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Beste lezer,
Voor u ligt het negende nummer van het Ons 
Brandevoort Magazine van 2021. Op de voor-
pagina ziet u Sinterklaas en één van de roet-
veeg-Pieten. Sinterklaas is inmiddels in ons 
land en voor kinderen is nu een spannende tijd 
aangebroken. Zijn ze lief geweest? En vinden zij 
daarom iets lekkers en/of een cadeautje in hun 
schoen? Wij wensen iedereen alvast een fijne 
pakjesavond toe.

Natuurlijk vindt u in deze nieuwe editie weer 
volop nieuws uit en over Brandevoort. U ziet 
de tiende editie van Ons Brandevoort Magazine 
weer verschijnen in december.

In deze editie
Floortje ging in gesprek met de organisatie van de 
Dickensnight. Helaas kan dit mooie evenement 
helaas (wederom) geen doorgang vinden, maar 
we hopen met dit artikel alvast uit te kunnen kij-
ken naar de editie van 2022. Daarnaast willen we 
een oproep doen voor de Brandevoorter van het 
Jaar. Kent u een persoon of groepering die deze 
titel echt verdient? Laat het weten! U leest ver-
derop in het magazine hoe u dat kunt doen. Ten 
slotte is Wendy langsgegaan bij de Brandeliers 
en blikte samen met hen terug naar afgelopen 
seizoen en vooruit naar komend seizoen, ook al 
gelden ook hiervoor de nodige aanpassingen. 
Om het leuk te houden voor u als lezer, kunt u 
ook nog iets winnen! In dit magazine staat een 
puzzel. Als u het juiste antwoord weet, kunt u 
deze mailen naar redactie@onsbrandevoort.
com en een waardecheque winnen van cafetaria 
Brandevoort ter waarde van 20 euro! 
U kunt ook elke maand iemand opgeven voor 
een bloemetje. Kent u iemand die dit verdient? 
Mail naar redactie@onsbrandevoort.com en 
vertel ons waarom diegene in het zonnetje gezet 
zou moeten worden.

Passie & Fun bij UC Dance

Bij C.S. De Brandeliers
brandt nog altijd het licht

Dickensnight 2021 uitgesteld

Opnames ‘Bloedwijn en 
Gele Rozen’ vergevorderd
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Laura Govers – van den Bulk heeft al vanaf 
jongs af aan één passie: dansen. Vanaf haar 5e 
levensjaar heeft zij altijd volop gedanst en op 
volwassen leeftijd zelfs op professioneel niveau. 

Elke carnavalsvereniging heeft een vreemde 
periode achter de rug en ook de toekomst is nog 
altijd erg onzeker. Toch blikken de Brandeliers 
terug op een andersoortig, maar mooi (dubbel) 
seizoen en kijken zij vol plannen vooruit naar het 
nieuwe seizoen, dat nu net gestart is.

Nog voor de winter goed en wel begint, komt het 
nieuws dat hét winterevenement van Helmond 
ook dit jaar wegens coronamaatregelen helaas 
niet door kan gaan.

Een aantal maanden geleden publiceerden
we een artikel over de Brandevoortse alleskunner 
Anton van Stekelenborg. Hij vertelde over een 
Helmondse tv-serie die hij als producent/regis-
seur wilde gaan maken: Bloedwijn en Gele Rozen.

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

volg ons op:

www.obsbrandevoort.nl
De Plaetse 150
5708 ZJ Helmond

Hulshoeve 4,
5708 SL  Helmond

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

administratiebrandevoort@obsh.nl0492 - 667857

Boutique4more
De Plaetse 165, Helmond-Brandevoort

0492-767009 /06-47698511

www.boutique4more.nl

Ze mag ‘t zelf 
uitzoeken 
Maar wel bij de leukste 
damesboetiek!

Wij wensen u 
veel leesplezier!
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binnenkort:

vr 10 dec 20.00 u
krienouwa    
ALVERMAN & FORRE STERRA
za 11 dec 21.00 u

flairck   
BACK ALIVE TOUR
vr 17 dec 21.00 u

the obscure 
PLAYS THE MUSIC OF THE CURE
zo 19 dec 15.30 u

another journey 
& the rushians
TRIBUTE TO JOURNEY & RUSH
vr 07 jan 20.45 u

steffen morrison 
SOUL REVOLUTION TOUR
vr 14 jan 20.45 u

krienouwa    
YAKOEZA & BOLDER
za 15 jan 20.00 u

the humps 
CELEBRATING 50 YEARS OF 
THE MUSIC OF CAMEL

podium

16 DEC FILMLEZING
Film en homoseksualiteit

FALLING FOR FIGARO  
Romantische komedie om bij weg te zwijmelen 

MADRES PARALELAS  
Spaans drama met Penelope Cruz

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

expo
Deze winter zijn er verschil-
lende exposities te zien in 
Deze winter zijn er verschil
lende exposities te zien in 
Deze winter zijn er verschil

onze expositie ruimte en de 
lende exposities te zien in 
onze expositie ruimte en de 
lende exposities te zien in 

Lichtstraat.
onze expositie ruimte en de 
Lichtstraat.
onze expositie ruimte en de 

v.a. 10 dec
FOTOSERIE 
‘IEDEREEN MAG ER 
ZIJN’
EEN INITIATIEF VAN 
ROZE 50+

v.a. 12 dec
WELKOM IN HET 
VERHEDEN
STIJN PETERS EN 
LEERLINGEN FONTYS 
HOGESCHOOL

v.a. 12 dec
STRIPTEKENAAR 
JAN VRIENDS EN 
ILLUSTRATOR 
MEDY OBERENDORFF

v.a. 22 jan
WORLD PRESS PHOTO 
EXHIBITION 2021
Een terugblik op nieuwsjaar 
2020 met thema' s als Black
Een terugblik op nieuwsjaar 
2020 met thema' s als Black
Een terugblik op nieuwsjaar 

Lives Matter, Covid-19, en 
meer.

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

U kunt bij Monuta Magis terecht na het overlijden van een 
dierbare. Maar wist u dat u ook al eerder kunt kennismaken?

Maak gerust een afspraak om uw wensen te bespreken. 
Ik kom graag vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders 
verzekerd bent.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl
T 0492 - 66 60 00 
 (dag en nacht)

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Juliette Magis

88x132 Adv Monuta Magis.indd   1 18-12-17   14:28
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Passie & Fun
bij UC Dance

Door: Wendy Lodewijk

Haar rijke ervaring en liefde voor bewe-
gen op muziek heeft haar ontzettend 
veel bijgebracht. Het belangrijkste hierin 
is het plezier dat je aan dansen beleeft. 
Toen Laura voor de 3e keer gevraagd werd 
een dansschool te starten, heeft ze haar 
baan opgezegd en is ze haar een eigen 
dansschool begonnen. En zo ontstond 
UC Dance!

Fulltime dansen
Eerst combineerde ze het dansen met 
haar werk als facilitair manager, maar 
naarmate de tijd vorderde, slokte het 
dansen meer en meer tijd op en uitein-
delijk ging ze voor de volle 100% voor haar 
dansschool. UC Dance onderscheidt zich 
onder andere in het diverse aanbod in 
dans. Je kunt het zo gek niet bedenken, 
van Zumba tot streetdance, van hiphop 
tot high heels-lessen, allerhande dans-
stijlen worden gegeven bij UC Dance.

Dansen in Brandevoort
UC Dance bestaat nu zo’n 14 jaar en is ac-
tief in diverse plaatsen in Oost-Brabant, 
waaronder Helmond. In ’t Brandpunt 
worden elke woensdag diverse lessen ge-
geven, te weten:
15.30 - 16.30 uur: 
Hiphop/Streetdance 7 tot en met 9 jaar 
16.30 - 17.30 uur: 
Hiphop/Streetdance 10 tot en met 13 jaar
17.30 - 18.30 uur: 
Hiphop 14 tot en met 18 jaar
18.30 - 19.30 uur: 
Zumba® Fitness 

Iedereen kan dansen!
Bij UC Dance is iedereen welkom. Jong of 
oud, dik of dun, getraind of ongetraind. Er 

is altijd een passende les voor je te vinden! 
Iedereen mag meedoen en zichzelf zijn, 
zolang je maar plezier hebt in het dan-
sen! Bij UC Dance wordt er bij de Zumba® 
Fitness gewerkt met een strippenkaart; je 
kunt dus meedoen wanneer je wil en zit 
nooit met lessen die ingehaald moeten 
worden als je een keer verhinderd bent. 

Professionele docenten
In de loop der tijd heeft Laura een groot 
team aan professionele dansdocenten 
om zich heen verzameld. “Ik ben ontzet-
tend trots op mijn team. We vinden al-
lemaal de persoonlijke noot in de lessen 
belangrijk en zetten ons met dezelfde 
passie in. Daarnaast organiseren we sa-
men allerlei activiteiten buiten de lessen 
om. Denk bijvoorbeeld aan workshops, 
openbare optredens en shows. Zo hebben 
we met het team onlangs nog een event 
voor het goede doel Pink Ribbon hier in 
Wijkcentrum ’t BrandPunt georganiseerd 
en bijna 700 euro opgehaald!”, vertelt ze 
stralend. “Wij hechten ons aan het soci-
aal-maatschappelijke belang. Je hoeft 
bij UC Dance niet de beste danser te zijn. 
Iedereen mag aansluiten.” De hiphop en 
streetdance-lessen in Brandevoort wor-
den verzorgd door docente Lakeisha en 
docente Joyce zorgt iedere week voor een 
feestje bij de Zumba® Fitness lessen.

Meer informatie
Wil je meer informatie over Dansschool 
UC Dance? Kijk op www.ucdance.nl. Daar 
kun je ook de verschillende lesroosters 
downloaden en zien wat zij allemaal or-
ganiseren. Wil je graag een keer meedoen, 
om te bekijken of dansen iets voor jou is? 
Dat kan! Je kunt gratis een proefles aan-
vragen via www.ucdance.nl/proefles. 
See, feel, dance!

Laura Govers – van den Bulk heeft al vanaf jongs af aan één 
passie: dansen. Vanaf haar 5e levensjaar heeft zij altijd volop 
gedanst en op volwassen leeftijd zelfs op professioneel niveau. 
Zo heeft zij 5 jaar lang op het podium gestaan met zangeres Do 
(en nog veel meer artiesten).

Eigenaresse 
Laura Govers – 

van den Bulk
| F Jessica van Duren

Docente Joyce 
| F Kim Vos

Docente 
Lakeisha
| F Kim Vos

DECEMBER

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

01/12 NABIL AOULAD AYAD

CABARET Absurd

02/12 LIENEKE LE ROUX, RIAN GERRITSEN E.A.

TONEEL Huisvrouwen bestaan niet

03/12 MUG MET DE GOUDEN TAND

TONEEL Margreet heeft de groep verlaten

09/12 TIM FRANSEN

CABARET De mens en ik

10/12 JENNIE LENA

MUZIEK Sings Micheal Jackson

14/12 DUDA PAIVA COMPANY

DANS Sonitas 4 Feet

16/12 HUUB STAPEL

TONEEL Het Huweliljk

17/12 SOUNDOS

CABARET Comeback kid (try-out)

18/12 JIM BAKKUM E.A.

MUZIEK Sinatra - Under His Skin
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Bij C.S. De Brandeliers
brandt nog altijd het licht 

Een terug- en vooruitblik

Door: Wendy Lodewijk

Bijzonder seizoen
Het seizoen 2019-2020 was een bijzon-
dere: de Brandeliers vierden hun 11-jarig 
jubileum én hadden voor het eerst een 
vrouw die de scepter zwaaide: Jacqueline 
Le Doux. Jacqueline twijfelde geen mo-
ment en zei direct ja toen ze haar vroegen. 

“Eerst vond ik het wel spannend en on-
wennig hoor, om als Prinses van de Bran-
deliers de vereniging voor te gaan. Je bent 
toch het visitekaartje. Het is echt wel heel 
bijzonder om deze functie te mogen ver-
vullen. Je wordt letterlijk als een prinses 
behandeld, je voelt je echt een Hoogheid. 
En er zijn veel dierbare vriendschappen 
ontstaan. Wat hebben we genoten en wat 
hebben we gelachen! 

Kijk bijvoorbeeld naar de bekendmaking: 
alle aanwijzingen wezen naar mijn man 
en hij zat dan ook in het pak. Hoe grappig 
is het dan dat ik uit de ton sprong om me 
bekend te maken als nieuwe Hoogheid”, 

blikt Jacqueline enthousiast terug. Wen-
dy vult haar aan: “Of het doopfeest. Dan 

vragen ze of je een voorzichtig doopje 
wil, of gewoon all-the-way. Jacqueline 
koos natuurlijk voor het laatste en ver-
scheen met een hilarische badmuts, 

duikbril en badeend ten tonele. Na-
derhand zijn ze heel lang bezig geweest 
om haar haar weer droog en in model te 
föhnen”, vertel ze met een grote lach. “We 
hebben ontzettend genoten van dat sei-
zoen. We hebben er eigenlijk gewoon een 
warme extra familie aan overgehouden.”

Het seizoen dat erop volgde, was anders 
dan anders vanwege corona. De Brande-
liers zouden de Brandeliers echter niet 
zijn, als zij niet alsnog hun best deden er 
een fantastisch feest van te maken. “Voor 
ons staat het samenzijn, de verbroede-
ring, hoog in het vaandel. Wij willen dat 
iedereen mee kan doen. We hebben car-
naval met name online gevierd, maar het 
gaat verder dan alleen carnaval. Zo heb-
ben we fijn samengewerkt met ORO en 
de Zorgboog om ouderen en een fijne tijd 
te bezorgen. Bijvoorbeeld door een lunch 
te verzorgen, door onze dansgarde kerst-

Elke carnavalsvereniging heeft een vreemde periode achter de rug en ook de toekomst is nog 
altijd erg onzeker. Toch blikken de Brandeliers terug op een andersoortig, maar mooi (dubbel) 

seizoen en kijken zij vol plannen vooruit naar het nieuwe seizoen, dat nu net gestart is. We 
spreken met Jacqueline Le Doux (de voormalige prinses) Wendy Smits (de secretaris).

Jacqueline le Doux sprong als een
verrassing uit de ton als nieuwe prinses 

| F Jan Dijstelbloem

kaarten te laten maken, enzovoorts. We 
zetten graag mensen in het zonnetje die 
wat minder mee kunnen doen. Daarnaast 
zochten we de verbinding op met ande-
re verenigingen in de wijk, maar ook met 
andere (carnavals)verenigingen in de stad. 
Daar vloeide bijvoorbeeld een hilarische 
quizshow ‘de slimste prins’ uit voort. De 
vereniging is echt gegroeid, letterlijk en fi-
guurlijk. Samen ‘maken’ we Brandevoort, 
samen vertegenwoordigen wij onze wijk in 
de stad.” Iedereen is dan ook welkom bij 
de Brandeliers. Wil je lid worden of meer 
informatie? Kijk op de website: www.
brandeliers.nl. Ook voor de dansgarde 
is nieuwe aanwas meer dan welkom. En 
ben je net in Brandevoort komen wonen? 
Neem gerust eens een kijkje bij een van 
de activiteiten.

Nieuwe Hoogheden staan te popelen
“De nieuwe Hoogheden staan al enige tijd 
te popelen om onthuld te worden en het 
nieuwe carnavalsseizoen 2021-2022 C.S. 
de Brandeliers voor te gaan. Maar zoals 
we het nu kunnen voorzien, zullen wij de 
bekendmaking moeten verplaatsen tot 
een moment dat we met z’n allen veilig 
en verantwoord kunnen carnavallen. Dat 
staat voor C.S. De Brandeliers voorop, dit 
feest met iedereen te kunnen vieren. Wij 
zullen iedereen tijdig laten weten wanneer 
dit moment daar is. ‘En wat in het vat zit, 
verzuurt niet’.”

Bij het organiseren van een prinsenbe-
kendmaking of -receptie komt heel veel 
regelwerk kijken, vertellen Jacqueline en 
Wendy. “Er is zoveel te doen en te orga-
niseren. We zijn alle vrijwilligers die onze 
vereniging rijk is dan ook erg dankbaar dat 
zij zich ook nu, met alle nieuwe maatrege-
len, weer flexibel opstellen. Ook van hen 
wordt nu weer veel gevraagd. En alleen 
samen krijgen we het voor elkaar. Veel 
werk is al verzet, zo is het seizoen in grote 
lijnen al voorbereid en zijn we al een eind 
met het draaiboek. 

Toch is er nog genoeg te doen in de weken 
voor een bekendmaking. We spreken dan 
ook de wens uit, dat iedereen, zodra het 
verantwoord kan, weer vol enthousiasme 
beschikbaar is om door te gaan waar we 
nu zijn gebleven. De samenwerking met 
onze hoftempel ’t Brandpunt is hierin dan 
ook erg waardevol. Voor nu hopen we dat 
iedereen weer gezond door alle nieuwe 
maatregelen en Covid-piek komt.”

Het zal eenieder niet ontgaan zijn, Het Glazen Huis op het Carolus Borro-
meus College! Kijk voor alle (actuele) informatie op www.carolus.nl/glazen-
huis. Wij zetten hier graag het programma, zoals dat er op het moment van 
schrijven uitziet, op een rij.

Het Glazen Huis 2021

Zondag 19 december
• Grande opening: wervelend 
 van start.
• Een gezellige fancy fair met veel
 verschillende activiteiten. 
 Iedereen is welkom op deze
 sfeervolle fancy fair, er is van
 alles te beleven voor alle leeftijden.
 Rondlopende eenmansband-
 jes, een ballonartiest, schminken,
 goochelen: kom kijken, luisteren,
 proeven, meedoen, ervaren!
• Bal Masqué. Geheimzinnigheid
 mag, maar het zal vooral feeste-
 lijk zijn. Met kledingwedstrijd! Het
 bal is bedoeld voor de hele school.
 Aanwezig? Dan op maandag pas
 om 9.10 uur beginnen. Thema:
  a touch of Christmas. Frietkraam
 erbij, toch? Jazeker!
• Nachtprogrammering

Maandag 20 december:
• IJskoningsdag. 
• Dansclinics. Dans is expressief en
 iedereen kan het. Hiphop, free 
 style, ballroom, breakdance en
 streetdance. Workshop in de
 ochtend en optreden in de avond
 tijdens de Carolus Talent Night!
• MisKIEN wel/MisKIEN nie – een
 sfeervolle bingo-activiteit voor
 iedereen die mee wil doen. Kijk uit
 voor de nodige humor!
• Carolus Talent Night. Een Talent
 Night om niet te vergeten. 
 Alle talenten zijn welkom. 
• Nachtprogrammering

Dinsdag 21 december: 
• Winters carnaval
• Rondje Carolus. Sponsorloop, 
 te voet, op de fiets, step, skeelers
 of anderszins.
• Company FunFair: dag 1 van in
 totaal 3 dagen. Meer info 
 binnenkort.
• Witte Gij’t Quiz: onze jaarlijkse
 kennisquiz waaraan zowel perso-

neel als leerlingen kunnen deelnemen.
• Brugklasfeest. Een brugklasfeest

 zoals we dat kennen uit voorgaan-
 de jaren: Goede (gast-)dj’s,
 dansbare muziek, fris, chips en 
 een cocktailbar met kartonnen
 rietjes. Toegang op inschrijving!
 Thema: Kerstmis. Uiteraard.
• Nachtprogrammering

Woensdag 22 december: 
• VanAllesWaDag
• Dag 2 van de Company FunFair.
• Als afsluiting van de dag onze
 befaamde jaarlijkse Game Night
 én een filmavond. Voor alle leef-
 tijden de keuze uit vier of vijf films
 met een hapje en drankje. 
 We zorgen voor popcorn!
• Nachtprogrammering

Donderdag 23 december: 
• Een bruisend slot van de laatste
 dag van de Company FunFair! 
 Het International Business College
 laat zich zien!
• IBC-ondernemers – later meer info
• Het Kerstfeest voor personeel van
 het Carolus
• Nachtprogrammering

Vrijdag 24 december: 
• Tijd voor de grote finale. Tot 12:00
 uur is er een kerstontbijt, kerstmu-
 ziek, sfeervolle ‘foute’ muziek, acti-
 viteiten binnen de mentorklassen. 
• Daarna is er het grote slot van het
 Glazen Huis 2021. Hoeveel geld
 is er opgebracht? Burgemeester
 Blanksma maakt het bekend!
• Foute Kerstdag: wat trek jij
 vandaag aan? Wie heeft de 
 foutste kersttrui?
• Kerstborrel voor personeel
 En dan: een verdiende 
 kerstvakantie!
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Plan je bezoek op visithelmond.nl
Programmering onder voorbehoud.

PROGRAMMA 2021/2022
16 NOVEMBER t/m 4 DECEMBER Kasteel van Sinterklaas

6 DECEMBER - 24 DECEMBER Kerstwensboom

8 DECEMBER - 24 DECEMBER Huis van de Kerstman

9 DECEMBER - 9 JANUARI Schaatsbaan

9 DECEMBER - 9 JANUARI Home Computer Museum in KerstsferenHome Computer Museum in Kerstsferen

18 DECEMBER - 9 JANUARI Winterkasteel

19 DECEMBER t/m 24 DECEMBER Het Glazen Huis 2021

12, 19, 26 DECEMBER en 2 JANUARI Kerstmarkt

I N T E R V I E W  M E T

Bram en ik spreken elkaar bij hem thuis aan de grote ovale 
tafel en we kijken uit op zijn grote trots: de vleugel. Hij is altijd 
met muziek bezig en bespeelt meerdere instrumenten, is mu-
ziekdocent aan het Carolus Borromeus College en daarnaast 
kennen we hem van Striepke Veur en als toetsenist bij Was-
kracht. Hij is actief betrokken bij het carnavalsleven en is zelfs 
‘afgestudeerd’ in de Keiologie aan de Keiologische Hogeschool.

Over de vraag wat hem zo aanspreekt aan Helmond hoeft hij niet 
lang na te denken “Het is een provinciestad met een dorps gevoel en 
heel divers. Die diversiteit maakt het zo prettig om er te wonen. Ie-
dere wijk heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen smoel. Dierdonk ziet er 
weer heel anders uit dan Stiphout en Brandevoort is weer compleet 
anders dan de Rijpel. Dat vind ik mooi”, vertelt Bram. 

Bram komt graag in het centrum. Hij vindt het er gezellig en lekker 
relaxed. Hij is niet zo van het winkelen, maar slentert graag door de 
binnenstad, het liefst met een ijsje in de hand. “Als we spullen voor de 
kinderen nodig hebben gaan we wel naar het centrum. Voor schoe-
nen slagen we altijd bij Arnani Modeschoenen. De medewerkers zijn 
er vriendelijk en nemen echt de tijd voor je. Maar het liefst ga ik naar 
het centrum om iets te doen met vrienden. Samen eten en drinken. 
Vrijheid blijheid!”

“Ik kan ook echt genieten van alle mooie muzikale evenementen in 
Helmond, zoals de Bluesroute, het Blaasfestijn, Jazz in Catstown en 
de Kasteeltuinconcerten. Altijd gezellig om iedereen weer te zien en 
- onder het genot van een biertje en goeie muziek – te luisteren naar 
elkaars verhalen.”elkaars verhalen.”

Enthousiast praat hij verder. “Ik ben heel blij met Geert Blenckers. 
Wat hij met zijn team voor elkaar krijgt voor de stad is fenomenaal! 
Wat de gemeente niet lukt, boksen hij en zijn compagnon toch maar 
mooi voor elkaar. Dat de schaatsbaan er straks weer staat hebben mooi voor elkaar. Dat de schaatsbaan er straks weer staat hebben 
we ook aan hem te danken. Fijn trouwens, dat die kiosk weg is op de 
Markt. Hop die kiosk eruit en de schaatsbaan erin”, zegt hij lachend.
“Ik zie er ook enorm naar uit om volgend jaar weer mee te doen aan 
Dickensnight. Normaal loop ik dan (helemaal verkleed) met muzi-
kanten en zangers van het Carolus door de Veste. Wij genieten dan 
enorm van de magische sfeer. 
De gezelligheid en nostalgie die dan heerst draagt echt bij aan het 
knusse gevoel dat ik krijg als ik in Brandevoort ben.”

“Evenementen hóeven niet altijd vernieuwend te zijn. Ik zie dat bij de 
beoordeling van subsidieaanvragen veel getoetst wordt op vernieu-
wing, terwijl Helmonders juist genieten van tradities en evenemen-
ten die het al jaren goed doen. Doe maar gewoon dan doe je al gek 
genoeg. Nie hogger scheite als oe gat zit!”

“Wat ik ook zo krachtig vind aan Helmond is het actieve verenigings-
leven. Er zijn veel sport-, muziek- en carnavalsverenigingen. Over de leven. Er zijn veel sport-, muziek- en carnavalsverenigingen. Over de 
muziekverenigingen maak ik me wel een beetje zorgen, want ik zie 
dat het aantal afneemt. Over carnaval gesproken: ik ben een fana-
tiek carnavalsvierder. Vier dagen lang ben ik dan in de stad te vinden. 
Met mijn trompet om mijn nek ga ik samen met mijn vrouw en vrien-
den biertjes drinken en muziek maken.”den biertjes drinken en muziek maken.”

Wat is nou het mooiste aan het centrum van Helmond? “Dat is toch Wat is nou het mooiste aan het centrum van Helmond? “Dat is toch 
wel Het Speelhuis”, zegt Bram. “Het is een aanwinst voor de stad, een wel Het Speelhuis”, zegt Bram. “Het is een aanwinst voor de stad, een 
prachtig pand met een bijzonder verhaal. Van kerk naar een tijdelijke prachtig pand met een bijzonder verhaal. Van kerk naar een tijdelijke 
locatie tot volwaardig theater. Mijn vrouw en ik zijn er getrouwd toen locatie tot volwaardig theater. Mijn vrouw en ik zijn er getrouwd toen 
het nog een kerk was en nu treed ik er regelmatig op. Iedere keer het nog een kerk was en nu treed ik er regelmatig op. Iedere keer 
dat ik daar ben voel ik me trots op mijn stadje. Ja, ik zie mezelf de dat ik daar ben voel ik me trots op mijn stadje. Ja, ik zie mezelf de 
komende honderd jaar nog wel in Helmond wonen!”

Bram Bosmans  
D O O R  K A R I N  L O E F F E N  V A N  H E L M O N D  M A R K E T I N G
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.
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De Brandevoorter van het Jaar

Deze jaarlijkse eretitel wordt verleend aan 
degene(n) die zich vaak al langere tijd op 
bijzondere wijze heeft/hebben ingezet 
voor onze wijk. Belangrijk bij deze wed-
strijd is dat niet het aantal stemmen 
geldt, maar de motivatie waarom nu juist 
een bepaalde persoon of groepering deze 
titel verdient door zijn/haar/hun inzet en 
bijdrage aan de wijk. Het is dus erg be-
langrijk dat bij een voordracht vooral een 
hele goede motivatie wordt meegestuurd. 
De keuze wordt uiteindelijk gemaakt door 
de jury. 

Doordat de organisatie (Wijkhuis ’t 
Brandpunt) in het afgelopen jaar weinig 
inkomsten heeft gehad, wordt deze keer 

aan iets minder mensen een geldprijs 
overhandigd. Dus geen tweede en derde 
prijs, maar alleen één winnaar. Deze ont-
vangt een bedrag van € 500 te besteden 
aan vrijwilligerswerk in Brandevoort, een 
persoonlijk geschenk en het speciaal ge-
maakte beeld dat door kunstenaar Har-
ry Scheepers is ontworpen en door de 
Wijkraad wordt gesponsord. De winnaar 
van de groeperingenprijs ontvangt een 
bedrag van € 250. 

Prijsuitreiking & nominaties
Bent u benieuwd wie dit jaar deze prijs 
in de wacht zal slepen? De bekendma-
king van de winnaars zal traditiegetrouw 
plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsrecep-

tie in Wijkhuis ’t Brandpunt op de eer-
ste zondag van het nieuwe jaar. Dit zal 
ditmaal op zondag 2 januari 2022 om 
15.00 uur zijn, inlooptijd vanaf 14:30 uur, 
en hiervoor is iedereen uiteraard van har-
te uitgenodigd. Natuurlijk alleen als dat 
met de dan geldende coronaregels kan en 
mag. Grijp nu uw kans en laat uw mening 
horen; u heeft nog tot 15 december 2021 
om een voordracht in te sturen. 
Nomineer uw individuele winnaar of 
kanshebber voor de groeperingenprijs 
door uw voordracht bekend te maken via 
secretaris@brandpunt.info. Geef daarbij 
de contactgegevens van de voorgedragen 
persoon/groepering ook door, zodat wij 
hem/haar kunnen bereiken.

Al sinds 2009 wordt jaarlijks in onze wijk de Brandevoorter van het Jaar gekozen. 
Helaas is in 2020 geen Brandevoorter gekozen, ten gevolge van de coronamaatregelen. 

Maar in 2021 gaan we weer verder met deze geweldige traditie!

F | Jan Dijstelbloem

Bijzonder bloemetje
Voor deze editie hebben wij het bijzonder 
bloemetje uitgereikt aan Rianne Peters, 
conciërge op OBS Brandevoort. Het werken 
in het onderwijs en met kinderen, zit haar in 
het bloed. En ze heeft haar genen doorge-
geven: haar dochter is juf op een school in 
Deurne.

Rianne is geknipt voor haar functie: zij weet 
precies hoe je het beste met kinderen kunt 
omgaan en deze passie en enthousiasme 
straalt ze ook uit. Ze geniet echt van haar 
werk. Op het moment dat wij het bloemetje 
uit kwamen reiken, was het net lunchpauze. 
Er komt een meisje het kantoor van Rianne 
binnen, dat klaagt over een slapend been 
dat maar niet over wil gaan. Rianne geeft di-
rect het juiste advies: het been in beweging 
houden en als het niet overgaat, dit melden 
bij de juf. Het is duidelijk dat de leerlingen 
van deze school geen drempel voelen om 
bij Rianne binnen te stappen. Ze voelen 
zich welkom en dat is precies wat Rianne 
wil bereiken. Zij zit daar voor de kinderen. Ze 
vertelt: “Ik hou van mijn werk! Hier zie je de 

kinderen letterlijk en figuurlijk groeien. Het is 
ontzettend mooi om dat te zien. En ik ben 
graag bezig met kinderen en begeleid ze daar 
waar nodig. Ik bouw graag een band met ze 
op. Nu door corona de ouders niet meer de 
school mogen binnenkomen bij het brengen 
van hun kinderen, verwelkom ik ze elke och-
tend bij de deur. En dat is zo gezellig”, zegt ze 
met een lach. “Iets wat ik ook erg leuk vind 
om te doen, is EHBO verlenen. Ik heb EHBO 
en BHV en pas die kennis graag toe. Ik heb 
dan ook de juiste achtergrond: ik ben vroe-
ger doktersassistent geweest. Dat werk deed 
ik ook met veel plezier, maar toen ik bij OBS 
Brandevoort aan de slag kon, hoefde ik niet 
lang na te denken.”

De leerlingen mogen in hun handjes knijpen 
met zo’n fijne en betrokken conciërge. Wij 
wensen Rianne nog heel veel plezierige jaren 
toe bij OBS Brandevoort! Het bijzonder bloe-
metje wordt aangeboden namens Bloem-
boetiek Nicole. Wil jij ook graag iemand in 
het zonnetje zetten met een bloemetje? Mail 
naar redactie@onsbrandevoort.com.

Bloemboetiek

Nicole
Rianne Peters | F Wendy Lodewijk

www.onsbrandevoort.com
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Cadeautip! 
Koop een huis voor je kind.

Voor starters wordt het steeds lastiger om een eigen woning te 
kopen. De huizenprijzen zijn extreem hoog en banken stellen 
strakke voorwaarden. Wil jij je kind graag helpen? Koop een 
huis voor je kind! Je kunt dit te doen via schenken en/of via 
lenen. Een bijzondere cadeautip voor de feestdagen, maar je 
kunt als ouder meer dan je nu misschien denkt. 

Schenken
Je kunt als ouder gebruik maken van de hiervoor bestemde schen-
kingsvrijstelling. De schenking kan worden gebruikt voor onder andere 
de aankoop, verbouwing van de woning of voor de afl ossing van de 
eigenwoningschuld of een restschuld. Tip! Laat je adviseren over de 
actuele hoogte van de schenkingsvrijstelling.

Let op de volgende punten:
• Je kunt niet alleen onder de vrijstelling schenken aan je eigen
 kinderen, maar ook aan anderen. Zo kun je ook je familieleden of
 kennissen helpen.
• Bij de maximale schenking van € 105.302,- aan je kind bespaar je
 10% aan schenkbelasting, ofwel € 10.530,-. Let op de voorwaarde dat
 het geschonken bedrag door de ontvanger moet worden gebruikt
 voor de eigen woning. 
• De schenking moet onvoorwaardelijk zijn. Het is dus niet mogelijk 
 dat je als schenker de schenking herroept. 

Familiehypotheek
Een andere manier om kinderen te helpen een eigen woning te kopen, 
is door zelf als ouders een lening te verstrekken. Ook wel de fami-
liebank of familiehypotheek genoemd. Als ouder verstrek jij dan de 
benodigde (aanvullende) lening. Let op dat de lening volgens de regels 
wordt afgesproken, dan is de rente voor het kind fi scaal aftrekbaar. Het 
kan ook voor jou als ouder aantrekkelijk zijn. Je helpt je kind en je kunt 
ook een hogere vergoeding krijgen op je spaargeld. Tip! Gebruik de 
overwaarde op je eigen woning om deze door te lenen aan je kind. 

Wil jij weten hoe je jouw kind het beste kan ondersteunen bij de 
aankoop van zijn of haar eigen woning? Neem dan contact met me op! 
Ik kijk verder dan eenmalig voordeel, wijs je op alternatieven en neem 
ook de langere termijn mee in het plaatje. Zo krijg jij inzicht en over-
zicht, zodat je beslissingen kunt nemen die het beste bij je passen.

De VVD zet sterk in op toezicht en handhaving in de wijken. 
Want de leefbaarheid van een wijk hangt voor een belang-
rijk deel samen met de veiligheid van een wijk. Zo zet de 
gemeente in op veiligheid: met extra (jeugd)BOA’s en een 
recentelijk aangestelde stadsmarinier die allemaal de wijk-
agenten aanvullen. Met deze ‘exotische’ uitbreiding lijkt de 
gemeente haar zaken op orde te hebben, maar de vraag is 
of dat we het geval is. Het aantal wijkagenten in Helmond 
zou namelijk conform de landelijke norm tenminste 1 wijk-
agent per 5000 inwoners moeten zijn.

Het rapport van de Galan Groep geeft aan dat: ‘Helmond de 
afgelopen jaren belangrijke stappen heeft gezet bij de aan-
pak van veiligheidsproblemen, maar dat de problematiek 
hardnekkig is.’ Geschreven wordt dat ten opzichte van ande-
re vergelijkbare steden Helmond minder vooruitgang boekt 
in het oplossen van de problematiek. 
Op de website www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten valt 
te lezen hoeveel wijkagenten er in onze gemeente actief zijn. 
Uitgaande van 92.627 inwoners zouden dat er minimaal 18 
in Helmond moeten zijn. De website van de politie vermeldt 
er op dit moment slechts 13. In Brandevoort hebben we wijk-
agent Roy Mudde. Brandevoort is echter groeiende en heeft 
sinds 2019 meer dan 10.680 inwoners, wat vraagt om ten-
minste 2 wijkagenten. Dit betekent dat er in Helmond én dus 
ook in Brandevoort een tekort is aan wijkagenten. Daarbij is 
het de bedoeling van een wijkagent dat deze 80% van hun 
tijd actief is in de wijk. Dat is niet alleen nodig om veelvoor-
komende criminaliteit als woninginbraken in onze wijk aan 
te pakken, maar juist ook om informatie uit de wijken op te 
halen zoals ondermijnende (drugs)criminaliteit en overlast 
van hangjongeren die onze buurtbewoners en ondernemers 
intimideren.
De VVD wil dat de burgemeester bewerkstelligt dat het aan-
tal wijkagenten in Helmond substantieel wordt verhoogd. 
De VVD ziet daar mogelijkheden toe omdat in het regionaal 
beleidsplan van de veiligheidsregio de verdeling van de be-
schikbare politiesterkte, waaronder de wijkagenten, wordt 
vastgelegd. Daarbij is met Prinsjesdag door het kabinet voor 
extra veiligheid in de wijk - onder andere meer wijkagenten - 
110 miljoen euro uitgetrokken.  
De VVD ziet graag dat de inwoners van Brandevoort be-
trokken worden bij de bepaling van de top 5 lokale veilig-
heidsprioriteiten in de wijk en onderliggende buurten, zodat 
de inwoners hier iets van kunnen vinden via de raadsleden 
en dit volgend jaar meegeno-
men kan worden bij nieuw op te 
stellen gemeentelijk veiligheids-
beleid. Heb je nu al ideeën of 
vragen? Neem dan vooral con-
tact op via: j.willems-kardol@
raad.helmond.nl.

Joyce Willems-Kardol
Brandevoorter
Fractie VVD Helmond

Wijkagent als spil in de wijk
Politieke column

Brandevoort kleiner?
Brainport Smart District andere wijk?

Toen ik het Stedenbouwkundig Masterplan 
en het Beeldkwaliteitsplan van het Brain-
port Smart District las, ontdekte ik dat 
het Masterplan Brandevoort II tussen de 
spoorlijn en de weg Eindhoven-Helmond 
niet meer zal worden uitgevoerd. Voor het 
gebied waar tot nu toe de buitens Kranen-
broek en De Marke en het Businesspark 
Brandevoort gepland waren, is steden-
bouwkundig en architectonisch een totaal 
nieuw plan ontworpen. Het neotraditionele 
dorp, dat lokaal, nationaal en internati-
onaal veel lof heeft geoogst, wordt dus 
veel kleiner dan beoogd. Al 7 raadsperio-
den steunde de raad met volle overtuiging 
het plan om in het mooie middengebied 
tussen Eindhoven en Helmond een mo-
derne vertaling te bouwen van een klassiek 
dorp tussen stad en landschap, een dorp 
met een geheel eigen identiteit. De wonin-
gen moesten een combinatie vormen van 
neotraditionele stijlkenmerken, moderne 
plattegronden en eigentijds comfort. De 
huidige bewoners constateren met trots 
dat op basis van de gelaagdheid van het 
cultuurhistorische en levendige landschap 
goed met specifieke stedenbouwkundige 
principes rekening is gehouden. Er werd 
een grote variëteit aan stedelijke ruimtes 
en aansprekende structuurdragers gereali-
seerd en mede hierdoor ontstond een aan-
trekkelijke op menselijke maat gebaseerde 
wijk. Ook uitgangspunten voor groen en 
duurzaamheid kregen alle aandacht, zoals 
een treinstation, veel veilige fietspaden, 

een hoog voorzieningenniveau in de kern, 
het behoud van bomen en groenstructu-
ren, waterretentie, ecologische zones etc. 
Bovendien spreken de diverse neotraditio-
nele architectuurstijlen in de Buitens en De 
Veste zeer aan en oogsten veel waardering. 
En dat het ontwerp echt geslaagd is, blijkt 
uit het feit dat het de bewoners gelukt is 
om met elkaar samen te leven in een on-
gekend vitale en sociale gemeenschap. Er 
is een mooie balans bereikt tussen traditie 
en eigentijdsheid.

Ik onderschrijf volledig de ambities van de 
mensen achter het BSD om in de nog uit 
te voeren deelplannen van Brandevoort 
de dringende behoefte aan slimme en 
nog veel duurzamere woonbuurten waar 
te maken. Ik ben echter echt geschrokken 
van de voorgestelde stedenbouwkundi-
ge opzet en de artist impressions van het 
BSD. Waarom is in hemelsnaam het alom 
gewaardeerde Masterplan van Brandevoort 
ter zijde geschoven? Waarom kan het BSD 
geen stedenbouwkundig en architecto-
nisch onderdeel van Brandevoort zijn, een 
wijk voor mensen die eigenlijk landelijk en 
dorps willen wonen. De gemeenteraad van 
Helmond wil nu al meer dan 25 jaar in dit 
mooie middengebied een dorp bouwen 
zoals Mierlo, Stiphout en Aarle-Rixtel. Dat 
is stedenbouwkundig en landschappelijk 
het meest aanvaardbaar. En het is mijn 
vaste overtuiging dat de doelstellingen van 
het BSD pas echt goed overkomen, als je 

juist van de nog te realiseren deelplannen 
van het Brabantse dorp Brandevoort de 
nationale proeftuin voor innovatief bouwen 
en wonen weet te maken. We moeten geen 
twee volstrekt verschillende wijken in deze 
westelijke rand van Helmond willen maken. 
De ruimtelijke samenhang is onmisbaar. Zo 
is het bijvoorbeeld essentieel, dat de uit-
breiding aan de overzijde van het spoor de 
levendigheid en diversiteit van functies in 
De Veste gaat bevorderen. En ook is van 
groot belang, dat de sociale structuur die 
in het BSD wordt opgebouwd een eenheid 
vormt met heel Brandevoort. De menselij-
ke maat moet uitgangspunt zijn, zodat het 
gemeenschapsgevoel wordt opgeroepen 
en sociale betrokkenheid wordt bevorderd. 
Want zeker een experiment als dit vraagt 
om een ruimtelijke structuur die mensen 
met oude en nieuwe visies, ideeën en tech-
nieken op een vanzelfsprekende manier bij 
elkaar brengt. Het BSD mag absoluut niet 
tot verwijdering en controversies leiden.

Een van mijn vroegere medewerkers in het 
ontwerpteam schreef me: “Er is niets mis 
met utopisch, grensverleggend denken 
over de toekomst en om daarin ambitieuze 
sprongen te willen maken. Maar je com-
pleet loszingen van het verleden en heden 
is eerder zwakte dan kracht. We zijn niet in 
een nieuwe polder bezig.”

Sjef Jonkers, oud-wethouder Stedelijke 
Ontwikkeling Helmond 1986-1998.

Overzichtskaart Brainport Smart District | F Gemeente Helmond

Brandevoort II Masterplan | F Sjef Jonkers
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Dickensnight
2021 uitgesteld
Nog voor de winter goed en wel begint, komt het nieuws 
dat hét winterevenement van Helmond ook dit jaar wegens 
coronamaatregelen helaas niet door kan gaan. Dickensnight 
Brandevoort wordt voor het tweede jaar op rij uitgesteld. 
Maar daarmee geeft de stichting  niet op. Vaste spelers van het 
nostalgische evenement maakten zich vol enthousiasme op voor 
groen licht voor dit jaar. Zo ook Marlynn Verhoeven (15 jaar). 

Door: Floortje Jansen
Foto’s: Jan Dijstelbloem

Straatschoffies en rijkeluisdames
We spreken Marlynn voordat het nieuws 
naar buiten komt dat de Brandevoortse 
sfeermarkt niet doorgaat, over haar er-
varingen van de afgelopen jaren en hoop 
voor de aankomende editie. Een aantal 
jaar geleden wijst een enthousiaste buur-
vrouw haar op de mogelijkheid om als 
acteur mee te doen nadat ze hoort van 
Marlynns acteerlessen. 

“Ik meldde me aan en het was zo leuk! 
Met een Amsterdams accentje mocht 

ik de hele avond broodjes stelen bij de 
bakker als 19e eeuws straatschoffie.” Ook 
in 2019 doet ze opnieuw mee met een 
vriendin, dit keer als rijkeluisdame. 

Sfeermarkt
Dickensnight Brandevoort is dan ook 
geen standaard kerstmarkt, in tegendeel. 
Een ‘sfeermarkt’ als deze heeft weliswaar 
kerstachtige trekjes, maar als leidend the-
ma benadrukt de markt de maatschap-
pelijke verschillen uit de tijd van Charles 
Dickens die met name in de winter goed 
zichtbaar werden. Dit wordt verpakt in 
een gezellig Dickenssausje, want alles 
past in het plaatje: de verscheidene mu-

ziekgezelschappen en koren, koopwaar-
kraampjes, voedselstentjes en natuurlijk 
de rondlopende 19e eeuwse personages, 
waaronder Ebenezer Scrooge, hét per-
sonage uit Dickens’ klaagzang over de 
maatschappelijke situatie van het Enge-
land rond 1843: ‘A Christmas Carol’.

Ultieme wintergevoel
Ook dit jaar was Marlynn, net als vele an-
dere liefhebbers en vaste bezoekers, van 
plan erheen te gaan. Al is voor haar zelf 
op dat moment niet zeker dat ze erbij kan 
zijn. “Ik doe mee aan een compositiewed-
strijd in Tilburg, waarvan de volgende ron-
de op 12 december plaatsvindt”, vertelt 

Kinderfi gurante Marlynn Verhoeven
| F Maartje Brouwers

Charles Dickens komt terug!
De stichting richt zich nu dan ook op volgend jaar, 
om weer helemaal los te kunnen gaan. Vrijwilli-
gers voor zowel de opbouw als aankleding zijn 
dan ook altijd welkom om het evenement op zijn 
mooist gestalte te geven in het karakteristieke 
centrum van Brandevoort, evenals bestuursleden 
voor de organisatie. Het is dus nog even wach-
ten, maar in december 2022 daalt de geest van 
Charles Dickens opnieuw neer in Helmond voor 
Dickensnight Brandevoort!

ze. Dat zou namelijk de dag zijn waarop 
heel Helmond uit mag lopen naar Bran-
devoort, om zich een avond lang onder te 
laten dompelen in het ultieme klassieke 
wintergevoel. Later klinkt er positief geluid 
voor Marlynns wedstrijd, maar helaas niet 
voor Stichting Dickensnight.

Coronamaatregelen
Na de persconferentie die het kabinet 
geeft op 2 november wordt namelijk met 
pijn in het hart het definitieve besluit ge-
nomen om de voorbereidingen te pauze-
ren en later opnieuw op te pakken voor 
een volgende editie in december 2022.  
“De anderhalve meter is niet te hand-
haven op ons evenement, zeker niet als 
het druk wordt”, verklaart Jeroen de Kort, 
PR Commissie van Dickensnight Bran-
devoort. “Daarnaast is het checken van 
QR-codes een dermate grote aanslag op 
onze vrijwilligers, dat wij het in deze korte 
tijd niet meer voor elkaar konden krijgen 
om dat te regelen.”
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Door: Marion Simons 
(teamleider OBS Brandevoort) 

Expliciete Directe instructie (EDI) is een 
manier van lesgeven waarbij de leerkracht 
uitlegt en voordoet. Daarna krijgen de 
kinderen de gelegenheid om samen met 
de leerkracht en met elkaar verder te oe-
fenen. De leerkracht controleert voortdu-
rend of alle kinderen de lesstof begrijpen 
en geeft gerichte feedback. “Dit klinkt 
misschien ouderwets, maar uit weten-
schappelijk onderzoek is gebleken dat 
EDI een groot effect heeft op het leren 
van kinderen. Daarom hebben we ervoor 
gekozen om de vakken rekenen, spelling 
en taal op de EDI-manier te geven”, aldus 
Joris Dekker (directeur OBS Brandevoort). 
Het wisbordje is zo’n manier om actief en 
samen te leren. 

De leerkrachten zijn na een studiedag 
enthousiast gestart met EDI. Zo ook me-
neer Dick (groep 5). Hij zegt tegen zijn 
groep 5: “Jullie zijn allemaal wel eens op 
vakantie geweest naar een ander land of 
andere plaats. Pak je wisbordje en schrijf 
zoveel mogelijk landen en plaatsen op.” 
De kinderen pakken een plastic bordje en 
een whiteboard-stift uit de la en begin-
nen ijverig te schrijven. Er wordt zachtjes 
fluisterend overlegd met elkaar. Na even 
denktijd zegt meneer Dick: “Laat je wis-
bordje maar zien.” De kinderen houden de 
bordjes omhoog. Meneer Dick kijkt wat is 
opgeschreven en benoemt wat hij ziet. Er 
is veel enthousiasme in de groep! 

“Meneer, heb je mijn bordje ook gezien?” 
Door het inzetten van de wisbordjes heeft 
hij de kinderen betrokken bij zijn les. 

“Jongens en meisjes, ik zie veel landen en 
plaatsen, heel goed! We gaan door naar 
het lesdoel van vandaag. Vandaag gaan 
we leren om aardrijkskundige namen met 
een hoofdletter te schrijven.”

Wisbordjes worden al in veel groepen ge-
bruikt. Leerkrachten gebruiken het bordje 
om kinderen actief te betrekken bij de les, 
maar ook om te controleren of de les-
stof is begrepen. Bij juf Noor wordt een 
spellingles gegeven over voltooid deel-
woorden. Ze begint met haar uitleg: “Een 
voltooid deelwoord is een werkwoord dat 
aangeeft dat iets af is, het is voltooid.” Ze 
geeft een voorbeeld: “Ik heb de soep ge-
kookt. Gekookt is het voltooid deelwoord, 
het is af.” Juf Noor schrijft mee op het 
bord en geeft nog twee andere voorbeel-
den. Ze doet voor hoe het moet. Dan zegt 
ze tegen de kinderen: “In de zin op het 
bord staat een voltooid deelwoord. Schrijf 
op je wisbordje welke dat is.” De kinderen 
houden het bordje omhoog en ze geeft 
feedback. Door de wisbordjes ervaren kin-
deren dat het leren lukt. Ze krijgen zelfver-
trouwen en doen succeservaring op. Ook 
kan de leerkracht meteen feedback geven. 

Het team van OBS Brandevoort leert dit 
schooljaar nog meer over EDI. Zo leren 
leerkrachten nog uit welke fasen een goe-
de les bestaat en om goede feedback te 
geven. Ook de groepen 1-2 zijn met EDI 
aan de slag gegaan. De leerkrachten ge-
bruiken EDI bijvoorbeeld bij het aanleren 
van letters of bij het oefenen van de da-
gen van de week. Goed lesgeven en een 
goede instructie geven is een belangrijke 
kerntaak van de leerkracht, wij zijn en-
thousiast over onze wisbordjes!

Wisbordjes op 
OBS Brandevoort

Lesgeven aan nieuwsgierige basisschoolkinderen is het 
mooiste vak wat er is! Iedere dag leergierige en enthousiaste 

gezichten voor je neus. Veel leerkrachten zijn leerkracht 
geworden omdat ze kinderen iets willen leren. Maar hoe 
doe je dit eigenlijk? Hoe geef je een goede les? Wat doe je 
om kinderen betrokken te houden tijdens je les? Op OBS 

Brandevoort ligt dit schooljaar de focus op de kern van ons 
vak: onderwijzen met EDI!

Eind november 2021 start er een serie 
zaalvoetbalactiviteiten voor jongeren 
uit Helmond en omgeving. De orga-
nisatie is in handen van 123voetbal-
len. Gedurende vier weken kunnen 
jongeren van 12 tot 16 jaar komen 
zaalvoetballen in Sporthal De Veste 
aan de Biezenlaan in Brandevoort. Er 
worden kleine teams samengesteld 
en onderlinge wedstrijdjes gespeeld. 
Teams kunnen wisselen per keer. Dit 
alles onder het motto: gewoon lekker 
voetballen.

Activiteiten vinden plaats op woens-
dag 24 november, 1 december, 8 de-
cember en 15 december van 15.30 tot 
17.00 uur. Kosten voor deelname be-
dragen € 3,50 per keer. Het is de be-
doeling om dit initiatief in januari 2022 
een vervolg te laten krijgen in de vorm 
van enkele langere series.

Aanmelden kan via een e-mail naar 
info@123voetballen.nl met daarin de 
naam en geboortedatum van de jon-
gere. In reactie op deze e-mail ont-
vangen deelnemers of ouders alle be-
nodigde informatie. Op basis daarvan 
kunnen zij dan bepalen of deelname al 
dan niet definitief wordt. Aanmelden 
kan voor aanvang van de serie, maar 
ook op elk ander moment gedurende 
de gehele serie. Mochten er vragen zijn, 
stuur dan gerust een e-mail naar het 
genoemde e-mailadres.

Zaalvoetbal 
voor jongeren 
in Brandevoort

NIEUW IN MIERLO

W e l l n e s s / o n t s p a n n i n g s m a s s a g e  
H o t s t o n e  m a s s a g e  

R u g - n e k - s c h o u d e r  m a s s a g e
V l i n d e r m a s s a g e  

V o e t m a s s a g e  
 
 

Bekelaar 52A
5731 PG Mierlo
06-36459349

massagesozo@gmail.com 
www.sozo-massage.nl 

Wellness/ontspanningsmassage • Hotstone massage
Rug-nek-schouder massage • Vlindermassage • Voetmassage

Bekelaar 52A, 5731 PG Mierlo  |  06-36459349
massagesozo@gmail.com  |  www.sozo-massage.nl

In de tussentijd is er al veel verwezenlijkt: de afgelopen maanden 
is er volop gefilmd voor deze spannende tv-serie. Zo heeft Anton 
samen met scriptschrijfster Karin de Laat, de rest van het team 

en natuurlijk alle acteurs en actrices al gedraaid in het kasteel 
voor een geweldig Bal Masqué. Zoals hij het zelf zegt: “Moord, 
bedrog, ontluikende liefde, spanning en humor, het komt alle-
maal voorbij in deze psychologische thriller.” Aan het eind van 
november zouden alle scènes geschoten moeten zijn en kan er 
begonnen worden aan de montage. Maar voor het zover is, wordt 
er (op het moment van schrijven) nog gefilmd op Brandevoort: 
onder andere opnames bij Woonderland, de kapper en bij de 
Markthal aan het water staan nog op het programma. Wanneer 
ons magazine bij u op de mat valt, zijn ook deze scènes inmid-
dels vastgelegd. 

Benieuwd naar wat het uiteindelijk geworden is? De montage is 
een zeer tijdrovende klus, maar in het voorjaar van 2022 wordt 
de serie waarschijnlijk uitgezonden. Hou de media in de gaten! 
De kans is zelfs aanwezig dat het niet bij uitzending op de Hel-
mondse tv blijft. RTL Videoland heeft voorzichtig interesse ge-
toond in deze serie. To be continued…

Een aantal maanden geleden publiceerden
we een artikel over de Brandevoortse 

alleskunner Anton van Stekelenborg. Hij 
vertelde over een Helmondse tv-serie die hij 
als producent/regisseur wilde gaan maken: 

Bloedwijn en Gele Rozen.

Opnames ‘Bloedwijn en 
Gele Rozen’ vergevorderd 

F | Bloedwijn en Gele Rozen



18 19

Inleveradres: Mierloseweg 244 | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

■ te koop ■ cursussen ■ kennismaking ■ te koop gevraagd
■ te huur ■ vakantie ■ diversen ■ huisdieren
■ personeel ■ evenementen ■ auto’s en motoren ■ onroerend goed
■ woningruil ■ radio en tv

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

Wat te verkopen? Probeer ‘n Brandje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. 
Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Bereikbaarheid diensten

Welzijn Brandevoort 
Gezondheidscentrum Brandevoort, 
De Plaetse 98 5708 ZJ Helmond
Website: www.sgcb.nl | E-mail info@sgcb.nl

Huisarts
Spoedlijn huisartsen: 0492 – 50 47 04
Spoed avond / weekend: 088-8765151
Afspraak maken: 0492-504705
Medicatie herhalen: 0492-504706
Intercollegiaal overleg: 0492-504707
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Apotheek Brandevoort
0492 – 37 00 47  | De Plaetse 86, 5708 ZJ Helmond
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 
8.00 - 17.30 uur

Dokter 
(alleen spoedgevallen) | Centr. Huisartsenpost
Telefoonnummer: 088 876 5151 Elkerliek Ziekenhuis, 
dagelijks 17:00-08:00, weekend/feestdagen.

Pastoor: 
Spreekuur pastoor op dinsdag van 09.30-10.00 
uur komt te vervallen. Er is alleen een (telefonisch) 
spreekuur op donderdag van 18.00-18.30 uur. Voor 
alle algemene vragen/informatie verwijzen wij naar 
het parochiecentrum, Dorpsstraat 34 Helmond. 0492-
523147 van maandag t/m donderdag tussen 10-12 uur.

Apotheek
(alleen spoedgevallen) | Dienstapotheek Peelland
Telefoonnummer: 0492 - 59 59 83
Elkerliek Ziekenhuis,  dagelijks 17:00 tot 08:00, 
weekend/feestdagen

Politie
Politie afdeling Helmond Centrum,
bezoekadres: Kasteel-Traverse 101, Helmond
Telefoonnummer: 0900-8844
Website: www.politie.nl

Stadswacht
Tel. 0492 – 84 59 70

Buurtbrigadier Roy Mudde 
Telefoonnummer: 0900 – 88 44 
E-mail: roy.mudde@politie.nl

Gemeente Helmond
Tel. 0492-140492

Storingen (24 uur)
Elektriciteit / gas: Tel. 0800 – 90 09
Water: Tel. 0492 – 59 48 94 

Slachtofferhulp
Na telefonische afspraak  | Tel. 0900 – 0101

Dierenambulance:
Tel. 0492 - 51 39 71

GGD Brabant-Zuidoost 
Website: www.ggdbzo.nl | Tel. 088 – 0031 100

Verloskundigen
Ditchbij verloskundigen Helmond
De Plaetse 98B, 5708 ZJ Helmond 
0492-501712

Wijkraad Brandevoort
Biezenlaan 29, 5708 ZD Helmond
www.wijkraad.brandevoort.org

Gezocht: 
Marktspullen, antiek, 
klokken, schilderijen, 

beelden etc. Tel.: 
06-13208306

GEZOCHT

TE HUUR

TE KOOP

Rolluiken, luifels,-
vloerbedekking, 

lamellen, (rol)gordij-
nen, jaloeziën, etc. 
Zeer concurrerende 

prijzen. Gratis meten 
en prijsopgaaf. 

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, 

Helmond, 
T: (0492) 535901

FEESTJE? 
Tent v.a. € 20,-;
Staan tafel € 4,-;
Karaoke € 25,-;

Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeen

feestje.nl

Weet jij welke van deze drie stukjes in de puzzel past?
Raad het juiste antwoord en win een waardebon

t.w.v. € 20,- te besteden bij Cafetaria Brandevoort!

A B C

Mail het juiste antwoord naar redactie@onsbrandevoort.com o.v.v.
 fotopuzzel + maandnummer. Voeg in de mail uw naam, adresgegevens en 

telefoonnummer toe en wie weet bent u deze maand de winnaar!
Insturen van de juiste oplossing kan tot en met 1 december 2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie oktober 2021: Margit Ruis

Van Kerkoerle
voor huis, tuin & interieur
65+ KLUSSER/
STYLIST
Bza voor timmerwerk,
schilderen en behangen.
Van RESTYLEN tot STYLING.
In woon en bedrijfsruimte, 
modern of landelijk.
Tevens tegelwerk en straatwerk.
Ruim 40 jaar ervaring
Info: 06-11441257

Henry Manders 
Bestrating

06 - 20 40 44 33
www.mandersbestrating.nl

Complete tuinaanleg | tuinverliChting | waterafvoer | grondwerk 
| tuinafsCheiding | vijveraanleg | opritten en terassen

Helmond (Stiphout)

Julio Saltos,
keukenvernieuwer
bij u in de buurt.

Keukenrenovatie: uw ‘oude’ 
vertrouwde keuken weer als nieuw!

Als u iets aan uw keuken wilt veranderen denk 
dan eerst eens aan keukenrenovatie. Ik vervang 
keukendeurtjes, werkbladen, kranen, laden en 

scharnieren, inbouwapparaten en afvalsystemen. 
Vraag vrijblijvend advies.....

T 06 - 30 28 17 22
juliosaltos@dekeukenvernieuwers.nl

www.dekeukenvernieuwers.nl

aloe inspired
BOOST JE WEERSTAND, JUIST NU!
Het najaar is begonnen! De periode om extra
op je weerstand te letten. Wist je dat vitamines
en mineralen de belangrijkste bouwstenen
voor een goede weerstand vormen? Zeg je
Vitamine C, dan zeg je weerstandsvitamine.
Onze aloë vera dranken dragen bij aan het
natuurlijk afweersysteem en geven een boostnatuurlijk afweersysteem en geven een boost
aan het immuunsysteem* door de hoge
hoeveelheid Vitamine C. Geniet van de 
natuurlijke smaak en ontdek alle waardevolle natuurlijke smaak en ontdek alle waardevolle 
eigenschappen van aloë vera. Met tweemaal eigenschappen van aloë vera. Met tweemaal 
daags 60 ml kun je er weer tegenaan! daags 60 ml kun je er weer tegenaan! 

Ontdek je smaak en Ontdek je smaak en 
geef je weerstand een boost!geef je weerstand een boost!

Vraag naar het mocktailrecepten boekje 
aan jouw FBO

VOORDELEN:
• Hoog percentage aloë vera (ForHoog percentage aloë vera (Forever Aloe

Vera Gel zelfs 99,7%). Aloë vera draagt bijVera Gel zelfs 99,7%). Aloë vera draagt bijV
aan het natuurlijk afweersysteem en is goed
voor de darmwerking*

• Rijk aan vitamine C. Dit draagt bij tot de
normale werking van het immuunsysteem*

• De drank is een uitstekende aanvulling op
een uitgebalanceerd en gezond
voedingspatroon

• Verkrijgbaar in 4 smaken: Aloe Vera Gel/
Peaches/Berry Nectar en Mango met ieder
hun eigen verhaal. Zo geeft de Peaches een
zomerse zoete twist en voedt en beschermt
de huid*

• Een natuurlijk voedingssupplement dat helptEen natuurlijk voedingssupplement dat helpt
om het natuurlijke energieniveau te
behouden

• Vrij van conserveermiddelen, suiker- enVrij van conserveermiddelen, suiker- en
glutenvrij

*Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.*Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

P
F1

0

aloe inspiredaloe inspiredaloe inspired

Voor informatie neem contact op 
met jouw Forever Business Owner
Lenie Klaasen   06-52716622
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Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Brandevoort 22

Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Landvoort 1

Schorfhoeve 23Brand 44

DIRECT VERKOCHT

Maak kennis met 
onze woningmakelaars

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

UW WONING OOK 
VERKOPEN?

HELMOND
EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WONINGMAKELAARS. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de BESTE

kopers voor u in het vizier! 

Overweegt u uw woning te 

verkopen? Neem eens contact 

met ons op voor een 

vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*

NIEUW NIEUW

DIRECT VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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Grienderhoeve 18 

Brand 44

onze woningmakelaars

*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW WONING OOK 
VERKOPEN?

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND

ALS IN EINDHOVEN
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