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Inhoud
Brandevoorter van het jaar 13
Louis Vrolings is op zondagmiddag 5 januari uitgeroepen tot Brandevoorter 
van het jaar. Louis kreeg uit handen van wijkwethouder Margreet de Leeuw 
een persoonlijke prijs, het beeldje, speciaal ontworpen voor de Brandevoor-
ter van het jaar, en een bedrag van E1000,- dat beschikbaar gesteld kan 
worden aan één of meerdere groeperingen binnen de wijk.

AED in Brandevoort 15
Winkelcentrum Brandevoort krijgt een Automatische Externe Defibrillator, 
oftewel AED. Een AED is een apparaat dat elektrische stroomschokken 
geeft bij een hartstilstand en waarmee vele levens gered worden. De plaats 
waar een AED hangt is herkenbaar aan het groene vierkante logo met een 
wit hart, een elektriciteit pijl en een wit kruis.

Hobby 23
Momenteel is ze bezig met het maken van een carnavalspak voor haar man 
en vervolgens staat er een kostuum voor haar zoontje op het lijstje. Deze 
is voor zijn theatervoorstelling met Kruimeltje als thema. Marloes Kuyten 
vertelt over haar hobby: naaien.

Veiligheid 31
Basisscholen in Helmond hebben voortaan verkeersveilige schoolomgevin-
gen. Bij het begin van een schoolomgeving staat het woord SCHOOL op 
straat aangeduid. Ook zijn er verkeersborden geplaatst die de weggebruiker 
waarschuwen voor kinderen die onverwachts de straat kunnen oversteken. 

Brandevoort bezint zich 36
Met een goed gevulde grote zaal met wel meer dan vijftig mensen, startte 
Fons Bosman met veel enthousiasme de eerste ronde op van de bezinning 
op het Wijk Actie Plan. “Met niets proberen uit het bestaande iets moois en 
creatiefs maken,” stelde Fons met enige ingehouden bescheidenheid. “Nu 
al actieve groepen en instellingen zouden door dwarsverbanden nieuwe 
zaken moeten kunnen creëren.”.

En verder: 
Wijkhuis ‘t BrandPunt 5
Wijkraad 7
Carolus Boromeus College 17
Ondernemer 35
Even de wijk uit 39
Puzzel 40
Kleurplaat + uitslag 41
Infopagina + brandjes 42-43
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De Sikkens Rijks kleuren
De fantastische kleuren welke toegepast zijn in het Rijksmuseum.

Nu bij ons verkrijgbaar.

verf
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januari 2014
tekst: de redactie / foto: Johan Doormernik

Het nieuwe jaar is in de wijk feestelijk ingeluid, maar helaas is er ook weer schade aangebracht. 
Diverse brievenbussen en de KPN-bus in De Veste moesten het ontgelden. Ook het lukraak met 
rotjes smijten is jammer genoeg een gewaardeerd tijdverdrijf voor een deel van de jeugd, maar 
vele anderen ondervinden er veel hinder van. 

Voor het winkelcentrum is het jaar met een domper begonnen: Top1Toys sluit definitief. Dit be-
tekent toch weer een verschraling van het winkelaanbod. Ook op ander gebied dreigen we iets 
belangrijks te verliezen: de loods aan Oud Brandevoort, bij de sportvelden, dreigt te verdwijnen. 
Dit is de loods waar de carnavalswagen van de De Brandeliers staat opgeslagen, de jongeren de 
jeugdwagen bouwen en waar de hobbyclub in oprichting een prima knutselruimte in zou kunnen 
vinden. Laten we ons er hard voor maken dat dit niet gebeurt, want een alternatieve ruimte in 
Brandevoort vinden, zal moeilijk zijn.

Verder staan de besprekingen van het Wijk Actie Plan op stapel. De eerste brainstormsessie heeft 
op 14 januari plaatsgevonden. Zo’n vijftig wijkbewoners, gemeenteambtenaren, de politie en stads-
wacht, vertegenwoordigers van de scholen en leden van de Wijkraad gingen met elkaar in discus-
sie over verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld veiligheid en zorg. Elders in deze BC leest 
u daar meer over.

En, het zal u niet zijn ontgaan, de Brandevoorter Courant heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Een 
nieuw logo, een nieuw lettertype en veel meer kleurgebruik op de pagina’s. De redactie hoopt dat 
‘ons wijkblad’ hierdoor nog leesbaarder is geworden.

Redactioneel

Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350

www.verloskundigengeldrop-mierlo-brandevoort.nl

Margo van de Bunt
Madelon Janssen

Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

Wij serveren weer een nieuw Pezzaz menu

Eerlijk en sfeervol dineren!
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Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66, T. 0492 - 540 953
Ma.-Wo.-Vr. 09.00-18.00 uur,
Di.-Do. 09.00-19.00 uur

Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a, T. 0492 - 599 559
Ma.-Wo.-Vr. 09.00-19.00 uur,
Di.-Do. 9-18 uur, Za. 9-12 uur

E. info@dier-en-dokter.nl
I. www.dier-en-dokter.nl

Behandeling op afspraak! 24/7

– 
Dier en Dokter –altijd  bereikbaar

24/7

– 
Dier en Dokter –altijd  bereikbaar

24/7

– 
Dier en Dokter –altijd  bereikbaar

Maand van het 
gezonde gebit 

Februari gratis gebitscontrole en
10% korting op een gebitsbehandeling

Bel voor een afspraak 
met de assistente!

Ad dd BrCourant 190x68 0114.indd   1 13-01-14   14:56

paviljoendewarande.com

Uiteraard blijft ons 3-gangen week
keuzemenu verkrijgbaar di. t/m do.
€ 21,50 en vr. t/m zo. € 24,50

restaurantdesteenoven.nl
LEKKERETENINHELMOND.NL | TROUWENINHELMOND.NL

HET ‘STEENTJES’ MENU
Gerechten bestellen van

MA. - DI. & DO. voor € 23,50
VR. t/m ZO. voor € 26,50

Kijk voor de diverse gerechten (ca. 25) op onze vernieuwde site! Kijk voor de diverse gerechten (ca. 28) op onze site!

GEHELE DAG GEOPEND VANAF 11.00 UUR
VAN DINSDAG T/M ZONDAG

DI.-WO.-DO. voor € 23,50
VR.-ZA.-ZO. voor € 26,50

het ‘Warandelingetjes’ menu

Zoveel gangen nuttigen als u wenst, nog een gerechtje geen probleem. En nog één, en nog één... U bent van harte welkom.

M i e r l o s e w e g  2 8 8   •   H e l m o n d   •   0 4 9 2  -  5 4 4  7 6 4   •   w w w . b b t e g e l s . n l

EEn vErtrouwd adrEs 

voor hEt plaatsEn

of lEvErEn van

complEtE badkamErs 

En

tEgElvloErEn

aannemersbedrijf mierlo

VAN GENUGTEN BV

Industrieweg 5b
5731 HP  Mierlo
telefoon 0492 78 09 48
e-mail info@vangenugtenmierlo.nl

www.vangenugtenmierlo.nl

Joris van Genugten
06 18 07 68 71
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Zondag 2 februari - Voorspeelochtend gitaarschool Eric 
van Oss
De leerlingen van gitaarschool Eric van Oss spelen op zondag 
2 februari in Wijkhuis ’t BrandPunt. Om 10.00 uur spelen de kin-
deren vanaf vijf jaar twee stukjes/liedjes die ze in de afgelopen 
maanden hebben geleerd op hun Spaanse gitaar. Onder belang-
stelling van vaak vele bekenden, vrienden, opa’s, oma’s en familie 
vindt er een spannend optreden plaats op een professioneel po-
dium. Kinderen van vijf of zes jaar zingen soms mee.
Aan het einde van het eerste gedeelte speelt het ensemble van 
de school Sul Ponticello. Dit ensemble bestaat uit maar liefst vijf-
tien gitaren en won in 2008 de eerste prijs van Nederland. Dit 
ensemble bereidt zich voor op het volgende EGTA gitaarfestival 
in juni. 
Om 12.00 uur zijn er de verder gevorderde gitaristen vanaf on-
geveer dertien jaar. Er wordt zowel pop, blues als finger-picking 
gespeeld. Toch is de basis de klassieke Spaanse gitaar.
Van hieruit spelen de deelnemers alle stijlen die zij ambiëren. Een 
serieuze voordracht op hoog niveau is hier een uitgangspunt om 
de charmes van de gitaar tot zijn recht te laten komen. Hier speelt 
tevens Brandon van Schaik het repertoire dat hij heeft gespeeld 
bij het Prinses Christina Concours op 11 januari. Iedereen is wel-
kom en de toegang is gratis.

Woensdag 5 en donderdag 6 februari - Inschrijven voor 
de KVW
Deze beide dagen staan de inschrijvingen weer open voor de Kin-
derVakantieWeek. Woensdag kunnen de kinderen worden aan-
gemeld tussen 12.00 en 14.00 uur. Op donderdag kan dit tussen 
18.00 en 21.00 uur. 

Zaterdag 8 februari - Eerste Zwetsavond 
De tonpraters hebben zich helemaal voorbereid op een nieuw 
carnavalsseizoen. In drie avonden vertellen ze u hoe de zaken er 
echt voor staan. De eerste avond maken onder meer Duo Vreemd, 
Diana Peeters en Ad Vermeulen hun opwachting. De zaal gaat 
open om 19.15 uur, het programma vangt aan om 19.45 uur. 

Donderdag 13 februari - Voorverkoop van de kindermid-
dagen carnaval 
Tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u kaarten kopen voor de kin-
dermiddagen. De kaarten haalt u in het tweede gedeelte van de 
grote zaal Schutsboom 2.

Zaterdag 15 februari - Tweede Zwetsavond
Was u er de eerste avond ook bij? Deze avond ziet u weer nieuwe 
gezichten en zullen de tonpraters u weer volop laten genieten. 
Onder meer De Jordano’s Ameesing meesing sjow, Maikel van den 
Berg en Ivo van Rossum maken deel uit van het programma.

Zaterdag 22 februari - Derde Zwetsavond
Het is pas de derde avond, maar naast onder meer Berry Knapen 
en Freddy van den Elzen is het Zes kir Nix wat deze avond het 
publiek volop in beweging brengt.

Dinsdag 25 februari - Liederentafel
Samen zingen met de teksten in beeld. Voor deze avond is er een 
heel repertoire samengesteld. Doet u gerust mee.

Vrijdag 28 februari - Fancy Teen Dance Party van 19.30 tot 23.00 
uur. 
De jeugd (van elf tot en met zestien jaar) mag het carnavalsfeest 
aftrappen met deze party. 

Wat er te gebeuren staat
Zaterdag 1 maart - After Optocht Party
Zaterdag 1 maart - Brandeliersbal
Zondag 2 maart - After Optocht Party
Maandag 3 maart - Kindermiddag maandag
Maandag 3 maart - Themafeest
Dinsdag 4 maart - Kindermiddag dinsdag
Dinsdag 4 maart – Sluitingsbal
Woensdag 5 maart – Haringhappen
Vrijdag 7 maart - Single café
Zaterdag 15 en zondag 16 maart – Tentoonstelling Fotoclub Bran-
devoort 
Zondag 23 maart - Houtse toneel kindervoorstelling
Zondag 30 maart - Concert Kobra

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege / foto: Vincent Knoops
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Wijk Actie Plan
Zoals in de vorige Brandevoort Courant al is beschreven vindt er 
een aantal heel belangrijke bijeenkomsten plaats voor het opstel-
len van het Wijk Actie Plan 2014-2016. Op 4 en 18 februari van 
20.00 tot 22.00 uur staan er twee bijeenkomsten gepland. De 
eerste bijeenkomst van 14 januari hebben we dan al gehad. Tij-
dens deze bijeenkomsten komen onder andere de volgende on-
derwerpen aan bod: wonen, jeugd en jongeren, senioren, winke-
len, leren en onderwijs, vrije tijd, zorg en ondernemen. 

Omdat u als geen ander weet wat er speelt binnen de wijk en u 
ook alle belang hebt bij een prettige en leefbare woonomgeving, 
willen wij u hier graag bij betrekken. U bent van harte uitgenodigd 
om samen met ons vorm en inhoud te geven aan het opstellen 
van dit voor onze wijk zo belangrijke plan. Uw mening telt!

Dagelijks Bestuur
Op 10 december heeft de laatste vergadering van het Dagelijks 
Bestuur (DB) van de Wijkraad plaats gevonden. Tijdens deze  
vergadering zijn Diane van den Einden en Henryk Mikolajczyk  
definitief toegetreden tot de Wijkraad. Vanwege zijn achtergrond 
en opleiding is besloten dat Henryk zich vooral op de financiële 
zaken zal richten. Verder vindt er nog een oriëntatie plaats over 
een exacte taakvervulling van beide nieuwe bestuursleden. We 
zijn blij met de uitbreiding en hebben er alle vertrouwen in dat er 
goed en prettig zal worden samengewerkt.

Op 18 december hebben de leden van het DB samen met verte-
genwoordigers van andere wijkraden een bezoek gebracht aan 
de gemeente. Hierbij werd naast versterking van onderlinge con-
tacten toelichting gegeven op de onderwerpen participatiemaat-
schappij en het WMO-traject. Dit zal nader worden uitgewerkt en 
u zult hier verder over worden geïnformeerd.

Omdat wij het belangrijk vinden dat er zoveel mogelijk partijen 
uit de wijk betrokken worden bij de Brede Wijkraad is er contact 
geweest met de openbare basisschool. De OBS heeft laten we-
ten positief te zijn over het voorstel om deel te nemen. Wij gaan 
proberen om ook de overige scholen bij het overleg van de Brede 
Wijkraad te betrekken. 

Sport en activiteiten
De BMX-baan is inmiddels volop in gebruik genomen en de re-
acties daarop zijn erg positief. Dit geldt ook voor het Skatepark 

waarvan de aanleg is afgerond en dat inmiddels ook in gebruik 
is genomen.
Het DB van de Wijkraad heeft positief geantwoord op de vraag om 
deelname aan de Streetleague. Hierover zal verder nog overleg 
plaatsvinden in de komende maand, zodra een en ander definitief 
en nader uitgewerkt is zullen wij u hierover informeren.
Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet heeft er op 21 december 
de Santa Run plaatsgevonden in het centrum van Brandevoort. 
Door een misverstand is de communicatie tussen de organisator 
en Wijkraad niet verlopen zoals het had moeten zijn. Er is overleg 
geweest met betrokkenen en in de toekomst zal er betere af-
stemming plaatsvinden. 

Op 21 mei zal in ’t BrandPunt de gemeentelijke buurtavond plaats-
vinden. De organisatie van deze avond is toevertrouwd aan onze 
wijk. Zodra programma en verdere bijzonderheden bekend zijn 
zullen wij nader informeren.

Veiligheid
Na aanleiding van de situatie binnen de wijk is er overleg geweest 
met de stadswacht. Voortaan zullen zij zichtbaarder in onze wijk 
aanwezig zijn. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over on-
derwerpen als veiligheid of overlast dan graag melden aan de 
Wijkraad, die dit verder met de stadswacht zal opnemen.
Bij onze scholen zijn maatregelen genomen om de verkeersveilig-
heid te verbeteren. We vragen de verkeersdeelnemers veilig aan 
het verkeer deel te nemen en willen nogmaals benadrukken dat 
het centrum van Brandevoort een 30-kilometerzone is.

Financiën
In het komende jaar zullen vanuit de gemeente en de Rabobank 
financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Deze zijn be-
doeld voor zinvolle plannen, die goed zijn voor de wijk of delen 
daarvan. Het is belangrijk dat ideeën hiervoor tijdig worden aan-
geleverd bij de Wijkraad, voorzien van een degelijke onderbou-
wing en begroting. De Wijkraad zal beslissen over de besteding 
van de gelden.

Algemeen
De vergaderingen van het DB en de Brede Wijkraad zijn open-
baar. Bezoekers hebben echter geen spreekrecht. Mocht u toch 
iets willen bespreken, dan bent u tijdens het inloopspreekuur van 
19.30 tot 20.00 uur voorafgaand aan de vergaderingen van het DB 
van harte welkom!

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Holke Flapper, Diane van den Einden
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Echtscheiding

Alimentatiezaken

Ontslagzaken

Incassozaken

Letselschadezaken

Bestuursrecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mr. R.P.V.W. Willems

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mr. G.B.J.M. Janssens

ZOEKT U
BOMEN OF PLANTEN?

De Groenspecialist bij uitstek.
Ruim 40 jaar Tuincentrum-boomkwekerij
PeTeR van GenniP.

voor plant- snoei,- bemesting of ander advies, u kunt
altijd bij ons terecht, daar zijn wij in thuis en vertrouwd.

 
nu ideale tijd om KaLK te strooien op gazon en borders.
Laat u eens deskundig adviseren door uw DCM organische 

meststoffen adviseur. Ook strooizout, sneeuwschuivers
en afdekhoezen voor uw niet winterharde planten!

Medevoort 29, Helmond 0492 - 546077
Op Brandevoort, internet: www.petervangennip.nl

Open: maandag t/m donderdag 08.30 - 18.00 uur,
vrijdag 8.30 - 18.00 en zaterdag tot 17.00 uur.

In gesprek met…
De Brandeleros

tekst: Monique Coolen

Brandeleros geven al vijf jaar ritme aan Brandevoort
Iedere donderdagavond klinkt uit een van de ruimtes van ’t 
BrandPunt het ritmische geluid van De Brandeleros. Om klokslag 
tien uur is de laatste slag geslagen en bergen de leden van de 
succesvolle sambaband uit onze wijk hun instrumenten op. Niet 
alleen omdat ze het borreltje in het wijkhuis na de repetitie voor 
geen goud zouden willen missen, maar ook omdat ze de buurtbe-
woners hun nachtrust gunnen. 

De huidige vierentwintig leden bereiden zich voor op een bijzon-
dere carnavalsperiode: ze luisteren voor de vijfde keer het carna-
val op met hun tromgeroffel. De progressie die de band sinds de 
oprichting heeft geboekt, is niet minder dan bewonderenswaar-
dig te noemen. Het idee voor een sambaband ontsprong in de 
hoofden van vriendinnen Joyce en Audrey tijdens het Leutfestijn 
van De Brandeliers in 2008. “We misten de livemuziek en bedach-
ten dat wij wel een sambaband konden beginnen. Dweilorkesten 
zijn er immers al genoeg”, vertelt Audrey Geboers. 

Gestart zonder muzikale achtergrond
Er waren veel mensen die zich spontaan wilden aansluiten bij 
het initiatief. Maar met alleen enthousiaste aspirantmuzikanten 
waren ze er nog niet. “We hadden geen enkele muzikale achter-
grond, dus gingen we op zoek naar een leraar. Hij verzorgde een 
aantal workshops om ons de muziekinstrumenten te leren ken-
nen en vanaf dat moment gingen we met vijftien mensen aan de 
slag.” De meer ervaren muzikanten die in het eerste jaar op de 
enthousiaste groep trommelaars af waren gekomen, hadden een 
positieve invloed op de ontwikkeling. 
Eén van die ervaren trommelaars was Mattie Weijnen, die ook is 
aangeschoven voor het interview. “Toen ik las dat er een samba-
band was opgericht, heb ik geen moment geaarzeld. Het leek me 
geweldig om op een grote surdo te spelen.” Daar staken de ove-
rige bandleden echter een stokje voor. Met zijn drumervaring en 
persoonlijkheid vonden ze hem een ideale bandleider. “Ik kreeg al 
snel de vraag: “Wil jij fluiten?” Dat betekent dat je de band leidt en 
daarvoor heb je naast het fluitje een instrument nodig waarmee 
je makkelijk de start, de breaks en het eind van een nummer kunt 
aangeven: de repinique, een kleinere trom.” 
Van de keuze om bandleider te worden, lijkt Mattie geen enkel 
moment spijt te hebben. Als hij vertelt over de repetities en de op-
tredens klinkt er veel enthousiasme en trots in zijn stem. Eén van 
de nummers uit het repertoire van De Brandeleros heeft hij zelf 
geschreven. Het ideale sambanummer noemt hij het zelf. Audrey 
kan dat alleen maar beamen: “Van de negen nummers die we nu 
kennen, is dat het fijnste om te spelen.” 

Een kwestie van timing en tellen
Het repertoire tijdens het eerste carnaval bestond uit twee num-
mers. Langzaam maar gestaag maakte de band zich steeds meer 
nummers eigen. Een beetje trommelen lijkt niet zo moeilijk, maar 
schijn bedriegt. “Percussie is een kwestie van timing en tellen in 

fracties van seconden. We hebben dan ook veel geoefend om de 
nummers zo strak mogelijk uit te voeren,” vertelt Audrey. “Boven-
dien”, voegt Mattie toe, “is er wel wat voor nodig om het juiste 
geluid uit het instrument te krijgen en om dan allemaal samen te 
spelen, zodat het goed klinkt.” 

Hoogtepunten: sportgala en dweildagen
De Brandeleros beperken zich al lang niet meer tot optredens tij-
dens carnaval. Eén van de hoogtepunten van de sambaband was 
het optreden tijdens het sportgala van de gemeente Helmond in 
januari 2011. Mattie: “Daar stonden we dan in het Speelhuis naast 
presentator Toine van Peperstraten. Erg gaaf om te doen!” Audrey 
knikt bevestigend en voegt er een ander hoogtepunt aan toe: “De 
dweildag in Hoogeloon was geweldig. Wij gingen de competitie 
aan in de sambaklasse. Hoewel we net gestart waren, werden 
we derde! Uit het jurycommentaar bleek dat we die plek vooral te 
danken hadden aan ons enthousiasme, de kleding en onze ex-
pressie.” 

Een extra dimensie aan de optredens
Om hun optredens nog aantrekkelijker te maken, hebben De 
Brandeleros de afgelopen periode hard gewerkt om een extra 
dimensie toe te voegen: choreografie! Mattie: “Eerst deinden we 
alleen tijdens het spelen; puur omdat dat er goed uitziet en omdat 
het helpt om in het ritme te blijven. Nu we de nummers echt goed 
beheersen, kunnen we aandacht schenken aan ingewikkelder be-
wegingen.” Dat gebeurt niet altijd tijdens het spelen. Audrey: “In 
ieder nummer heb je bepaalde breaks. Juist op die breaks doen 
we iets, zoals een patroonwisseling of een freeze. Het leuke is 
dat iedereen meedenkt over de choreografie en we alle ideeën 
gewoon proberen om te zien of het iets is.”
Door de enorme ontwikkeling die de band doormaakte, is het niet 
eenvoudig om als nieuw lid in te stappen. Je moet immers in korte 
tijd negen nummers leren uitvoeren. “Dat vraagt om ervaring of 
veel aanleg. Daarom laten we tegenwoordig eerst iemand voor-
spelen om te bepalen of iemand dat aan kan”, vertelt Mattie. De 
klik met de rest van de band is een ander aspect dat wordt mee-
gewogen. 

Gaan de Brandeleros de grens over?
Op de vraag wat ze de komende vijf jaar nog willen bereiken, heeft 
Audrey snel een antwoord paraat: “Ik zou graag een keer naar het 
buitenland gaan met de hele band, bijvoorbeeld naar een sam-
bafestival. Of bijvoorbeeld in het voorprogramma staan van Guus 
Meeuwis…” Bij Mattie is in de loop van het interview een ander 
idee ontstaan. “Misschien moet ik een nieuw nummer gaan schrij-
ven. Het zou mooi zijn om tijdens het vijfjarig jubileum een tiende 
nummer aan de speellijst van De Brandeleros toe te voegen.” 

Eén ding is duidelijk geworden uit het interview: De Brandeleros 
zijn nog lang niet uitgetrommeld. We wensen ze een mooi lus-
trum toe!
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Louis Vrolings is op zondagmiddag 5 januari uitgeroepen tot 
Brandevoorter van het jaar. Louis is als vrijwilliger verbonden aan 
het wijkhuis, oprichter en docent bij de computerclub, bestuurslid 
voor de KBO-afdeling Mierlo-Hout/Brandevoort en medeoprich-
ter van de nieuwe jeu-de-boulesclub. Hij is ook mede initiatief-
nemer voor de Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort en 
penningmeester in het bestuur van die stichting. Louis kreeg uit 
handen van wijkwethouder Margreet de Leeuw een persoonlijke 
prijs, het beeldje, speciaal ontworpen voor de Brandevoorter van 
het jaar, en een bedrag van €1000,- dat beschikbaar gesteld kan 
worden aan één of meerdere groeperingen binnen de wijk.
Voorafgaande hieraan werd ook de groepering van het jaar be-
kend gemaakt door voorzitter Jan Drouen van Stichting Sociaal 
Cultureel Centrum Brandevoort. Dit jaar gingen de vrijwilligers van 
’t BrandPunt met deze eer strijken. Zij waren samen met De Dic-
kensorganisatie en Organisatie Zonnebrandfestival genomineerd. 
De vrijwilligers van ’t BrandPunt, een groep van een veertigtal 
vrijwilligers, hebben zich op diverse gebieden ingezet en ervoor 
gezorgd dat ’t BrandPunt het middelpunt is geworden van de wijk. 
De vrijwilligers mogen als prijs €500,- aan een goed doel beste-
den. De bloemen en felicitaties voor de diverse genomineerden 
werden uitgereikt door wijkwethouder Margreet de Leeuw. Zij be-

nadrukte in haar toespraak het belang om actief te zijn binnen 
een vereniging. 
Voorzitter Fons Bosman van de Wijkraad opende daarna de 
nieuwjaarsreceptie en sprak over de uitdagingen waar de wijk 
Brandevoort de komende jaren voor staat. In Brandevoort staat 
veel op stapel. Na de woorden van Fons Bosman werd onder gro-
te belangstelling een toost uitgebracht op een mooi, gelukkig en 
gezond jaar.

Louis Vrolings
Brandevoorter van het jaar 2013

tekst: Hanneke Sanders / foto: Jan Dijstelbloem

Als bewoner aan De Plaetse kan ik mij iedere morgen weer ver-
bazen over de gevaarlijke capriolen die worden uitgehaald door 
menig ouder, die zijn of haar kinderen komt brengen naar OBS 
Brandevoort, zoals het parkeren half op de stoep waar geen of-
ficiële parkeerplaatsen zijn. De nieuwe trend van 2014 is dat men, 
naast het op straat of stoep parkeren, de auto in de toch al zo 
gevaarlijke bocht bij OBS Brandevoort parkeert en de kinderen uit 

laat stappen. Dit gebeurt dan met niet al te veel haast. Gevolg is 
dat er een soort van file ontstaat, wachtend verkeer in een on-
overzichtelijke bocht geparkeerde auto’s moet inhalen terwijl dit 
verkeer daarbij ook nog slingerende kids op fietsen, steppen en te 
voet moet vermijden. Vervolgens kunnen bewoners of bezoekers 
die hun auto al hadden geparkeerd in een parkeervak, hun par-
keervak niet verlaten in verband met de ontstane file.

Ik wil alle ouders van de schoolgaande kinderen van OBS Brande-
voort echt oproepen om:
- iets eerder van huis te vertrekken, zodat je gewoon een regulier 
parkeervak kunt zoeken: aan De Plaetse, in de daarvoor bestemde 
parkeergarage onder de school, op de ‘laad en los’ parkeerplaat-
sen recht voor de ingang van ‘t BrandPunt of de parkeerplaatsen 
bij het winkelcentrum
- niet meer op de stoep of op de straat parkeren
- niet midden in de bocht stil te gaan staan om je kinderen op het 
drukste moment van de dag op het drukste punt van de Plaetse 
op je gemak uit de auto te laten

Bedankt voor de medewerking aan een veilige situatie voor alle 
kids en de rest van de verkeersdeelnemers rondom de school!

Gevaarlijk!
tekst: Lisa Wouters / foto: Vincent Knoops
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Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer
Koeriersdiensten
Chauff eursdiensten
Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer

78.11.22
www.taxicentralebrandevoort.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Liederentafel
Paul Stege

Elke laatste dinsdag van de 
maand wordt de liederentafel 
in ’t BrandPunt gehouden. De 
liederentafel is een vorm van 
zang waarbij de belangstel-
lenden tevens de deelnemers 
zijn. 
Benieuwd naar het succes van 
de liederentafel ben ik eens 
binnengelopen. Een beetje 
onwennig en vooral niet van 
plan om mee te zingen heb ik 
achter in de zaal een plaatsje 
gekozen. Wil Fabrie vertelt 
over de keuze van de liederen. 
Soms geeft Wil aan wat het 

volgende lied is, soms vraagt 
de zaal om een lied in te zet-
ten. 
De tekst van het lied wordt 
op een groot scherm in beeld 
gebracht zodat het volgen en 
vasthouden van de tekst voor 
geen van de deelnemers een 
probleem zal zijn. Voor de 
begeleiding van de liederen 
wordt enkele keren gebruik 
gemaakt van een accordeo-
nist. Voor andere liedjes wordt 
een opname gestart. 

Ik verwachtte dat je aanslui-

ting zoekt bij een koor wan-
neer je het leuk vindt om te 
gaan zingen; alleen al in ’t 
BrandPunt hebben we diverse 
koren. Het is een verrassing 
om te zien dat er nog een ma-
nier is om met anderen in een 
groep te zingen. Dit gaat heel 
ongedwongen, geen dirigent, 
geen indeling naar soort stem, 
maar gewoon gezamenlijk een 
lied inzetten.

Ik liep binnen op een dag dat 
er kerstliederen werden ge-
zongen. De herdertjes lagen bij 

nachte klinkt heel spontaan en 
sfeervol. Ik vond (en vind) niet 
dat ik een goede zangstem 
heb; een reden om niet mee te 
gaan zingen. Het bevreemdde 
mijzelf niet in het minst dat ik 
mij zo meegesleept voelde in 
de sfeer dat ik toch ging mee-
zingen. En ik vond het nog leuk 
ook! De sfeer was uitstekend.

Mocht je ook een keer mee wil-
len doen dan kun je Wil Fabrie 
bereiken via w.fabrie1@chello.nl 
of loop gewoon een keertje bin-
nen in ’t BrandPunt.

Winkelcentrum Brandevoort krijgt een Automatische 
Externe Defibrillator, oftewel AED. Een AED is een ap-
paraat dat elektrische stroomschokken geeft bij een 
hartstilstand en waarmee vele levens gered worden.

Plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis overkomt onge-
veer één op de duizend mensen. Een hartstilstand kan overal 
gebeuren, bijvoorbeeld in winkelcentra, op het werk, op straat 
of tijdens het sporten. Hulp bieden binnen zes minuten na een 
hartstilstand redt levens. Daarom is het belangrijk dat er op veel 
plekken een AED beschikbaar is.

Winkelcentrum Brandevoort AED-proof 
Winkelcentrum Brandevoort is met haar winkelend publiek en de 

vele kleine en grote evenementen een plek waar zich veel men-
sen begeven. De Winkeliersvereniging Brandevoort heeft daarom 
een AED-apparaat aangeschaft en schenkt deze aan de inwoners 
van Brandevoort. Ondernemers en personeel krijgen een AED-
cursus om het apparaat goed te kunnen bedienen in geval van 
calamiteit. Met het plaatsen van dit apparaat heeft winkelcentrum 
Brandevoort het predicaat AED-proof te pakken. Bergopwaarts, 
de eigenaar van het pand, stelt de locatie ter beschikking voor 
de AED en neemt de plaatsingskosten voor haar rekening. Het 
apparaat wordt geplaatst naast de ingang van het Gezondheids-
centrum.

AED veilig en betrouwbaar
De AED dient alleen een schok toe, als de analyse van het hart-
ritme uitwijst dat dit noodzakelijk is. De AED is daarom veilig en 
betrouwbaar. Het apparaat vertelt u precies wat u moet doen. 
U krijgt bijvoorbeeld de opdracht om te reanimeren of om een 
schok toe te dienen. Het geeft geen schokopdracht als er geen 
hartactie meer is en het hart helemaal stilstaat of als het slacht-
offer buiten bewustzijn is, maar het hart goed functioneert. Een 
schok toedienen aan iemand die geen hartstilstand heeft, is dan 
ook niet mogelijk. 

De plaats waar een AED hangt is herkenbaar aan het groene vier-
kante logo met een wit hart, een elektriciteit pijl en een wit kruis. 
In Brandevoort hangen ook bij TV Carolus en Jumbo een AED en 
via http://www.aed4.eu/ of via de AED4eu app is landelijk zicht-
baar waar AED’s te vinden zijn.

AED
in Winkelcentrum Brandevoort

tekst: Marc Dekkers / foto: Marc Dekkers

Bistro Ter Plaetse  de Plaetse 1  5708ZK  HELMOND  T:0492-661568   www.terplaetse.nl 

Super actie bij Ter Plaetse
VIP Klantenkaart met een waarde van ruim € 160 euro nu voor € 20
Bestel nu alvast u VIP klantenkaart voor heel 2014

4 top aanbiedingen:  
50% korting op de rekening
2de hoofdgerecht gratis

2de en 4de persoon gratis high tea
€75 korting bij een diner vanaf 15 personen
Bestel onze VIP kaart snel op=op
* zie voor alle voorwaarde onze site 

• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

Bollenhoeve 9  Helmond  |  0492 667376  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

Vraag een gratis proe� es aan 

en kijk voor meer informatie 

op www.atmayoga.nl

Atma yoga
“the power within”

Yoga in ‘t Brandpunt, Brandevoort
Power yoga en nu ook 
easy � ow yoga

Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond  |  Tel  0492-667379
Raiffeisenstraat 11  |  5611 CH  Eindhoven  |  Tel 040-2668580

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening 
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

...omdat ‘t gaat om mensen.

5 JAAR INESSENSA

Geniet extra door deze behandelingen bij te boeken:

- dieptereiniging (extra reinigend masker en 

 verwijderen onzuiverheden) € 9,50

-  harsen/epileren gezicht € 9,50

-  nagels verzorgen, vijlen en polijsten € 9,50

HOTSTONE GEZICHTSBEHANDELING
mét extra verwennerij voor de handen 

nu slechts  € 49,50

Tierelayshoeve 17  Helmond  |  T 0492 - 66 77 18  |  info@inessensa.nl   

DE ULTIEME ONTSPANNING

 VOOR JE HUID EN JEZELF

S C H O O N H E I D S S A L O N

WWW.INESSENSA.NL

WWW.DROMELOT-NACHT.NL
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De superzuinige Alto Comfort is erg 
compleet uitgerust. Hij heeft o.a. 
standaard vijf deuren, airco en een 
radio/CD/MP3-speler. De Alto heeft de 
laagste prijs per kilometer (ANWB 2013) 
en hij is de betrouwbaarste auto in zijn 
klasse (Consumentengids Auto 2014). 
Bovendien is de Alto nú extra voordelig. 
Uw totale voordeel loopt namelijk op 
tot ruim € 1.900,- als u een Alto Comfort 
uit onze voorraad koopt. Haast u dus 
naar onze showroom!

Brandstofverbruik volgens Euro 5-norm 
(CE) 715/2007 en 692/2011F: 4,1-5,1 
l/100 km; 19,6-24,4 km/l; CO2-uitstoot: 
94-118 g/km. Genoemde prijzen zijn 
incl. BTW/BPM en kosten rijklaarmaken.

Suzuki Alto Comfort. Rijklaar nú € 8.888,-.
Handgeschakelde versies: Private Lease:v.a. € 239,- all-in!
Handgeschakelde versies: Private Lease:

Centrale deur-
vergrendeling met 
afstandsbediening 

Elektrische 
stuurbekrachtiging 

Airconditioning 

Elektrisch 
bedienbare 
ramen vóór 

Radio/CD/MP3-
speler

Start-
onder-
breker

In hoogte verstelbaar 
stuurwiel 

In hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel 

6 airbags

ABS met EBD 
(elektronische 
remkrachtverdeling)

BAS (remassistent) Stop/Start systeem 

1 jaar gratis 
mobiliteitsgarantie 

ISOFIX-beves-
tigingssysteem 
kinder zitjes (2) 

3 jaar 
fabrieks-
garantie 

12 jaar 
carrosserie -
garantie

5 deuren

Deze actie geldt niet i.c.m. andere acties.

Suzuki Helmond
Varenschut 15, 5705 DK Helmond, Tel (0492) 506 166, www.suzukihelmond.nl, info@suzukihelmond.nl

De voordeligste van NederlandDe voordeligste van Nederland
Alto Comfort € 10.129,-

Kosten rijklaarmaken € 702,- 

Totaal € 10.831,- 

Voorraad voordeel € 1.500,- -/-

Extra korting € 443,- -/- 

Nú all-in rijklaar € 8.888,-

Op dinsdag  

en woensdag  

tot 20.00 uur 

geopend!

De Veste Tandartspraktijk  |  De Plaetse 34  |  5708 ZJ  Helmond  |   Tel. 0492 - 746012  |  info@deveste.nl  |  www.deveste.nl

Tandartspraktijk de Veste neemt graag de tijd  
om kennis te maken met u en uw gezin.  
Ons motto is ‘voorkomen is beter dan genezen’.  
Een regelmatige controle is daarom belangrijk.  
Onze mondhygiënist ondersteunt u bij het goed 
schoonhouden van uw gebit.

U zult zich ontspannen voelen bij onze aanpak in 
ons mooi ingerichte pand met de beste en meest 
moderne apparatuur. Bel gerust even voor een  
vrijblijvende kennismaking met ons. 

De juiste mondzorg  
voor iedereen in  
uw gezin.

2014
Het jaar waarin wij volledig deel uit gaan maken van de Bran-
devoorter gemeenschap, een moment waar wij allemaal enorm 
naar uitkijken. Na de zomervakantie zullen we met alle leerlin-
gen dit gebouw betrekken. De gebouwen aan de Lauwerstraat, 
Laan door de Veste, Gasthuisstraat en Hurksestraat zullen dan 
niet meer dienen als schoolgebouw voor het Carolus Borromeus 
College.
Van de buitenkant lijkt het gebouw nagenoeg af, maar binnen is 
men nog hard aan het werk met de afwerking van de wanden, ko-
zijnen en vloeren. Op onze website kunt u middels een 3D-visual, 
gemaakt door onze leerlingen bij het vak 3D-design, alvast een 
blik naar binnen werpen.

Voorlichtingsavond
Op 7 januari hebben wij een informatieavond georganiseerd voor 
ouders en verzorgers van leerlingen uit Brandevoort, Mierlo en 
Mierlo-Hout. Onze school zal voornamelijk leerlingen uit dit voe-
dingsgebied aantrekken. We merkten dat behoefte was aan een 
extra voorlichtingsavond, mede door de op stapel staande ver-
huizing naar het gebouw aan de Markesingel in Brandevoort. We 
kijken tevreden terug op deze informatieavond. Er was veel be-
langstelling voor onze school. Naast de nieuwbouw, hebben we 
de belangrijkste onderwijskundige thema’s en speerpunten van 
onze school benoemd en toegelicht.

Dickensnight
Op 8 december vond de elfde editie van de Dickensnight plaats. 
Een kenmerkend evenement waar de wijk trots op mag zijn. Ook 
het Carolus Borromeus College was aanwezig. Leden van onze 
koorklas hebben onder de naam Christmas Carol Singers gedu-
rende de dag verschillende optredens gegeven. Samen met een 
team van enthousiaste docenten waren zij gekleed als Londena-

ren uit de negentiende eeuw. We vinden het belangrijk om zoveel 
mogelijk betrokken te zijn bij de activiteiten die worden onder-
nomen in Brandevoort. De school wil een school zijn in de wijk. 
Daarom kunt u er op rekenen dat wij zoveel mogelijk ons gezicht 
laten zien bij activiteiten in de wijk.

Open dag
Op 9 februari houden wij onze jaarlijkse open dag. Ondanks dat 
het gebouw nog niet is opgeleverd, kunnen wij onze trots en en-
thousiasme niet beteugelen en hebben we kunnen regelen dat 
wij in het atrium terecht kunnen waar de toekomstige leerlingen 
en hun ouders van harte welkom zijn! Deze open dag is vooral be-
doeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. We 
zullen nog voor de zomervakantie ons gebouw openstellen voor 
de bewoners uit Brandevoort om een kijkje te komen nemen in 
het nieuwe schoolgebouw. Op dit moment bekijken we daarvoor 
de mogelijkheden.

Nieuwe directeur
Vlak voor de kerstvakantie heeft Gijs van Wijlen na zes jaar af-
scheid genomen als directeur van het Carolus. Hij is vanaf 1 ja-
nuari werkzaam op het Onze Lieve Vrouwe Lyceum in Breda. Dat 
betekent dat we op zoek zullen gaan naar een nieuwe directeur 
die past bij het profiel van onze school. Tot die tijd zal Hans Scha-
penk, rector van de OMO Scholengroep Helmond, de honneurs 
waarnemen. Hij wordt ondersteund door Rob Aarts die onderwijs-
kwaliteit in zijn portefeuille heeft en Willy van der Heijden met ICT 
en huisvesting in zijn portefeuille. De dagelijkse schoolleiding zal 
bestaan uit de huidige vier afdelingsleiders. Op deze manier is de 
continuïteit van het onderwijsproces gewaarborgd.

Namens al het personeel van het Carolus een heel gezond en 
gelukkig 2014 toegewenst!

Nieuws
van het Carolus Borromeus College
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De Plaetse 165 * 5708 ZK Helmond * 06-47698511
 www.boutique4more.nl

Boutique 4MORE
Laatste ronde van de

SALE
Profiteer van

HEEL VEEL voordeel

Nieuw binnen:
verrassende voorjaarscollectie

WINTER-ACTIE
Dinsdag, woensdag en donderdag

3-Gangen all-in    € 42,50
Voorgerecht - hoofdgerecht-dessert
t/m 20 maart 2014

                         De hele week
(van dinsdag tot zaterdag)

ALL-In arrangementen: 

Reserveren gewenst: 
0492-541818 
www.restaurantderaymaert.nl 

Restaurant Raymaert
Mierloseweg 130
5707 AR HELMOND

Advertentie Raymaert 2012.indd   1 21-09-12   08:47

Vier gangen (soep) € 47,50
Vier gangen (tussengerecht) € 55,50
Vijf gangen € 62,50

...even naar Primerawww.primera.nl

Maak uw cadeau nog feestelijker en combineer deze met een bijbehorend tijdschrift 
Bij een gecombineerde aankoop ontvangt u 25 % korting op het tijdschrift

tegen inlevering van deze bon en een minimaal te  besteden bedrag van € 10,-                                   
( max 2 per klant )

Cadeaukaarten koopt 
U bij Primera

PRIMERA BRANDEVOORT
DE PLAETSE 69

5708 ZK HELMOND

Ik ben Hetty Aarts en sinds enige tijd redactioneel beheerder van 
de website www.dehelmonder.nl. Vele inwoners in de verschillen-
de wijken van onze stad zetten zich op wat voor manier dan ook 
in om Helmond te laten groeien. De een doet het door middel van 
vrijwilligerswerk. Bij de ander uit zich dat in het ondernemerschap 
of in zijn/haar specialisatie van politieke activiteiten. Vaak sprak ik 
tijdens mijn bezoeken aan evenementen of bijeenkomsten men-
sen, die zich met passie inzetten en hun steentje bijdragen om 
Helmond goed op de kaart te zetten. Wat me het meest opviel 
tijdens mijn ontmoetingen, was de trots en liefde voor de stad. 
Hierdoor bemerkte ik, dat er eigenlijk achter ieder mens hier in 
Helmond een verhaal schuilt. Of het nu een politicus, vrijwilliger of 
ondernemer betreft. Juist dit bracht mij op het idee om Helmon-
ders te gaan bezoeken, die iets persoonlijks te vertellen hebben. 
Die mij inspiratie geven om het (levens)verhaal achter de mens te 
schrijven. Dat is nu de reden, waarom ik met veel plezier gestart 
ben met deze website. Er zijn inmiddels al enige verhalen gepu-
bliceerd. En wat vond ik het leuk om deze bijzondere mensen te 
mogen interviewen. De gezellige uurtjes, het vertrouwen dat ze 
mij schonken en de blik, die ik hierdoor kreeg in hun binnenste, 
in hun verleden De tijd vloog om. En dan het uitwerken van het 
verhaal. De verbondenheid met de betreffende persoon intensi-
veerde tijdens die uren. Daarna die dankbaarheid en blijheid na 
de publicatie van zowel de geïnterviewde als ook van mijzelf. Dit 
brengt me op het recente interview van een geweldige persoon-
lijkheid, een ondernemer uit het prachtige Brandevoort: Jet Uijen. 
Nieuwsgierig geworden? Breng dan snel een bezoek aan de web-
site van de Helmonder. Het mooie logo en het visitekaartje wer-
den ontworpen door Maarten van Schaik, een van de vormgevers 
van de Brandevoorter Courant. Veel leesplezier en ik ga snel door 
naar de volgende boeiende Helmonder…

De Helmonder!
foto: Mario Coolen

Wandelen met
Lopersgroep Brandevoort
De Lopersgroep traint het hele jaar, drie keer per week, door weer en wind. U kunt op ieder moment instappen. Op 8 maart start er 
weer een Fun-2-Run trainingsprogramma, waarin beginnende lopers onder professionele begeleiding kennis kunnen maken met de 
hardloopsport. 
De Lopersgroep heeft het voornemen om in 2014 werk te gaan maken van wandeltrainingen. De eerste wandeling, op 11 december, 
was een groot succes. Op een doordeweekse woensdagochtend meldden zich (boven verwachting) zo’n veertig wandelaars bij het 
Sporthuis om deel te nemen aan een georganiseerde wandeltocht, van tien of zestien kilometer, door de Mierlose en Geldropse 
bossen. Na afloop van deze gezonde en bovenal gezellige inspanning konden de deelnemers in het Sporthuis genieten van een 
overheerlijke kop thee, cappuccino of warme chocomel. Een geslaagd experiment, dat absoluut voor herhaling vatbaar is. Er zijn dan 
ook plannen voor een volgende wandeling in februari. Geef uw naam door via info@lopersgroepbrandevoort.nl en we houden u op 
de hoogte. Houd voor onze trainingstijden en al onze overige activiteiten de website www.lopersgroepbrandevoort.nl in de gaten.

tekst: Trudy van Horne
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De wereldzaak die je kent
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Hoofdstraat 105     5706 AK  Helmond     Tel 0492 539405     info@woutvanvlerken.nl     www.electroworldwoutvanvlerken.nl

Bosch volledig
geïntegreerde vaatwasser

SMV 90E00
 
Energie-efficientieklasse: A+ 
Droogresultaatklasse: A 
Aantal standaardcouverts: 12 stuks

Bosch wasautomaat

wij leveren en installeren 
alle merKen inBouwapparatuur / witgoed / tv etc.

voor

499.-

voor

699.-

WAQ 284A2
 
Activewater
Varioperfect
Energieklasse A+++
Wavedrum
Capaciteit 1-8 kg
Volledige waterbeveiliging

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid Energieverbruik

Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

  

 

 

Serge van de Brug  

   

 

       
Mede dankzij de VVD is onze wijk Brandevoort 
de afgelopen periode nog mooier geworden 
met onder andere: 
 
- Multifunctioneel sportcentrum; 
- 2e ontsluiting Brandevoort; 
- Realisatie nieuwe scholen. 
 

Met uw steun gaan we onze wijk ook voor 
de toekomst nog aantrekkelijker maken! 
 

Ik reken op 19 maart  weer op uw stem.  
 
    

Helmond 
 

VVDHELMOND.NL 

Bewoners in De Veste let op! Afgelopen nacht een 
diefstal van fiets uit een berging. Sluit uw berging af 
en voorkom diefstal van uw goederen. Patrick de Vo-
gel @brigadierBrVrt2 

Politie Helmond succesvol 
op sociale media

Meer dan 3500 likes op de Facebookpagina en honderden, zo niet 
duizenden, tweets zijn we inmiddels verder. De politie Helmond is 
al weer jaren actief op de sociale media. Maar wat misschien nog 
veel belangrijker is: de aanwezigheid op deze twee sociale net-
werksites levert ook gewoon praktische resultaten op. 

Veiligheid
“Of het nu gaat om een verdachte van een mishandeling die kan 
worden aangehouden door een tip via Facebook of een mevrouw 
uit de wijk die via Twitter wil weten waarom de politie de avond 
ervoor zo opzichtig in de wijk aanwezig was,” legt wijkagent Fran-
cisca Kamphuis uit. Zij is, samen met collega’s Jeroen Loohuis en 
Hein Albers verantwoordelijk voor de redactie van Facebook en ui-
teraard actief op Twitter. Net als uw eigen wijkagenten Rob Jansen 
op de Haar en Patrick de Vogel. Ook zij zijn actief op Twitter. “Zo’n 
mevrouw die een avond daarvoor veel politie in de wijk heeft ge-
zien, kun je via Twitter heel snel gerust stellen en uitleggen wat de 
politie doet. Dat haalt vaak al de angel uit de kwestie. Bovendien 
verspreidt een bericht zich heel makkelijk via sociale media zodat 
je heel eenvoudig heel veel mensen bereikt. Het draagt dus bij 
aan een gevoel van veiligheid in de wijk,” legt Rob uit. Alle wijk-
agenten zijn op Twitter te vinden.

Inzicht in politiewerk
Dat inwoners van Helmond daar behoefte aan hebben blijkt wel 
uit de populariteit van de Helmondse Facebook-pagina. Een ide-
ale manier om mensen te informeren en tips te geven. Ook hier 
verspreidt een bericht zich snel. Dat bleek wel in september van 
dit jaar toen de politie waarschuwde dat er met een pinautomaat  
 

was gerommeld. Binnen de kortste keren was het bericht door 
meer dan 1000 mensen gedeeld en meer dan zestigduizend per-
sonen hadden het gezien. “Iedere burger die daardoor niet zijn 
geld is kwijt geraakt, is een tastbaar resultaat. Preventie hoort 
ook bij de politietaak wat mij betreft!” vertelt een enthousiaste 
Francisca. “Er zijn legio goede zaken in ons werk die vaak onopge-
merkt blijven. Facebook en Twitter geven ons de ruimte om deze 
zaken aan de burger te laten zien. Eindelijk krijgt de burger iets 
meer inzicht in het politiewerk.”

De politie blijft uiteraard ook op alle ‘oude’ manieren bereikbaar. 
Bij het bureau aan de Kasteeltraverse staan de deuren nog ge-
woon open, de telefoonnummers 112 en 0900-8844 blijven be-
reikbaar, de wijkagenten lopen of fietsen ook nog door de buurt 
en op de website vindt u nog steeds alle informatie en kunt u 
via de mail contact zoeken met de politie. Sociale media zijn 
een aanvulling op dit al bestaande aanbod. Maar wel een heel 
belangrijke: de politie in Helmond op Facebook: www.facebook.
com/PolitieHelmond, www.twitter.com/PolitieHelmond, de politie 
in Helmond op Twitter: www.twitter.com/PolitieHelmond/politie-
helmond/members: 
Samen met @brigadierBrVrt2 op gesprek bij Carolus ivm gedrag 
fietsende schooljeugd #Brandevoort en #Stiphout. Rob Jansen 
o.d. Haar@brigadierBrVrt 
5 december Illegaal aangesloten stroom, levensgevaarlijk en 
brandgevaar! Verdachte situatie bij u in de buurt? bel M. 0800-
7000 pic.Twitter.com/ajsvKxNinX Rob Jansen o.d. Haar@briga-
dierBrVrt

KBO-St. Lucia Mierlo-Hout-Brandevoort
Kennismaking met de 
nieuwe leden 
Maandag 10 februari van 13.30 
tot 16.00 uur in Den Doel, de 
kantine van Handboogvereni-
ging Houts Welvaren aan de 
Kastanjehoutstraat. Een gezel-
lig samenzijn met koffie en een 
drankje om kennis te maken 
met de doelstellingen en de 
activiteiten van onze vereni-

ging. Ook mensen, die graag 
lid willen worden zijn van harte 
welkom!

Etentje buiten de deur
Woensdag 12 februari 13.30 
uur. In de wintermaanden ge-
zellig samen eten. €13.50 voor 
een fijn driegangendiner in De 
Barrier. Aanmelden bij Martien 
Hermans, Jansen & Fritsenplein 

27, door het benodigde geld en 
naam en adres in een envelop 
te bezorgen. Dit vóór 20.00 uur 
op zondag 9 februari.

KBO-diner 
Donderdag 20 februari 17.30 
uur wordt in Woonzorgcen-
trum Alphonsus een heerlijk 
diner geserveerd bestaande 
uit: heldere ossenstaartsoep, 

gevulde kalfsrollade met rode 
wijnsaus, groente en aardap-
pelgarnituur en een grand 
dessert. 

Inschrijven in bovengenoemd 
Wooncentrum: donderdag 13 
februari van 14.00 tot 15.00 uur 
en vrijdag 14 februari van 10.30 
tot 11.30 uur. U dient het leden-
pasje mee te nemen.
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Toen Marloes nog in Eindho-
ven woonde, speelde ze bij 
de kapel. Deze kapel stond 
bekend om de bijzondere kle-
ding. Marloes vertelt: “Dit wa-
ren lange groene jassen. Deze 
jassen werden gemaakt door 
een speler van de kapel. Deze 
speler, Astrid, begon haar ei-
gen naaiatelier. Een naaiate-
lier voor gekke kleding. Astrid 
zei tegen mij: “Je moet bij mij 
op les komen!” Dus daar is de 
hobby ontstaan. “Ik wist echt 
helemaal niets over naaien, 
noch over de naaimachine. 
Alles heb ik weer moeten le-
ren.” Tijdens de cursus maakt 
elke cursist een pak. Geen 
standaard pak, maar een 
zeer bijzonder zelf ontwor-
pen pak, meestal gerelateerd 
aan carnaval. Het begint met 
een idee, daar wordt dan een 
ontwerp voor gemaakt, een 
patroon bij gezocht en dan 
wordt er naar leuke stofjes 
gezocht. “Negen jaar geleden 
zijn we met een bus cursis-
ten naar Parijs gegaan. Pa-
rijs heeft een wijk gericht op 
stoffen en kleding. Er is een 
gigantisch aanbod.” Deze 
buurt met stoffenwinkels be-
vindt zich net onderaan Mon-
martre. Daar zijn twee heel 
grote winkels gespecialiseerd 
in stoffen, van stoffen voor 
bruidsjurken tot stoffen voor 
meubels. Daarnaast zijn er 
tientallen kleinere winkeltjes 
met allerhande stoffen en 
afwerkdetails en accessoires. 
“Daar heb ik veel stoffen in-
gekocht. Variërend van stof-
fen voor kleren tot stoffen 
voor gordijnen en meubels. 
Het aanbod voor de afwerking 
is ook groots, zoals linten, 
kwastjes, embrassen en koor-
den. Dat was natuurlijk een 

geslaagd uitje!” Marloes koopt 
haar stoffen en gerei voorna-
melijk in de stoffenwinkels in 
de omgeving. “In bepaalde 
periodes kom ik daar weke-
lijks. Dan vraagt het personeel 
wel eens wat ik nu weer aan 
het maken ben. Zij kennen mij 
daar inmiddels.” Marloes gaat 
ook wel eens naar de Albert 
Cuijp markt, daar zijn speci-
ale stoffenwinkels en hallen. 
Jaarlijks zijn er stoffenbeurzen 
die Marloes bezoekt. “Op deze 
plaatsen is het aanbod groter 
dan in de winkels in onze om-
geving. Er is meer keus en er 
zijn meer aparte dingen. Daar 
zitten echt geweldige stoffen 
tussen. De stoffen doen veel, 
maar de bandjes en de kant-
jes maken het eigenlijk. Ik ben 
altijd bezig met het ontwerp 
en kijk altijd naar leuke details 
en ideeën.” 

Tijdens het maken van een 
kledingstuk worden de idee-
en steeds verder uitgewerkt. 
Vaak worden er nog dingen 
aangepast en gewijzigd om 
het nog mooier te maken. 
Dat kost natuurlijk extra tijd. 
De cursus vergt heel wat 
tijd: tweeënhalf uur per les 
en daarnaast is er nog huis-
werk. ”Ik werk thuis nog twee 
avonden aan het pak. Dan is 
het vaak nog even dit en nog 
even dat afmaken. Dan is het 
snel laat. Omdat het maken 
van een pak zoveel tijd kost, 
heb ik er bewust voor gekozen 
in de woonkamer te werken. 
Dat is toch gezelliger dan al-
leen boven op een kamer-
tje.” In haar hoofd is Marloes 
altijd bezig met haar pak en 
ontwerp. “Het moet voor mij 
helemaal kloppen.” Ook op va-
kantie kijkt ze naar bruikbare 

accessoires. “Zelfs een van de 
kinderen zei toen we in Spanje 
door de winkelstraat liepen: 
‘Kijk mam, daar die ring, die 
past precies bij jouw pak!’ En 
dat klopte. Ik koop dat dan en 
dat hoort dan bij mijn pak. Ik 
neem ook wel kleine werkjes 
mee op vakantie. Dan zit ik op 
het strand en ga ik bijvoor-
beeld steentjes vastnaaien.” 
In de pakken van Marloes zit 
altijd iets van haar vakantie 
verwerkt. Dat maakt het extra 
leuk en bijzonder. ”Het meest 
trots ben ik op mijn kroon, 
daar heb ik heel veel werk 
aan verricht.” Marloes start 
meteen na carnaval met een 
nieuw pak. Als het ontwerp er 
is, gaat ze op zoek naar een 
basispatroon. Als ze die nog 
niet heeft, bestelt ze deze via 
internet of koopt ze deze in 
de stoffenzaak. Dan op zoek 
naar de juiste stof. “In de ga-
rage hebben we een voorraad 
aan stoffen. Ik bewaar alles, 
want ik kan het meestal nog 
wel gebruiken. Ik heb ook vaak 
kleine stukjes stof nodig. Ge-
regeld zijn er mensen die me 
stukken stof geven ‘omdat ik 
er nog wel wat mee kan doen’.” 
Ook de pakken die Marloes 
zelf gemaakt heeft, bewaart 
ze zorgvuldig. “Als iemand te-
gen mij zou zeggen: ‘Mag ik 
die kopen van jou?’, dan gaat 
dat niet gebeuren. Ondanks 
dat ik het waarschijnlijk nooit 
meer zal dragen. Dit zijn ge-
woon mijn pakken.” Marloes 
heeft in gedachten al een ont-
werp voor een nieuw pak. “Ik 
denk dat ik naar Londen moet 
om spullen aan te schaffen. Ik 
wil een pak gaan maken met 
een Schotse ruit. Allerlei ver-
schillende soorten. Maar eerst 
dit pak afmaken.”

De hobby
Marloes Kuyten

tekst: Ilse Hommering / foto: Rianne van Lierop

“Vroeger heb ik naailes 
gehad, toen ik ongeveer 

veertien jaar oud was. 
Toen vond ik het stom. 

Ik kon mooiere broeken 
in de winkel kopen. Ook 

een stuk makkelijker. 
Dus toen ik klaar was 
met de cursus heb ik 

er nooit meer iets mee 
gedaan.” Tot haar moe-

ders verbazing heeft 
Marloes inmiddels een 

aantal mooie carna-
valspakken gemaakt. 

Momenteel is ze bezig 
met het maken van 

een carnavalspak voor 
haar man en vervolgens 

staat er een kostuum 
voor haar zoontje op het 

lijstje. Deze is voor zijn 
theatervoorstelling met 

Kruimeltje als thema.
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VOC van Oyen 0492-522994   www.rijles-voc.nl

VOC Verkeersscholen, 0900-AUTOLES (2886537)   www.rijles-voc.nl

DE JUISTE
WEG NAAR JE

AUTORIJBEWIJS

Neem bijvoorbeeld de Compactopleiding,
deze bestaat uit:
• 30 lessen (ook op verkeersoefenterrein)
• CBR toets proefexamen
• CBR praktijkexamen

NU... € 1675,-

VOC Verkeersschool van Oyen 0492-522994 www.rijles-voc.nlVOC Verkeersschool van Oyen 0492-522994 www.rijles-voc.nl

Neem bijvoorbeeld de 

Compactopleiding
deze bestaat uit:
• 30 Lessen
• CBR toets proefexamen
• CBR praktijkexamen
• RIS methode

NU...  1925,-

NU met peCh-
vogeLgaRantIe 

en gRatIS extRa 
IntRoduCtIeLeS

MEGASTUNT

9.95
per m2 - incl. BTW

VLOER HET ZELF HELMOND
Engelseweg 223b   Tel. 0492-52 52 70   
Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 
*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Helmond. 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

LAMINAAT
Landhuisdelen

met v-groef, one click to go systeem, 
leverbaar in 6 eigentijdse kleuren

voor intensief woongebruik, van 17,95 nu

ELKE ZONDAG GEOPEND 
12.00 - 17.00 UUR

WINTERACTIE

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

smitsensmits.nl

In februari op alle vloeren van
PVC, vinyl en vloerbedekking

25% korting*
*vraag naar de voorwaarden

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Lever deze advertentie bij ons in 
en ontvang een leuke attentie!

de Plaetse 98 B
5708 ZJ Helmond  
T 0492-504712
M 06-46012212

www.verloskundigenbrandevoort.nl

• overdag en ‘s avonds spreekuur
• eigen echo apparaat
• zwangerfi t programma 
 & info avonden
• advies bij kinderwens

Leen van Leuken - Baccarne
Marinda van de Rijt - van Lierop

Voor verloskundigenzorg van A tot Z in 
de gemeente Helmond & Mierlo met aandacht 

voor persoonlijkheid en kwaliteit

Ook vorig jaar hebben onze winkeliers flink uitgepakt in de feest- 
en cadeaumaand december. De klanten hoefden weinig anders 

te doen dan kassabonnen sparen. Dit alles natuurlijk ter promotie 
van winkelcentrum Brandevoort, want als we toch euro’s uitge-
ven, dan liever in onze eigen wijk. Immers, het is voor ons allemaal 
belangrijk dat we een levendig winkelhart hebben, want dat be-
vordert de leefbaarheid.

Uit ruim zesduizend enveloppen werden negen winnaars getrok-
ken die op 30 december in bistro Ter Plaetse hun prijs in ont-
vangst kwamen nemen. Het werd een gezellige bijeenkomst met 
een hapje en een drankje en uitroepen als: ‘Tjongejonge’, ‘Hart-
stikke leuk” en ‘Super’. De prijzen waren niet mis: fors gevulde ca-
deaumanden (gewonnen door de families Broens, Van Zantvoort, 
Van Eert, Van de Graaf, Smits en Feijen). De familie Verhappen 
ging met een Wii spelcomputer naar huis, de familie Van de Heu-
vel met een flatscreen tv en de familie Rooijakkers ontving een 
symbolische reischeque ter waarde van €500,-.

Decemberactie winkelcentrum

Hobbyclub in oprichting
zoekt leden
Onlangs hebben vijf enthousi-
aste mensen, te weten Koen 
Wich, Lean van Veijfeijken, Piet 
Cornelissen, Remi Rijkers, Ri-
nus van Weert en San de Gier, 
besloten om hun schouders te 
zetten onder de oprichting van 
een Brandevoorter hobbyclub. 
Tijdens een eerste bijeen-
komst hebben we met elkaar 
besproken dat een hobbyclub 
vooral bestaat bij de gratie van 
de leden. Leden die het leuk 
vinden om anderen nieuwe 
dingen aan te leren, en leden 
die juist nieuwsgierig zijn naar 
het onder de knie krijgen van 
nieuwe technieken. En dan kun 
je denken aan zoiets als schil-
deren, zowel als kunstuiting, 
maar ook als middel om oude 
spulletjes weer een nieuw le-
ven te geven. En bijvoorbeeld 

kennis maken met marmeren 
als schilderstechniek? Maar 
ook hout- en metaalbewer-
king staan volop in de belang-
stelling. Denk aan draaien en 
frezen, zwaluwstaartverbin-
dingen maken, enzovoorts. 
Ook een plaatwerkerij staat op 
het netvlies, met een moge-
lijkheid tot het uitvoeren van 
laswerkzaamheden. Maar ook 
in moderne technieken op het 
terrein van elektronica (denk 
aan SMD’s en flow solderen) 
en 3D-printen (en dus ontwer-
pen) zijn we zeker geïnteres-
seerd. Creativiteit is bij dit alles 
een verbindend begrip. Met 
elkaar leuke dingen maken om 
al doende van elkaar nieuwe 
technieken leren, dat is in het 
kort waar het bij de hobbyclub 
in oprichting om draait.

Zie jij zo’n hobbyclub wel zit-
ten, vind je het leuk om je 
eigen hobby meer inhoud te 
geven, of om nieuwe dingen te 
leren? Meld je dan nu aan als 
belangstellende voor de hob-
byclub Brandevoort. Aan de 
hand van de hoeveelheid reac-
ties kunnen wij dan bepalen of 
een hobbyclub in Brandevoort 
levensvatbaar is. 

Naast belangstellenden zoekt 
de hobbyclub ook nog een plek 
waar die hobbyclub geves-
tigd kan worden. Vooral waar 
de verschillende activiteiten 
zonder problemen uitgevoerd 
kunnen worden. Je kunt hierbij 
denken aan een leegstaande 
loods of fabriekshal of iets 
dergelijks. Het lastige van een 
nieuwe wijk als Brandevoort 

is dat dergelijke objecten dun 
gezaaid zijn. Dus als jij afweet 
van een mogelijkheid laat het 
ons dan weten. 

Natuurlijk is een hobbyclub 
ook op zoek naar gebruikte 
maar nog in goede staat ver-
kerende machines voor hout 
en metaalbewerking. Denk 
hierbij aan een draaibank, 
freesmachine, kolomboor en 
allerlei handwerktuigen, en 
nog veel meer. Dus als jij weet 
dat er ergens iets van dit soort 
spul in de opruiming gaat, of 
beschikbaar komt, stel ons op 
de hoogte. 

Contact: 
hobbyclub Brandevoort, 
mjmvanweert@gmail.com.

tekst: Rinus van Weert

foto: Franka van Vlerken
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Huren bij Compaen
in Mierlo-Hout, Brouwhuis, Stiphout,  
Mierlo en Brandevoort.

Houtsestraat 69 
Helmond ’t Hout

T. (0492) 57 90 90
www.compaen-wonen.nl

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

www.helmond.nl/bouwkavel

Droomhuis bouwen?

314 m2 

vanaf 

€ 109.900,-

excl. btw

 Brandevoort
“Thuis in Helmond”

ComputerClub
Plannen voor het nieuwe jaar

2014 zal voor de computergebruikers met Windows XP een jaar worden van ‘hoe nu verder?’.
Wij kunnen u daarbij helpen door middel van workshops. Ook zullen in het voorjaar weer cursussen worden opgestart over enkele wel 
bekende software pakketten zoals:
	 •	MS	Office:	Excel,	Word,	PowerPoint
	 •	Picasa,	een	fotobewerkings-	en	beheerprogramma
	 •	Het	gebruik	van	Windows	8	of	Windows	7
	 •	Het	gebruik	van	apps	op	tablets
	 •	Internetbankieren
	 •	Facebookgebruik

De ComputerClub is voor 2014 ook op zoek naar nieuwe leden, die zich met ons verder willen verdiepen in de komende nieuwe ont-
wikkelingen. Ook zijn we op zoek naar enkele leden-docenten die, met name over de sociale media, belangstellenden verder kunnen 
begeleiden. Neem hierover contact op met het secretariaat. 
Om uw belangstelling te registreren, is op onze website computerclub.brandevoort.org een formulier gezet, waarmee u uw belangstel-
ling kunt tonen. Wij nemen dan contact met u op.
Of weet u wat? Loop eens gezellig binnen op een van onze clubavonden, elke tweede maandag van de maand tussen 19.00 en 20.00 
uur in zaal De Marke in ‘t BrandPunt. Bookmark onze website.

tekst: Paul Stege

Gezocht:
bijzondere talenten voor G-Voetbal
Sinds de oprichting niet al te lang geleden en de recente opening 
van het sportpark Brandevoort, mogen we als wijk trots zijn op 
‘onze’ voetbalclub SV Brandevoort en spreken van een succes! 
Ook het stijgende aantal leden van de club geeft aan dat er veel 
animo is in de wijk voor onze volkssport nummer één. Vanuit die 
gedachte en het feit dat sporten gezond is voor iedereen en soci-
ale contacten bevordert, is er vanuit enkele ouders en het clubbe-
stuur het idee ontstaan om ook voor onze ‘bijzondere talenten’ in 
de wijk te kijken of hier een team voor samengesteld kan worden.

In navolging van enkele andere clubs in Helmond en de regio wil-
len wij als ouders en SV Brandevoort dan ook voor kinderen met 
handicaps of andere beperkingen die graag willen voetballen een 
elftal samenstellen en indien er voldoende animo is ook aan de 

hiervoor opgerichte competitie deelnemen. Het fraaie sportpark 
biedt hiervoor in ieder geval de faciliteiten waarvan natuurlijk ge-
bruik kan worden gemaakt. Waar natuurlijk wel behoeft aan is, is 
de betrokkenheid van de ouders in de begeleiding en ondersteu-
ning van dit nieuwe team. Dit spreekt echter vanzelf.

De gedachte is om een gevarieerd team samen te stellen met 
kinderen in de leeftijdscategorie van acht tot vijftien jaar. Uit erva-
ringen van andere clubs is het leeftijdsverschil geen probleem en 
vertonen de kinderen hier prima sociaal gedrag. Natuurlijk worden 
de trainingen aangepast aan de talenten van de kinderen.

Mocht uw zoon of dochter interesse hebben, laat ons dat dan 
even weten. U kunt ons mailen op gvoetbal11@gmail.com.

tekst: Richard en Daniëlle Waldt

Fotoclub Brandevoort
Zoals de foto van Fotoclub 
Brandevoort van vorig jaar 
aangeeft heeft de club ook dit 
jaar een kleurrijk geheel met 

de tentoonstelling op woens-
dag 15 en donderdag 16 ja-
nuari. Alle leden hebben een 
kleurkaart getrokken waar ze 

mee aan de gang konden. De 
opdracht is: zorg dat je de foto 
combineert met de achter-
grond. Zet de data in je agenda 

als je erbij wilt zijn. Ook dit jaar 
zijn er weer prachtige foto’s 
te bekijken. Fotoclub Brande-
voort ziet u graag tegemoet.
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Vrijdag 20 december zijn de 
laatste poulewedstrijden ge-
speeld voor de Ladder Najaar 
2013 van tennisvereniging 
Carolus. Op 4 oktober zijn we 
gestart met 96 deelnemers, 
onderverdeeld in zestien pou-
les waarbij zoveel mogelijk 
rekening werd gehouden met 
ieders speelsterkte. De weers-
omstandigheden tijdens deze 

echte ‘Herfstladder’ zijn niet altijd even gunstig geweest, vaak 
veel wind en twee speeldagen zijn we compleet van de banen 
geregend. Door het inlassen van een extra speeldag zijn we er 
toch in geslaagd om alles af te ronden. 

De hoogste Poule A is een prooi geworden voor Noah Ceelen 
die door zijn inzet en winnaarsmentaliteit erin geslaagd is zijn 
concurrenten voor te blijven. Noah heeft alleen één gelijkspel 
moeten toestaan en heeft de overige vier wedstrijden allemaal 
winnend kunnen afsluiten. Een dikke proficiat is hiervoor op 
zijn plaats!

Aanmelden nieuwe leerlingen
10-11-12 maart
15.30 - 17.00 uur  19.00 - 20.30 uur

Het Jan van Brabant College 
• openbaar

• met respect voor iedereen

• vlak bij bus en trein en uitstekend bereikbaar via veilige fi etsroutes

• met de veiligheid van een kleine school

• met individuele begeleiding

Een prima school

Jan van Brabant       College

OPEN DAG
Zondag 9 februari 
2014 11.00 - 15.00 uur

  

de klik met je 
   toekomst
de klik met je 
   toekomst

Vestiging Deltaweg
•  Kleinschalige MAVO
• Theoretische en Gemengde Leerweg
• Examen in acht vakken met lo2, ma2, muziek, tekenen 
 en sport als mogelijk examenvak
• Mogelijkheden tot doorstroom naar havo voor alle leerlingen.
•  Goede aansluiting op havo en mbo
•  Drempelloze doorstroming; d.w.z. niemand blijft zitten
• Één mentor voor de gehele schoolloopbaan
• Sportklas
•  LWOO voor leerlingen met achterstand

Deltaweg 205, 5709 AB Helmond
mavo/vmbo-t/g met lwoo                                        

Vestiging Molenstraat
• Tweetalig VWO en tweetalig HAVO: als enige 
 school in de regio Helmond met de mogelijkheid 
 tot het behalen van “the International Baccalaureate”. 
• Bèta Excellent school, benutting van de Brainport regio
• Veel aandacht voor kunst en cultuur, inclusief drama
• Kent de volgende brugklassen:
 - Tweetalig VWO   
    - VWO
    - Tweetalig HAVO
    - HAVO/VWO voor leerlingen die de keuze tussen havo of vwo 
  een jaar willen uitstellen
    - MAVO/HAVO voor leerlingen die de keuze tussen havo of 
  mavo een jaar willen uitstellen
 - MAVO
•  TOP MAVO programma: Talent Ontwikkelen tot Prestatie
 - goede aansluiting op havo 4 en mbo
 

mavo/vmbo-t havo vwo tweetalig havo en vwo
                                        

Molenstraat 191, 5701 KD Helmond

                                                                    

OOOOOO
                                                                    

www.janvanbrabant.nl

Santa Run
voor het eerst in Helmond

De allereerste Santa Run van 
Helmond werd zaterdag 21 de-
cember gehouden in De Veste. 
Met de ‘marathon’ wil de orga-
nisatie Marathon Eindhoven de 
Helmondse voedselbank Su-
per Sociaal ondersteunen. On-
geveer dertig kinderen van zes 
tot en met twaalf jaar trapten 
het evenement voor het goe-
de doel af. Om half 8 ’s avonds 
luidt het startschot voor bijna 
honderd volwassenen en een 
hondje in kerstkostuum. Zij lo-
pen bijna vier kilometer door 
De Veste. Op meerdere plaat-
sen was er de mogelijkheid om 
houdbaar voedsel en geld te 
doneren aan Super Sociaal.

Opkomst
De organisatie is tevreden 
met het verloop van het eve-
nement. ‘’Alle deelnemers 
waren leuk verkleed, en ook 
supporters langs de kant had-
den veelal een kerstmuts op. 
Er waren geen complicaties.’’ 
Helaas was de opkomst van 
supporters volgens Marathon 
Eindhoven teleurstellend.
‘’Volgend jaar zal de promotie 
stukken beter moeten, die was 
dit jaar slecht geregeld.’’
Op de laatste honderd meter 
voor de finish staan ongeveer 
veertig mensen langs de kant 
om kerstmannen en -vrou-
wen in alle soorten en maten 

aan te moedigen. Een kleine 
Brandevoorter slagwerkgroep 
speelde wat nummers, maar 
had moeite om boven de lied-
jes van DJ Perry uit te komen. 
Bijna honderd deelnemers 
kwamen afgepeigerd in kleine 
groepjes aangestrompeld. Op 
de laatste vijfentwintig me-
ter werd de kerstman die het 
gehele parcours voorop liep, 
ingehaald door de met kerst-
lampjes omhulde runner-up. 

Winnaars
Eenmaal over de finish gooit 
winnaar Eric van der Linden 
zichzelf over een dranghek 
heen. Bezweet, maar blij komt 
hij op adem. Dit was de eerste 
keer dat hij een hardloopwed-
strijd wint. Wel heeft hij al ooit 
een halve marathon uitgelo-
pen. ‘’Ik doe vooral mee voor 
de sfeer. Ook steun ik graag 
het goede doel. Helaas is de 
opkomst vrij laag; er staan 
eigenlijk alleen mensen bij de 
finish.’’ 
Zijn looppartner Jordy Lou-
wers kijkt teleurgesteld. Ook 
hij kwam voor de sfeer, maar 

winnen was leuk geweest. 
Voordat Eric de vraag kan be-
antwoorden of hij volgend jaar 
weer mee zou doen, onder-
breekt Jordy hem lachend: ‘’Dat 
ligt aan de prijzen!’’ De twee 
Mierlonaren moeten vandaag 
lichtelijk teleurgesteld naar 
huis: er zijn geen winnaars, 
geen snelste tijden, alleen het 
goede doel - aldus medeorga-
nisatrice en woordvoerster Els.

Afsluiting
Wel is er een prijsuitreiking 
voor het best verklede kop-
pel. Dit vindt plaats onder de 
Markthal. Een stel in rendier-
kostuum, dat de gehele route 
hand in hand liep, krijgt de eer-
ste prijs: een etentje voor twee 
bij brasserie Flow in Eindho-
ven. Het jonge stelletje komt 
ook nu hand in hand het podi-
um op en neemt de prijs vrolijk 
in ontvangst. De tweede prijs 
gaat naar een ervaren hard-
loopstel dat van top tot teen 
verlicht is met rode en blauwe 
kerstlampen. Ook zij hebben 
een etentje bij hetzelfde res-
taurant gewonnen.

tekst: Yannick Spinner / foto: Stichting Marathon Eindhoven

Ladder Jeugd T.V. Carolus
tekst: Barry van den Reek
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Basisscholen in Helmond hebben voortaan verkeersveilige schoolomgevingen. Bij 
het begin van een schoolomgeving staat het woord SCHOOL op straat aangeduid. 
Ook zijn er verkeersborden geplaatst die de weggebruiker waarschuwen voor kin-
deren die onverwachts de straat kunnen oversteken. 

Een verkeersveilige school-
omgeving, doet u mee?

De veilige schoolomgevingen zijn het resultaat van een samen-
werking tussen basisscholen, wijkraden, de gemeente en het 
Platform Verkeersveiligheid Helmond, met daarin organisaties zo-
als de politie, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, gemeente 
en andere partijen. 

Steentje bijdragen
De wijkraad steunt dit initiatief van harte en vindt het belangrijk 
dat kinderen veilig van en naar hun school kunnen gaan. Een veili-
ge schoolomgeving bereiken we niet alleen met een markering op 
de weg en borden. We zullen allemaal ons steentje moeten bijdra-
gen. De gemeente en haar partners hebben continue aandacht 
voor de verkeersveiligheid rondom scholen. Scholen zelf beste-
den in de lessen aandacht aan verkeersveiligheid en kijken ook 
naar mogelijke verbeteringen op of rondom hun school(terrein). 
Zo kan ooit het verplaatsen van een ingang al een enorme ver-
betering opleveren.

Voorkom hinderlijke en gevaarlijke situaties
Maar we doen ook een beroep op u. Als ouder kunt u mogelijk de 
auto wat vaker laten staan en in plaats daarvan lopend of met de 
fiets naar school te gaan. Kinderen blijken helaas steeds vaker 
moeite te hebben om zelfstandig en volgens de regels naar het 
voortgezet onderwijs te fietsen. Door met uw zoon of dochter al 

regelmatig naar de basisschool te fietsen leert uw kind van jongs 
af hoe hij of zij zich moet gedragen in het verkeer. Mocht u toch 
met de auto naar school gaan om uw kind te brengen of halen, 
dan kunt u ook bijdragen aan de verkeersveiligheid. Voorkom hin-
derlijke en gevaarlijke situaties. Parkeer uw auto niet op het trot-
toir of laat kinderen niet snel even midden op de weg uitstappen, 
maar parkeer uw auto netjes in een parkeervak, ook al is dit mis-
schien niet direct voor deur. 

Tips voor omwonenden en verkeersdeelnemers
Ook als omwonende van een school kunt u bijdragen aan een 
verkeersveilige schoolomgeving door bijvoorbeeld uw auto zo-
veel mogelijk op uw eigen oprit te parkeren. Ook het snoeien van 
een heg kan vaak al een hele verbetering opleveren voor het 
overzicht op een kruispunt. Als u een verkeersdeelnemer bent 
en elke dag langs de school rijdt, dan kunt u in een schoolomge-
ving, zeker tijdens de begin- en eindtijden van de school, stap-
voets rijden.

Samen maken we het verschil
Het zijn zomaar wat mogelijkheden om bij te dragen aan een ver-
keersveilige schoolomgeving. Maar u kunt natuurlijk op veel meer 
manieren bijdragen. Doe mee en maak de schoolomgeving veilig 
voor onze kinderen. Samen maken we het verschil.

tekst: Gemeente Helmond / foto: Rianne van Lierop

De baby’s en peuters 
bij Mondomijn
Als Integraal Kindcentrum kunnen kinderen vanaf drie maanden 
al terecht bij Mondomijn. In deze editie van de Brandevoorter  
Courant nemen we een kijkje bij de jongste kinderen van Mon-
domijn. 
Bij Mondomijn werken alle medewerkers volgens de pedagogisch 
uitgangspunten van Montessori. Vanuit deze visie worden kinde-
ren gestimuleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen: “Help mij 
het zelf te doen”.
Wanneer je binnen komt in Domijn, de groep van de nul- tot drie-
jarigen bij Mondomijn, is dit direct zichtbaar. In een huiselijk sfeer 
zijn kinderen met de leidsters een boekje aan het lezen en drinkt 
een ouder nog een kopje thee en vertelt hoe dochterlief geslapen 
heeft.
De ruimtes zijn huiselijk ingericht en iedereen voelt zich hier dui-
delijk thuis. Een van de leidsters vertelt: “We vinden het heel be-

langrijk dat wij samen met ouders goed kijken wat een baby’tje 
of peuter nodig heeft. We zorgen dat we samen goed afstem-
men over de eet- en slaaptijden. Maar bij Mondomijn bieden we 
nog veel meer. Peutertjes krijgen bij Mondomijn al spelenderwijs 
muzieklessen en beweegaanbod van echte vakdocenten. Dit kan 
omdat we een integrale samenwerking hebben met het basison-
derwijs.” 
De samenwerking met ouders is duidelijk een van de speerpun-
ten. Onder andere via Twitter kunnen ouders precies volgen welke 
activiteiten er plaatsvinden in de groep: een spel met muziekin-
strumenten, samen een schilderij maken, bloembollen planten en 
nog veel meer…
Mondomijn is dan ook erg trots dat de communicatie van ouders 
uit Domijn in de laatste tevredenheidsonderzoeken is beoordeeld 
met een 10!

Praten over autisme in je gezin 
met mensen uit je omgeving
Een nieuw jaar: nieuwe kans om met mensen om je heen in gesprek te komen over de impact van autisme in je gezin. Dat kan tij-
dens een speciale contactavond. Doel van de avond is om meer begrip bij de eigen omgeving te kweken voor de bijzonder positie 
die deze gezinnen hebben. Autisme is immers vaak niet zichtbaar maar heeft veel invloed op het dagelijks leven. Daardoor ontstaat 
er regelmatig onbegrip in de omgeving.
“Geef dat kind maar aan mij mee, ik zal hem wel eens leren hoe hij zich moet gedragen.” Ouders van kinderen met een vorm van 
autisme krijgen deze opmerking regelmatig te horen. Aan hun kind is vaak niet te zien dat het een beperking heeft en het gedrag dat 
het vertoont is soms zeer storend. Voor de omgeving is dat niet te begrijpen. Meer informatie en inzicht leiden tot meer begrip en dit 
kan de verhouding van het gezin met de omgeving verder helpen.
Onder de naam ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet…’ organiseert Els Maas contactavonden voor gezinnen met hun omgeving. De eerstvol-
gende avond is dinsdag 28 januari.
De volgende data zijn: dinsdag 25 februari, dinsdag 25 maart en dinsdag 15 april.
De locaties worden nog bekend gemaakt via de website http://www.ikzieikziewatjijnietziet.com. Bij voldoende deelname kan dit ook 
in uw woonplaats zijn. Via de website kunt u zich opgeven voor deelname. Een kennismakingsgesprek en advies over het uitnodigen 
van andere mensen maken mogelijk deel uit van de voorbereiding. 
Op de contactavond spelen acteurs scènes uit het dagelijks leven van een gezin met een kind met autisme. Ouders en mensen uit 
hun omgeving geven aan hoe men anders op de situatie kan reageren. Vervolgens wordt de scène op deze manier opnieuw ge-
speeld. Dit levert veel inzicht op de invloed die een autistische beperking heeft op een gezin. Door te praten en te kijken krijgen de 
aanwezigen begrip voor elkaar. Waarom reageert de omgeving zo en waarom doet het gezin wat het doet? Men komt meer te weten 
van elkaars beweegredenen.

Voor nadere informatie zie de website www.ikzieikziewatjijnietziet.com. U kunt ook contact opnemen met Els Maas, telefoon 040 285 
87 44, elsmaas@ikzieikziewatjijnietziet.com. 
Dit project wordt ondersteund door: LEVgroep, een regionale organisatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Cornelia-
Stichting, NSGK en VSBfonds.
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LIJST 1

CDA team 2014: met lijsttrekker Frans Stienen, wijkwethouder Margreet de Leeuw-Jongejans en 
de Brandevoorters Jeroen Sanders, Jack Le Doux en Jan Roefs.

OMDAT HET KAN!
www.cdahelmond.nl

Ze is nog piepjong, maar die echte dikke gouden medaille liet nog 
op zich wachten. Zaterdag 11 januari was het dan zover. Tijdens 
een toernooi waarop ze het zelf waarschijnlijk het minst ver-
wachtte, de Espoir Dutch Open Judo, debuteerde ze bij de aspi-
ranten (tot achttien jaar) met de titel in de klasse tot 52 kilogram. 
Tijdens een toernooi in Frankrijk, vorige maand, had ze al gemerkt 
dat ze in haar nieuwe leeftijdsklasse, al goed kon meekomen met 
de allerbesten. Zaterdag, in het Indoor Sportcentrum in Eindho-
ven, onderstreepte Van der Sommen, die topsport en studie com-
bineert op de L.O.O.T.-school St. Joris te Eindhoven, dat nog maar 
eens. Alles liep op rolletjes en in aanloop op de finale vloerde ze 
iedereen. Voor aanvang van de finale riep ze haar tegenstander, 
Sem van Dun, nog op er ‘een mooie finale’ van te maken. Dat ge-
beurde! Van der Sommen en Van Dun kennen elkaar door en door 
omdat ze vrijwel dagelijks met elkaar trainen. In Eindhoven liet de 
Brandevoortse zich het kaas niet van het brood eten. Aanvankelijk 
ging de strijd gelijk op, maar naar gelang de wedstrijd vorderde, 
werd Van der Sommen beter. Uiteindelijk wist ze Van Dun te wer-
pen en daarmee de gouden medaille voor zich op te eisen.
Het Eindhovense toernooi is het eerste selectietoernooi van de 
Judo Bond Nederland in aanloop op de Europese en Wereldkam-
pioenschappen later dit jaar. Aan het toernooi in Eindhoven werd 
deelgenomen door 1750 judoka’s uit eenentwintig landen.

Maud van der Sommen
wint Dutch Open Judo

Judo is haar lust en haar leven en met haar club, Sport-
school Essink uit Eindhoven, reist ze stad en land af 
voor toernooien, stages en trainingen. 
Met de selectie van Essink verbleef ze al eens tien da-
gen in Japan om zich daar in teamverband te meten 
met Japanse leeftijdgenoten. Ze won al medailles tij-
dens toernooien in Nederland, Duitsland, België, Oos-
tenrijk en Frankrijk. 
Wethouder Jan van den Heuvel huldigde haar afgelo-
pen jaar als Sporttalent van Helmond.

Bij Kids Castle Kinderopvang was het woensdag 22 januari een rare boel: naar de opvang zonder ontbijt thuis! Op die dag zijn de 
nationale voorleesdagen van start gegaan. Vanaf begin januari was er bij Kids Castle al extra aandacht besteed aan voorlezen. 
Dierenboeken is het maandthema. Daarbij staan diverse boeken, voorlezen, erover vertellen, zingen en knutselen centraal. Speciale 
aandacht hierbij voor de baby’s. Zij werken met het voorleeskastje van Momo. Dit kastje bevat tips en boekjes afgestemd op de al-
lerjongsten om ze stap voor stap met boeken bekend te maken. Ook was er een verrassing voor de peuters. Tot 7 februari krijgen zij 
elke week een ansichtkaart in hun postvakje, met op de ene kant een deel van een tekening en op de andere kant steeds een andere 
boeken- en voorleestip voor de ouders. De tekeningen op de kaarten zijn een puzzel: een afbeelding van de Krrrr…okodil!
Tijdens het nationale voorleesontbijt, was het boek Krrrr…okodil! weer aan de beurt. De kinderen zaten samen in de hal aandachtig 
naar het verhaal te luisteren. De voorleesgast vertelt: “Het is heel rustig op de oevers van de rivier. Iedereen geniet van de zon. Tot-
dat… O-oh! Daar komt… Krrrr…okodil! Hij spettert en spattert en de modder vliegt alle kanten op.” Het verhaal boeide tot het einde. Bij 
een voorleesontbijt hoort natuurlijk ook eten. De kinderen hebben na het voorlezen in hun eigen groep heerlijk gesmuld. Sommige 
papa’s en mama’s zijn gebleven en hebben in kleine groepjes na het ontbijt ook nog voorgelezen. Het was erg gezellig en voor de 
kleintjes heel speciaal.

Nationale voorleesdagen
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Dick Sandberg is geboren in Rijswijk op 23 oktober 1964. Hij gaat 
in deze plaats ook naar school. Na de basisschool ‘snuffelt’ hij aan 
verschillende scholen, maar vindt niet echt zijn draai.
Als hij achttien jaar is, komt hij, via verschillende baantjes, terecht 
bij het Holland Casino Scheveningen. Daar begint hij als zaalas-
sistent en hij beëindigt zijn werkzaamheden hier als barkeeper/
horecamedewerker. 
Dan wordt hij gevraagd te komen werken als hoofdbarkeeper bij 
hotel Des Indes in Den Haag. Dit lijkt hem wel wat, hij gaat hier op 
in en doet dit werk gedurende een jaar of vijf, van 1991 tot 1996 
met veel plezier. Dit enthousiasme wordt nog groter omdat hij 
ook hier, in 1995, zijn toekomstige vrouw Heleen leert kennen die 
bij hetzelfde bedrijf werkt. Heleen is afkomstig uit Noord-Brabant. 
De relatie wordt serieus en in 1997 trouwen ze. In 2002 wordt, tij-
dens familiebezoek in Nuenen, zoon Floris geboren in het Elkerliek 
ziekenhuis Helmond, terwijl Dick en Heleen in Den Haag wonen.
Hierna wordt hem opnieuw gevraagd of hij interesse heeft te 
gaan werken voor een Amerikaans softwarebedrijf dat gevestigd 
is in Den Haag in de functie van facilitair manager en hij accep-
teert deze baan. Hij doet zijn werk met veel toewijding en enthou-
siasme.
Dick heeft een leuke baan, een fijn leven maar hij kampt al jaren-
lang met overgewicht en heeft al vaak aan den lijve ondervonden 
wat het zogenaamde jojo-effect voor iemand kan betekenen.
In deze periode speelt Dick vaak met de gedachte iets voor 
zichzelf te beginnen. Net voor de geboorte van zijn zoon Floris 
maakt hij, via via, kennis met een methode om af te vallen. Deze 
methode probeert hij zelf uit en dit slaat zo aan dat hij in twaalf 
weken tijd vijfentwintig kilo afvalt. Dat hij hierdoor heel enthou-
siast raakt, behoeft geen nadere uitleg. Na een gesprek met zijn 
schoonmoeder die in Stiphout woont en die hem vraagt of voor 
zichzelf beginnen in deze branche iets voor hem is, besluit hij, na 
enig nadenken, dat dit inderdaad zo is. 
Na een gesprek met de manager van het bedrijf waardoor hij zelf 
is afgevallen komen ze al snel tot overeenstemming en Dick gaat 
stage lopen om deze afvalmethode honderd procent onder de 
knie te krijgen.
Hij start met zijn eigen bedrijf, Total Body Balance in de tv-kamer 
van zijn schoonouders in augustus/september 2003. Al snel loopt 
het zo goed dat hij verhuist naar een ruimte boven de Rabobank 
in Stiphout. Al die tijd pendelt hij tussen Stiphout en Den Haag 
heen en weer. De methode slaat zo goed aan dat Dick en Heleen 
in 2005 de beslissing nemen hun huis in Den Haag te verkopen en 
naar Helmond te verkassen. Ze gaan in deze omgeving op zoek 
naar een nieuwe woning en komen terecht in Brandevoort. Ze 
vinden hier precies het huis dat ze zoeken.

In 2006 loopt het bedrijf zo goed dat Dick de werkzaamheden niet 
meer alleen aan kan en op zoek gaat naar personeel. Ditzelfde 
jaar wordt ook hun zoon Bastiaan geboren waarna, in 2011, hun 
derde zoon Olivier wordt geboren.
In de jaren die volgen opent Dick vier extra vestigingen van zijn 
bedrijf in Vught, Eindhoven, Ulvenhout en Eersel. Na drie verhui-
zingen komt Total Body Balance in deze stad tenslotte terecht 
aan de Hortsedijk 81.
De afvalmethode is een volledig suikervrij en zo vetarm mogelijk 
programma dat wordt aangevuld met voedingssupplementen. 
Het programma wordt aangeboden onder persoonlijke begelei-
ding en het wordt de klanten zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Ie-
dere nieuwe klant krijgt een intakegesprek, dat ongeveer een uur 
duurt en waarin de methode wordt uitgelegd. Ze ontvangen een 
map met daarin een boodschappenlijst waarin alle voedingsmid-
delen staan die men mag consumeren inclusief de juiste hoeveel-
heden. Verder krijgt men online de beschikking over 600 recepten 
plus een lijst met verschillende restaurants die diners en lunches 
volgens deze methode bereid, aanbieden. Bovendien is er in deze 
regio ook een cateraar gevestigd die kant-en-klaar koelverse 
maaltijden aanbiedt voor het geval dat men geen tijd of zin heeft 
zelf te koken. De klant wordt in de gelegenheid gesteld, indien hij 
of zij dat wenst, iedere week te komen wegen en advies te vragen 
tijdens een gesprek. Een hele leuke bijkomstigheid is dat dit afval-
systeem zeer effectief is en bovendien zeer betaalbaar.

Total Body Balance is te bereiken op www.totalbodybalance.nl,  
e-mail adres: info@totalbodybalance.nl en onder telefoonnum-
mer: 088 500 9000. 
Dick heeft ook de aloë vera producten van het merk Forever in 
zijn assortiment opgenomen omdat die een hele mooie aanvul-
ling zijn voor deze methode. Ook zijn er bij Total Body Balance 
nog aanverwante producten te verkrijgen die het de afvallers zo 
makkelijk mogelijk maken en bovendien zijn deze producten niet 
gemakkelijk in de winkel te vinden. Een belangrijke voordeel is dat 
deze producten ook online te koop zijn.
Voor de toekomst verwacht hij dat alle locaties zo druk bezet zul-
len zijn dat hij verschillende nieuwe personeelsleden zal kunnen 
aannemen. Hij is verder van plan meerdere franchisefilialen in Ne-
derland en België te kunnen openen.

Zowel Heleen als Dick bevalt het in Brandevoort heel goed. Zelfs 
Dick, die tot 2005 altijd in Den Haag heeft gewoond, vindt Brande-
voort, na terugkomst van familiebezoek in die stad, (nog) steeds 
een verademing. Ook de drie zonen vinden het hier fantastisch 
door de vele faciliteiten die de wijk biedt voor kinderen.

Total Body Balance
Te dik? Bel Dick!

tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops
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Traditiegetrouw organiseert Stichting Brandevoort in Actie met 
C.S. de Brandeliers de Zwetsmiddagen 50+, de Zwetsavonden en 
de Kindermiddagen. We zijn in januari gestart met de Zwetsmid-
dagen 50+, die op 19 en 26 januari hebben plaatsgevonden. Met 
artiesten en acts als Berry Knapen, Freddy van den Elzen, Ivo van 
Rossum, Zes Kir Nix, en Duo Vreemd, en met een heerlijk drie-
gangen diner, heeft men weer kunnen genieten van een mooie 
middag.

Op 8, 15 en 22 februari zijn vervolgens de Zwetsavonden aan de 
beurt. Ook dit beloven weer fantastische avonden te worden met 
een geweldig aanbod van artiesten.

Tijdens de eerste Zwetsavond op 8 februari treden onder andere 
op: Ad Vermeulen, Dirk Kouwenberg, Duo Vreemd en meer, met 
muzikale begeleiding van De Bietenrooiers.

Op 15 februari is de tweede zitting met onder andere Robert van 
Lamoen, Ivo van Rossum, Maikel van den Berg en meer, en dat 
alles onder begeleiding van de band Just 4 Fun.

Op 22 februari sluiten we de rij van zittingen af met onder andere 
Freddy van den Elzen, Zes Kir Nix, Berry Knapen en meer. Deze 
avond wordt ondersteund door de band Heavy Hoempa’s.

De voorverkoop van deze Zwetsavonden heeft plaatsgevonden 
op 16 januari. Kaarten kunnen nog gekocht worden aan de bar van 
‘t BrandPunt, maar wees er snel bij want: uitverkocht is uitver-
kocht. U kunt de beschikbaarheid ook controleren door te bellen 
met de bar van ‘t BrandPunt, 43 21 95. Reserveren is niet mogelijk!

Tussen de bedrijven door hebben we nog een datum die zeker 
niet vergeten mag worden.
Op 13 februari vindt namelijk de voorverkoop van de kindermid-
dagen van maandag 3 en dinsdag 4 maart plaats. De voorverkoop 
zal op deze dag van 19.00 tot 20.00 plaatsvinden in ’t BrandPunt. 
Noteer deze voorverkoop alvast in uw agenda, want de kaartver-
koop gaat jaarlijks erg snel!

Programma Carnaval 2014
Na bovenstaande activiteiten zal carnaval 2014 echt van start 
gaan. Hieronder ziet u een overzicht van de activiteiten die u deze 
carnaval in hoftempel ‘t BrandPunt kunt komen bezoeken. Ben u 
lid van de Brandeliers? Dan heeft u als gezin gratis entree bij alle 
activiteiten, uitgezonderd van de kindermiddagen op maandag en 
dinsdag.

28 februari van 19.30 tot 23.00 uur Fancy Teen Dance Party (voor 
jeugd vanaf groep 8, tot en met vijftien jaar, entreeprijs niet-Bran-
deliers: €3,-)

1 maart van 15.30 tot 18.00 uur After Optocht Party Zaterdag

1 maart van 20.30 tot 00.30 uur Het Brandeliersbal, met de fantas-
tisch live cover-band Nightwind! (entreeprijs niet-Brandeliers: €5,-)

2 maart van 17.00 tot 22.00 uur After Optocht Party Zondag

3 maart van 14.00 tot 18.00 uur Kindermiddag maandag (kinder-
kaart: €3,50, kaart volwassene: €2,50)

3 maart van 20.30 tot 00.30 uur Themafeest, de Hollandse 
Avond! (entreeprijs niet-Brandeliers: €5,-)

4 maart van 14.00 tot 18.00 uur Kindermiddag dinsdag (kinder-
kaart: €3,50, kaart volwassene: €2,50)

4 maart van 18.00 tot uiterlijk 00.00 uur Sluitingsfeest, aanslui-
tend op de kindermiddag dinsdag. Duurt tot de laatste gast weg 
is, met als uiterlijke sluitingstijd 00.00 uur

5 maart van 20.00 - 00.30 uur Haringhappen

We zien u binnenkort graag in wijkhuis en tevens hoftempel ‘t 
BrandPunt!

C.S. de Brandeliers

tekst: Paul Smits

Onze nieuwe Prins Patrick d’n Urste heeft zich in november bekendgemaakt. Met 
deze prins zijn we een mooi carnavalsseizoen ingegaan. Een jaar waar weer van 
alles staat te gebeuren. Carnaval 2014 komt steeds dichterbij en er staan wederom 
een aantal fantastische activiteiten gepland om alvast in het carnavaleske sfeertje 
te komen. In deze editie van de Brandevoort Courant willen we u informeren over 
de activiteiten die Stichting Brandevoort in Actie en C.S. de Brandeliers hebben 
georganiseerd.

Brandevoort
bezint zich

Onwennig 
Veel deelnemers aan de bezinning op de toekomst van Brande-
voort keken nog onwennig om zich heen. Wat kunnen we dan wel 
doen om Brandevoort beter uit te rusten of nog meer in gang te 
zetten en de wijk de komende twee jaar aan leefbaarheid te laten 
winnen?
Op een achttal tafels hadden de voorbereiders een toelichting 
gelegd met een werkschema waarin ideeën moesten komen. 
De eerste avond is een brainstormsessie met als leidende vraag 
“Wat schiet er jou als wijkbewoner te binnen en wat kan er anders 
en beter in de wijk?”
De deelnemers konden kiezen uit de aandachtsgebieden in de 
cirkel hiernaast.

Meteen van start
Bij de ‘senioren’ zit ook een groep met veel ‘grijs haar of geen 
haar’ en zij leken zich goed voorbereid te hebben. Na vijf minu-
ten stond het invulformulier vol met voorstellen: boodschappen-
dienst ouderen, huurprijzen naar beneden, straatcontactpersoon, 
voorlichtingsbijeenkomsten en een vrijwilligerscentrale in de wijk 
met een kookcentrale.
Maar de nieuwe activiteiten moesten niet op papier blijven liggen, 
iedere groep moest voor de tweede ronde op deze avond in tref-
woorden hun acties op flapovers vastleggen.
Een greep uit de ideeën van enkele andere groepen: 
Brandevoort natuurlijk, stadstuinen, Carolus gaat sportdag orga-
niseren met de basisschool, samenwerking van leerlingen activi-
teit als Dickensnight, skaten in De Veste plaatsen, stiltecentrum 
maken met begraafplaats, een kroeg met horeca en een seats to 
meet vestigen en een bijzondere markt houden.

Vervolg 
Op de tweede avond op 4 februari moeten de plannen concreter 
worden en meer handen en voeten krijgen. En op de derde avond 
op 18 februari zou iedere deelnemer aan het Wijk Actie Plan pre-
cies moeten weten wat er gaat gebeuren, wie de kartrekker is en 
hoe snel het idee gerealiseerd kan zijn en wat het oplevert voor 
de wijk. 
Als dat laatste gebeurd is, zou de Wijkraad met de bewoners ge-
noeg haar best gedaan hebben en kan de gemeente op 22 mei 
in het kader van de vaststellening door de wijktafel de plannen 
kunnen vaststellen en de gemeente met een handtekening de 
uitvoering verzekeren. 

Samen of alleen
De BC zal de komende tijd deze route van de wijk volgen. De 
redactie zal zien of de herbezinning de bestuurders voldoende 
handvatten verstrekt om de wijk uit te laten groeien tot een au-
thentieke, dynamische en leefbare woongemeenschap. En het 
energieke vrijwilligersbestand dat nu al in Brandevoort aanwezig 
is, biedt voldoende garantie om kleurrijk en op typisch traditionele 
manier de wijk vorm te geven.

Met een goed gevulde grote zaal met wel meer dan vijftig mensen, startte Fons 
Bosman met veel enthousiasme de eerste ronde op van de bezinning op het Wijk 
Actie Plan. “Met niets proberen uit het bestaande iets moois en creatiefs maken,” 
stelde Fons met enige ingehouden bescheidenheid. “Nu al actieve groepen en in-
stellingen zouden door dwarsverbanden nieuwe zaken moeten kunnen creëren,” 
beargumenteerde de Wijkraadvoorzitter de gezamenlijke inzet. De gemeente heeft 
geen geld, maar helpt wel om een proces op gang te brengen. Een begraafplaats, 
die een aantal mensen inmiddels wel in Brandevoort wil hebben, is geen goed 
voorbeeld voor het Wijk Actie Plan. Nee, het moet iets zijn dat al bestaat en dat 
door nieuwe inzet een betere bestemming kan krijgen.

tekst: de redactie / foto: Rianne van Lierop

Carnaval 2014
CS de Brandeliers
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John Knoops Winter ATB tocht
Na een geslaagde editie in 2013 organiseert Tourclub Mierlo (www.
tcmierlo.nl) ook in 2014 weer de ‘John Knoops Winter Veldtourtocht’. 
Op een nieuw parcours kunnen mountainbikers en veldrijders zich 
uitleven over verschillende afstanden: 34, 43 of zelfs 54 kilometer. 
Omdat dat de nodige energie kost, staat halverwege het parcours 
ons pauze team klaar met royale verzorging voor de inwendige 
mens. Na afloop kunnen de fietsen schoongespoten worden en kun-
nen de coureurs zich douchen. De John Knoops Winter Veld Tour-
tocht vindt plaats op 2 februari. De inschrijving met bewaakte fiet-
senstalling bevindt zich in café ‘t Tapperijke, Marktstraat 79 te Mierlo.
Starten kan tussen 09.00 en 10.00 uur. Inschrijving bedraagt €4,- of 
€3,- voor NTFU/KNWU licentiehouders. Jeugd tot 16 jaar mag gratis 
starten. Tourclub Mierlo hoopt 2 februari vele fietsers te mogen ver-
welkomen, dus graag tot dan!

Februari in het Annatheater
Woensdag 5 februari: proefles toneelspelen voor kleuters
Kom een gratis proefles volgen op onze Jeugdtheaterschool. Geïn-
teresseerd? Op woensdag 5 februari is er om 15.00 uur een proefles 
voor kleuters. Meer informatie: Jeugdtheaterschool Annatheater, La-
vínia Germano, 54 75 73, info@annatheater.nl, www.annatheater.nl.

Vrijdag 7 februari: Tejatergroep Gemert met heropvoering van twee 
jubileumvoorstellingen
”Er bestaat toneel om te lachen zonder dat je naar een klucht hoeft.” 
Afgelopen september vierde Tejatergroep Gemert met veel succes 
het vijfentwintigjarig jubileum in voormalig klooster Nazareth in Ge-
mert. Drie verrassende voorstellingen werden vijftien keer gespeeld 
in deze unieke en bijzondere locatie. De voorstellingen Nooit meer 
dansen en Gebakken Meeuw worden begin februari in reprise geno-
men in onder andere het Annatheater.

Nooit meer dansen
Het juiste scenario voor een zelfgekozen dood. Een voorstelling 
waarin zelfdoding geen beladen onderwerp is, omdat mevrouw de 
Ridder zo heeft haar eigen creatieve idee heeft over het beëindigen 
van haar leven.

Gebakken Meeuw
Over leven, overleven en leven na de dood.
De voorstelling vergunt ons een kijkje in het hiernamaals, alwaar de 
tafel niet zo rijk gedekt blijkt te zijn als hier op aarde algemeen wordt 
aangenomen. Teksten: toneelgroep Het Volk Haarlem, regie: Francis 
Slits, tijd: 19.30 uur Nooit meer dansen; pauze, 21.30 uur Gebakken 
Meeuw. Entree: per voorstelling €10,-, beide voorstellingen €15,-. Re-
serveren en informatie: www.tejatergroep-gemert.nl, facebook.com/
tejatergroepgemert.nl.

Maandag 24 februari gratis proefles acteren voor volwassenen 
Traditiegetrouw geeft het Annatheater, met het voorjaar in het voor-
uitzicht, een acteercursus voor volwassenen. 
Voorjaarscursus 2014: Hoe speel ik een rol echt overtuigend?

Vanuit verschillende invalshoeken ga je een rol verkennen en je ei-
gen maken. Zo leer je op een geloofwaardige manier andere per-
soonlijkheden op het toneel neer te zetten. Deze cursus is zowel 
voor beginners als voor gevorderden geschikt omdat er eventueel in 
niveaugroepen gewerkt zal gaan worden. De cursus wordt met een 
presentatie op maandag 14 april 2014 afgesloten.
Data en tijd: maandag 24 februari van 19.45 tot 21.15 uur. Meer infor-
matie: Lavínia Germano, 54 75 73, laviniagermano@annatheater.nl, 
www.annatheater.nl.

Continental Kids in Eindhoven met hun gospelconcert: 
Doen! 
Zaterdag 8 februari om 15.00 uur wordt er in gebouw De Bron (Elbur-
glaan 51, Eindhoven) een concert gegeven door de Continental Kids. 
Met veel nieuwe liedjes, coole dansjes en grappige, maar doordachte 
sketches brengen deze acht- tot twaalfjarigen live hun verrassende 
programma Doen!. Sinds jaren weer in het zuiden van het land!

Het programma
Met lekkere liedjes als Samen, Doen!, Do the Do Do, Twijfel niet, Pe-
trus en Het leven is een feestje brengt de groep een Bijbelse bood-
schap op eigentijdse wijze tot leven. In de sketches komt een ‘be-
roemde’ regisseur langs die het concert met hulp van haar kersverse 
‘regie-assistent’ live gaat ‘filmen’. Bovendien kan het publiek af en 
toe lekker meezingen of -dansen. Bij een liedje mogen de kinderen 
uit de zaal zelfs op het podium meedoen.

Voor iedereen
Een optreden van de Continental Kids is niet alleen bestemd voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd, maar voor iedereen die van mu-
ziek, dans en jeugdig enthousiasme houdt. Het is een inspirerende 
belevenis voor het hele gezin, of met de kleinkinderen. Na een con-
cert merkte Gijs (7) op: “Ik dacht dat het niet leuk was, maar het was 
wel leuk!”

Continental Kids
Continental Kids is de kindertak van de wereldberoemde Continental 
Singers. In Nederland zijn er dit jaar vier Continental Kidsgroepen 
tegelijk actief. Na een trainingsweek in de zomervakantie geven de 
Kids zo’n tien concerten in de eigen regio. Het concert in Eindhoven 
is het zevende concert van de groep West Zuid, maar hun eerste en 
enige concert beneden de rivieren.

Toegangskaarten 
Toegangsprijzen (prijzen zijn inclusief één pauzedrankje per per-
soon): kinderen €3,50, volwassenen €6,-, gezinskaart (twee ouders 
met hun eigen kinderen) €17,50, kinderfeestje (twee volwassenen 
met maximaal acht kinderen) €35,- (mail de naam en leeftijd van 
de jarige door, die vermelden we dan vanaf het podium). Kaarten 
zijn te reserveren via www.continentalconcerts.nl (kies Eindhoven). 
Of te koop bij Christelijke Boekhandel De Fakkel, Schootsestraat 69 
Eindhoven (alleen kinder- en volwassenenkaartjes) en aan de deur 
(vol is vol, contante betaling).

Even de wijk uitOPEN
DAG

OPEN
DAG

AANMELDINGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2014 - 2015:

10 t/m 12 maart 2014 
van 15.30 – 17.00 uur en van 19.00 – 20.30 uurvan 15.30 – 17.00 uur en van 19.00 – 20.30 uur

ZONDAG 9 FEBRUARI
11.00 – 15.00 uur

Carolus Borromeus College
www.carolus.nl

MAVO-PLUS – HAVO
ATHENEUM – GYMNASIUM 
Markesingel 2, (nieuwbouw Brandevoort) 
0492 – 522150

Dr.-Knippenbergcollege
www.drknippenbergcollege.nl

VMBO-T – HAVO – VWO
Nachtegaallaan 40, 0492 – 597587

Vakcollege Helmond
www.vakcollege.nl

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 
Voor de reguliere leerwegen en de vakroute
Ruusbroeclaan 149, 0492 – 578250
Keizerin Marialaan 4, 0492 – 506000

Divers & Dynamisch

www.landvanoz.nl

Weer met plezier naar school

Susanne Notenboom-Kuijken • De Kalderman 3 • 5706 SC Helmond 
Tel 0492 33 26 83 • M 0612 673 972 • info@landvanoz.nl

 
 
 
 

Schakel Klusmeester in voor 
 
Onderhoud,  Renovat ie  
Verbouwingen,T immerwerk ,  
Schi lderwerken 

 
Klusmeester André Kantelberg, Paardshoeve 5, 
5708 VH Helmond 
t: 0492 – 66 49 80           m: 06 – 50 50 50 74 

        
Gegarandeerd Vakwerk!  www.klusmeester.nl 
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www.totalbodybalance.nl
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50%
korting 

Scan voor uw coupon
(of ga naar www.tbb-actie.nl)
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Scan voor uw coupon
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Dit zijn de uitslagen van de 
kleurwedstrijd waar jullie weer 
enorm je best op hebben ge-
daan. De 3 winnaars van de 
prijzen in willekeurige volgorde 
zijn:
 
Valerie de Haas 5 jaar
Janneke Revenboer 10 jaar
Floor van Veggel 8 jaar
 
De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd.

Kleurplaat
We hebben weer een 
leuke kleurplaat ge-

vonden 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 

voor 9 februari.

Tip voor het inkleuren:
Download de kleur-

plaat en print hem uit. 
Het papier is namelijk 

te glad om fijn te kun-
nen kleuren. Plak liever 

geen stickers, glitters 
en ander leuks (diks) 

op de kleurplaat.

De prijzen worden 
aangeboden door:

Laan door de Veste 116 
Telefoon: 0492-660955

Puzzel
De decemberpuzzel is gewonnen door H. Dekker. Gefeliciteerd! De oplossing is: De beste wensen voor het 
nieuwe jaar. De prijs wordt naar u opgestuurd.
 
Deze maand een nieuwe puzzel: een woordzoeker. Welke drie woorden kunt u niet wegstrepen in de puzzel? De 
redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessan-
te prijs. De oplossing kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. 
De uiterste inleverdatum is 9 februari. Succes!

chocolademelk
donsveren
dooi
erwtensoep
eskimo
glad
hagel
handschoenen
hutspot
iglo
ijsbeer

ijspegel
ijspret
ijzel
jas
koude
muts
noordpool
pinguïn
schaatsen
sjaal
skien

slee
sleeën
sneeuw
sneeuwballengooien
sneeuwberg
sneeuwlaars
sneeuwpop
sneeuwpret
sneeuwschuiver
temperatuur
thermometer

trekvogels
trui
verkoudheid
verwarming
vogelhuis
vorst
vriezen
wanten
weerbericht
winterslaap

g n i m r a w r e v p d o n s v e r e n

n e s t a a h c s t i e v o r s t o r e

t z s n p u l w e e r b e r i c h t e l

o e j j e w x r h w s h i j s p e g e l

p i a w d e p d t u a k k k i t r i b m

s r a a l w u e e n s f i o h u m j s u

t v l r u o n w d w n e o m u v o z j t

u g w e k s p s s o n d w t o d m e i s

h l e r o i c h o c o l a d e m e l k v

s n e e n h i r m f h r i u n e t n a w

s v p g o ë d s n e e u w p o p e j r v

u m u e a p e o l p r r i j s p r e t e

t ï n s o h l e m t r e k v o g e l s x

n e i o o g n e l l a b w u e e n s m d

n y l w i n t e r s l a a p k r u y m z
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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 &  0900 - 88 44
Patrick de Vogel 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. Veldhuizen 50 47 05
 dr. Keuning en dr. Smeulders 50 47 06
 bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 
Apotheek Brandevoort 37 00 47
De Zorgboog - wijkverpleging en wijkzorg,  0900 - 899 86 36
consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling
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 -  59 95 64
 drs. Fannie Heesakkers-van Ansem   
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,  53 28 00
 W. van Melis-van Hout, L. Backx
 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, tel.nr. zorgcentrale 0900 - 899 86 36 
Mee Helmond - ondersteuning bij leven 32 80 00
met een beperking
Moeders Voor Moeders - Sandra Rondeel 51 49 11
Praktijk voor adem- en ontspanningstherapie -  66 47 22
 Carlijn Bamberger 
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
Jongerenwerk swh Helmond-West & Brandevoort 06 - 42 96 73 43 
 Elke Minnebach

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),  06 - 50 86 38 03
Moerdonksvoort 1
Peuterspeelzaal Jip & Janneke (Spring), Koolstraat 3 43 24 30
Vestein buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf  43 24 30
(Spring), Koolstraat 1
Topstars buitenschoolse opvang (Spring),  06 - 21 71 88 65
Biezenlaan 29 (Wijkhuis ‘t BrandPunt)
Dik Trom kinderdagverblijf (Spring), Moerdonksvoort 1 33 51 92
Dik Trom buitenschoolse opvang (Spring),  33 51 92
Moerdonksvoort 1 
Spetters buitenschoolse opvang (Spring),  06 - 34 42 46 20
Stepekolk-Oost 53 
Gastouderburo Spring, Windmolenstraat 1 088 - 208 82 02
Gastouderburo Flex 06 - 24 47 71 78
Crea-extra, opvang voor kinderen met een  06 - 33 08 65 34
autisme spectrum stoornis
Kinderopvang Humanitas, gastoudercentrale 045 - 561 53 40
Kinderdagverblijf Villa Vrolijk, Geldropseweg 43 32 04 05
Kids Castle Hulshoeve, kinderdagverblijf en 088 -20 88 261 
buitenschoolse opvang Hulshoeve 4 (voorheen Hoevestein)
Sport BSO de Brug (Spring), Arkweg 3-17 Mierlo 06 - 15 34 97 88 

belangrijke
telefoonnummers

Brandjes
Wij zijn op zoek naar oppas 
voor onze drie kinderen (8,7,5) 
wonend in Brandevoort, voor 
af en toe in de avond en/of 
middag. Stel je aub voor via 
mikilsus@yahoo.com 

Nieuw in Brandevoort: mama 
baby fitness! Voor mama’s 
en hun baby (vanaf 3 tot 7 
maanden oud). Cursus van 
8 weken; quality time met 
je baby en moeder is na 8 

weken weer back in shape. 
Meer informatie of gratis les: 
www.mamababyf i tness.nl 
of stuur een mail naar:  
myrnawelten@hotmail.com.

Vierde Bedrijven voor Bedrij-
ven Beurs Helmond/Peel-
land op 9 en 10 april, Gerstdijk 
4. Bijna honderd bedrijven 
hebben zich al ingeschre-
ven, er is nog plaats. Kijk op 
www.bbhp.nl en schrijf u in. U 

bent welkom of als standhou-
der of als bezoeker. Doel is om 
ondernemend Helmond/Peel-
land en omstreken met elkaar 
in contact te brengen. Info: 
info@bbhp.nl of www.bbhp.nl. 

Verloren Op maandag 20 ja-
nuari ben ik, van het Brand-
punt naar huis, mijn ring verlo-
ren die ik van mijn ouders heb 
gekregen voor mijn examen. 
Het is een zilveren ring van 

het merk Zinzi met een grote 
steen in het midden en daar-
naast kleinere steentjes. Ik 
hoop dat de vinder(ster) con-
tact met mij opneemt. Tessa 
06-55937361

Gezocht hulp in de huishou-
ding van 3 tot 4 uur per 2 
weken in de Veste in Brande-
voort. Samire Ramakers 06 
14996966.

Activiteitenkalender 
 Februari
 Datum Activiteit Tijd
 02 feb Gitaarles 10.00 en 12.00 uur
 04 feb Bijeenkomst wijkactieplan 20.00 – 22.00 uur
 5 / 6 feb Inschrijven kindervakantieweek 12.00, 14.00/18.00 en 21.00 uur
 08 feb Eerste zwetsavond 19.45 – 23.00 uur
 18 feb Bijeenkomst wijkactieplan 20.00 – 22.00 uur
 15 feb Tweede zwetsavond 19.45 – 23.00 uur
 22 feb Derde zwetsavond 19.45 – 23.00 uur
 25 feb Liederentafel 20.00 uur
 27 feb Distributie BC nr 2 
 28 feb Fancy Teen Dance Party 19.30 – 23.00 uur

 Maart
 Datum Activiteit Tijd
 01 mrt Brandeliersbal 
 02 mrt After Optocht Party 
 03 mrt Kindermiddag  / themafeest 14.00 – 18.00 uur
 04 mrt Sluitingsbal 
 05 mrt Haringhappen 
 07 mrt Single Café 
 15/16 mrt Tenstoonstelling Fotoclub Brandevoort 
 23 mrt Houtse toneel kindervoorstelling 
 30 mrt Concert Kobra 
 28 mrt Distributie BC nr 3
 
 07 feb Inleveren kopij nr. 2 Voor 18.00 uur
 07 mrt Inleveren kopij nr. 3 Voor 18.00 uur

 Bron: www.kalenderbrandevoort.nl.
 Wijzigingen voorbehouden.
 ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS IN ’T BRANDPUNT TENZIJ ANDERS VERMELD



Stichting Dickensnight Brandevoort bedankt al haar vrienden

Adriaans Projectontwikkeling - Helmond
Bavaria - Lieshout • Eindhovens Dagblad • Gemeente Helmond

Hurks Vastgoedontwikkeling - Eindhoven • Rabobank - Helmond • vb&t
Pullman Hotel Eindhoven Cocagne • Winkeliers Vereniging Brandevoort 

WoCom - Brandevoort - Someren

Adcommunicatie • Albert Heijn Brandevoort • Albert Heijn - Mierlo-Hout • B4print 
Bakkerij ‘t Bakkertje • Bezorgers Dickens Courant • Bollair • Boutique 4More • Bistro ter Plaetse

Braakman Advocaten - Helmond • Brabant Verhuur • Brandevoorter Courant
Broeckx - Praasterink • Buro7 • Cafetaria Brandevoort • Christmas Carolus Singers 

Cofoto Fotografie Mario Coolen • Coppelmans Tuincentrum • Dirks Vast en zeker • Domino’s Pizza’s 
EHBO • Fanfare Unitas - Helmond • Fotograaf Jan Dijstelbloem • 4B4Sax - Eindhoven

FrieslandCampina - Nuenen • Fysiotherapie de Veste • Haarstudio Scissors
 Heesmans Installatie Techniek B.V. Helmond •Helmond Muziek Corps • Helmondtv.com

Helmond Marketing • Houthooft light Solutions • Ikhuurinbrandevoort.nl • Jansen Grondwerken
Joef Taal&Tekst • Jumbo - Brandevoort • Kemenade Design Belettering • Kinderkoor OBS Brandevoort

La Vivacite - Bakel • Leger des Heils • Omroep Helmond • Pedicure Jolanda Politie - Helmond 
Regionaal Weekblad De Loop • Reklatex BV - Eindhoven • Rooijakkers Party & Events 

RSW Accountants • Smederij Verbruggen B.V. • Solidion ICT Solutions 
Sound & Light Technology • Spons • Startpagina Brandevoort • Stichting Brandevoort in Actie 

Theo Keijzers Makelaardij • Threvon Internet Services • TTPConcepts • Van der Vorst Verhuur
Vincenzo Shoes & Barber • Wegener Media • Workx Materieelverhuur • Wijkhuis ‘t BrandPunt 

en niet te vergeten... alle vrijwilligers!

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

Graag tot de 12e editie van
Dickensnight Brandevoort in 2014


