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Omleiding spoor
9
De Betuweroute wordt op Duits grondgebied uitgebreid met een extra spoor. De belangrijkste omleidingsroute tijdens de werkzaamheden
is de Brabantroute, die loopt via Dordrecht, Breda, Tilburg, Eindhoven,
Helmond en Venlo. Dit betekent dat in de periodes dat de Betuweroute
geheel of gedeeltelijk is afgesloten er meer goederentreinen door Helmond zullen rijden.
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De Kunstkamer, waar behalve kunst te bewonderen is ook informatie over de wijk van nu
en toen te krijgen is, wordt goed bezocht. Door de wisselende collectie is er elke keer weer
iets anders om van te genieten. De organisatie kan nog wel wat hulp gebruiken en zoekt
naar extra mensen om de Kunstkamer te bemensen. Maar er zijn natuurlijk nog meer
verenigingen in Brandevoort die vrijwilligers zoeken. Op Ditisonzewijk kunt u de vacatures
vinden.

Maandag 27 april is het Koningsdag en natuurlijk worden er in de wijk ook diverse activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Er is de traditionele versierde fietsenoptocht, de
kindervrijmarkt op het schoolplein van de OBS en in ’t BrandPunt is er een open podium
waar iedereen zijn talent kan tonen voor het publiek. We hopen op een oranjezonnetje en
wensen iedereen veel plezier.
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NIEUW!!!

Voor uw agenda! Open dagen
26 april 3 - 14 - 17 - 25 en 31 mei
van 12.00 tot 17.00 uur

Groot assortiment in
Geraniums, perk- hanGen terrasplanten

unieke beelden en vele
andere cadeauartikelen.
Bezoek eens onze website en meld u aan
voor de nieuwsbrief!

Nu ook online bestellen!

Zoekt u Bomen, planten,
BemestinG en aDVies?
Dan bent u bij ons op het goede adres!

Vanaf nu bestelt u makkelijk en snel
uw nieuwe vouwgordijnen online op

ENJOYVOUWGORDIJNEN.NL!

smitsensmits.nl

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

medevoort 29, helmond 0492 - 546077
op Brandevoort, bij u om de hoek.
internet: www.petervangennip.nl

open: maandag t/m donderdag 08.30 - 18.00 uur,
vrijdag 8.30 - 20.30 en zaterdag tot 17.00 uur.
-- -- - -- ---

--

- - --- - -- - -

--

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

-- - - - -- - -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraamzorg Homecare

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

--

------------------------------------------------------------------------------------------------------ - - - --- --Begeleiding van kinderen in scheidingssituaties met
behulp van de KIES methode.
Intelligentie-onderzoek om inzicht te krijgen in de
cognitieve mogelijkheden van uw kind (6 tot 17 jaar).
Hulp bij opvoedingsvragen:
 Laat uw kind een gedragsverandering zien?
 Heeft uw kind hulp nodig bij het aanleren
van bepaalde vaardigheden?
 Wilt u graag beter communiceren met uw
kind?




Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

Hulp op locatie
---------------
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--------------------- -----------------------------------------

www.mvgbegeleiding.nl
info@mvgbegeleiding.nl

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding
en ontvang een cadeau t.w.v. € 25,bij de start van de zorg

WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL

----------------

---------------------------------------------------------------

040 - 206 44 44

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege

Vrijdag 1 mei - PubQuiz
Voor de tweede keer de PubQuiz in wijkhuis ‘t BrandPunt.
Met meer rondes, leuke vragen van alle categorieën zoals, sport, algemeen, politiek, wetenschap, kunst, muziek,
tv, een leuke doe-ronde en noem maar op. Meld je van te
voren aan of op de avond zelf. Doe mee! Het kost maar €1,per persoon en je team mag maximaal uit vier personen
bestaan. Uiteraard is gebruik van internet en andere hulplijnen niet toegestaan. De PubQuiz is avondvullend, start
om 20.00 uur en zal tegen 00.30 uur afgelopen zijn.
Zondag 17 mei - ’t EetPunt
Ze zijn er weer, asperges! Zondag 17 mei staat ’t EetPunt in
het teken van asperges, ook wel het witte goud genoemd.
Vanaf 16.00 uur staat de deur weer open. Uiterlijk half zes
moet u aan tafel zitten. ’t EetPunt is er voor ouderen en
eventueel hun mantelzorger. Voor dit aspergemenu wordt
een bijdrage van €10,- gevraagd. Wilt u deelnemen, mail
dan naar maryannbosman@brandevoort.nu of informeer
aan de bar van ’t BrandPunt.
Zaterdag 23 mei - Benefietavond Alpe d’HuZes
Deze benefietavond heeft een speciaal karakter. Deze
avond wordt er een bijzondere vorm van de Pubquiz gespeeld. Voor meer info www.brandpunt.info.
Zaterdag 30 mei - Comedyclub
Alweer de tweede avond in de serie van de Comedyclub in
’t BrandPunt. Je wordt verrast met een gezellig avondje comedy en cabaret van een cabaretier uit Nederland of België. De avonden worden gepresenteerd door eigen cabaretier Tim Goditiabois. Voor meer info www.brandpunt.info.
Cursussen in ’t BrandPunt
Wist u dat in wijkhuis ’t BrandPunt regelmatig cursussen

worden gegeven? Zo start op 1 juni de cursus Wijnoorkonde. Deze wordt gegeven door Karin Lips. Op 5 oktober start
een typeopleiding van Success Society. En Ad van der Geer
geeft op 20 mei en 15 juli de cursus Neuro Linguïstisch Programmeren.

Sluiting ’t BrandPunt
Bevrijdingsdag - Dinsdag 5 mei
Hemelvaart - Donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei
Pinksteren - Zondag 24 en maandag 25 mei
En verder:
Tot en met augustus is er geen Liederentafel
Iedere woensdag – Rikken (van 20.00 tot 22.30 uur)
Iedere donderdag - Creadoebrandevoort (van 19.30 tot
21.30 uur)
Op donderdagen - De Breiclub. De laatste bijeenkomst
voor de zomervakantie is 25 juni
Op dinsdagen en zaterdagen - De Naaiclub
Vrijdag 29 mei - Senioren Brandevoort (vanaf 14.30 uur)
Vrijdag 29 mei - Single café (vanaf 20.30 uur)
Een blik vooruit:
Zondag 14 juni - Dansschool Friends
Vrijdag 26 juni - Senioren Brandevoort (vanaf 14.30 uur)
Zaterdag 27 juni - Comedy Club (vanaf 20.00 uur)
De nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juli - Doorkomst van
de Kennedymars
Klapstoelconcert Brandtastic, Markthal, 7 juli 2015 van
19.30 tot 22.00 uur
Voor alle informatie betreffende bovenstaande activiteiten
raadpleeg de website www.brandpunt.info

Openluchttheater in Helmond
Kinderdagverblijf Villa Vrolijk heeft onlangs het aangrenzende bosperceel aangekocht om, naast uitbreiding van
de kinderopvang, een openluchttheater te starten.
Zo’n theater is een aanwinst voor de gemeente Helmond
en zal, naast toneel, een uitgebreid programma met kindervoorstellingen, concerten, cabaret, musicals en zelfs
toneelworkshops voor basisscholen aanbieden.
Zowel amateurs als professionele groepen en artiesten
zullen optreden. Bekende artiesten en onbekende artiesten. Er komt een programma-aanbod voor jong en oud.
Ook zal er een samenwerking komen met scholen om

kinderen de gelegenheid te geven om hun ingestudeerde
musicals en dergelijke op te voeren. Zowel voor regelmatige theaterbezoekers als voor minder frequente bezoekers geeft een voorstelling in de openlucht een bijzondere
ambiance en sfeer. Wil men nu een bezoek brengen aan
een openluchttheater moet er uitgeweken worden naar
een theater elders. Zelf bezoekt Villa Vrolijk regelmatig het
openluchttheater in Mariahout met de kinderen. Als de gemeente meewerkt, is dit straks niet meer nodig en hebben
ze een theater dicht bij huis. De plannen zijn inmiddels bij
de gemeente ingediend.
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mcgregor-fashion.com

Het vakmanschap zit in onze genen. Al 90 jaar kleden wij de man in stijl.
Erg trots zijn wij op onze winkel in bruisend Nuenen met daarbij ons
eigen atelier, waar wij desgewenst uw aankoop perfect passend maken.
Wij bieden een unieke collectie uit o.a. bovenstaande topmerken.
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Parkstraat 9 b - Nuenen
www.crooijmansmannenmode.nl

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Fons Bosman, Holke Flapper / foto: Vincent Knoops

De werkgroep Kunstkamer heeft het inloophalfuurtje van
de Wijkraad bezocht om diverse zaken goed te bespreken
voor de opening op 21 maart. Alles lag prima op schema
en, zoals bij de opening kon worden vastgesteld, is er veel
en goed werk verzet. Uit de reacties van de vele bezoekers
tijdens en na de opening blijkt dat dit initiatief zeer op prijs
wordt gesteld. Alle reden dus om de zaak verder vorm te
geven en in de omgeving bekend te maken. De onderdelen
educatie en informatie zullen verder worden uitgewerkt,
zodat iedereen zich hier goed kan laten informeren over
de interessante historie van Brandevoort en praktische informatie kan krijgen over alles wat er in de wijk gebeurt en
te doen valt. Diverse presentaties, waaronder een actueel
overzicht van de lopende bouwprojecten in de wijk zullen
hier te zien zijn. Voor een goede bezetting zoeken we nog
enthousiaste wijkbewoners die gedurende een dagdeel
bezoekers te woord willen staan.

Kinderboerderij
De Stichting Jan Visser Dierenparken beheert alle drie de
dierenparken in Helmond. Met hun is gesproken over de
mogelijkheid een dierenpark/kinderboerderij in Brandevoort op te zetten. De Stichting heeft gesproken met de
verantwoordelijke wethouder en nu wordt bekeken of een
dierenparkje in de wijk haalbaar is. Diverse mensen zijn enthousiast, dus vrijwilligers zijn er zeker! Nu nog even wachten op verdere ontwikkelingen. Wij houden u op de hoogte!

gereikt. We trachten zoveel mogelijk nieuwe wijkbewoners
te bereiken, maar dat is soms nog best moeilijk. Mocht u
dus nieuwe buren krijgen, laat dit dan even weten aan het
secretariaat: Wijkraad.secretaris@brandevoort.org.

Aankleding centrum
Zoals u hebt kunnen zien, wappert nu ook de Brandevoorter vlag in de tweede vlaggenmast voor het Gezondheidscentrum en bij nationale feesten natuurlijk onze nationale driekleur. Tijdens de Nationale Collecteweken kunnen
goede doelen een aanvraag indienen om hun vlag te laten
hijsen, via Wijkraad.secretaris@brandevoort.org. Verder
heeft Bakkerij ‘t Bakkertje de ingangen van de winkel voorzien van fraaie luifels met opschrift. Hierdoor is weer wat
meer kleur in het centrum gekomen, dat steeds mooier
wordt.
Modelboten
De Helmondse Modelboten Club (HMBC) Amfibie heeft op
Tweede Paasdag haar eerste vaardag in Brandevoort op
de vijver bij de Markthal georganiseerd. In de toekomst zal
deze club nog veel vaker van onze grachten gebruik gaan
maken. HBMC vaart met boten voorzien van elektromotoren. Ze hopen graag nieuwe leden uit Brandevoort te kunnen verwelkomen.

Op het artikel in de vorige BC, Wonen op maat is een tiental reacties binnengekomen. We wachten verdere reacties
tot eind april af. Als blijkt dat er grote belangstelling bestaat, kan dit mooi aansluiten bij een doelstelling uit ons
WijkActiePlan. Dat betekent dat we in Brandevoort gaan
zoeken naar alternatieve woonvormen en levensloopbestendig wonen. De Wijkraad zal hierover met zowel de
gemeente als ook met projectontwikkelaars en makelaars
contact opnemen, om te bezien waar kansen en mogelijkheden liggen.

Nationale Tuinweek
In juni vindt de jaarlijkse Nationale Tuinweek plaats, die
wordt georganiseerd door de landelijke Vereniging Groei en
Bloei. De officiële start van deze week vindt in Brandevoort
plaats. 13 juni wordt een grote groenmarkt georganiseerd
onder de Markthal. Men zoekt nog naar een aansprekende
BN-er om het evenement te openen! Tegelijk wordt dan
ook gestart met het project Groene Gevels, waarvan onze
eigen Buurttuin de organisatie voor haar rekening neemt.
Nieuwe buren
De eerste exemplaren van het welkomstpakket zullen in
april aan de nieuwe bewoners van onze wijk worden uit-
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SAMEN UW BOUWPLAN TOT EEN SUCCES MAKEN!

KANTELBERGBOUW
KLUS & BOUWSERVICE

•
•
•
•

ONDERHOUD
RENOVATIE

Begeleiden van bouwproces
Vroegtijdig inzicht in de bouwkosten
Bouwen volgens planning en budget
Brug tussen u, architect en aannemer

VERBOUWING PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND
Jeroen van der Poel I Den Hoge Hurk 14 I 5706 SK Helmond
0492 475 250 I 06 5397 5456

TIMMERWERK T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74
SCHILDERWERK WWW.KANTELBERGBOUW.NL

info@vanderpoelbouwmanagement.nl I www.vanderpoelbouwmanagement.nl

• Buitenkachels en haarden
• Plantenbakken
• Vuurschalen en korven
• Buitenbarbeques
• Brievenbussen
• Maatwerk op aanvraag

Van ontwerp tot realisatie

Bollenhoeve 9 Helmond
06-19702668 www.cortenstijl.nl

• advies en ontwerp
• aanleg en onderhoud

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

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

Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Cortenstijl adv BC.indd 1

12-03-15 10:05

www.BBig-Design.com

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

...omdat ‘t gaat om mensen.
Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond | Tel 0492-667379
Raiffeisenstraat 11 | 5611 CH Eindhoven | Tel 040-2668580
info@vidasense.nl | www.vidasense.nl
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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

www.landvanoz.nl

Goederentreinen
foto: Vincent Knoops

De Betuweroute wordt op Duits grondgebied uitgebreid met een extra spoor. De
aanleg van dit derde spoor vindt plaats tussen 2016 en 2022. Dit en volgend jaar
wordt er al gewerkt tussen Zevenaar en de Duitse grens. Ook daar wordt een extra
spoor aangelegd. De Betuweroute wordt uitgebreid om de toekomstige groei van
het goederenvervoer te kunnen verwerken.

Omleidingsroute via Brabant
De belangrijkste omleidingsroute tijdens de werkzaamheden is de Brabantroute, die loopt via Dordrecht, Breda,
Tilburg, Eindhoven, Helmond en Venlo. Dit betekent dat in
de periodes dat de Betuweroute geheel of gedeeltelijk is
afgesloten er meer goederentreinen door Helmond zullen
rijden. Nu rijden er op een normale werkdag vijftig goederentreinen. Tijdens de werkzaamheden in 2015 en 2016 kan
dit oplopen tot 115 per dag en in de periode 2017-2022 tot
135 per dag (één week per vier weken). Uiteindelijk moet
de aanleg van het derde spoor in Duitsland ervoor zorgen
dat vervolgens weer meer goederentreinen via de Betuweroute gaan rijden in plaats van op de Brabantroute.

Vervoer gevaarlijke stoffen
Op 1 april 2015 is het Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in werking getreden. Door de nieuwe regels voor het Basisnet gaan er ‘risicoplafonds’ gelden voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor en
water. Hiermee worden grenzen gesteld aan de risico’s
van het vervoer van gevaarlijke stoffen voor de omgeving.
Over het spoortraject Eindhoven-Blerick mogen dan per
jaar nog maar 2.150 ketelwagens met gevaarlijke stoffen
vervoerd worden. Dit aantal lag in de afgelopen jaren een
stuk hoger.
Voor meer informatie zie: www.helmond.nl/spoor
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Madelon Janssen
Tea Bijlsma
Cijnsbeemden 2, 5706 NP Helmond
Mobiel: 06-29574376, E-mail: info@deinstallatieman.nl

Nefit TrendLine HR-ketel
nu extra voordelig!
AK

Met 7 jaar
garantie!

TIE

●
●
●

!

Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350

Eigen echospreekuur
Flexibele spreekuurtijden, ook ‘s avonds en in het weekend
Geldrop - Mierlo - Mierlo-Hout - Brandevoort

ERKEND
INSTALLATEUR

www.deinstallatieman.nl

Verstand van Brandevoort
Gevoel voor mensen
Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer
Koeriersdiensten
Chauﬀeursdiensten
Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer

78.11.22
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

www.taxicentralebrandevoort.nl
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T 0492-55 99 88

E info@andre-relou.nl I www.andre-relou.nl

WeIkom nieuwe brugklasleerlingen
op het Carolus Borromeus College

Op 9, 10 en 11 maart konden leerlingen van groep 8 uit Brandevoort zich aanmelden bij de school voor voortgezet onderwijs van hun keuze. 125 kinderen uit Brandevoort hebben
ervoor gekozen naar het nieuwe gebouw van het Carolus
Borromeus College te gaan.
Op de vraag waarom ze hebben gekozen voor deze school
gaven zij aan dat ze het gebouw mooi vinden, dat het lekker
dichtbij is en dat ze hebben gehoord dat de sfeer goed is.
Ouders roemden de begeleiding die aan de leerlingen wordt
geboden. Vooral de opvang van de brugklassers en de pluslessen geven een positief beeld.
Onder de vele aanmeldingen uit de Brandevoort waren ook
Sam Dirkx en Gijs Zoetmulder.
Sam (links op de foto) zit op basisschool De Vendelier bij
meneer Peter en juf Willeke. Ze heeft zich ingeschreven voor
de mavo-plus. Sam hoopt op het Carolus veel te leren zodat
ze later een goede baan kan krijgen. Ze houdt van paard-

rijden en kickboksen. Haar vriendinnen Iza, Isa en Sophie
gaan ook naar het Carolus. Het wordt vast een gezellige tijd.
Gijs zit op OBS Brandevoort en heeft zich ingeschreven voor
het gymnasium. Gijs heeft de open dag bezocht; hij vond dat
een leuke en leerzame middag. Je kon de hele school zien en
hij vond het goed dat je gerichter bij de vakken kon kijken.
Hij heeft voor het gymnasium gekozen omdat hij graag leert
en op het gymnasium wordt diep op de stof ingegaan.
Gijs wil graag naar het Carolus omdat dat lekker dichtbij is
en hij zodoende meer tijd overhoudt om na school te sporten als eenmaal het huiswerk af is. Ook vindt hij het fijn
dat het een mooi nieuw gebouw is. De school organiseert
uitstapjes zoals bijvoorbeeld de gymnasiumdag en de reis
naar Rome waar hij nu al naar uitkijkt.
Gijs woont met veel plezier in Brandevoort omdat hij er fijn
kan spelen en sporten met vrienden. Het is een mooie nieuwe wijk waar veel te beleven is.
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WIJ LEVEREN EN INSTALLEREN
ALLE MERKEN INBOUWAPPARATUUR / WITGOED / TV ETC.
MIELE AFWASAUTOMAAT
G4292 SCVI

WW80J6400

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE
AFWASAUTOMAAT

CWEN CRYSTAL BLUE

Zuinige (A+) Miele inbouw afwasautomaat met handige besteklade.
De rekuitvoering EasyComfort is van
een hoge kwaliteit en beschermt uw
vaatwerk. Zuinig in waterverbruik met
slechts 14 liter water per wasbeurt.
Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

SAMSUNG WASMACHINE

A A
ENERGIE
KLASSE

DROOG
RESULTAAT

Maximaal vulgewicht: 8 kg
Trommelmateriaal: RVS
1400 toeren per minuut
Aquastop
Resttijdindicatie
Starttijduitstel: 24 uur

ENERGIE
KLASSE

NU

799,-

5706 AK Helmond

Tel 0492 539405

WAS
RESULTAAT

DROOG
RESULTAAT

NU

699,-

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

NA AFTREK 150,- REFUND

Hoofdstraat 105

A A A

GRATIS 5 JAAR GARANTIE

info@woutvanvlerken.nl

www.electroworldwoutvanvlerken.nl

000K0
.0f00
.000
.00

0
0
.
uitje
|

080 € 34T5O00080 € 39T5O
080ff000|
0.f00f000060O0.000O006debrugactive6nl
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Senioren Brandevoort
tekst: Holke Flapper

Iedere laatste vrijdag van de maand komen de leden van
Senioren Brandevoort in ‘t BrandPunt bijeen om allerlei
zaken die de senioren in onze wijk aangaan te bespreken.
Tijdens afgelopen bijeenkomst is onder andere gesproken
hoe we als Senioren Brandevoort het informatie- en historietraject kunnen ondersteunen. Diverse leden hebben
zich bereid verklaard een bijdrage te leveren en rondleidingen door onze wijk te willen geven. Gedacht wordt om
een bezoek aan de wijk tot product te maken: een leuk
programma, beginnend met koffie en eindigend met een
lunch. Corrie Clemens zal de coördinatie hiervoor op zich
nemen.
Verder worden zaken opgepakt zoals ideeën om de grote
leegstaande winkelruimte aan de Herselsestraat gevuld
te krijgen via bijvoorbeeld een shop-in-shop idee. Ook het
idee voor een oldtimershow zal verder worden uitgewerkt.

’t BrandPunt biedt de senioren de mogelijkheid om een
soort sociëteit op te zetten waar ouderen met elkaar in
contact kunnen komen, terwijl de kleinkinderen zich in een
speelhoek vermaken.
De Buurtpreventie De Veste, waarvoor Jos Ewald coördinator is, is nog op zoek naar mensen en Senioren Brandevoort zoekt ook nog mensen die gemeentelijke financiële
stukken kunnen lezen en analyseren.

Schriftelijke informatie ouderen
Regelmatig verschijnt informatie voor en over ouderen in
de pers, zoals discriminerende voorwaarden bij ZVW, de
sloop van onze pensioenen, gemeentelijke verschillen in
kortingen WMO uitkeringen, samenwerking tussen de KBO
en Philips Innovation Services. Uitgebreide digitale info is
op te vragen via holkeflapper@gmail.com.

Regels parkeren bij oplaadpunten
elektrische auto’s Helmond
Op een aantal plekken in de stad zijn oplaadpunten geplaatst voor elektrische auto’s. Dit is onder andere het geval in Brandevoort en Brouwhuis, maar ook in het Centrum
en op de bedrijventerreinen. De parkeerplaatsen zijn te
herkennen aan een P-bord en een onderbord met de tekst:
Opladen elektrische voertuigen. Meestal heeft een oplaadpaal twee oplaadpunten. Hierdoor kunnen twee elektrische auto’s tegelijkertijd hun batterij opladen.

Alleen voor elektrische auto’s
De oplaadpunten mogen alleen gebruikt worden door
elektrische auto’s, zolang de stekker van de auto in de oplaadpaal zit. Het komt regelmatig voor dat gewone auto’s
geparkeerd worden bij de oplaadpaal. Als er dan iemand
met een elektrische auto komt, kan die de batterij niet opladen. Het is dan ook niet toegestaan om een gewone auto
te parkeren in het parkeervak bij de oplaadpaal. Medewerkers van Stichting Stadswacht zullen hierop controleren en
indien nodig boetes uitdelen. Let dus goed op bij het parkeren van uw auto om een boete te voorkomen.
Overzicht locaties laadpunten
Op de website www.oplaadpunten.nl vindt u een overzicht
van alle openbare oplaadpunten in Helmond en de rest van
Nederland.
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‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale
woningmarkt met een
vernieuwende, creatieve en
verfrissende kijk op woningpresentatie en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar
om ook uw woning te
verkopen...! Laat u overtuigen
van onze meerwaarde!’

.
00,-- k.k
€ 425.0
js
ri
d
p
n
g
o
a
Vra
• Helm
oom 27
Schutsb

k.k.
.000,-js € 425
ond
lm
e
Vraagpri
H
en 17 •
d
m
e
e
rb
Zoe

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

,-- k.k.
269.000
€
js
ri
d
p
Vraag
Helmon
den 15•
m
e
e
b
k
Sto

.
00,-- k.k
€ 248.0
js
ri
p
d
g
n
a
Vra
Helmo
eg 11 •
Koperste

.
00,-- k.k
€ 249.0
js
ri
p
g
d
a
n
Vra
elmo
eg 6 • H
Koperste

Alleen al dit jaar verkochten wij 14 woningen in Brandevoort!!
Ons verkoopconcept met veel aandacht voor presentatie en een juiste aanpak tijdens
bezichtigingen werpt zijn vruchten af. wij hebben voor onze verkopers een uniek
opstartpakket wat zorgt voor een perfecte digitale presentatie maar ook sinds kort een
pakket aan leuke middelen en tools waardoor een bezichtiging voor de potentiele koper weer
een feest en een beleving is. Hierdoor boeken wij unieke resultaten en krijgt de koper het
juiste “onderbuik” gevoel bij de aankoop. Want kopen van een woning is en blijft emotie. Wij
houden daar volop rekening mee en zorgen samen met u voor een goed resultaat.
Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ruud Hesen, Makelaar
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Helmond T 0492 549055
helmond@woonplezier.nl www.woonplezier.nl

Wendies passie
voor kruiden

tekst: Marga Dobma / foto: Rianne van Lierop

Wendie Linders is geboren in Eindhoven en getogen in
Nuenen. Sinds 2006 woont ze met haar man en twee kinderen in Brandevoort. Na een HBO-opleiding informatica
en een baan in deze vakrichting wil ze, na de geboorte
van haar eerste kind, minder gaan werken. Dat is in deze
job niet mogelijk. Daarom schrijft ze een open sollicitatie
aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en wordt daar
op parttime basis aangenomen. Op dit moment werkt ze
hier al bijna negentien jaar en heeft net haar contract beëindigd om een geheel nieuwe carrièrestart te maken.
Ze gaat starten als herborist (kruidendeskundige) waarvoor ze de driejarige opleiding bij De Sprenk (het kennisen opleidingscentrum op het gebied van gezondheidsbevorderende kruiden, wilde planten en voeding) in juni
afrondt met een diploma.
Tegelijkertijd met deze studie is Wendie zich de laatste jaren steeds meer gaan richten op de toepassing van krui-

den. In haar moestuin in Nuenen kweekt ze, samen met
haar vader, naast haar eigen biologische groenten ook
diverse kruiden die ze onder meer verwerkt tot culinaire
en medicinale theeën, tincturen, oliën, zalven en crèmes.
In Brandevoort is ze, samen met Christ Tielemans en
Henk van Kesteren in april 2014 Buurttuin Brandevoort
gestart. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een
werkgroep. Op dit moment, een jaar na de start, is hieruit
de Stichting Stadslandbouw Brandevoort ontstaan waarvan Buurttuin Brandevoort een onderdeel is, evenals het
project Groene gevels in De Veste. Bij dit laatste project
wordt samengewerkt met Groei en Bloei Helmond.
Vorig jaar is ze begonnen met het geven van rondleidingen in Buurttuin Brandevoort, wat ze dit jaar in de maanden juli, augustus en september voortzet. Alle gegevens
hierover zijn te vinden op de website:
www.buurttuinbrandevoort.nl.
In 2014 heeft ze aan enige interessante plannen en ook
de uitvoering hiervan meegewerkt in Brandevoort. Onder
andere door voor de groepen 5 van de OBS (in het kader van het thema Natuurlijk Brandevoort) een workshop
te geven met als onderwerp zelf lavendelcrème maken.
Deze workshop werd door de kinderen heel erg gewaardeerd. Bovendien heeft ze vanuit Buurttuin Brandevoort
deelgenomen aan Brandevoort Culinair, waar de buurttuin vertegenwoordigd was met twee kramen. Een kraam
met groenten en de andere kraam met allerlei kruiden en
veel informatie hierover.
Ze ziet het als haar missie mensen bekend te maken
met de mogelijkheden en toepassingen van kruiden en
wil mensen laten zien hoe je kunt werken aan een goede
gezondheid, uiteraard door gezonde voeding in het algemeen en met behulp van kruiden. Daarvoor wil ze in de
naaste toekomst in Brandevoort workshops gaan geven
met onderwerpen als zelf honderd procent natuurlijke
cosmeticaproducten maken, koken met kruiden en wilde
planten, kruidentheeën samenstellen en toepassingen
met (groene) leem. Ook heeft ze het plan om rondleidingen te gaan geven door bijvoorbeeld de kruidentuin van
Buurttuin Brandevoort en lezingen/lessen te gaan verzorgen op bijvoorbeeld scholen.
Mochten er Brandevoorters zijn die nu al vragen hebben
over kruiden in de meest algemene zin van het woord,
dan kunt u een mailtje sturen aan Wendie Linders,
wendielinders@onsbrabantnet.nl. Wilt u persoonlijk contact, dan kunt u haar regelmatig vinden in Buurttuin
Brandevoort.
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Uw huis, daar wordt in geleefd, dus kiest u voor een binnenlak die
dat aankan: Sigma S2U Nova met LTA+. LTA+ is een unieke, krachtige
technologie met speciale bindmiddelcombinaties die zorgen voor
ultieme bescherming van uw binnenhoutwerk. Het resultaat?
Een keiharde lak voor binnen die bestand is tegen krassen, slijtage en

De
keiharde
lak voor
binnen.

vettige vingers. Reken verder op eenvoudige verwerking en kleuren
die prachtig zijn én blijven. Ga voor meer informatie naar sigma.nl.

MIERLOSEWEG 86
WWW.DRIESSENDEVERFFABRIEK.NL

DRI15 - 005 - Adv Lindenberg Sigma S2U NOVA 180x132mm.indd 2

02-03-15 22:29

Kies voor een kwalitatieve behandeling die past bij u voor een lang resultaat.
Wij hebben ook behandelervaring met patiënten met orthodontische apparatuur,
kinderen van alle leeftijden, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
U kunt zonder doorverwijzing een afspraak maken.
Ons team van hbo-opgeleide mondhygiënistes zijn gespecialiseerd in
en het behandelen van:
• Gevoelige tanden
• Terugtrekkend tandvlees
• Parodontitis: kaakbotontsteking (veroorzaker van losstaande
tanden en kiezen)
• Sealen (kinderen)
• Bloedend tandvlees
• Halitose (slechte adem)
• Fluoride behandeling
• Preventieve mondzorg
• Screening
• Voorlichting geven

PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN

Praktijk Helmond, Bentbeemden 3, 5706 NB Helmond | Praktijk Deurne, Fabriekstraat 24, 5753 AH Deurne
Algemeen telefoonnummer: 0493 - 32 15 44 | E-mail: lilians@xs4all.nl | www.lilian-schouten.nl
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KBO-er van het jaar 2014
de ritten van de fietsclub. Kortom een duizendpoot en een
onmisbare vrijwilliger voor KBO-St Lucia. Daarbij is het ook
een warme persoonlijkheid met aandacht voor de leden,
erg betrokken. Aan Martien werd een oorkonde, bloemen
en een dinerbon overhandigd. Hij was blij verrast met deze
benoeming.

Overige genomineerden
De twee andere genomineerden waren Gairthy Exalto en
Martien Hermans. Gairthy wordt geprezen als coördinator
van de twee schilderclubs en het KBO-diner. Ook is zij heel
actief betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Seniorenweek. Martien Hermans coördineert de jeu de boules
club en het etentje buiten de deur in de wintermaanden.
Beiden ontvingen een bos bloemen als dank voor hun inzet.

Tijdens de algemene jaarvergadering in de Geseldonk
werd de KBO-er van het jaar 2014 bekend gemaakt: Martien Verstijnen.
Martien werd door de leden massaal voorgedragen en geroemd voor zijn inzet voor onze KBO. Martien begeleidt
twee wandelgroepen, die van de maandagavond en de
woensdagmiddag. Hij regelt elke maand de bezorging van
het blad ONS van KBO-Brabant met de nieuwsbrief Kontakt. Hij is betrokken bij de organisatie en het uitzetten van

Huldiging jubilarissen
Tijdens deze vergadering werden ook de leden gehuldigd die vijfentwintig en twaalfenhalf jaar lid zijn van
KBO-St. Lucia.
De dames v.d. Berg-Jacobs, v.d. Bree-Vissers, JeurgensAarts, Smits van Mierlo, Vervoort-v.d. Kruis en van Vijfeijken-Smulders die al vijfentwintig jaar lid zijn, werden gehuldigd met een bos bloemen en met een oorkonde van
KBO-Brabant. Mevrouw v.d. Putten-v.d. Vrande en mevrouw
van Bree-Vissers waren niet aanwezig, maar deze kregen
de bloemen en oorkonde netjes thuis bezorgd. Daarnaast
zijn er vierendertig mensen al twaalfenhalf jaar lid. Zij ontvingen naast de felicitaties een mooie pen met inscriptie. Al
deze mensen waren blij vereerd met deze huldiging.

Wijziging in de dienstregeling van
lijn 552 en meer betaalgemak
tekst: Hermes

Flexbus 552 rijdt vanaf maandag 13 april op andere tijden.
Met deze aanpassingen worden betere aansluitingen geboden. Bovendien wordt hierdoor samen met lijn 25 elk
half uur een verbinding geboden met het Elkerliek ziekenhuis. Vanaf 13 april is het ook mogelijk op Flexbus 552 met
de OV-chipkaart te betalen.
Flexbus 552 rijdt op het traject station Helmond-Elkerliek
ziekenhuis-Mierlo Hout-station Brandevoort en andersom.
Op deze lijn zijn een aantal flexhaltes. Dit zijn haltes waar
de bus alleen langs komt als iemand deze ‘bestelt’. Diegene die bij zo’n halte wil opstappen, kan rechtstreeks bellen
naar de chauffeur (uiterlijk 5 minuten vooraf). De bus rijdt
dan speciaal langs die halte om deze passagier op te pik-

ken. Als er niemand belt, rijdt de bus via de kortere route.

Wijziging
Met ingang van 13 april wijzigt de dienstregeling van Flexbus 552. De vertrektijden zijn aangepast om betere aansluitingen te bieden op de treinen die stoppen op het station. Bovendien wordt samen met lijn 25 elk half uur een
verbinding geboden met het Elkerliek ziekenhuis.
OV-chipkaart
Reizigers kunnen vanaf 13 april ook betalen met de OVchipkaart. Als reizigers geen OV-chipkaart hebben kunnen
zij nog steeds een kaartje kopen bij de chauffeur. Dit kost
€ 3,50 en is geldig voor één rit, zonder overstap.
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Honkbal

Guy van Tilburg en Bob Truijen
tekst: Ilse Hommering / foto: Mark van Tilburg

Guy van Tilburg en Bob Truijen vertellen graag over hun
hobby. “Vijf jaar geleden ben ik begonnen met honkbal. In
eerste instantie vanwege het enthousiasme van mijn vader, maar ik vond het ook meteen een heel leuke sport,”
zegt Bob. Zijn vriend Guy is drie jaar later begonnen met
deze sport. Ze honkballen beiden in Nuenen bij de club
HSCN.
“Honkbal is een zomersport. Het wordt gespeeld van april
tot september,” vertelt Guy. “Daarna ligt het even stil en in
januari beginnen we met de wintertraining, dan trainen we
op techniek.” Bob en Guy spelen bij de junioren. Kleinere
kinderen die willen gaan honkballen beginnen met BeeBall.
Voor kinderen van zeven tot elf jaar zijn er pupillenteams
en van twaalf tot vijftien jaar de aspiranten.
Guy is catcher en Bob is pitcher. Een team heeft meestal
twee catchers en drie of vier pitchers. Een catcher (achtervanger) is de persoon die als zijn team verdedigt, achter
de thuisplaat gehurkt zit en de aangegooide ballen van
de pitcher ontvangt. Als de catcher ballen doorlaat, kan
de veldpartij honken stelen. De catcher moet de bal vangen en zo snel mogelijk naar zijn teamgenoot gooien, bij
het honk waar de tegenpartij naar toe rent. De pitcher is
de werper. Hij werpt de bal in de richting van de slagman.
De pitcher moet de bal werpen tussen schouder- en kniehoogte van de slagman en de maximale breedte van de
slagplaat. Voor een pitcher zijn er extra regels. Hij mag in
een wedstrijd maximaal negentig ballen werpen en tussen
wedstrijden dienen er een aantal vrije dagen te zijn. Dit om
overbelasting en blessures te voorkomen.
Honkbal is een moeilijke sport, de spelregels zijn niet zo
duidelijk. “Maar wanneer je het spel begrijpt, is het juist
een superleuke sport!” Bob en Guy zijn enthousiast. Het
spel bestaat uit een slagpartij en een veldpartij, die om
beurten worden gespeeld door twee ploegen van elk negen spelers. Het veld bestaat uit een vierkant met ruimte
eromheen. Op de hoekpunten liggen de honken: drie platte
witte kussens en het thuishonk is een grote rubberplaat.
De pitcher staat tussen de honken bij een werpplaat. De

wedstrijd bestaat uit negen innings. Een inning is een
periode waarin elk van beide ploegen eenmaal slagpartij
en eenmaal veldpartij is. Alleen de slagpartij kan punten
behalen door het bereiken van het thuishonk. Guy vertelt:
”Als drie spelers van de slagpartij uit zijn, wisselen de velden slagpartij.” De ploeg die na negen innings de meeste
punten heeft, is de winnaar.” Een wedstrijd wordt geleid
door minimaal een scheidsrechter.
HSCN speelt in de kleuren blauw/wit/oranje. Bob vertelt:
“Spullen zoals een knuppel heeft de club, maar zelf zorg je
voor de kleding.” Broek, ondershirt, overshirt, sokken, tok,
pet, riem, helm, handschoenen en schoenen met spikes.”
Op het binnenveld ligt gravel, daarbuiten gras. Speciale
schoenen zijn dus wel nodig, daarmee heb je beter grip op
het gravel. De catcher heeft een speciale uitrusting, waarmee hij beter beschermd is.”
Guy en Bob trainen twee keer per week. “We hebben een
fijn en gezellig team en een enthousiaste trainer.” Ad
Schoonen is al een aantal jaren hun trainer. Op zaterdag
zijn de wedstrijden, voornamelijk in Brabant en Limburg.
Ze nemen ook wel eens deel aan een toernooi. Momenteel trainen Guy en Bob extra hard voor de selectie van
Brabant. Als ze dan de Nederlandse Kampioenschappen
winnen, mogen ze naar de Europese Kampioenschappen.
Het team dat het Europese Kampioenschap wint mag naar
de Wereldkampioenschappen. “Maar eerst de definitieve
selectie nog afwachten.”
Guy vindt het uitmaken van een speler erg leuk. Bob zegt:
”Ik vind alles leuk aan honkbal. Het is alleen jammer dat
het niet zo bekend is bij veel mensen. Het zou leuk zijn
als het wat bekender wordt en we nieuwe leden krijgen.”
Voor geïnteresseerden is het altijd mogelijk deel te nemen
aan een (proef)training. In de Verenigde Staten is honkbal
populairder. Oakland Athletics en Toronto Blue Jays zijn de
favoriete clubs van Guy en Bob. Maar ze zien zichzelf daar
niet honkballen. ”Dat kost veel tijd en in combinatie met
school is dat lastig. Het is voor ons echt een hobby.”
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Reis door de
wereld van wijn!
In 5 avonden maakt u als wijnliefhebber of professional
kennis met de belangrijkste wijngebieden en leert u de
basistechnieken van het wijnproeven. Geleidelijk breidt
uw wijnvocabulaire zich uit.
Aan het einde van de cursus (SWEN 2) herkent u de belangrijkste druivenrassen en heeft u een goed
algemeen beeld van de wijnwereld.

CURSUS WIJNOORKONDE
1, 8, 15, 22, 29 juni 2015

• praktijk met twee
enthousiaste
en ervaren
verloskundigen
• overdag en ‘s avonds
spreekuur

LOCATIE

• echoscopie in eigen
praktijk

Wijkhuis ’t Brandpunt
Biezenlaan 29, Helmond

• informatieavonden
• kinderwensspreekuur

Informatie/aanmelding:

WWW.KARINLIPS.NL
info@karinlips.nl
06 21813048
Gezondheidscentrum
Brandevoort
De Plaetse 98 B, Helmond
T: 0492 - 504712
M: 06 - 46012212

Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415

Mr.
Mr. G.C.G.
G.C.G.Raymakers
Raymakers
Mr. L.C.J.
L.C.J. Sars
Sars
Mr.
Mr. R.P.V.W. Willems
Mw. Mr. F.A. van den Heuvel
Mw. Mr. F.A. van den Heuvel
Mw.
Mr. S.H.J.
S.H.J. Raessens
Raessens
Mw. Mr.
Mr. G.B.J.M.
Janssens
Mw.
Mr. L.P.W.
Zanders

Echtscheiding
Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl
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advertorial

Ditisonzewijk.nl

De ondernemer in beeld
Ditisonzewijk.nl brengt dagelijks het nieuws en activiteiten uit Brandevoort via
brandevoort.ditisonzewijk.nl. De komende maanden bieden wij lokale ondernemers de mogelijkheid om bijzondere aanbiedingen onder de aandacht te brengen
van wijkbewoners. Via onze website én de nieuwsbrief.
Daarnaast brengen wij partners van ditisonzewijk.nl, die van toegevoegde waarde
zijn voor wijkbewoners, extra onder de aandacht. In deze editie: Autobedrijf Van
Den Udenhout.

Autobedrijf Van Den Udenhout
Autobedrijf Van den Udenhout B.V. is de grootste dealer
van Audi, Volkswagen en Volkswagen Bedrijfswagens van
Zuid-Nederland. Naast verkoop en onderhoud biedt Van
den Udenhout een scala aan diensten zoals autoverhuur,
lease (Autopon Lease), schadeherstel (Carlux en Boschman), Bedrijfswagen Inbouw Centrum (BIC) en een webshop. Neem eens een kijkje in de showroom aan de Varrenschut 17, hier vindt u een ruime collectie van nieuwe
en gebruikte auto’s. Daarnaast kunt u er ook terecht voor
onderhoud, onderdelen en accessoires.

Privé Lease
Een nieuwe auto rijden voor een vast bedrag per maand,
inclusief allrisk verzekering, afschrijving, onderhoud én
reparatie.? Dat kan! Via Privé Lease. Autobedrijf Van den
Udenhout is op dit gebied de goedkoopste van Nederland!
Zo leaset u bij Van den Udenhout al een Volkswagen up!
vanaf € 185,- per maand!
Sluit voor 30 april 2015 uw Privé Lease contract af via Van
den Udenhout en u rijdt de eerste twee maanden gratis!
Kijk snel op udenhoutprivelease.nl.
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kinder-, dames- en herenschoenen
mode
pasvorm
kwaliteit

elzaspassage 23 | 5701 rw Helmond | 0492-523424
info@arnanischoenen.nl | www.arnanischoenen.nl

Informatieavond NLP wo 20 mei 2015

Voor de complete uiterlijke
verzorging van uw hond.
Gratis puppy kennismaking
voor alle pups tot 20 weken
Borchhoeve 2 • 5708 WD Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 11 87 17 24 • E-mail: info@trimsalonjayden.nl

www.trimsalonjayden.nl

Opleiding NLP Practitioner start
wo 9 september 2015

Locatie: ‘t Brandpunt in Helmond
Kijk voor meer informatie en aanmelding op
www.mijn-nlp.nl

22 april
Nieuwe kaart met asperges
vanaf 1 mei terras open
za. & zo. lunch 12.00 tot 16.00
wo. t/m vrij. lunch op afspraak
diner wo. t/m zo. vanaf 17.00
Marktstraat 82, 5731 HX Mierlo
Tel. 0492 - 66 63 63
06 55 76 27 60
www.ons-restaurant.nl

Interieurwerken & Architectuur

W W W. H E T- K O E T S H U I S . N L
T 040-7511585 M 06-50849780 E info@het-koetshuis.nl
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Golfdag Brandevoort 2015
tekst: Twan van Schijndel / foto: Frank Malipaard

De elfde Golfdag Brandevoort wordt georganiseerd op
zondag 20 september op Golf de Gulbergen te Nuenen.
Woonachtig of werkzaam in Brandevoort, in het bezit van
uw GVB, en wilt u andere mensen uit Brandevoort leren
kennen? Dit is een mooie gelegenheid! De inschrijving om
aan deze sportieve en evenzo gezellige dag deel te nemen
is weer geopend.

Nieuw dit jaar
Ook voor geïnteresseerden in golf zonder golfvaardigheidsbewijs (GVB), zal er dit jaar een gezellig programma
aangeboden worden. Speciaal voor deze groep wordt een
golfclinic georganiseerd. In kleine groepen wordt lesgegeven door een echte golfprofessional van Golf de Gulbergen. Hierna worden een aantal holes gespeeld op de golfbaan. Inschrijving staat open voor individuele deelnemers
en groepen.
Golfdag Brandevoort en de golfclinic hebben als doel om
nog meer sportieve Brandevoorters samen te brengen. Dit
alles in een gezellige ambiance in de buitenlucht. Na het
golfen is er een uitgebreide mogelijkheid om na te praten
onder het genot van een drankje en een passende maaltijd
die u wordt aangeboden.
Bezoek de website www.golfdagbrandevoort.nl voor verdere informatie, kosten en inschrijving. Voor sponsoren
hebben we aantrekkelijke mogelijkheden om ook deze
dag mee te maken, ook deze informatie is te vinden op de
website.

Voortgang project Groene Gevels

in De Veste

Sinds de vorige publicatie in de BC hebben zich weer enkele belangstellenden gemeld voor de aanleg van een geveltuin. Begin mei is de uiterste aanmeldtermijn voor deelname aan dit project.

Het project
De vereniging Groei & Bloei Helmond e.o. heeft samen met
de stichting Stadslandbouw Brandevoort het plan opgevat
om de verstening in De Veste tegen te gaan en door vergroening de biodiversiteit en de leefbaarheid van de wijk te
vergroten. In dat kader heeft landschapsarchitect Marian-

tekst: Maria Haenen-v.d. Bosch

ne van Rooden op verzoek van Groei & Bloei op 24 februari
een lezing over geveltuintjes gegeven voor de inwoners
van De Veste. Wilt u de geveltuin ontwerpen nog eens zien,
kijk dan op onze website: www. Helmond.groei.nl.
Onder de aanmelders worden door Groei & Bloei enkele
ontwerpen verloot, dat betekent dat Marianne van Rooden
geheel conform uw wensen een geveltuintje voor u ontwerpt. Verder stelt de vereniging Groei & Bloei diverse
planten beschikbaar en regelen we hulp bij de aanleg van
de tuintjes. Alle reden om u snel te melden, stuur uiterlijk 3
mei een e-mail naar Info@buurttuinbrandevoort.nl.
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Vekah
koude- en warmtetechniek
tekst: Marga Dobma / foto: Rianne van Lierop

Jan Vermulst is in 1950 geboren in Helmond. In een gezin dat bestaat uit vader, moeder en een jongere zus. Jan
gaat ook in Helmond naar de kleuter- en lagere school en
stroomt daarna door naar de lts, richting automonteur.
Na het behalen van zijn diploma gaat hij op zijn zestiende
jaar naar de marine en leert daar het vak van machinist.
Na twee jaar varen op de wereldzeeën gaat hij, eveneens bij de marine, een opleiding volgen in koeltechniek.
Na ook hier een diploma behaald te hebben, gaat hij alle
koeltechnische installaties aan boord van een marineschip onderhouden. In die tijd waren er nog geen dagopleidingen richting koeltechniek, maar wel enige schriftelijke cursussen. Ook deze volgt hij met succes en heeft
uiteindelijk alle papieren die toentertijd in die vakrichting
te behalen waren, in zijn zak.
Hij krijgt verkering en trouwt in 1972. Daarom wil hij graag
gaan aan wal gaan werken. En dat lukt, want hij krijgt in
datzelfde jaar een baan als monteur bij de firma Smeva
in Valkenswaard. Dit werk doet hij een aantal jaar. Uit zijn
huwelijk worden in 1980 en 1983 twee dochters geboren.
Vanaf 1975 woont hij met zijn gezin in Brouwhuis. In 2003
is hij met zijn vrouw Friedy in Brandevoort komen wonen
in een appartement aan de Biezenlaan. Beiden vinden ze
Brandevoort heel prettig om te wonen en ze willen hier
ook beslist niet weg, want zo dicht bij alle voorzieningen
vind je bijna nergens.

Een eigen bedrijf
In 1981 start hij, samen met een compagnon, Marlie de
Wilde, zijn eigen bedrijf met de naam Vekah. In de beginperiode is Vekah een bedrijf in de koel- en vriestechniek.
Met allerlei verschillende klanten die met koeltechniek
werken, zoals de voedingsindustrie, horeca en de medisch wereld. Vekah neemt zowel het installeren als het
onderhoud voor zijn rekening.
Al In 1990 ontwerpt zijn bedrijf een warmtepompinstallatie voor sanitair water bedoeld voor douchen, wassen
en dergelijke voor het Mövenpick hotel in Den Bosch. Dit
is een voorloper van de huidige warmtepompsystemen
zoals we die op dit moment kennen. In de afgelopen jaren
heeft zijn bedrijf met betrekking tot dit onderwerp een
enorme kennis opgebouwd die wordt toegepast in ondermeer de vleesindustrie en in grote installaties waar veel
afvalwarmte vrijkomt.

Warmtepompen
Omstreeks 2005 begint airco zeer interessant te worden in
onze streken en ook het particulier gebruik neemt enorm
toe. De ontwikkelingen staan niet stil en zo worden er airco’s ontwikkeld die uiterst energiezuinig kunnen verwarmen, de zogenaamde warmtepompen. Heden ten dage
moeten we ook niet meer spreken van airco, maar van
warmtepomp - er zijn ook geen systemen meer te koop
voor alleen koelen. De huidige warmtepompen hebben
rendementen van 400 tot 500 procent, terwijl een gasketel slechts een rendement van maximaal 97 procent levert.
Zonnepanelen
In een tijd dat groen een hot item is, zijn zonnepanelen niet
meer weg te denken uit ons leven. Vekah adviseert ook op
vormen van stroombesparingen met ondermeer zonnepanelen. Vekah adviseert verder dan alleen verkopen van
panelen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn in Brandevoort
de appartementen in Blok 11. Met de VVE en de bewoners
is onderzocht hoe met een minimale investering een zo
hoog mogelijk rendement te behalen; het ging hier om het
stroomverbruik in de algemene ruimten.
Uiteindelijk is een investering gedaan in achttien zonnepanelen en doordat men van grootverbruiker kleinverbruiker werd, is de investering in ongeveer tweeënhalf jaar terugverdiend en werden de servicekosten niet verhoogd.
Besparen
In principe is voor iedereen een besparing mogelijk. Men
kan bij Vekah terecht voor koel- en vriestechniek , airconditioning, warmtepompen en zonnepanelen voor elektravoorziening. Speciaal voor de vlees- en visindustrie en de
horeca importeert het bedrijf Staff ijsmachines.
Vekah verleent op al deze gebieden service en onderhoud
aan hun eigen, maar ook aan nieuwe klanten.
De warmtepompen en zonnepanelen maken samen deel
uit van groene stroom, een belangrijk onderwerp in deze
tijd. Omdat de energiekosten steeds hoger worden, is het
zoeken naar energiebesparende oplossingen tevens een
besparing van geld. En is dit dus een goede investering
waarop op dit moment in bepaalde gevallen subsidie is te
verkrijgen. U kunt Vekah bereiken via de website: www.
vekah.nl, info@vekah.nl , telefoon 55 52 22.
In de toekomst ziet Jan met alle verschillende disciplines
die hij beheerst, zijn bedrijf doorgroeien.
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advertorial

Kunstmarkt
Zondag 31 mei vindt bij Winkelcentrum Brandevoort een kunstmanifestatie plaats.
Voor eenieder die wil kennismaken met kunst of op zoek is naar een uniek object heeft deze kunstmanifestatie zeker genoeg te bieden. Kopers en kijkers zijn
van harte welkom! Zo’n twintig kunstenaars uit heel het land brengen een grote
diversiteit aan disciplines uit de beeldende kunst. U vindt er beeldhouwwerk, sieraden, keramiek en glastechniek. Ook is er een keur aan schildertechnieken als
olieverf, acryl en aquarel.

Een kleine impressie van het aanbod:
Truus Naus uit Heel: “Mensen geven mij een bijzonder gevoel.” De mens en de natuur, dat zijn voor beeldend kunstenares Truus Naus de ultieme inspiratiebronnen. Truus
maakt abstract gestileerde beelden van klei of brons. In
haar ontwerpen staat altijd de mens centraal. Truus is al
35 jaar lang actief als kunstenares. Zij heeft diverse professionele opleidingen gevolgd en afgerond aan onder andere
de Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten te Genk
(België) en de Academie voor Beeldende Kunsten aan de
Hogeschool te Maastricht.
Ceciel Krikhaar uit Hengelo: “Ik schilder reeds sinds vele
jaren en heb me hierbij vooral gericht op het aquarelleren.
Ik heb in de afgelopen jaren mijn eigen stijl ontwikkeld. Mijn
werk valt op door expressief en harmonieus kleurgebruik,
soms ingetogen, maar meestal fel. Mijn inspiratiebronnen
zijn divers. Dieren, boten, landschappen, modellen, maar
vooral ook bloemen zijn terugkerende onderwerpen die
het papier vullen. Middels een zorgvuldige tekening leef

ik mij in in het onderwerp. Het schilderen gebeurt op een
intuïtieve manier: vrij, los en spontaan. Ik durf het water te
laten spelen met de verf. Reagerend op nieuw ontstane
kleuren en vormen, schilder ik in royale partijen, breeduit
over het hele vlak. Het resultaat is avontuurlijk en experimenteel, volledig vrij en ongebonden en toch overtuigend
door de continuïteit.
Een kunstmarkt vormt voor mij een mooie en vooral inspirerende omgeving om mijn aquarellen te tonen. Het contact met het kunstminnend publiek, de gesprekken met
andere kunstenaars en de reacties op mijn werk inspireren
mij duidelijk. Er komt bijna meteen energie vrij om dezelfde
avond al weer met kwast en verf aan de slag te gaan.”
Dit is slechts een kleine greep uit wat er komen gaat. Tijdens de kunstmarkt maakt u kennis met de kunstenaars
zelf. Ze zijn graag bereid uitleg te geven over hun werk. Het
is zeker de moeite waard om te komen kijken en kennis te
maken op zondag 31 mei. De tijden zijn van 11.00 uur tot
17.00 uur en de toegang is gratis.
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Avondvierdaagse
Vanaf woensdag 10 tot en met zaterdag 13 juni wordt voor
de zesenvijftigste keer de Helmondse Avondwandelvierdaagse georganiseerd.
Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid om vier dagen
achter elkaar vijf of tien kilometer per dag te lopen, een
sportieve prestatie om trots op te zijn. De inschrijving staat
open voor wandelaars van alle leeftijden om drie avonden
en een middag sportief bezig te zijn. Wij verwachten dan
ook weer een groot aantal deelnemers. Aansluitend wordt
op zaterdagmiddag gezamenlijk met alle deelnemers vanaf de Lorentzstraat naar Boscotondo de bloemenintocht
gelopen om deze prestatie te vieren.

Route Bloemenintocht
De jaarlijkse traditionele bloemenintocht vertrekt om 14.30
uur vanaf de hoek Lorentzstraat/Christiaan Huygenslaan
en voert via de Christiaan Huygenslaan naar de oversteek
van de Boerhaavelaan in de Van Leeuwenhoeklaan en vervolgens rechtsaf in de Warandelaan. Daarna linksaf via de
Mauritslaan en de President Rooseveltlaan naar de Steen-

weg. Hierna rechtsaf via de Kromme Steenweg, onder de
Kasteel Traverse door en dan linksaf op het fietspad naar
het Frans Jozef van Thielpark. Hier wordt door een delegatie van het college van Burgemeester en Wethouders het
bloemendefilé afgenomen en worden de groepsherinneringen uitgereikt.
Startplaats Mierlo-Hout, Sporthal Polaris.
Contactpersonen: E. de Greef, 06 546 845 60 en H. Meeuw,
54 60 09. Inschrijven op vrijdag 5 juni van 19.00 tot 20.00
uur.

Vertrektijden:
Woensdag tot en met vrijdag:
10 km
18.15 uur
5 km
18.30 uur
Zaterdag:
10 km
12.00 uur
5 km
12.30 uur

Actief in Mierlo, Brandevoort,

Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout

Telefoon 0492 57 90 90, info@compaen-wonen.nl
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www.compaen-wonen.nl

Een dagje
in de watten gelegd
Een groep Brandevoorter ondernemers organiseert in de maand juni opnieuw het
initiatief Brandnewoman. Wat is ook weer precies de bedoeling? U kunt hiervoor
een kandidate opgeven.

Dit initiatief is bedoeld voor vrouwen die niet aan zichzelf
toekomen, door wat voor omstandigheden dan ook, vrouwen die altijd voor een ander klaar staan, vrouwen die
in een benarde situatie terecht zijn gekomen en zichzelf
(moeten) overslaan. Vrouwen die de laatste tijd iets teveel voor hun kiezen hebben gekregen. Er zijn veel situaties te bedenken waarbij een vrouw zichzelf op de achtergrond plaatst. Voor die vrouw is het bedoeld. Zij kan in
aanmerking komen voor een Brandnewoman-verwendag.
De dame in kwestie dient woonachtig te zijn in Mierlo,
Mierlo-Hout of Brandevoort.

De verwendag
Eerst worden er enkele foto’s gemaakt door de fotografe in
het team. Vervolgens gaat de dame in kwestie samen met
haar aangeefster wat ontspanning beleven om de dag vol
energie en in balans te kunnen starten! Daarna volgt een
heerlijke schoonheidsbehandeling en worden de voetjes
verwend bij de pedicure. Tijd voor de lunch. Na de lunch
een goed maar luchtig gesprek met diepgang, waarbij humor, bewustzijn en gezelligheid centraal staan.
Daarna naar de kapsalon waar de dame wordt geknipt, gekapt en/of gekleurd. En als dat allemaal gebeurd is, is het
tijd om een nieuwe outfit uit te zoeken, inclusief schoenen!
Maar dat is nog niet alles, een tas vol boodschappen, een
cadeaubon voor een klassieke-, hotstone-, of ontspanningsmassage of Reiki-behandeling en een bon voor een
gemberpakking, verwarmend en ontgiftend.
Opnieuw zal de fotografe op locatie foto’s maken, en om
de dag gezellig af te sluiten is het dan tijd om te dineren,

samen met haar aangever/geefster. Als afscheid tenslotte
een vrolijk boeket bloemen. Alles zoals genoemd wordt
door de Brandevoorter ondernemers geschonken. Dus kent
u iemand in uw omgeving - buurvrouw, zus, nicht, moeder,
oma - woonachtig in Mierlo, Mierlo-Hout of Brandevoort,
die voldoet aan de eerder genoemde criteria, geef haar
dan op. Vermeld de reden waarom u denkt dat zij hiervoor
in aanmerking komt. Van de aangever/geefster wordt verwacht dat hij/zij de Brandnewoman ’s-ochtends om 09.00
uur brengt en ’s-middags vanaf 16.00 uur weer aanwezig is
om de Brandnewoman te adviseren bij het uitzoeken van
een nieuwe outfit en daarna gezamenlijk te dineren.
Opgeven kan schriftelijk via het volgende e-mailadres:
boutique4more@live.nl, of een briefje naar Boutique4more, De Plaetse 165, 5708 ZK Helmond Brandevoort.
Deze betrokken ondernemers staan garant voor een fantastische Verwendag!
De eerstvolgende Brandnewoman-dag zal plaatsvinden
op vrijdag 5 juni. Opgeven kan tot en met dinsdag 26 mei.
Kent u zo iemand, is er iemand in uw nabije omgeving die
wel eens extra verwend mag worden? Geef haar dan op
voor deze Brandnewoman-verwendag!

Deelnemende ondernemers/winkeliers:
Boutique4more, Cafetaria Brandevoort, Catalini Calzature, Fotostudio Joy,
Inzichtin-Ontwikkelen met PIT, Jumbo Supermarkt, Kapsalon De Veste,
Pedicure Jolanda, Praktijk KI-MA, Schoonheidssalon Inessensa, Seringe
- bloemen en meer, Studio Marychi, Per Manus Natuurgeneeskundige
Therapie.

Geslaagde workshop dans en
visagie voor de jeugd bij Vitaz
Zondag 22 maart organiseerde sport- en danscentrum Vitaz, speciaal voor meiden tussen de elf en zestien jaar, een hele
leuke dag vol dans en glamour. Alle dames werden ontvangen in de gymzaal van basisschool De Vendelier, waar zij tijdens
een workshop visagie elkaar nog mooier mochten maken. Het team van Vitaz zorgde voor een laatste finishing touch,
waarna iedereen vast werd gelegd tijdens een heuse fotoshoot. De dag werd afgesloten met een te gekke workshop dans
(Mix & Dance en Urbanity). Met veeertig aanmeldingen, een hoop gezelligheid, nog meer gekkigheid en natuurlijk super veel
mooie foto’s was deze zondag zeer geslaagd. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar!
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Koninklijke onderscheiding voor

Henk Noort

tekst: Jan van Loon

Burgemeester Elly Blanksma heeft op 24 april aan wijkgenoot Henk Noort een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Een
dergelijke onderscheiding wordt toegekend aan hem of haar die bijzonder verdienstelijk is geweest voor de samenleving. Henk is reeds jarenlang op diverse terreinen als vrijwilliger actief. Zo heeft hij bijgedragen aan het ondersteunen
van zieken in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven; was hij als vrijwilliger betrokken bij het afnemen van bouwkundige
examens en verrichtte hij bestuurlijke taken binnen het Bouwkundig Instituut Eindhoven. Voorts is hij reeds meerdere
jaren penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Helmond. Nadat hij in
Brandevoort is komen wonen, is hij toegetreden tot de wijkraad Brandevoort en werd hij voorzitter van de Commissie
Spelen en Groen in onze wijk en is dat nog steeds! Een enorme prestatie heeft hij verricht als lid van de Stichting Sporten
en Bewegen in Brandevoort waarbij hij de aanleg van het Sportpark en de bouw van het Sporthuis heeft begeleid. Henk
is nog altijd actief voor de wijk en het Sportpark in het bijzonder.
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Koninklijke onderscheiding voor

Jan van Loon

tekst: de redactie

J.F.P. van Loon (Helmond, 1945) werd op vrijdag 24 april eveneens geëerd met een Koninklijke onderscheiding. Jan heeft
zich altijd vol toewijding ingezet voor de samenleving, zoals blijkt uit zijn vele en diverse vrijwilligersactiviteiten. Zo was hij
van 1975 tot 1979 voorzitter van het schoolbestuur van een basisschool op legerplaats Seedorf in Duitsland, van 1982 tot
1992 voorzitter van de technische commissie bij Hockeyclub Zoetermeer, van 1995 tot 2002 bestuurslid van de Koninklijke
Vereniging Ons Leger, waar hij belast was met het voordragen van organisaties of personen voor de Prins Mauritsmedaille (een eerbetoon aan degene die binnen of buiten de krijgsmacht bijzondere activiteiten ontplooit ten behoeve van
de krijgsmacht). Voorts was Jan van 2001 tot 2012 bestuurslid van de Stichting Herdenking 15 augustus, waarbij hij als
projectleider belast was met de planning, uitvoering en leiding van de herdenking van
de capitulatie van Japan op 15 augustus in Den Haag. In de periode van 2005 tot 2007 was hij bestuurslid van het CDA
Helmond en van 2007 tot 2012 voorzitter van deze partij. In Brandevoort kennen we Jan natuurlijk van zijn voorzitterschap
van de Wijkraad (2006-2008) en zijn voorzitterschap van de Stichting Sporten en Bewegen Brandevoort (2008-2015),
waarbij hij zich sterk heeft gemaakt voor de realisatie van het Sportpark. Momenteel zet hij zich in als secretaris van
Probus Palus. In 1991 heeft Jan door de Amerikaanse ambassadeur de Prins Mauritsmedaille uitgereikt gekregen voor uitzonderlijke prestaties als projectleider bij de verplaatsing van Amerikaanse troepen naar Koeweit (operatie Desert Storm).
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Met het Dier en Dokter Gezondheidsplan voor een
vast laag bedrag per maand altijd de allerbeste zorg
voor hond en kant:
- preventieve controles, vaccinaties en bescherming
tegen vlooien, wormen en teken
- flinke korting op spoedconsulten (avond/weekend),
bloedonderzoek, voer en nog veel meer!

E. info@dier-en-dokter.nl
I. www.dier-en-dokter.nl
Behandeling op afspraak!
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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

Op de
gezondheid van
je huisdier
bezuinig je niet.
Wel op de
kosten!
a ltij d

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

p
Kijk ook ookter.nl
-d
n
e
rwww.die
r
voor mee
!
info

24/7

be

reikbaa

r

CY

–D

MY

Bistro ter Plaetse 't beste vlees restaurant van Helmond

Iedere woensdag & donderdag
.

Onbeperkt spare-ribs

Geserveerd met salade, frites en sausjes
€ 12,50 p.p.
Vanaf heden weer asperge gerechten
3 gangen keuzemenu €22,50
High tea op reservering op zaterdag & zondag
Bistro Ter Plaetse de Plaetse 1 5708ZK HELMOND T:0492-661568 www.terplaetse.nl

32

Kinderpagina
Lever je kunstwerkje
voor 20 mei in op Oud
Brandevoort 10, onder vermelding van je
naam, adres en leeftijd.

Naam:
adres:			
leeftijd:
jaar

postcode:
jongen/meisje

Tip voor het inkleuren:
Download de kleurplaat en print hem uit.
Het papier is namelijk
te glad om fijn te kunnen kleuren. Plak liever
geen stickers, glitters
en ander leuks (diks)
op de kleurplaat.
Inzendingen worden
niet geretourneerd.
De prijzen worden
aangeboden door:

Medevoort 23
5707 DD Helmond
Telefoon: 0492 536 643
Wat kun je winnen?
Een toegangskaart voor
de indoor speeltuin
Billy Barn (geschikt voor
kinderen t/m ca. 8 jaar)

Dit zijn de uitslagen van de
kleurwedstrijd waar jullie
weer enorm je best op hebben gedaan. De 3 winnaars
van de prijzen in willekeurige
volgorde zijn:
Sophie van Tuil 7 jaar
Liz Barton 6 jaar
Jelle van Hoek 7 jaar
De prijzen worden naar jullie
huisadres opgestuurd.
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Mei-maand broeken-maand
Broekstraat 87 | 5731 RA Mierlo | 0492-700 205

Kom heerlijk genieten van asperges van Mierlose bodem !
Bekijk onze website voor onze actuele aspergekaart

20% korting op ALLE broeken

Boutique 4MORE

T. 0492 - 700 205 | www.liverdonk.nl | info@liverdonk.nl
Broekstraat 87, 5731 RA Mierlo.
Woensdag tot en met Zondag geopend vanaf 12:00

de Plaetse 165 - Helmond-Brandevoort

Omdat iedereen
anders is...
Lieke Spierings

Zomeractie
Split-airco in wanduitvoering

Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent
kunt u voor ons kiezen

BINNEN UNIT DAIKIN FTX 25JV

BUITEN UNIT DAIKIN RX25K

(incl. BTW en montage)*

UITVAART FRITS SPIERINGS | 0492- 525 000
N A S S A U S T RA AT 3 0 | W W W. S P I E R I N G S . CO M

24-uurs mortuarium
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* Zolang de voorraad strekt.
Vraag naar onze voorwaarden.

voor slechts € 1250,-

Heesmans Installatie Techniek B.V.
Brandevoortse Dreef 101, Helmond
T: 0492-661352, I: www.heesmans.nl

Beachtoernooi
Op woensdag 6 mei organiseert VC Polaris in Sportpark Brandevoort het beachtoernooi voor CMV jeugd, B en C jeugd, in het kader van de opening van het beachseizoen.
Het toernooi zal in drie blokken worden verdeeld: CMV/C-jeugd/B-jeugd. Het toernooi
beachvolleybal vindt plaats in Sportpark Brandevoort van 10.00 tot 17.00 uur.
JoinVolleybalTour: opblaasbaar volleybalpretpark
Op dezelfde dag is ook de JoinVolleybalTour aanwezig. Dat
is een promotiebus met indrukwekkende opblaasbare attracties, waarmee zowel volleyballers als niet-volleyballers
allerlei volleybalmoves en skills kunnen uitproberen en testen. Hoe hard kun je smashen, hoe hoog kun je springen?
Hoe goed kun je mikken met een serve, pass of set-up?

Kun jij als beachvolleyballer duiken naar een bal? Natuurlijk
is er ook een veld om alle moves samen in de praktijk te
brengen. En voor wie zelf niet meedoet, is er op en rond de
attracties veel te lezen over Nederland Volleyballand.
Wilt u meer informatie of wil je meedoen? Schrijf je in via
beach@vcpolaris.nl en vermeld je leeftijd en/of nivo CMV/
B/C jeugd. De inschrijving sluit op 1 mei.

Wie heeft foto’s of iets anders als aandenken aan verloskundigenpraktijk van Marinda van de Rijt? Het is bedoeld
voor een herinneringsboek. Contact: info@puregrace.nl.

Wirjosemito www.nammua.nl 06 412 347 01, Mariette de
Nes www.praktijkmariettedenes.nl 06 466 914 34.

Brandjes

Guasha therapie Zeer effectief bij talloze chronische pijnen/of vermoeidheidsklachten. O.a. Migraine, RSI, Fibromyalgie, rug-, nek- en schouderklachten, burn-out, stofwisselingsklachten, astma, stress en zenuwpijnen! Karine

Ik ben op donderdag middag 16 april mijn blauwe IPhone
5C verloren bij de markthal. Hij zat in een telefoonhoesje
met een Eiffeltoren als afbeelding. Heeft iemand deze gevonden. Graag dan een mailtje naar info@project-44.nl of
bellen naar 06 13 77 31 55

Belangrijke informatie
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@politie.nl of
patrick.de.vogel@.politie.nl
stadswacht
84 59 70
GEMEENTE
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas

14 04 92

0800 - 90 09

water
Ziekenhuis Elkerliek Helmond

59 48 94
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

Contactgegevens van alle andere belangrijke telefoonnummers en wijkgerelateerde clubs en
commissies vindt u terug op onze website www.brandevoortercourant.nl/indewijk.

Activiteitenkalender

U vindt de activiteitenkalender voortaan terug op onze website www.brandevoortercourant.nl/wijkkalender.
8 mei uiterste inleverdatum kopij nummer 5. 29 mei distributie nummer 5.
5 juni uiterste inleverdatum kopij nummer 6. 26 juni distributie nummer 6.
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OF KOOP EEN
BOOTCAMP
RITTENKAART!
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www9debrugactive9nl

