thuiszorg

Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorga-
nisatie die al op veel plaatsen in Nederland 
actief is. Ook in Helmond. 
Op de laatste bijeenkomst van het Senio-
renconvent op 29 november was het Buurt-
zorgteam Helmond-West uitgenodigd om te 
vertellen over het werk dat zij onder andere 
in Brandevoort doen. Ingrid Rozema en Carin 
van Kemenade, beiden werkzaam als ver-
pleegkundigen bij Buurtzorg Helmond-West, 
gaven ons enthousiast informatie die wij 
graag delen met de BC-lezers.
Goede zorg thuis vraagt, naast de familie- 
en vriendenkring van de cliënt (lees patiënt) 
ook professionele hulp en toegewijde be-
langstelling voor de persoonlijke situatie van 
de cliënt. In de praktijk wil dat zeggen dat er 
zo snel mogelijk ingespeeld moet worden op 
zorgvragen. Samen zoeken naar oplossingen 

om hierdoor grotere problemen te voorko-
men. Buurtzorg levert hiervoor de professi-
onele zorg en regelt de zaken eromheen en 
zorgt dat iemand zelf kan blijven beslissen 
over wat er in zijn of haar persoonlijke situ-
atie nodig is.
Door dit autonome team en het ontbreken 
van de vaak dure managementlagen zijn de 
kosten van Buurtzorg laag. Hiervoor is een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage ver-
plicht. Er kan hulp worden aangevraagd door 
de patiënt/cliënt zelf of door verwijzing bij 
het ontslag uit het ziekenhuis en dergelijke.
De werknemers van Buurtzorg zijn onderver-
deeld in kleine zelfstandige teams van maxi-
maal twaalf werknemers, onderverdeeld in 
gespecialiseerde verpleegkundigen bijvoor-
beeld op het gebied van verzorging van pa-
tiënten met kanker of patiënten met COPD 

(verzamelnaam voor verschillende longaan-
doeningen) en wijkziekenverzorgenden.
 
Omdat bijblijven op de diverse vakgebieden 
en ontwikkelingen bij Buurtzorg hoog in het 
vaandel staat, nemen medewerkers jaarlijks 
verplicht deel aan bijscholingen. 
Buurtzorg Helmond-West werkt regelmatig 
voor cliënten in Brandevoort. Hierdoor heb-
ben zij in onze wijk ook al naam opgebouwd. 
Buurtzorg streeft ernaar om het aantal pro-
fessionele zorgverleners rond een cliënt zo 
klein mogelijk te houden. Het team bestaat 
in het algemeen uit twee tot drie personen. 
U kunt zich voorstellen dat dit door cliënten 
als heel prettig wordt ervaren. 
Wilt u meer weten over Buurtzorg Helmond, 
neem dan contact op via 06 127 455 22 of 
helmond@buurtzorgnederland.com. •

Marga Dobma
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Looptraining uitgelicht

Boot camp
Een leuke trainingsvorm is de boot camp, 
een methodiek die overgewaaid is uit Ame-
rika en die gebaseerd is op de trainings-
routine van het Amerikaanse leger. Bij deze 
training maak je gebruik van allerlei objecten 
die in de openbare ruimte te vinden zijn en 
die je op je pad tegenkomt. Een rij fietsen-
rekken vormt een prima zigzagparcours, een 
stenen muurtje een plateau waarop oefenin-
gen worden gedaan ter versterking van de 
beenspieren. Trappen worden benut om de 
hartslag op te jagen, een rij lantaarnpalen 
om sprintjes te oefenen. En de ondergrond, 
waar dan ook, leent zich voor eindeloos veel 
oefeningen zoals bokspringen, planken, krui-
wagentje en natuurlijk push ups. Dit alles dus 
niet in een bedompt en zweterig fitnesslo-
kaal, maar gewoon buiten, in de frisse lucht.

Bekijks
Als bootcampers trekken we behoorlijk wat 
bekijks. Het is dan ook niet alledaags om 
een groep in strakke outfits gehulde dames 
en heren estafettetikkertje te zien spelen 
te midden van het winkelende publiek. Of 
boksbewegingen en karatetrappen te zien 
uitdelen naar niemand in het bijzonder. Of 
te zien tijgeren over een gemeentelijk plant-
soen. De boot camp is dan ook niet bepaald 
een training die je in je eentje overweegt. 
Het is een echte groepstraining. Als groep 
motiveer je elkaar, hou je het gezellig en 
werk je bijna ongemerkt aan je conditie, 
spierkracht, souplesse en explosiviteit. Een 
boot camp training is nooit saai. De tijd vliegt 
voorbij en voor je het in de gaten hebt, zit je 
thuis alweer achter een welverdiende, dam-
pende mok thee.

Voor iedereen
Al liggen de wortels van de boot camp in 
het Amerikaanse leger, erg streng of zwaar 
hoeft zo’n training niet te zijn. De boot camp-
trainingen van Lopersgroep Brandevoort 
worden - net als de reguliere trainingen 
- verzorgd op verschillende niveaus. Met 
andere woorden: zowel mensen met alleen 
een basale conditie als de meest doorge-
winterde sportfanaten komen tijdens deze 
trainingen aan hun trekken. Lopersgroep 
Brandevoort werkt met een uitgekiend trai-
ningsschema. Naast allerlei andere type 
trainingen, worden boot camptrainingen on-
geveer eenmaal per kwartaal verzorgd. Wie 
wil weten welk type training wanneer op het 
programma staat, kan terecht op de website 
www.lopersgroepbrandevoort.nl/trainingen.
html. •

Trudy van Horne

Wie traint bij Lopersgroep Brandevoort weet zich verzekerd van een 
goede loopscholing. Er wordt namelijk niet alleen hardgelopen; er is ook 
aandacht voor zaken als looptechniek, schoeisel, kleding en voeding. 
Daarnaast worden verschillende typen trainingen gegeven om uithou-
dingsvermogen, snelheid of lichaamshouding te verbeteren. Voorbeel-
den zijn: langere duurtrainingen in een wat lager tempo, intervaltrainin-
gen met diverse versnellingen, boslopen ter versterking van knieën en 
enkels, ontspannen tochtjes in eigen tempo en testlopen om met enige 
regelmaat te kunnen meten of dit alles ook leidt tot betere prestaties.



nummer 10 •  december 2013

19

Kijkje thuis

Marcel van Aert (37 jaar) en Marcelle van 
Calveen (38 jaar) wonen sinds september 
2006 aan de Kolkbeemden 28. Zij zijn de 
eerste bewoners van deze tweekapper, die 
is gevestigd in het deel Brand van Brande-
voort. Hun twee kinderen Boreas (5 jaar) en 
Alexander (2 jaar) zijn lekker aan het spelen 
in de speelkamer als ik de huiskamer bin-
nenloop. 
In dit deel van Brandevoort hebben de huizen 
oranje daken. Marcelle en Marcel wonen aan 
het begin van de lange straat Kolkbeemden. 
“We hoefden niet te loten voor dit huis. Onze 
eerste voorkeuren waren al vergeven, maar 
toen de makelaar dit kavelnummer gaf wil-
den we graag dit huis kopen,” aldus Marcelle. 
“Voordat we gingen verhuizen van de flat aan 
de Montgomerylaan in Eindhoven naar dit 
huis, hebben we, direct tijdens de bouw, de 
woonkamer aan de achterzijde uitgebouwd 
en de garage bij de woonkamer getrokken. 
Hierdoor is de woonkamer L-vormig gewor-
den. Na de komst van de kinderen hebben 
we de omgebouwde garage, die fungeerde 
als eetkamer, omgetoverd tot de speelkamer 
van de kinderen. 
Als je binnenkomt via de hal kom je in een 
gezellige woonkamer, modern ingericht met 
prachtige foto’s aan de muur van de Belgi-
sche fotograaf Marc Lagrange en een aantal 
Aziatische schilderijen die herinneren aan 
een van de vele reizen die ze samen hebben 
gemaakt. Vanuit de woonkamer heb je aan 
de voorzijde een half open moderne witte 
keuken met een grote erker. Via de living kijk 
je door de openslaande deuren, die de ge-

hele breedte van de achterzijde van het huis 
beslaan, in de tuin. “Heerlijk om alle deuren 
in de zomer open te gooien, geven ze allebei 
aan. Net als vele tuinen in de wijk is ook deze 
kindvriendelijk ingericht met een klimrek en 
een schommel. Marcel: ‘Het is goed toeven 
in onze tuin op het zuidwesten.” 
Op de eerste verdieping tref je naast de badka-
mer drie slaapkamers en een verdieping hoger 
ligt nog een slaapkamer. Een van de slaapka-
mers is omgebouwd tot inloopkast voor Mar-
celle, iets waar menig vrouw jaloers op is.
Beiden zijn geboren en getogen in Brabant. 
Marcel is opgegroeid in West-Brabant. Mar-
celle heeft jaren gewoond in Eindhoven en 
Eersel. Toen ze ging studeren, vertrok ze 
naar Maastricht. Tijdens haar studie is ze 
via een vriendin, die haar meenam naar een 
verjaardagsfeest in Eindhoven, Marcel te-
gengekomen. Na een aantal jaren gingen ze 
samenwonen in Eindhoven en in 2004 zijn 
zij getrouwd.
Marcel werkt bij Accenture als senior mana-
ger. Marcelle is, na jaren te hebben gewerkt 
als advocaat, sinds kort gestart als zelfstan-
dig juridisch adviseur gespecialiseerd in ar-
beidsrecht. “Na de geboorte van Alexander 
heb ik ervoor gekozen om een tijdje niet te 
werken. Nu de kinderen wat ouder zijn, heb 
ik de stap naar zelfstandig ondernemerschap 
genomen. Op deze manier kan ik mij in mijn 
werk volledig richten op mijn specialisme, ar-
beidsrecht. Alexander is nog thuis en Boreas 
gaat doordeweeks naar school, de Vendelier. 
Na schooltijd kunnen de kinderen vaak bui-
ten spelen met de vele kindjes in de buurt.”

Creatief zijn ze allebei. Marcel volgt een 
cursus portretfotografie, Marcelle richt zich 
sinds kort op modeltekenen. “Ik teken nog 
maar net en Marcel is vier maanden geleden 
gestart met die cursus, dus er hangt inder-
daad nog geen materiaal van ons hier aan 
de muur,” krijg ik als reactie van Marcelle als 
ze mijn blik langs de muren ziet gaan. Boreas 
en Marcel zijn geregeld te vinden bij de jud-
overeniging De Hechte Band. Marcelle zoekt 
haar beweging meer bij zumba en fitness. 
Allebei zijn ze zeer te spreken over de stijl 
van Brandevoort. Voordat ze deze kavel 
kochten, keken ze ook naar de plannen van 
Meerhoven, maar deze moderne stijl van 
bouwen vonden ze minder aansprekend. Het 
voordeel van Brandevoort is dat de winkels 
centraal gelegen zijn en het station is dicht-
bij. “Er mogen best nog wel wat winkels bij 
komen. Ook een kindvriendelijk restaurant in 
de wijk zou ook een pre zijn,” aldus Marcel. 
Het aantal evenementen dat door tal van 
vrijwilligers en de winkeliers wordt georga-
niseerd maakt de wijk levendig. “Onlangs zijn 
we naar Zwarte Pieten Dag en Dickensnight 
geweest.” Wat hen totaal niet aanspreekt zijn 
de campagneborden rondom Brandevoort, 
over de wijk Brandevoort. De teksten geven 
een vertekend beeld van de wijk en de be-
woners. 
Op de vraag of ze nog een keer willen ver-
huizen, geven ze allebei een bevestigend 
antwoord. “Wij willen best nog wel eens een 
iets groter huis kopen met een grotere tuin. 
Wie weet wat de toekomst nog brengt, voor-
lopig zitten we hier goed.” •

foto: Rianne van Lierop
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Een ambacht leren in eigen regio 

Het Ambachtshuis Brabant

Liesbeth Neef (rechts op de foto) is op 2 
mei 1963 geboren in Gouda als oudste in 
een gezin dat bestaat uit vader, moeder en 
twee broers. Haar vader was werkzaam als 
zelfstandige met een administratiekantoor 
voor het MKB en is inmiddels gepensio-
neerd. Haar moeder is werkzaam geweest 
als onderwijzeres in het basisonderwijs en 
had daarnaast de zorg voor het huishouden.

Liesbeth gaat naar de basisschool in haar 
geboorteplaats en daarna stroomt ze, via 
een schakelklas voor voorbereidend hoger 
onderwijs in Rotterdam door naar het hbo in 
Amsterdam (richting personeelswerk en ar-
beidsverhoudingen). In deze stad geniet ze 
met volle teugen van het studentenleven. Ze 
loopt gedurende deze opleiding ook enige 
stages en in het laatste jaar is dat bij Olivetti. 
Hier maakt ze kennis met de eerste pc’s en 
tekstverwerkingsprogramma’s en is haar be-
langstelling voor ICT gewekt.
Als Liesbeth in 1987 het einddiploma hbo 
in haar zak heeft en ze op zoek gaat naar 
haar eerste betaalde baan, is er grote wer-
keloosheid. Om een baan te vinden loopt ze, 
eigenlijk op goed geluk, een verpleeghuis in 
de Jordaan binnen en gaat bij het hoofd per-
soneelszaken vragen of er een vacature is. 
En het geluk is met haar, want ze krijgt een 
baan als personeelsfunctionaris. 
Na enige jaren is ze toe aan verandering en 
krijgt ze in 1992 een nieuwe baan als P&O-
adviseur op de centrale stafafdeling van de 
Universiteit van Tilburg (loopbaanplanning 

en mobiliteit personeel). Ze verhuist van Am-
sterdam naar een nieuwe woning in Eind-
hoven. In dezelfde periode leert ze, in haar 
eigen woonwijk, Giel Pollemans kennen en 
ze krijgen een relatie. Ze hebben twee kinde-
ren, zoon Barzani en dochter Suzanne.
Na vijf jaar bij de universiteit gewerkt te 
hebben, attendeert een kennis haar op een 
leuke functie bij de politie. Liesbeth sollici-
teert en wordt personeelsmanagementadvi-
seur bij de politie Midden- en West-Brabant. 
In die tijd moet, kort na het samengaan van 
Rijks- en gemeentelijke politiekorpsen, alles 
opnieuw een plek krijgen in een nieuw ge-
vormde politieorganisatie. Ook hier behoort 
de mobiliteit van personeel- en loopbaan-
planning tot een groot deel van haar werk-
zaamheden. 

In 1999 komen Liesbeth en Giel op een 
woonbeurs in aanraking met Brandevoort en 
ze schrijven zich in voor een kavel en worden 
ingeloot. In mei 2000 betrekt het gezin hun 
nieuwe woning aan de Tyssenvoort.
Liesbeth gaat in 2000 studie, werk en ge-
zinsleven combineren en zoekt een deeltijd-
baan. Ze vindt een nieuwe job als project- en 
subsidieadviseur bij Humanitas Eindhoven-
Amsterdam. In dit werk ontwikkelt ze oplos-
singen voor maatschappelijke vraagstukken 
en coördineert projecten. Tegelijkertijd wil ze 
heel graag lesgeven, vandaar dat ze een op-
leiding volgt aan de Pedagogische Academie 
in Eindhoven. In 2004 behaalt ze het gewilde 
papiertje en gaat aan de slag als flexibele 

kracht op verschillende scholen, in combina-
tie met haar werk bij Humanitas. 
Vanaf 2006 gaat ze steeds meer werken als 
zelfstandig ondernemer op het gebied van 
onderwijs, ICT en maatschappelijke dienst-
verlening. In 2008 kiest ze voor volledig zelf-
standig ondernemerschap onder de naam 
Edicti.
Loopbaanbegeleiding, het slim inzetten van 
ICT en het bedenken van oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken loopt als 
een rode draad door het professionele leven 
van Liesbeth. Deze drie ingrediënten vor-
men de basis van haar nieuwste initiatieven 
www.oranjestarters.nl en Het Ambachtshuis 
Brabant.

Met het opzetten van Het Ambachtshuis 
Brabant, willen Liesbeth en haar zakenpart-
ner Karin Vos (links op de foto), het eigen-
tijds ambachtelijk vakmanschap in de regio 
Zuidoost-Brabant stimuleren. Vakvrouwen 
en vakmannen die goed zijn in hun vak en 
nog dagelijks actief in de praktijk (de echte 
meesters) gaan ze koppelen aan mensen die 
graag met hoofd, hart en handen willen wer-
ken. Als hobby op een professioneel niveau 
of om er je brood mee te verdienen. 
Meer weten? www.ambachtshuis-brabant.nl. 

Zowel Liesbeth als Giel vinden Brandevoort 
een unieke wijk vanwege de beschikbare 
voorzieningen, de ambachtelijke bouwstijlen, 
de nabijheid van de natuur en de Brabantse 
sfeer. •

Marga Dobma
foto: Vincent Knoops
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Nieuws van
Sportpark

Hardlopen kan op het sportpark Brandevoort 
zowel in verenigingsverband als individueel. 
Het loopcircuit biedt hierbij comfort omdat 
het loopvlak schokabsorberend werkt. Pro-
beer het maar eens! Als je niet individueel 
wilt lopen zijn er bij de Lopersgroep Bran-
devoort (LGB) verschillende mogelijkhe-
den. Mijn advies: kijk eens op hun website  
www.lopersgroepbrandevoort.nl. 
Nieuw is ‘hardlopen als therapie’. Ik ben 
daar enkele weken geleden via een folder 
mee in aanraking gekomen en omdat het 
een pilot was, heb ik aangeboden om mee 
te doen. De folder zegt dat hardlopen een 
positieve invloed heeft op lichaam en geest 
omdat tijdens hardlopen endorfine wordt 
aangemaakt die er voor zorgt dat je lekker-

der in je vel komt te zitten. Op de eerste dag 
werden we verwelkomd door Geke, Ingrid 
en Willem die ons na een korte kennisma-
king diverse oefeningen op een mat in de 
Matchroom van het Sporthuis lieten doen. 
Core stability noemen ze dat. Ik consta-
teerde al vrij snel dat het met mijn stabiliteit 
wel wat beter zou kunnen; ook dat ik an-
dere loopschoenen zou moeten aanschaf-
fen om blessures te vermijden. Vervolgens 
verplaatsten we ons naar het basketbalveld 
omdat dat een prima circuit vormt voor al-
lerlei bewegingsoefeningetjes. De spieren 
werden verder losgemaakt en. Ik kreeg te 
horen dat ik niet op de bal van mijn voeten 
moest lopen. Mijn eerste reactie was: dat 
doe ik toch al mijn hele leven! De aanwijzin-

gen waren echter van dien aard dat ik toch 
maar een andere looptechniek aannam. Het 
gaat ondertussen met die manier van lopen 
al veel beter. Prettig is dat er uitwisseling 
van ervaringen mogelijk is. Zeker voor een 
achtenzestigjarige die dacht het allemaal 
reeds te weten en te kunnen. Over 6 weken 
zal ik berichten of ik endorfine heb aange-
maakt. PS: Een folder over deze vorm van 
bewegen ligt in het Sporthuis.

Voorzitter Stichting Sporten en Bewegen in 
Brandevoort.

In de volgende uitgave van de Brandevoorter 
Courant neemt de voorzitter van SV Brande-
voort u mee naar zijn tak van sport: voetbal! •

Jan van Loon
Foto: Vincent Knoops
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Het muziekatelier
Bij Mondomijn krijgt ieder kind vanaf ander-
half jaar al muziekles van echte vakdocenten. 
Bewegen op muziek, kennismaken met ver-
schillende instrumenten en samen optreden 
zijn een aantal aspecten van het muzieka-
telier. Een aantal kinderen heeft veel talent 
voor muziek. Deze talenten geven wij graag 
een podium. Voor een aantal van deze talen-
ten is het onderwijsprogramma zo aange-
past dat zij extra muzieklessen kunnen vol-
gen. Zij nemen deel aan de Mondomijnband 
en treden met regelmaat op. Onlangs heeft 
Sinterklaas nog mogen genieten van een 
spetterend optreden van de talenten van de 
Mondomijnband. In het muziekatelier is het 
ook mogelijk om gitaarles en drumles te vol-
gen. Deze lessen vinden plaats op woensdag 
en vrijdagmiddagen. 
Wilt u uw kind hiervoor aanmelden? Mail dan 
naar info@mondomijn.nl. 

De sportcampus
Net als bij muziek maken kinderen vanaf ze 
kunnen lopen kennis met de sportdocenten 
van Mondomijn. Mondomijn ontwikkelde sa-
men met Jibb een Beweegplan 0-13, voor 
alle kinderen bij Mondomijn. 
Onlangs is er onder grote belangstelling van 
ouders een clinic Free Running georgani-
seerd, met medewerking van Zwarte Piet! 
Op woensdag en donderdagmiddag kunnen 
kinderen zich inschrijven voor de Sportcam-
pus.

Kunstwerkplaats
Samen met het Kunstkwartier heeft Mondo-
mijn het predicaat Cultuureducatie met kwa-
liteit binnengehaald. Mondomijn biedt voor 
alle kunstdisciplines een passend aanbod al 
vanaf anderhalf jaar. Op dinsdagmiddag kun-
nen kinderen deelnemen aan de Kunstwerk-
plaats bij Mondomijn. In de kunstwerkplaats 

worden door middel van workshops extra 
technieken geleerd. Zo zijn de kinderen af-
gelopen week aan de slag gegaan met een 
echte beeldhouwer! Ook hebben de kinde-
ren al een echte videoclip gemaakt en ge-
schilderd op grote doeken.

Het Mondomijnlab
Mondomijn is ontwikkeld op basis van we-
tenschappelijke onderzoeken. Mondomijn 
wordt met regelmaat een laboratorium ge-
noemd waar alle innovaties op het gebied 
van onderwijs in de praktijk gebracht wor-
den. Uit onderzoek blijkt ook hoe belangrijk 
het is dat we kinderen in deze tijd nieuwe 
vaardigheden leren om klaar te zijn voor 
de maatschappij van de toekomst. Onder 
andere in het Mondomijnlab gaan kinde-
ren aan de slag met de zogenoemde 21c 
skills. Zo heeft Mondomijn deelgenomen 
aan de First Lego League. In deze interna-
tionale wedstrijd voor kinderen van acht tot 
veertien jaar leren kinderen met behulp van 
speciale Lego een robot programmeren, 
onderzoek doen en samenwerken. Mondo-
mijn won daarbij een workshop van Nao, de 
leerkrachtrobot van Hogeschool de Kem-
pel. Tevens nam Fabian van Dalen namens 
Mondomijn deel aan Braintrigger. Braintrig-
ger heeft als doel jongeren in contact te 
brengen met het bedrijfsleven, analytisch 
vermogen te ontwikkelen en beeld te krij-
gen bij de rol van innovatie in onze maat-
schappij. Fabian presenteerde zijn voertuig 
The Incredible als één van de tien geno-
mineerden aan een vakkundige jury op de 
High Tech Automotive Campus in Helmond. 
Via een live verbinding konden we bij Mon-
domijn meegenieten van deze fantastische 
prestatie!

Bovenstaande is nog maar een kleine greep 
uit het volledige aanbod van Mondomijn. 
Vanzelfsprekend kunnen kinderen die on-
derwijs of opvang volgend gebruik maken 
van bovenstaand aanbod, maar sommige 
workshops zijn ook toegankelijk voor kinde-
ren in de wijk, die geen opvang of onderwijs 
afnemen bij Mondomijn. 

Wilt u hierover meer informatie, mail dan 
naar info@mondomijn.nl. •

Integraal Kindcentrum 
Mondomijn breidt uit!

Zoals u in de vorige Brandevoorter Courant heeft kunnen lezen, heeft 
Mondomijn de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw. Het fundament 
is gelegd en het gebouw gaat de hoogte in. Net als bij de nieuwbouw 
staan de ontwikkelingen bij Mondomijn ook niet stil. U kunt bij Mondo-
mijn terecht voor basisonderwijs en voor kinderopvang, maar ook biedt 
Mondomijn een aantal extra arrangementen. In deze BC nieuws van 
ons extra aanbod uitgelicht.
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nieuws van het

Carolus Borromeus College

Schoolverlatersdagen
Met het eindexamen in zicht, is het goed 
voor de leerlingen om eens stil te staan bij 
wat het Carolus voor hen betekend heeft en 
wat ze van de toekomst verwachten. Daarom 
gingen alle eindexamenleerlingen een dag 
met elkaar de school uit om tot bezinning te 
komen in het klooster van de zusters van het 
Heilig Bloed in Aarle-Rixtel. Het werd voor 
alle klassen weer een dag die iedereen zich 
altijd zal blijven herinneren. Zeker daar waar 
het gaat over de positieve feedback die ie-
dereen heeft meegekregen van hun mentor 
en medeleerlingen. 

De Rode Loper
Theatergroep De Rode Loper bracht de voor-
stelling Pest je of word je gepest? Dat is de 
vraag! Het thema pesten werd in negentig mi-
nuten behandeld. Het theaterproject bestond 
uit een voorstelling, een workshop en een na-
gesprek, waarbij de acteurs met de leerlingen 
en de mentor dieper op de inhoud ingingen 
en er concrete klassenafspraken werden ge-
maakt om pesten in de klas te voorkomen. 
Alle brugklasleerlingen hebben de voorstel-

ling bijgewoond. Een belangrijke stap naar 
hopelijk een nog meer ‘pestvrije’ school. 

Giellian en Sidney Brabander 
van het jaar? 
In september waren de broers Giellian en 
Sidney van Lieshout in het nieuws omdat ze 
een 82-jarige man uit de sloot redden. Nu 
zijn de beide Carolusleerlingen genomineerd 
voor de verkiezing van Brabander van het 
jaar 2013! Een cameraploeg van Omroep 
Brabant was deze maand op school om er 
een nieuwsitem van te maken voor het pro-
gramma Onder Ons. Behalve de beide hel-
den kwamen ook klasgenoten en afdelings-
leider J. Meulenbroeks in beeld. 

Carolus goed vertegenwoor-
digd op Dickensnight 
Tijdens de inmiddels traditionele Dickens-
night was het Carolus vertegenwoordigd 
met vier jeugdondernemingen en de Christ-
mas Carolus Singers, een koor bestaand uit 
examenleerlingen muziek. Kunst en cultuur 
nemen van oudsher een prominente plek in 
op onze school en muziek is daar een we-

zenlijk onderdeel van. De leerlingen die mu-
ziek in hun examenpakket hebben, vormen 
samen een heus schoolkoor. Zij treden re-
gelmatig op. Het was dan ook logisch dat zij 
zouden optreden tijdens de Dickensnight. Zij 
waren gekleed in passende kledij en werden 
begeleid door een aantal docenten. Uit de 
vele positieve reacties bleek dat het door ie-
dereen zeer werd gewaardeerd wat er door 
leerlingen en docenten werd neergezet. 
Daarnaast was het Carolus vertegenwoor-
digd met een viertal jeugdondernemingen. 
Leerlingen met economie en M&O in hun 
pakket richten jaarlijks een eigen onderne-
ming op. Zij kiezen een product wat zij eigen-
handig in de markt moeten zetten. Zeventig 
procent van de winst gaat naar een goed 
doel. Dit jaar zijn dat Dance4life, Pink Rib-
bon, Spieren voor Spieren, KWF en het door 
school ondersteunde schoolbusproject in Sri 
Lanka. Het restant wordt verdeeld onder de 
aandeelhouders. 
Volgend jaar maken we als school echt on-
derdeel uit van de wijk en zullen wij weer 
zicht- en hoorbaar zijn op Dickensnight 
2014. •

Gijs van Wijlen
foto: Pierre van Dalen
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De wensschoen

Team E4 SV Brandevoort op training bij PSV, de gewonnen wens uit de wensschoen ter gelegenheid van de opening van het Sportpark. •

Verloren door schoolgaand meisje op de fiets 
bij afrijden van brug bij Laan door de Veste 
op maandag 25 november. Beschermengel-
tje als sleutelhanger met 2 teksten erop. Op 
te halen bij P. Tenholter (47 47 26).

Gevonden op Broederwal: SD kaart met mu-
ziek. Telefoon: 06 218 174 87.

HELP! Op woensdag 30 oktober ben ik 
mijn Buddha to Buddha armband verloren in 

Brandevoort. Ik had hem gekocht van mijn 
eerst verdiende geld. Hopelijk heeft iemand 
hem gevonden en krijg ik hem terug. Maartje 
Dekkers (06 349 968 00).

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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Brandevoorterdag
29 juni 2014

De wijk blijft voortdurend in ontwikkeling. 
Daarom verandert het terrein waar het ge-
heel zich afspeelt en dat biedt elke keer 
nieuwe mogelijkheden. Uiteraard ligt het 
zwaartepunt in het winkelgebied De Plaetse 
en deze keer breiden we uit richting Her-
togsveld waar ook een groot grasterrein 
beschikbaar is voor de geplande demonstra-
ties met onder andere paarden, honden en 
roofvogels. De kermis wordt verweven met 
de andere attracties, de BraNderie en onze 
kunsthoek en is daarmee verspreid over het 
terrein. Op ons jeugdplein zijn trapskelters, 
een hoge klimwand en circusacts te vinden. 
De grote zaal van wijkcentrum ’t BrandPunt 
wordt volledig in beslag genomen door di-
verse modelbouw verenigingen. In 2012 
konden de helikoptervluchten niet doorgaan 

vanwege het slechte weer, u kunt in 2014 in 
de herkansing.

Deelnemers gezocht voor de 
BraNderie
Een vast onderdeel van de Brandevoorter-
dag is de groots opgezette braderie: onze 
BraNderie.
We willen graag ondernemers en creatie-
velingen uit de gehele regio uitnodigen om 
deel te nemen aan onze BraNderie. Hoe 
meer verscheidenheid hoe beter. Wel vra-
gen wij alle deelnemers om actief iets toe te 
voegen aan hun stand zodat de BraNderie 
meer wordt dan een standaard braderie. We 
laten het aan uw creativiteit als standhou-
der over om het publiek te trekken en te 
vermaken.

BraNderiePLUS
Voor het eerst bieden we standhouders de 
mogelijkheid om plaats te huren in onze 
BraNderiePLUS. Deze speciale sectie op 
het Brandevoorterdag terrein creëren we 
een luxe sfeer en heeft u meer ruimte en 
voorzieningen om uw bedrijf te promoten. 
De exacte invulling van dit pakket is nog in 
ontwikkeling. Indien u interesse heeft in de 
BraNderiePLUS, neem dan direct contact 
met ons op: branderie@brandevoorterdag.nl

Kijk op www.brandevoorterdag.nl/inschrijven 
voor meer informatie en onze voorwaarden 
of neem direct contact op met onze BraNde-
rie-coördinator Edwin Janssen (branderie@
brandevoorterdag.nl). •

De Brandevoorterdag staat weer op de agenda, we zijn inmiddels bij de 
zevende editie aangekomen. Zondag 29 juni 2014 pakt Brandevoort 
weer goed uit. Met vast en zeker beter weer dan de verregende 2012 
editie. We hopen weer 15 duizend bezoekers te trekken, zoals tijdens 
eerdere edities van de Brandevoorterdag.
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Wat zijn onze kinderen ons 
waard?

Vanuit de wijk bereikt ons een verzoek om 
het wat kalmer aan te doen met auto’s en 
scooters in de wijk maar zeker in de directe 
omgeving van de scholen.
Nu gaat het om de Moerkensbeemden (zij-
kant noodschool), maar ook andere locaties 
zijn belangrijk.
Er is al vaker vastgesteld dat sommige wijk-

bewoners wel erg gehaast zijn als ze in de 
auto of op de scooter zitten. We kunnen na-
tuurlijk weer vragen om drempels of andere 
snelheidsbeperkende maatregelen, maar 
dan moeten we later niet klagen of ons er-
geren aan al die drempels en borden in onze 
wijk. Meer snelheidscontroles kan ook, maar 
willen we dat dan zo graag?

Het andere alternatief is dat we wachten tot 
er echt een ongeluk gebeurt en dan ach en 
wee roepen. Het zal je kind maar wezen.
Laten we dus ons verstand gebruiken en ons 
zelf houden aan regels die voor ons allen van 
belang zijn. Dat maakt het verblijf in Brande-
voort een stuk prettiger en veiliger.
Allen hartelijk dank voor uw medewerking. •

Holke Flapper

Met een nestje van negen puppies zijn we 
gaan wandelen op het station Brandevoort 
om ze te leren wennen aan wat buiten ge-
beurt. Alles ging voorspoedig. De puppies 
waren niet bang voor de treinen.

Toen kwamen we op het idee om op en neer 
met de lift te gaan. Dus met vier volwassen, 
moederhond Abygail en haar negen pupjes 
de lift in. Omhoog was geen probleem, maar 
omlaag wel. Halverwege bleef de lift ste-
ken. Een van de vrouwen raakte in paniek 

en wilde de liftdeuren openen. Gelukkig 
hebben we haar, zittend op de vloer en met 
pup Joep in haar armen tot rust gekregen. 
Joep voelde haar goed aan en bleef haar 
maar likken.
Via de intercom hebben we om hulp ge-
vraagd. Een team van service en veiligheid 
werd gestuurd. De communicatie met die 
mensen verliep erg stroef. Gelukkig nam de 
man van de meldkamer regelmatig contact 
met ons op en omdat het allemaal erg lang 
ging duren en de servicemonteur nog op 

zich liet wachten, werd de brandweer ge-
waarschuwd. Ze arriveerden met zwaailich-
ten gelijktijdig met de servicemonteur.
Al met al hebben we zo’n vijftig minuten op-
gesloten gezeten. De ramen van de lift wa-
ren helemaal beslagen. Wat waren we blij 
dat we in de frisse lucht kwamen!
 
Jammer dat je achteraf moet horen dat re-
gelmatig mensen in deze lift vastzitten. Van 
NS/ProRail heb ik een boeket bloemen 
ontvangen. •

Weer gered door de 
brandweer

Paul Koolen en Annemie Notten
foto: Rianne van Lierop
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De hobby

“Wat heb je nou weer gekocht?” was de 
opbeurende opmerking die Hans Verbael 
kreeg toen hij in 1988 met een Ford Ca-
pri thuiskwam. Al weer even geleden, maar 
sindsdien is het alleen maar meer geworden. 
Waarom een Ford Capri, als er nog zoveel 
leuke andere oldtimers zijn? “Tja, het is een 
beetje jeugdsentiment,” aldus Hans. “Toen ik 
een jaar of vier was, reed mijn buurman een 
bruine Ford Capri, uit de allereerste serie, 
en daar was ik als kleine jongen helemaal 
weg van. Elke zaterdag werd de Capri op 
straat gewassen en daarna droog gereden. 
De benzine zat toen al in mijn bloed, dus de 
dag zou komen dat ik er zelf aan kon begin-
nen. Vele jaren later werd de start gemaakt 
en kwam de eerste Ford Capri voor de deur 
te staan. Fotograaf Vincent Knoops had een-
zelfde exemplaar en de verzameling spor-

tieve Fords werd snel groter.” De Ford Capri 
was in de jaren ’70 en ’80 de concurrent van 
de Opel Manta. Je reed een Manta of een 
Capri. De eerste Capri’s stammen uit 1969 
en de allerlaatste liep in december 1986 
van de band. De Capri’s behaalden vele 
successen op de racecircuits en haalden 
vele prijzen binnen. Tussen andere groothe-
den zoals de Porsche’s 911 en BMW M1’s 
waren alleen de race-Capri’s opgewassen. 
“Deze blauwgrijze Capri 2.8 Injection Super 
Sport is van 1983. Een van de weinige in 
Nederland geleverd en in een unieke staat. 
Ze staan eigenlijk nooit te koop, zeker niet 
in deze zeldzame uitvoering. Dus toen ik de 
kans kreeg, was het allemaal zo geregeld. 
Het is inmiddels mijn zevende Capri, en heb 
er nu drie in mijn bezit. En daar blijft het wel 
bij. Voorlopig, want je weet nooit natuurlijk. 

Behalve deze 2,8I bezit ik nog een grijs 
exemplaar uit 1979 die op 2300 kilometer 
na nog nieuw is en een witte Capri uit 1975 
in een zeldzame John Player Special uitvoe-
ring. Behalve het zeldzame karakter, kleeft er 
aan die Capri nog een fantastische historie: 
tja, van een oud mannetje geweest die de 
fiets pakte als het regende… Bij goed weer 
worden de Capri’s regelmatig gebruikt om 
naar evenementen in binnen- en buitenland 
te gaan. Met name op lange afstanden is de 
Capri een prima reisgenoot waar je met veel 
plezier en uitgerust op je bestemming aan-
komt.
In Brandevoort rijden heel wat mooie old-
timers rond, er moeten heel wat eigenaren 
van een klassieker in de wijk wonen en het 
is misschien wel eens tijd dat hier wat mee 
gaat gebeuren. •

Foto: Vincent Knoops
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Lieke Jongmans uit groep 8B is de winnares 
van de voorleeswedstrijd op OBS Brande-
voort. Zij gaat echter binnenkort verhuizen 
naar Duitsland. De nummer twee van de 
wedstrijd neemt het stokje van haar over en 
gaat strijden voor de titel Beste voorlees-
kampioen van de gemeente Helmond Wij 
zijn in ieder geval nu al enorm trots!
Dat mogen ook de andere deelnemers zijn. 
De klassenkampioenen uit de groepen 7 en 
8 zijn: 
Maurits 7A, Lilly 7B. Roy 7C, Iris 7D, Lotje 
8A en Lieve uit 8C. De winnaars van de 
voorleeswedstrijd van de groepen 5 en 6 
zijn: Fenna Antonius en Lynn Vogels. Gefe-
liciteerd allemaal! 
De deelnemers doen zelf verslag: Ik heb 
donderdag 21 november op het grote podi-
um voorgelezen. In het boek Robin is verliefd 
en de schrijver is Sjoerd Kuyper. Ik moest het 
podium op komen en toen ging ik voorlezen. 
Ik vond het zelf wel goed gaan. Toen ik klaar 
was kreeg ik een applaus van alle kinderen. 
Toen mocht ik weer bij de groep gaan zit-

ten. En toen waren alle deelnemers geweest. 
Toen zei een juf of alle deelnemers op het 
podium wilden komen. We kregen allemaal 
nog een applaus. En toen werd de winnaar 
bekendgemaakt. Toen kwamen alle zenuwen 
weer terug. En toen werd het spannend… 
En toen kwam ik eruit als winnares! Ik was 
super blij. 
Ik kreeg een cadeau en de beker. En wat er 
in dat cadeau zat was een Mees Kees-boek 
de aller nieuwste. En wat er op de beker 
stond was: Voorleeswedstrijd OBS Brande-
voort!
Fenna Antonius groep 6C

Mijn naam is Lynn. En ik ben de voorlees 
kampioen van groep 5.
De titel van het boek is Fantasia 3. De schrij-
ver van het boek is Geronimo Stilton. 
Ik vond het heel leuk maar ook spannend. Ik 
ben blij dat ik gewonnen heb. Maar de an-
dere kinderen hebben het ook goed gedaan. 
Ik had echt niet verwacht dat ik zou winnen. 
Lynn Vogels groep 5 b •

Winnares Nationale 
Voorleeswedstrijd

Op 29 november is het Seniorenconvent 
weer bij elkaar geweest. Ingrid Rozema en 
Carin van Kemenade hebben een presenta-
tie over Buurtzorg gegeven. Elders in deze 
editie leest u daar meer over.

Op de oproep in de Brandevoorter Courant 
voor mensen die interesse hebben voor een 
hobbygroep heeft een aantal mensen gerea-
geerd. Op 17 december komen zij bij elkaar 

voor een inventarisatie van mogelijkheden. 
Het gaat hier met name om hout- en me-
taalbewerking.
Verder is er deelname van leden van het 
convent in de groep Spelen en Groen 
waarbij zij zich met name bezig gaan  
houden met stadslandbouw. Aan hen zal 
worden gevraagd zich met alles wat natuur 
en aankleding met bloemen en planten be-
treft bezig te houden. We hopen in de ko-

mende maanden meer van hen te horen.

Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen 
aan de brainstormavonden Visie Brande-
voort 2030 op 14 januari, 4 en 25 februari 
en 11 maart (reservedatum). Aanvang om 
19.30 uur in ’t BrandPunt.
De eerstvolgende bijeenkomst van het Se-
niorenconvent is op vrijdag 31 januari om 
14.30 uur in ’t BrandPunt. •

Vanuit het Seniorenconvent
Holke Flapper

Het einde van 2013 is in zicht! Een jaar 
waarin veel gebeurde rondom het Sportpark 
met de feestelijke opening als hoogtepunt 
en waar we intussen al veel sportieve Bran-
devoorters hun plekje hebben gevonden.
Heeft u al nagedacht over uw (sportieve) 

voornemens voor 2014? Of twijfelt u nog 
welke sport nou bij u past? Geen probleem, 
kom gewoon eens naar ’t Sportpark en laat u 
informeren. Bij de meeste aangesloten clubs 
bent u van harte welkom voor een proefles 
en/of –training!

Bezoek onze website www.sportparkbrande-
voort.nl waarop u kunt zien welke clubs zijn 
aangesloten en wat zij allemaal aanbieden.
Wij wensen iedereen heel mooie feestdagen 
en een sportief 2014! •

Sporten en Bewegen in 
Brandevoort
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De Markthal van Brandevoort staat er al 
sinds 2003. Maar sinds kort zijn de gebruiks-
mogelijkheden sterk uitgebreid door de aan-
schaf van een extra set zeilen.
Al bij de ontwikkeling van de plannen van 
Brandevoort in 1998 was er sprake van 
een Markthal. Architect Rob Krier, die het 
stedebouwkundig ontwerp van Brandevoort 
maakte, vond dat essentieel voor de uitstra-
ling van de wijk.
In 2003 stelde de gemeenteraad de finan-
ciën beschikbaar en kreeg het bedrijf Osko-
mera uit Deurne deze bijzondere opdracht 
voor de realisatie. IJzergieterij Borcherts in 
Sappemeer zorgde voor de achtentwinitg 
spanten en evenzoveel kolommen, in totaal 
45.000 kilogram gietijzer. Datzelfde jaar al 
kon de eerste editie van Dickensnight rond 
de Markthal worden georganiseerd. En nog 
steeds is de hal uniek in Nederland.
Vooral bedoeld om wijkactiviteiten mogelijk 
te maken: bijeenkomsten, voorstellingen, 
muziek, ontmoetingen, wijk- en buurtfeesten 
en standplaatsen voor trekkende onderne-
mers, zo is te lezen in het raadsbesluit van 
destijds.
Echter, door de open constructie hadden 
wind en regen toch invloed op de activitei-
ten in de Markthal. In 2005 werd daarom het 
initiatief genomen voor de aanschaf van een 
achttal zeilen die gespannen konden worden 
aan een gedeelte van de buitenzijde om wat 
meer beschutting te bieden.

Zo is de Markthal ook ieder jaar het toneel 
voor het Zonnebrandfestival en de Back 2 
School Party. Het eerste weekend na de zo-
mervakantie wordt de hal omgebouwd tot 
een feesttent met muziek en een lichtshow. 
Daarbij ontstond het idee om met een extra 
set zeilen de Markthal helemaal af te kunnen 
sluiten tot een heuse tent. Dit had als bijko-
mend voordeel dat het geluidsniveau buiten 
sterk beperkt kon worden.
Bij nadere beschouwing bleek dat met de 
extra set zeilen zoveel meer gebruiksmo-
gelijkheden ontstonden zodat de doelen als 
destijds omschreven, veel beter gerealiseerd 
konden worden (zie kader).

De financiering is gerealiseerd dankzij bij-
dragen van de organisaties verantwoorde-
lijk voor Dickensnight en de Kindervakan-
tieweek. Verder hebben de Wijkraad en de 
Stichting Brandevoort in Actie bijgedragen. 
Ook hebben we aanspraak kunnen maken 
op het impulsbudget, vanuit de gemeente 
beschikbaar gesteld en heeft de Rabobank 
gesponsord.
Tijdens Dickensnight dit jaar zijn de zeilen in 
gebruik genomen. 

De zeilen staan vrij ter beschikking voor 
iedereen die iets onder de Markthal wil or-
ganiseren. De enige eis is dat ze schoon en 
droog worden teruggebracht. Heb je een 
idee? Meld het bij de secretaris van Bran-

devoort in Actie (secretaris@brandevoortin-
actie.nl).

Indeling Markthal en gebruiks-
mogelijkheden
De Markthal bestaat uit een verhoogde cen-
trale doorgang die aan de bovenzijde met 
glas regen- en winddicht is gemaakt. De 
twee zijbeuken bestaan ieder uit zes seg-
menten. In de afbeeldingen is dit schema-
tisch weergegeven. Met de beschikbare zei-
len kan de Markthal voor vele toepassingen 
geschikt worden gemaakt.

A De situatie die gerealiseerd kon worden 
met de zeilen uit 2005. Alleen voor beschut-
ting tegen de ergste wind en regen.
B Met de nieuwe zeilen kan de gehele 
Markthal worden afgesloten tot een heuse 
feesttent.
C De binnenruimte kan verkleind worden 
waarbij ook een entreeportaal ontstaat.
D Een centrale doorgang met een nis voor 
horeca aan één kant en ruimte voor markt-
kraampjes aan de andere kant. Daarbij is er 
ook plek voor een podium. •

Meer gebruiksmogelijkheden 
voor de Markthal

Erik Wishaupt
foto: Jan Dijstelbloem

Op de foto van links naar rechts: Erik Wishaupt (initiatiefnemer en stuurgroep jeugd), Fons Bosman (wijkraad), Jan Drouen (Stichting Brandevoort in Actie), Anouk Muntendam (Dickensnight), Wendy Maas en Sander Veldhoen (Rabobank) en Richard Waldt (kindervakantieweek).
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December puzzel

De novemberpuzzel is gewonnen door L. Mols. Gefeliciteerd! De oplossing is: dak, koek, oranje

Deze maand een nieuwe puzzel. De woorden zijn gehusseld. Welke zin wordt gevormd als de letters ingevuld 
zijn? De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een 
interessante prijs. De oplossing kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel for-
mulieren. De uiterste inleverdatum is 12 januari. Succes!
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Zoals elk jaar had de commissie Hoftempel 
weer een ludieke bekendmaking in het vat.
Na een sportieve en hilarische krachtmeting 
als sumoworstelaars kwam de overwinnaar 
als onze nieuwe Prins uit deze strijd.
Na zijn onthulling en aangekleed te zijn als 
Prins werd de scepter door ex-Prins Eric aan 
zijn opvolger overgedragen. De dansgarde 
had als eerste een cadeau en wel een vol-
ledige nieuwe dans van alle groepen, wat zijn 
ze weer geweldig onze Diamantenliertjes.

Prins Patrick I (47), vierde Prins 
der Brandeliers
Geboren en getogen in Helmond en woon-
achtig in Brandevoort vanaf 2000. Getrouwd 
en één dochter. Vrouwlief is werkzaam in 
‘t BrandPunt en verricht daarnaast vrijwil-
ligerswerk binnen Brandevoort. Dochterlief 
volgt middelbaar onderwijs in Helmond en is 
zowel trainster als één van de toppers van de 
dansgarde van CS De Brandeliers.

Onze kleurrijke Prins is zelfstandig onder-
nemer in de financiële dienstverlening. Hij 
heeft geen echte hobby’s, maar houdt van 
zijn werk, klussen rondom huis, dansen en 
muziek, zwemmen en zonnen, rikken, écht 
voetbal, lekker eten en drinken en plezier 
maken in de ruimste zin des woords. Dit al-
les in willekeurige volgorde zonder iemand 
te kort te doen.

Prins Patrick I heeft vanaf de zijlijn ervaring 
met carnaval, maar moet toegeven dat hij 
eigenlijk niets met dit gekke zuidelijk volks-
feest op heeft. In zijn directe familie bevin-
den zich twee ex-Prinsen van naburige oud-
carnavalsverenigingen in Helmond, ondanks 
dat gegeven is hij niet met het virus besmet 
geraakt. Sterker nog, hij was stomverbaasd 
dat hij überhaupt als Prins werd gevraagd. 
Zoals gewoonlijk geheel tegen de draad in 
heeft hij deze functie toch aanvaard en heeft 
hij te kennen gegeven deze rol met verve 

te willen vervullen. Hij kan dit uiteraard niet 
zonder de hulp van zijn Adjudant Albert (die 
vanaf de start van De Brandeliers betrokken 
is als raadslid en de commissie Hoftempel 
voorzit). Zijn echtgenote Yvon zal hem niet 
missen want ook zij is actief als raadsdame 
en in diverse commissies. Grootvorst Marco, 
Vorst Dave en alle leden en aanhang van 
CS De Brandeliers zullen samen met onze 
vierde dorstluchtige hoogheid carnaval gaan 
invullen. Vandaar zijn motto Carnaval dè 4de 
samen!

Hij roept daarom de inwoners van Brande-
voort op om tijdens carnaval naar onze Hof-
tempel ’t BrandPunt te komen om er samen 
een heus feest van te maken om onze wijk 
verder op de kaart te zetten.
Prins Patrick I en adjudant Albert wensen 
verder alle carnavalsverenigingen en inwo-
ners van de regio Helmond een te gekke 
carnaval samen. We zien elkaar! Alaaf! •

Leutfestijn

foto: Jan Dijstelbloem

Zaterdag 23 november hebben De Brandeliers carnaval afgetrapt in 
Hoftempel ‘t BrandPunt. Allereerst hebben we afscheid genomen van 
onze geweldige dorstluchtige hoogheid Prins Eric I. Die ons fantastisch 
is voorgegaan de afgelopen carnavalsperiode samen met zijn echtge-
note Mady en kinderen Mayke en Bas. Nadat hij was ontdaan van zijn 
Prinselijke attributen is hij opgenomen in het ex-Prinsengilde namelijk de 
Garde Oud Prinsen (GOP). Onze ex-hoogheden Maurice I en Ronald I 
hebben hem op Prinsjesdag toegelaten na een ludiek sollicitatiegesprek 
en nu is en blijft hij toegevoegd als derde GOP’er aan dit mooie rijtje.
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Annatheater

Zaterdag 5 januari: Tangosalon 
Voor alle tangoliefhebbers weer een gezel-
lige salon op onze vloer die zijn gelijke niet 
kent. En de bar is natuurlijk ook open.
Informatie: www.tango-ahora.nl. Aanvang: 
19.00 uur proefles, 20.30 uur tangosalon.

Toneelspelen in het Annatheater!
Kom een gratis proefles volgen op onze 
Jeugdtheaterschool. 
Goed acteren kun je leren! Je weet van film 
en tv hoe spannend het kan zijn. Als er goed 
geacteerd wordt, vergeet je dat het niet echt 
is. Door toneellessen te volgen vind je het 
ook opeens niet meer eng om voor de klas 
te staan. En het is natuurlijk hartstikke leuk 
om samen met anderen een toneelstuk te 
maken. 
“Voordat ik onder toneel ging was ik verle-

gen en durfde ik niks en toen ik eronder was 
gegaan durfde ik ineens keiveel,” (Manon, 11 
jaar).
Geïnteresseerd? In de week van 6 janu-
ari beginnen onze lessen weer. Ga naar 
de website en kijk wanneer je gratis een 
proefles kunt volgen. Voor meer informa-
tie: Jeugdtheaterschool Annatheater, La-
vínia Germano, telefoon: 54 75 73, e-mail: 
info@annatheater.nl / www.annatheater.nl.

Nieuwjaarsduik
Op 1 Januari 2014 vindt de Nieuwjaarsduik 
Helmond aan de recreatieplas Berkendonk 
plaats. Iedereen is welkom vanaf half twaalf 
om te komen kijken naar of deel te nemen 
aan de Unox-erkende Nieuwjaarsduik die 
exact om 13.00 uur plaatsvindt. 

Ambities
De vorige editie was de drukst bezochte 

nieuwjaarsduik in de Helmondse geschiede-
nis met zo’n achthonderd bezoekers van wie 
een kwart het ruime sop koos. 
De nieuwjaarsduik op Berkendonk is al de 
grootste en gezelligste duik van de Peel, nu 
nog de grootste van Brabant worden. Volg 
de laatste nieuwtjes op facebook of op 
www.nieuwjaarsduikhelmond.nl. 

Antonie van Lierop
Op 18 januari presenteert wijkgenoot Anto-
nie van Lierop, die u in de novembereditie 
van de BC al hebt leren kenner als houder 
en fokker van uilen, in Bakel zijn nieuwe cd. 
Er zullen ook optredens van andere Neder-
landse artiesten zijn.
Locatie: de Bosparel, Nuijeneind 20 in Bakel 
(0492-34 13 07), zaal open vanaf 19.30 uur. 
Entree E10,- (voorverkoop, 06 219 616 91 
of antonievanlierop@live.nl) of E12,50 aan 
de zaal. •
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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 

12 januari 2014. 

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

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

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

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

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

De prijzen worden aangeboden door

L a a n  d o o r  d e  Ve s t e  1 1 6  •  Te l e f o o n :  0 4 9 2 - 6 6 0 9 5 5

Dit zijn de uitslagen van de kleurwed-
strijd waar jullie weer enorm je best op 
hebben gedaan. De 3 winnaars van de 

prijzen in willekeurige volgorde zijn:
 

Teun Vijfeyken 8 jaar
Felyne Lorje 5 jaar

Aniek van Vlerken 9 jaar
 

De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd. 

Tip voor het inkleuren: download de 
kleurplaat en print hem uit. Het papier 

is namelijk te glad om fijn te kunnen 
kleuren. Plak liever geen stickers, 

glitters en ander leuks (diks) op de 
kleurplaat.
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UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ BRANDEVOORTER COURANT JANAURI NUMMER
10 januari

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

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

COMMISSIES, VERTEGENWOORDIGERS EN HUN MAILADRESSEN
Wijkraad Brandevoort Adriaan van Veggel wijkraad.secretaris@brandevoort.org
Wijkhuis ’t BrandPunt  Fons Bosman  secretaris@brandpunt.info
Commissie Buurtpreventie  Adriaan van Veggel  preventerven@brandevoort.org
Chilll-house     Sandra Geleijns chill-house@brandevoort.org
Stichting Dickensnight Brandevoort 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 2014Activiteitenkalender 2014 
 
Januari 
Datum Activiteit Tijd 
05 jan Uitreiking Brandevoorter van het jaar en nieuwjaarsreceptie 14.00 uur 
07 jan Openbaar gedeelte van de wijkraad 19.30 – 20.00 uur 
10 jan Inleveren kopij nr. 1 Voor 18.00 uur 
12 jan Nieuwjaarsbijeenkomst in het sporthuis 14.30 uur 
14 jan Bijeenkomst wijkactieplan 20 – 22.00 uur 
16 jan Voorverkoop zwetsavonden 19.00 uur 
21 jan Openbaar gedeelte van de wijkraad 19.30 – 20.00 uur 
19 – 26 jan Zwetsmiddagen voor 50-plussers 14.00 uur 
28 jan Liederentafel in ‘t BrandPunt 20.00 uur 
28 jan Informatie bijeenkomst Sporthuis over blessures  19.30 uur 
31 jan Seniorenconvent in ’t BrandPunt 20.00 uur 
31 jan Distributie BC nr 1  
 
Februari 
Datum Activiteit Tijd 
04 feb Bijeenkomst wijkactieplan 20 – 22.00 uur 
5/6 feb Inschrijven kindervakantieweek  
07 feb Inleveren kopij nr. 2 Voor 18.00 uur 
08 feb Eerste zwetsavond.in.’t.BrandPunt. 19.45 – 23.00 uur 
14 feb Bijeenkomst wijkactieplan 20 – 22.00 uur 
15 feb Tweede zwetsavond in ’t BrandPunt 19.45 – 23.00 uur 
22 feb Derde zwetsavond in ‘t BrandPunt 19.45 – 23.00 uur 
25 feb Liederentafel 20.00 uur 
27 feb Distributie BC nr 2  
 
Juni 
Datum Activiteit Tijd 
29 juni Brandevoorterdag  12 – 18.00 uur 

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 - wijkverpleging en wijkzorg, 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
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BEDANKT 
ALLE ADVERTEERDERS 
VOOR HET VERTROUWEN 
EN WENST HEN EN ALLE 
BRANDEVOORTERS 
EEN MOOI

BC


