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24 mei 10-11
Een actieve werkgroep van enthousiastelingen willen weer wat leven in 
de wijk brengen. Op 24 mei krijgen bewoners uit de wijk de dringende 
gelegenheid om aan te geven wat zij aan nieuw leven in de wijk kun-
nen brengen. Het zou mooi zijn alsnog onontdekte vrijwilligers op deze 
avond opstaan en aangeven dat zij aan de slag willen gaan. 

Brandevoorter Dag 18
Hij komt er weer aan, maar het duurt nog tot 17 juli: dan is het Brande-
voorter dag 2016. Noteer het alvast in uw agenda. Het is een gebeuren 
waarin jong en oud samen ervaringen uitwisselen. Binnen de entourage 
van de kleinschalige gebouwde omgeving komen activiteiten van werk-
groepen en allerlei vrijwilligers prima tot hun recht. 

Braakliggende terreinen 20-51
Een bijzonder kans om de wijk nog meer van ons zelf te maken. Gemeente 
Helmond roept bewoners op voor ideeën. Niet alleen onder de hoogspan-
ningslijnen, ook andere plekken die nog niet bebouwd worden, kunnen op 
een andere manier gebruikt worden. In feite krijgen met deze opstelling 
van de gemeente de kans om onze leefruimte creatief uit te breiden.
 

Het Plein 23
Een nieuwe expositie en andere workshops komen eraan. In mei gaan 
kinderen aan de slag met bijzonder verfpraktijken en klei boetseren, zul-
len volwassenen stillevens schilderen en kunnen zij kennismaken met 
keramiek. Begin april was er een gezellige en goed bezochte middag 
met een heel boeiende vertelster voor een grote groep kinderen rond-
om een zeemeermin: het Plein leeft. 

Koningsdag 31
Op woensdag 27 april staat oranje op de agenda. Een hele dag lang is 
Brandevoort gekleurd door de oranje sfeer. Om 10:00 uur samen met 
wethouder Margreet de Leeuw zingen voor de koning, daarna om 10:15 
uur aan de versierde fietsenoptocht meedoen en vanaf 11:00 uur genieten 
van de vrijmarkt met alle kinderen van Brandevoort op het schoolplein.

En verder: 
Redactioneel 5
Wijkhuis 7
Senioren 9
Nieuwe ondernemers 15
Golfdag Brandevoort 17
Wijkagent 27
Vacature 33
Kleurplaat 34
Brandjes + Informatiepagina 35

interim hoofdredacteur Giel Pollemans

info@brandevoortercourant.nl 

redactie Marc Dekkers, Marga Dobma, 

Patricia Teuns, Peter Nouwen,

redactie@brandevoortercourant.nl 

distributie Paul Princen,

bij vragen of klachten over bezorging:  

distributie@brandevoortercourant.nl 

advertenties 

werving / financiën Paul Princen 

advertenties@brandevoortercourant.nl  

vormgeving & opmaak  

Johan Janssen, Maarten van Schaik 

druk Ten Brink, oplage 3.400 exempla-

ren, omvang 36 pagina´s 

foto voorpagina Rianne van Lierop

vaste fotografen Rianne van Lierop en

Vincent Knoops

post/kopij adres

redactie@brandevoortercourant.nl

het wijkblad op internet 

www.brandevoortercourant.nl 

brandjes 

brandjes@brandevoortercourant.nl 

reacties 

info@brandevoortercourant.nl 

De Brandevoorter Courant verschijnt 

tien keer per jaar. De redactie behoudt 

zich het recht voor de aangeboden 

kopij, indien nodig, te corrigeren en/

of in te korten. De ingeleverde kopij 

verplicht de redactie niet tot plaat-

sing. Opname van kopij betekent niet 

automatisch dat de redactie het met 

de strekking ervan eens is. Ook is het 

mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle 

aangeleverde kopij wordt geplaatst. De 

redactie is niet verantwoordelijk voor 

teksten en zetfouten in advertenties.

Inhoud

zondag 17 juli 2016 
11.00 - 17.00 uur

www.brandevoorterdag.nl

BRANDE
VOORTER

DAG

De Brandevoorterdag komt er weer aan! Dit jaar op zondag 17 juli 2016 

van 11:00 tot 17:00 uur! De Brandevoorterdag is een 2 jaarlijks evenement 

in “De Veste”, het centrum van de wijk Brandevoort. Naast een braderie 

met veel leuke marktkramen is de Veste ook gevuld met dans demon-

straties onder de markthal, een jeugdplein met verschillende uitdagende 

activiteiten, presentaties van verenigingen, heerlijke hapjes en drankjes 

en natuurlijk veel gezelligheid!!

Lijkt het je leuk om hier ook aan deel te nemen? Huur dan een kraam! 

De kraam is 4,5 meter lang en de kosten bedragen slechts € 45,-

We zien je aanmelding graag tegemoet!

Voor vragen of aanmelding mail ons dan: pr@brandevoorterdag.nl 

Manon en Inge

Organisatie Brandevoorterdag 2016
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Telefoon 0492 57 90 90, info@compaen-wonen.nl  www.compaen-wonen.nl

Actief in Mierlo, Brandevoort, 
Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout

Eén aanspreekpunt voor al 
uw apparatuur en elk merk? 

Wij bieden het met de 
beste service, van aankoop 

tot garantie!

Kom naar Electro World voor het beste advies.

Hoofdstraat 105     5706 AK  Helmond     Tel 0492 539405     info@woutvanvlerken.nl     www.electroworldwoutvanvlerken.nl
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april 2016
tekst: Giel Pollemans / lezersfoto: Ramon Geenen 

Redactioneel
Het eerste kwartaal van 2016 zit er 
al weer op. Een nieuw kwartaal, een 
nieuwe maand met nieuwe activitei-
ten en hopelijk nieuwe vrijwilligers. 
Stichting Brandevoort in Actie roept 
alle bewoners op om zich te melden 
en in actie te komen voor de wijk. 
Hoe? Op 24 mei kunnen bewoners 
creatieve ideeën uitwisselen om de 
onderlinge band in Brandevoort aan 
te trekken. Het huidige vrijwilligerska-
der voor de wijk is toe aan verjonging 
en uitbreiding; jong en oud.

Virtuele wereld in Brandevoort
De virtuele wereld op de computer 
is hot; de Computerclub springt er 
meteen op in. Naast het internet der 
dingen, komt virtueel werken en le-

ven iedere dag steeds dichter op de voorgrond te staan. Wilt u bijblijven, dan is er alle 
gelegenheid om gratis en op wat voor manier dan ook op de hoogte te blijven van alles 
wat er in de gemeenschap van Brandevoort speelt, via diverse Twitter- en Facebookac-
counts en talloze websites. 

Station schoon?
Het station is weer meer leefbaar; de oproep tot schoonmaken in ons vorige nummer 
heeft gewerkt. En nu maar hopen dat we de hele zomer kunnen blijven genieten van een 
fris en schoon openbaar vervoer en ruimte.

Wijkraad
Op zaterdag 30 maart meldde het Eindhovens Dagblad dat de gemeente met de wijkra-
den een nieuwe weg wil inslaan. Het is onder meer mogelijk om projectmatig aan de slag 
te gaan en eventuele wijkactieplannen minder streng uit te werken. Het is goed mogelijk 
om na een jaar bepaalde plannen bij te stellen. Of wijkraden echt de kans krijgen om 
een eigen weg uit te zetten, blijft in het midden. Het lijkt er nog steeds op dat de ge-
meente de vinger aan de pols wil houden en de zelfstandigheid van mondige bewoners 
onderschat. Voor Wijkraad Brandevoort lijkt het te betekenen dat er nog steeds geen 
kandidaten zijn om het voorzitterschap op zich te nemen. Het is de vraag of vrijwilligers 
op deze manier aan de slag willen.

Onbenutte grond
En dan nog iets anders: Brandevoort heeft een aantal braakliggende stukken grond, 
ook enkele onder de hoogspanningsmasten. De gemeente wil deze inrichten en vraagt 
bewoners om mee te denken. Wellicht een uitgelezen kans om zelf eens te bepalen wat 
het gezicht van Brandevoort moet worden. Wie wil meedenken? We houden u op de 
hoogte van wat de gemeente aan inzendingen krijgt. Zou een permanente kudde gra-
zende schapen een creatief idee zijn?
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Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond  |  Tel  0492-667379
Raiffeisenstraat 11  |  5611 CH  Eindhoven  |  Tel 040-2668580

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

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

...omdat ‘t gaat om mensen.

Verstand van Brandevoort
Gevoel voor mensen

 
   T 0492-55 99 88  

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

Meer info? Check www.brandevoortfi t.nl De opbrengst van Brandevoort Fit 
komt ten goede aan Stichting Leergeld

Foodplein 
+Fitmarkt 

boordevol inspiratie 
voor een gezonde 

levensstijl

Hét evenement op het gebied van een gezonde levensstijl! 
Verschillende bekende en onbekende verenigingen, organisaties en 
enthousiaste mensen uit de buurt presenteren zich op het gebied 
van sport, beweging, voeding en body & mind.

Jij komt toch ook?

Gratis entree!
+

Adverteren in 2016?
Kijk op

www.brandevoortercourant.nl/adverteren

Voor de aantrekkelijke tarieven

en voorwaarden.
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In de afgelopen tijd waren er volop activiteiten in wijkhuis 
’t BrandPunt en ook de komende periode zal het wijkhuis 
weer bruisen van de activiteiten. 

Elke dag brengen vele kinderen en volwassenen een be-
zoek aan ’t Brandpunt. Zij komen voor die speciale activi-
teit, sportiviteit, cursus of vergadering. Maar tegelijkertijd 
gebeurt er meer. Wist jij dat de normale bezetting van ons 
wijkhuis bestaat uit: yoga, schilderen, Bridgeclub, tiener-
soos, biljart, ThaiChi, Blokfluitles, Koor Dhruzba, KoBra, 
BrandNew Voices, koersbal, Big Band BrandTastic, Bran-
deleros, CreaDoe, rikken, Zonnebloem, training Dansgarde, 
Duvel & Geweld, Computerclub, EHBO-lessen, Kinderate-
lier, Kunstkwartier, Naaiclub, Scheidingsmakelaar, DéDé 
danceballet, Balletstudio Brandevoort, Zumba, Friends 
Dance, Cursus NLP, Spaanse les, wijncursus, Gymclub, 
Buurtpreventie, KBO, FotoClub Brandevoort, vergaderin-
gen van de Wijkraad, Brandevoort in Actie, Dickensnight, 
Brandevoorter Dag, Brandevoorter Courant en diverse 
VvE’s. En dat maandelijks ook nog verschillende andere 
activiteiten en evenementen in ons wijkhuis plaatsvindt. 
In april was er daarnaast bijvoorbeeld de kledingbeurs, de 
Comedy Club, Fietsbeurs, Pub Q@uiz, Koningsdag en FAFF.

In de maand mei staan weer verschillende activiteiten op 
het programma. Na een korte sluiting in de meivakantie 
van 5 t/m 8 mei gaan we weer helemaal los! Op 21 mei 

vindt de Comedy Club Special plaats. Elders in deze BC 
wordt u daarover uitgebreid geïnformeerd. Op 27 mei 
is de maandelijkse FAFF (Friday Afternoon with Family & 
Friends). Op zondag 29 mei geeft onze eigen band Brand-
Tastic een spetterend concert. 
Friday Afternoon with Family & Friends (FAFF). Deze inmid-
dels traditionele happening is elke laatste vrijdag van de 
maand vanaf 16.00 uur tot ongeveer 20.00 uur. Gezellig 
kletsen met buren, vrienden, collega’s. Of gewoon met het 
hele gezin een drankje nemen en genieten van een lekkere 
en vooral betaalbare hap eten. Na de Flammkuchen in ja-
nuari en februari, de Indische maaltijd in maart en de lek-
kere hap Grieks eten in april, eten we ook deze keer weer 
een lekker verrassingsmenu voor een laag bedrag. Doel 
is immers om op laagdrempelige manier mensen te ont-
moeten en gezellig samen te zijn. Reserveren is niet nodig, 
maar als u vooraf even aangeeft of u komt en met hoeveel 
mensen, is dat wel gemakkelijk voor onze keukenbrigade.
Onze tienerruimte Chill Out wordt elke maand gebruikt 
voor de gezellige Chill House avonden. U kunt deze ruimte 
ook reserveren voor een tienerfeestje of klassefuif. Vraag 
er eens naar bij onze beheerder!
24 mei. Op deze avond is iedereen welkom! Elders in de 
BC leest u hier meer over. Het is belangrijk dat veel men-
sen komen lachen om de ludieke presentatie en meedoen. 
Iedereen van jong tot oud is welkom. Er gelden geen leef-
tijdsgrenzen.

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Fons Bosman

De werkgroep historie heeft de historische vindplekken in 
Brandevoort uitgebreid. In overleg met de stadsarcheo-
loog staan nu de volgende tien plekken in de wijk als histo-
risch belangwekkende punten genoteerd.
Deze plekken zijn in de audiotour met de app ‘IZI.travel’ 

op de smartphone te zien. De werkgroep heeft in samen-
werking met de afdeling groen van de gemeente Helmond 
de precieze plekken in de wijk nu ook officieel vastgesteld. 
Rekening houdend met de leidingen onder de grond en be-
reikbaarheid voor de bewoner is besloten om de plekken 
op deze manier uit te zetten.
Bij Het Plein is nog meer achtergrondinformatie van deze 
historie te vinden. Tijdens de openingstijden en op aan-
vraag wil de werkgroep Historie graag met u in gesprek 
gaan over de waarde van deze historische plekken. U kunt 
onze historische informatie ook vinden op onze website 
www.historiebrandevoort.nl 

Kijk voor meer informatie over de activiteiten bij Het Plein 
op onze website of volg ons op FaceBook.
www.hetpleinbrandevoort.nl

Ervaar de historie 
Brandevoort

tekst: Giel Pollemans



Dier en Dokter Helmond   
Boerhaavelaan 66 
T. 0492 - 540 953
Ma.-Wo.-Vr. 9.00-18.00 uur,
Di.-Do. 9.00-19.00 uur

Dier en Dokter Mierlo   
Geldropseweg 8a
T. 0492 - 599 559
Ma.-Wo.-Vr. 9.00-19.00 uur,
Di.-Do. 9.00-18.00 uur,
Za. 9.00-12.00 uur

E. info@dier-en-dokter.nl
www.dier-en-dokter.nl
(Behandeling op afspraak)

Een Bodycheck voor 
uw hond of kat, nu met 

30% korting!
Een totale bodycheck voor 
uw hond of kat bestaat uit 

een consult, bloedonderzoek, 
urineonderzoek en een
bloeddruk meting (kat).
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ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E

Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

De Opticien van Stiphout
voor brillen en contactlenzen 

• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

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

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

Bollenhoeve 9  Helmond
06-19702668  www.cortenstijl.nl

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

Cortenstijl adv BC.indd   1 12-03-15   10:05



9

Maandelijks komt Senioren Brandevoort bijeen om on-
derwerpen en activiteiten te bespreken die de senioren in  
Brandevoort aangaan. 

In maart stond het onderwerp over de ontwikkelingen in-
komen en zorg op de agenda. Er heerst weinig vertrouwen 
hebben in de huidige gang van zaken. Daarom gaat Senio-
ren Brandevoort in samenwerking met Ouderenbonden in 
Helmond en omgeving een publiek debat organiseren over 
de pensioenen en de belastingmaatregelen.  Een discussie 
waar ook deskundigen aan deelnemen, die vragen in be-
grijpelijke taal kunnen beantwoorden en kunnen uitleggen 
hoe het nu werkelijk in elkaar steekt. Wanneer het debat 
wordt georganiseerd zal zo spoedig mogelijk bekend wor-
den gemaakt.
Diverse leden hebben de 50+ beurs bezocht. In totaal heb-
ben circa 5000 bezoekers de beurs bezocht. De leden von-
den het aanbod divers en interessant. De beurs is een wel-

kome activiteit voor de senioren uit Helmond en omgeving.
Senioren Brandevoort heeft plannen een bijeenkomst te 
organiseren over het thema “langer blijven wonen in ei-
gen woning”. Het doel van de bijeenkomst is om ouderen 
praktische en betaalbare mogelijkheden aan te dragen die 
hun helpt langer in de eigen woning te blijven. Ook hierbij 
wordt een samenwerking gezocht met diverse ouderen-
verenigingen en specialisten.
De koffieochtend op woensdagmorgen loopt prima en de 
groep bestaat inmiddels uit een aantal vaste bezoekers en 
er komen regelmatig nieuwe bij. Heel goed dat ouderen 
naar leeftijdgenoten omkijken. Je merkt dat de sfeer prima 
is en men geniet van het samen praten of spelletjes doen.
Verder wil de Senioren Brandevoort een discussiegroep 
starten over huisvesting, waarbij wordt besproken welke 
woonvormen bestaan en welke hun nut hebben bewezen. 
Het accent zal daarbij niet alleen liggen op de senioren. 
Wie interesse hiervoor heeft mag zich bij mij melden. 

Senioren Brandevoort
tekst: Holke Flapper

Als de weerman of -vrouw over lagedrukgebieden praat in 
het weerpraatje op de televisie kijkt iedereen op om te ho-
ren of er morgen regen in aantocht is of dat er een zonnige 
dag voorspeld wordt. 

Maar een kleine groep kijkers is in heel iets anders geïn-
teresseerd: in de wind! Hoe hard waait het morgen en uit 
welke richting komt de wind? Als een windkracht 3 tot 4 
voorspeld wordt gaat menig jeugdig zeilhart sneller klop-
pen en bij windkracht 5 tot 6 gaan de jonge wedstrijdzei-
lers bijna uit hun dak.

Wind en water zijn de elementen die een zeilboot tot leven 
brengen en daarmee de jeugdige zeiler in vervoering. En 
als de zon zich van haar beste kant laat zien en een prach-

tige Hollandse wolkenlucht over drijft is het plaatje com-
pleet: Nederland als watersportland, of liever, Helmond als 
watersportstad, midden in het zanderige Noord-Brabant.

Op onze geliefde waterplas Berkendonk kun je als kind van 
de basisschool of jeugdige middelbare scholier zeilen le-
ren. Jeugd-zeilvereniging Berkendonk is speciaal opgericht 
om de jeugd het plezier in het zeilen en de vaardigheden 
om een boot te bedienen bij te brengen. 

De vereniging geeft op weekenddagen zeilcursussen en 
reikt officieel erkende zeildiploma’s uit. Er zijn zelfs zeil-
cursussen voor jongvolwassenen zonder leeftijdsgrens. 
De zeilvereniging beschikt over een uitgebreide vloot aan 
zeilboottypen, met de Optimist voor de beginnende zeiler, 
de snelle Open Bic zwaardboot voor de meer gevorderde 
cursist, tot de Laser Pico voor de middelbare scholier.

Kijk ook eens op www.jzvb.nl om te ervaren of wind, water, 
zon en soms een beetje regen jouw sportieve water(sport)-
hart sneller laten kloppen. In mei beginnen weer de cur-
sussen voor 2016 en in april start het seizoen met de altijd 
spectaculaire zwembadles in zwembad De Wissen.

Tot ziens op Berkendonk, voor water, wind, en zeilplezier. 
Trouwens, bij onze buren Windsurfing Berkendonk kun je 
ook leren surfen. 

De wind in de zeilen
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Dit wil je niet missen
Noteer 24 mei!
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Stel je voor, je bent inwoner van de wijk Brandevoort en je 
zit op een avond thuis op de bank te zappen. Wat voor alter-
natieven heb je dan? Zou er wellicht iets in de wijk te doen 
zijn? Zo ja, hoe weet je dat? Maar belangrijker nog: zou je 
ervoor van je bank komen? 
Onze wijk is fantastisch! Als je ‘Brandevoort’ googelt dan is 
het eerste dat je leest ‘Ik wil ook een Brandevoorter wor-
den!’ Als je op ‘afbeeldingen’ klikt dan knalt de pracht van 
het Brabantse Brandevoort je tegemoet. Deze Vinex-wijk 
bloeit en groeit en je voelt je al een Brandevoorter door er 
simpelweg te zijn. Maar wat trekt een mens uiteindelijk van 
die bank af? Daarvoor moet er wat te doen zijn dat zó aan-
trekkelijk is dat je dat iedereen wilt laten weten. Precies wat 
wij willen bereiken! Maar hoe dan?

1. We willen een band creëren
 Een band met een woongemeenschap zoals Brandevoort 
 creëer je door goed te informeren, te organiseren en te  
 stimuleren. 
2. We willen reuring maken
 Reuring is een Amsterdams woord voor ‘gezellige drukte’. 
 Reuring is goed, het verfrist, het verbindt, het geeft ener- 
 gie en het stimuleert. 
3. We willen doorpakken
 Doorpakken betekent voortdurend vernieuwen en steeds 
 beter leren om het aan de grote klok te hangen. 

Maar wij kunnen dit niet alleen:  wij hebben jouw hulp nodig! 
Op dinsdag 24 mei om 19:30 uur nodigen we je van harte 
uit voor een inspirerende avond. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd! We verklappen nog niet te veel behalve dat het heel 
leuk wordt en dat jij een actieve rol gaat spelen. We ver-
zamelen allemaal vanaf 19:00 uur in Wijkhuis ’t BrandPunt, 
Biezenlaan 29. De avond zelf bestaat vervolgens uit twee 
delen. 

Deel 1 | Van 19:30 tot 20:15 uur
Speciaal voor deze avond hebben we een spreker uitgeno-
digd die op ludieke wijze in gaat op de vraag wat maakt dat 
je ergens een band mee krijgt. Wat maakt iets of iemand 
aantrekkelijk? Hoe zitten wij als mens in elkaar en hoe werkt 
ons brein als we gaan samenleven en samenwerken? En dat 
vertalen we vervolgens naar onze eigen wijk. 

Deel 2 | Van 20:15 tot 21:00 uur
Tijdens het tweede deel ben jij aan de beurt. Jij kunt al je cre-
atieve ideeën kwijt om een band met de wijk te creëren. Ie-
dereen mag hierbij een mening hebben. Je zult verbaasd zijn 
hoeveel creatieve energie er in zo’n korte tijd vrijgemaakt 
kan worden. De avond wordt afgesloten met een hapje en 
een drankje. 

Dit wil je dus niet missen!
Noteer de datum nú alvast in je agenda en zegt het voort, 
zegt het voort, zegt het voort! We zien elkaar in Wijkhuis  
’t BrandPunt! 

Dit wil je niet missen
Noteer 24 mei!

tekst: Holke Flapper
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advertorial

Goed nieuws voor inwoners van Helmond: na de Jumbo winkel aan de Dorpsstraat in Stiphout starten de win-
kels aan de Huiskensstraat in Brandevoort en aan de Azalealaan ook met de mogelijkheid tot ophalen en thuis-
bezorgen van boodschappen. Klanten kunnen bestellen via Jumbo.com en apps voor smartphone en tablet. 
Vervolgens kan de bestelling vanaf maandag 25 april (Jumbo Brandevoort) of dinsdag 26 april (Jumbo Helmond 
Azalealaan) afgehaald worden bij de Pick Up Points in de winkels. Wie de bestelling niet zelf wil of kan ophalen, 
kan ook kiezen voor thuisbezorging. Dan bezorgen medewerkers van de winkels de boodschappen bij klanten, 
desgewenst tot in de keuken.

“We weten dat veel van onze klanten op verschillende 
manieren en momenten boodschappen willen doen. Vaak 
komen zij hier in de supermarkt, maar op sommige mo-
menten kiezen zij er voor om hun boodschappen online 
te doen, bijvoorbeeld omdat er weinig tijd is of wanneer 
er veel producten nodig zijn voor een verjaardagfeestje”, 
aldus Ton Bax, filiaalmanager van Jumbo Helmond Brande-
voort. “Vanaf nu bieden we onze klanten de mogelijkheid 
om boodschappen op te halen bij het Pick Up Point of thuis 
te laten bezorgen. Zo bieden wij onze klanten maximale 
keuze om boodschappen te kunnen doen hoe, waar én 
wanneer zij willen.”

Service
Zowel het ophalen als thuisbezorgen organiseert de su-
permarkt vanuit winkel. Bij thuisbezorgen brengt een ver-
trouwd gezicht uit de winkel de boodschappen bij de klant. 
Mattie Geven, filiaalmanager van Jumbo Helmond Azale-
alaan legt uit: “Jumbo garandeert naast de laagste prijs 
en het grootste assortiment ook de beste service. Om die 
reden geven we ook de bezorging van boodschappen niet 
zo maar uit handen. Onze collega’s zijn getraind in de 7 

Zekerheden. Zo krijgen onze klanten zowel bij het ophalen 
als ook aan huis de service die zij van Jumbo gewend zijn.” 

Online bestellen en ophalen
Met de twee nieuwe Pick Up Points in Helmond heeft Jum-
bo drie afhaalpunten voor online bestellingen in Helmond 
en 235 afhaalpunten in heel Nederland. Klanten die on-
line een bestelling doen, kunnen hun boodschappen de 
volgende middag vanaf 16:00 uur ophalen. Op zaterdag 
is het mogelijk de bestelling vanaf 10:00 uur op te halen. 
De boodschappen moeten dan op vrijdag voor 12:00 uur 
besteld zijn. Bij het ophalen van de bestelling kan enkel 
betaald worden met pin. De Pick Up Points zijn van maan-
dag tot en met vrijdag van 16:00 tot 20:00 uur geopend. 
Op zaterdag zijn de Pick Up Points van 10:00 tot 20:00 uur 
geopend. 

Thuisbezorgen
Wanneer klanten kiezen voor thuisbezorgen, hebben zij de 
keuze uit twee tijdsvakken van drie uur, in de ochtend of in 
de avond. Bij het plaatsen van de bestelling kunnen klan-
ten aangeven waar hun voorkeur naar uit gaat. 

Online boodschappen doen bij 
Jumbo winkels in Helmond
Supermarkten openen Pick Up Points en gaan thuisbezorgen

Online bestellen
Even ophalen
Klaar!

 Pick Up Point Jumbo Brandevoort, Helmond, Huiskensstraat 2                
                        

Download de Jumbo app of ga naar
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Wie wil nu niet in de zomer heerlijk met zijn blote voeten in 
het zand staan en daarbij ook genieten van de zon en ge-
zelligheid. En daarna de zwoele zomeravond afsluiten met 
een drankje. Daarvoor hoef je niet ver te reizen. We hebben 
deze voorziening namelijk ook in onze eigen wijk.

Al voor het derde jaar is Polaris, door de permanente zand-
bak bij sportpark Brandevoort, in staat om van mei tot en 
met augustus een mooie beachvolleybalervaring aan wijk-
bewoners aan te bieden. Geschikt voor zaal volleyballers of 
andere sporters die op een leuke manier hun conditie op 
peil willen houden. Iedereen is welkom; van jong tot oud, 
met ervaring of beginnelingen. Voor de beginners biedt 

Polaris een introductie lesbeachvolleybal aan. Zo kan ie-
dereen met een aantal tips op zak op eigen niveau een 
partijtje beachvolleyballen.
 
Beachvolleybal wordt steeds populairder in Nederland met 
als hoogtepunt vorig jaar het WK in eigen land. Beachvol-
leybal is ook de ultieme beach sport, waarbij in een leuke 
omgeving op een onbewuste manier aan je conditie werkt. 
Met een eenmalige bijdrage van 40 euro ben je al lid en 
kan je op eigen niveau beachvolleyballen in Helmond.
Voor meer informatie zie 
http://www.vcpolaris.nl/beach-info/.
Heb je nog vragen, stel deze gerust via beach@vcpolaris.nl.

Beachvolley sport iets voor jou?
Zon, zand en sportplezier in de wijk

Eind april staan er weer 2 weken meivakantie voor de deur. 
JIBB heeft wederom een vol programma om heerlijk actief 
te zijn tijdens deze 2 weken.
JIBB’er Kim: “We hebben een aantal mooie buiten activitei-
ten met tennis, beachvolleybal, korfbal, funkey/hockey, ur-
ban activiteiten, bootcamp, softbal, kanoën en mountain-
biken. Daarnaast hebben we nog jiu jitsu en judo binnen en 
kunnen ouders en kinderen samen tennissen.” 

In samenwerking met AtH zijn er op 4 mei de Helmondse 
kampioenschappen atletiek. De jaarlijkse Straatvoetbaldag 
is weer op 5 mei op de markt. Meiden die na 5 mei nog niet 

genoeg hebben van voetbal kunnen op 6 mei mee doen 
aan de meidenvoetbaldag. 

Maar er is nog iets nieuws. JIBB’er Anjo: ”We zijn de af-
gelopen weken druk in voorbereiding geweest met een 
aantal nieuwe collega’s, junior JIBB’ers. 7 kinderen hebben 
voor ons een activiteit georganiseerd op dinsdag 3 mei. 
Ze hebben een fantastische Wipe-Out georganiseerd op 
Berkendonk. Dat wordt misschien wel het hoogtepunt van 
de vakantie.” 

Voor meer informatie en aanmelden www.jibbhelmond.nl

Lekker naar buiten
met JIBB tijdens de meivakantie!

Ouders van een kind met een eetstoornis delen hun ervaringen elke eerste woensdag van de maand in D’n Heuvel in 
Gerwen. 
De eerstvolgende avonden zijn op 11 mei, 1 juni en 6 juli. Altijd van 19.30 -22.00 uur. Ook partners van iemand met een 
eetstoornis zijn welkom. 
Voor meer informatie of aanmelden: 040-2118328 of eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl.
Praat deze avond met lotgenoten, die je begrijpen en je gevoel herkennen. Om verhalen uit te wisselen en van elkaar te 
leren. Twee ervaringsdeskundige moeders die weten hoe hard die steun nodig is, begeleiden de avond.

Kind of partner met 
een eetstoornis?
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Arkweg 3-17 | 5731 PD Mierlo | T. 0492 - 67 88 80 | www.debrugactive.nl

vanaf

€ 34,50
p.p.

Kinderen

van 4 t/m 11

50%
korting!

3 UUR ALL-IN BOWLEN &
GRILLEN INCL. DRANKJES

Mierloseweg 86 | Helmond    | www.driessendever�abriek.nl |  
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Conceptstore 
Recent, op 2 april heeft de conceptstore haar deuren ge-
opend. “Een echt afwijkend en uniek concept”, kunnen we 
wel stellen. Een plaats waar je andere mensen kunt ont-
moeten, waar je een cursus kunt volgen met andere men-
sen en je kunt er nog gewoon wat kopen ook. Bij de ope-
ning leidt het contact met twee initiatiefnemers Natalie en 
Mischa, die al jaren in Brandevoort wonen, tot een nadere 
en gezellige kennismaking. 

Naast het rondkijken in de winkel kunnen de eerste bezoe-
kers koffie met gebak eten die vanwege de opening wordt 
aangeboden. De conceptstore is een goed gevulde winkel 
met een divers assortiment waar je meerdere keren moet 
komen om alles te kunnen bevatten. 
Natalie en Mischa hebben er zin in en hopen dat de store 
een ontmoetingsplek wordt voor veel Brandevoorters. Bij 
het weggaan bericht Mischa nog heel enthousiast dat 21 
april de eerste groep ondernemers uit de wijk bij hen komt 
brainstormen over op welke wijze de store kan voorzien 
in hun behoefte. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan een 
soort ondernemerscafé met voorzieningen verzorgd door 
de store. 

Restaurant Grillhouse
Het restaurant aan de Plaetse is al lang een begrip in de 
wijk. Nu zijn Robin Wegenreef en Aurelia van der Stam 
de uitbaters. Zij wonen al jaren in de wijk en hebben een 
aardig breed netwerk. Dit was genoeg reden om een ont-
moetingsplaats te verzorgen. Het is een soort tweede 

huiskamer en het eten van onder andere spareribs is een 
geslaagde keuze. Al vanaf november zijn zij aan de slag en 
hun keuze blijkt goed aan te slaan. Deze zomer wil Robin 
met een uitgebreide bierkaart een uniek terras bieden aan 
de bewoners uit Brandevoort.
 
De combinatie van ondernemer zijn, een hobby in koken en 
mensen ontmoeten is de voornaamste drijfveer voor Robin 
en Aurelia. Wat onderscheidt hen van de andere uitbaters? 
Bijzondere dranken, extra aandacht voor de gezondheid 
van de bezoeker en hopelijk een lang leven beschoren in 
de wijk, geven zij allebei aan.

Kinderkleding Hip en Co
Kinderkleding ligt voor de hand in een jonge wijk. Maar dit 
is niet de hoofdreden om in Brandevoort een kinderkle-
dingwinkel te beginnen. Lin van Gerwen wil de bewoners 
van Brandevoort vooral kleding van kwaliteit bieden en ze 
vindt het heerlijk om in een winkel te werken. “Het hoeft 
niet zwaar commercieel verantwoord te zijn”, geeft Lin aan 
als ik haar succes wens met haar mooie winkel. Wat haar 
drijfveren zijn? “Voldoening in het werk ervaren en zien dat 
klanten tevreden zijn en genieten van een aankoop,” geeft 
ze vol enthousiasme aan. 
Op dinsdag is de winkel alleen op aanvraag open. Dan wil 
Lin voornamelijk kinderen met een handicap extra aan-
dacht geven om de juiste broek, shirt of jurk te vinden. De 
winkel is een plek dat ideaal, midden in het centrum van de 
wijk ligt Je kunt deze winkel niet over het hoofd zien als je 
gaat winkelen in ons winkelcentrum.

Nieuwkomers
in het winkelcentrum

tekst: Giel Pollemans / foto’s: Rianne van Lierop

De laatste tijd lijkt de zin om te ondernemen iets meer toe te nemen. In De Veste, 
ons eigen winkelgebied, is een drietal ondernemers van start gegaan. Dat brengt 
gelukkig weer meer reuring in de wijk. Wij zijn uiteraard even op bezoek geweest 
om ze welkom te heten en succes te wensen.
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Cijnsbeemden 2,  5706 NP Helmond
Mobiel: 06-29574376,  E-mail: info@deinstallatieman.nl

INVESTEER NU
IN DUURZAME ENERGIE

plaats de Elga warmtepomp

www.deinstallatieman.nl

ERKEND
INSTALLATEUR

·��Plaats de Elga Hybride warmtepomp naast u huidige cv ketel
·  Universeel, langs u huidige cv ketel te monteren
·  Gasbesparing tot wel 60% p/jaar 
·  Snelle Terugverdientijd   
·  Ook koelen in de zomerperiode mogelijk 
·  Ideaal icm met vloerverwarming of convectors 
·  Goed voor het milieu, minder C02 uitstoot  

tot wel
 € 2.000,-subsidieregeling(vraag naar de voorwaarden) 

Afvallen met gezonde voeding!

Start 12 mei in Mierlo
8 weekse cursus

Vergoed door vele
zorgverzekeraars!

www.�tenslank.nl/christel-postuma
Tel: 06 - 506 26 613

E-mail: christel.postuma@�tenslank.nl

Fit & Slank ondersteunt jou om je leefstijl voorgoed te veranderen!
Je krijgt praktische informatie en tips over voeding, beweging en gedrag. 
Hierdoor maak je bewuste keuzes om zo je doel te bereiken.

Geldropseweg 40 Mierlo    T 06-51249350
● Eigen echospreekuur
● Flexibele spreekuurtijden
● Kinderwensspreekuur
● Geldrop - Mierlo - Mierlo-Hout - Brandevoort

Madelon Janssen
Tea Bijlsma

Echtscheiding

Alimentatiezaken

Ontslagzaken

Incassozaken

Letselschadezaken

Bestuursrecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mr. R.P.V.W. Willems

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens
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Brandevoort, zaterdag 9 juli 2016 staat alweer de 12de Golf-
dag Brandevoort voor de deur. Jawel u leest het goed: za-
terdag. In 2015 besloot een groot deel van de organisatie 
het stokje over te dragen aan een nieuwe groep van vrij-
willigers. Dat is gelukt en de nieuwe organisatie heeft be-
sloten dat het hele concept op de schop moest gaan. Niets 
ten nadele van de 11 prachtige voorgaande edities, we wil-
den gewoon, na zoveel jaar, iets nieuws bedenken, iets an-
ders. Golfdag Brandevoort 2.0 zoals ze dat tegenwoordig 
zeggen. Of is het inmiddels 3.0 en zijn we nu ineens heel 
ouderwets met het roepen van 2.0?
De zondag is vaak voor familie en vrienden. Door ons 
drukke bestaan hechten we veel waarde aan dat samen-
zijn. Zaterdag is vaak een doedag met sporten en doe-het-
zelf bezigheden. Daarom kiezen we er in 2016 voor om de 
Golfdag naar de zaterdagmiddag te schuiven. Zo blijft de 
zondag vrij, de zaterdagochtend beschikbaar voor spor-
ten, boodschappen doen of de tuin bijhouden en dan is er  
’s middags genoeg tijd over voor een lekker rondje golf.
Ook de locatie is nieuw. Voor 2016 hebben we gekozen 
voor de prachtige semi-bosbaan van Het Woold in Asten-
Heusden waar we een geweldige locatie hebben. Het is 
een super verrassend arrangement en de garantie van een 
topdag. Er is een 18-holes shotgun wedstrijd in de spel-
vorm Texas Scramble zoals we gewend zijn en er is ook 
een 4 uur durende clinic voor de liefhebber die nog geen 
GVB heeft maar wel kennis wil maken met de golfsport. 
Deze clinic is iets bijzonders. Men gaat met de golfleraar de 
basisslagen van het golfen oefenen. Daarna volgt er een 
wedstrijd op de prachtige PAR 3 practice course. De win-
naar van de golfclinic krijgt een certificaat en wordt uitge-
nodigd voor deelname aan de ‘golfclinic-champions-mid-
dag’. Een toernooi waarbij de winnaars van diverse clinics 
de strijd aangaan met elkaar voor de hoogste eer. Spek-
takel verzekerd. Clubs en ballen zijn inbegrepen. Georga-
niseerd vervoer van en naar de golfbaan in Asten-Heuden 
is mogelijk en kan via georganiseerde taxibusjes tegen ge-
ringe kosten van 6,- tot 10,- euro voor een retour (afhanke-

lijk van de behoefte). De organisatie realiseert zich dat de 
locatie niet om de hoek is en vandaar deze mogelijkheid.

Hoe ziet de dag er in grote lijnen uit?
14.00 uur:  Ontvangst gasten met koffie en gebak
14.15 uur:  gelegenheid tot oefenen (range ballen  
 worden ter beschikking gesteld door de or- 
 ganisatie)
14.30 uur:  welkoms woord plus vertrek naar de holes
15.00 uur: Shotgun  wedstrijd op de PAR 72 Vier Eijc- 
 kenbaan en start van de golfclinic
ca. 20.00 uur:  gelegenheid tot douchen en omkleden
ca. 20.30 uur:  Prijsuitreiking
ca. 22.00 uur:  Einde prachtige golfdag

Voor eten wordt ook gezorgd. Er wordt een 3-gangen di-
ner uitgeserveerd op de baan of beter gezegd, in de baan!  
Gedurende de ronde zult u op diverse holes verwend wor-
den met heerlijke gerechten die klaargemaakt zijn in de  
keuken van Het Woold.

De totale kosten voor dit alles, golfen en 3-gangen
diner, bedragen € 67,50 per persoon.
De kosten voor de clinic en 3-gangen diner bedragen  
€ 50,00 per persoon.

Wij realiseren ons maar al te goed dat er mensen zijn die 
golfen en graag een vriend(in) of familielid mee willen ne-
men. Wellcht een zakelijke relatie? Dat mag in 2016! Wel-
licht maakt dat de motivatie om in te schrijven nog groter 
dan dat die al was. Dus wacht niet te lang met inschrijven 
maar doe het snel. Het is zo 9 juli en voordat u het weet 
zijn alle flites vol. Dan sluit de inschrijving. 

Aanmelden (individueel of als team) kan via de web-
site www.golfdagbrandevoort.nl of stuur een email naar 
johan@spons.nu / l.buijs8@upcmail.nl / rolfwillems71 
@gmail.com / mintveld@upcmail.nl

Golfdag Brandevoort 2016 3.0
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zondag 17 juli 2016 
11.00 - 17.00 uur

www.brandevoorterdag.nl

BRANDE
VOORTER

DAG

De Brandevoorterdag komt er weer aan! Dit jaar op zondag 17 juli 2016 

van 11:00 tot 17:00 uur! De Brandevoorterdag is een 2 jaarlijks evenement 

in “De Veste”, het centrum van de wijk Brandevoort. Naast een braderie 

met veel leuke marktkramen is de Veste ook gevuld met dans demon-

straties onder de markthal, een jeugdplein met verschillende uitdagende 

activiteiten, presentaties van verenigingen, heerlijke hapjes en drankjes 

en natuurlijk veel gezelligheid!!

Lijkt het je leuk om hier ook aan deel te nemen? Huur dan een kraam! 

De kraam is 4,5 meter lang en de kosten bedragen slechts € 45,-

We zien je aanmelding graag tegemoet!

Voor vragen of aanmelding mail ons dan: pr@brandevoorterdag.nl 

Manon en Inge

Organisatie Brandevoorterdag 2016
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Het Helmonds Muziek Corps is in 2012 begonnen aan de 
reeks concerten onder de titel ‘HMC ontmoet…’ waarbij 
telkens samenwerking werd gezocht met verrassende ar-
tiesten. Vaak kwamen deze uit Helmond, zoals de violiste 
Lisalotte Gerards en cabaretgroep Striepke Veur. Soms 
kwamen ze ook van buiten de stadsgrenzen zoals Frank In 
Person (de Nederlandse Frank Sinatra) tijdens ‘HMC ont-
moet…Jazz’. Voor de jubileumeditie van dit jaar pakt HMC 
uit met Charly Luske, een zanger met nationale bekend-
heid. Het grote publiek zal hem met name kennen van ver-
schillende theater- en televisieproducties: hij speelde in de 
musicals ‘We will rock you’ en ‘The full monty’, vertolkte de 
rol van Judas in ‘The Passion’ en was deelnemer aan ‘The 
Voice of Holland’ in 2011. 
Het harmonieorkest zal samen met Luske verschillende 
bekende nummers ten gehore brengen, onder andere. 
Let me entertain you, Drops of Jupiter en Ik leef niet meer 

voor jou. Daarnaast speelt het orkest uiteraard ook eigen 
werken waarbij ook filmmuziek uit o.a. James Bond en Star 
Wars de revue passeert. Om alles goed uit de verf te laten 
komen, wordt zelfs de klassieke harmonieopstelling ver-
anderd: speciaal voor dit concert speelt het orkest in een 
bigband-opstelling. Het belooft een spetterend avondvul-
lend programma te worden waarbij stilzitten nauwelijks 
een optie is. 
De kaartverkoop voor HMC ontmoet…Charly Luske! is in-
middels gestart en verloopt volledig digitaal. Via de websi-
te www.helmondsmuziekcorps.nl kunnen toegangskaarten 
(à €12,50) worden besteld. Ook is het mogelijk om de 
avond helemaal compleet te maken met een diner vooraf-
gaand aan het concert. Hiervoor heeft restaurant ‘By Onsz’ 
(de Plaetse in Brandevoort) een speciaal menu samenge-
steld. Meer informatie hierover en mogelijkheid tot reser-
vering is ook te vinden op bovengenoemde website. 

HMC ontmoet… Charly Luske!
Helmonds Muziek Corps pakt uit voor 
jubileumeditie

Op zaterdag 21 mei aanstaande is het atrium van het Carolus Borromeus College 
vanaf 20:15 uur het domein van het Helmonds Muziek Corps. Hier vindt de vijfde 
editie plaats van ‘HMC ontmoet…’, deze keer met medewerking van niemand min-
der dan Charly Luske. 

Op zaterdag 21 mei is er 
een speciale Comedy Club. 
Bij een special, wordt er 
in tegenstelling tot de re-
guliere Comedy Club, wel 
bekend gemaakt wie er 
komt spelen. Deze keer 
komt Ygor uit Poperinge, 
pseudoniem voor Filip 
Haeyaert, die in het vo-
rig seizoen een geweldig 
verrassend gedeelte uit 
zijn show heeft gespeeld 
tijdens de tweede Come-

dy Club Brandevoort. Dat is door het publiek zo goed 
ontvangen dat wij Filip hebben uitgenodigd om zijn hele 
show in ’t BrandPunt te laten zien. Filip speelt zijn show 
YGOR: 30 februari. 

DERTIG FEBRUARI
‘dertig februari’ is een begrip,
een dag, een rare dag,
zo ‘n dag waarop alles fout loopt,
het hoeft niet eens februari te zijn,
het kan ook in oktober, in april, mei…
geen mens die eraan ontsnapt,
ook voor mij is het af en toe ‘dertig februari’

Recensie:
‘Ygor doet denken aan een combinatie van Urbanus en 
Wim Helsen, maar ook aan een strip van Kamagurka. Zijn 
Vlaamse accent en uitspraken prikkelen de lachspieren 
met groot gemak en de voorstelling wordt zeer energiek 
gespeeld.’ - Musical & Theaterparadijs

Kaartjes voor deze show zijn te verkrijgen in ’t BrandPunt 
voor € 12,50. Aanvang 20.00 uur.

Comedy Club special

YGOR
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Op allerlei plaatsen in Helmond liggen stukken grond die 
(nog) niet in gebruik zijn genomen. De grond ligt soms al 
jaren braak en er is in veel gevallen nog geen zicht op in-
vulling. Sommige van die braakliggende gronden zijn ei-
gendom van de gemeente Helmond. De gemeente wil 
bewoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen 
graag de mogelijkheid geven om tijdelijk gebruik te ma-
ken van deze terreinen. Denk hierbij aan het aanleggen en 
onderhouden van een gezamenlijke moestuin, een trap-
veldje, een natuurspeelterrein, een bloemenveld of een 
kleinschalig festival zoals bijvoorbeeld een kinderhutten-
bouwweek. Ook andere ideeën zijn welkom. 

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners bij hun wijk 
of buurt te betrekken. Het gezamenlijk in gebruik nemen 
van een braakliggend terrein kan hier een mooie bijdrage 
aan leveren.
In Brandevoort is de buurttuin een mooi voorbeeld hoe het 
gebruik nemen van braakliggende terreinen in zijn werk 
kan gaan. 
De gemeente gaat graag in op ideeën van bewoners. 
U kunt zich melden bij de website 
http://allelichtenopgroen.nl/braakliggende-gronden/. 
De redactie ontvangt informatie van de gemeente over ge-
honoreerde plannen. Wij houden u op de hoogte.

Beschikbaarstelling 

braakliggende terreinen
foto: Vincent Knoops
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Voor uw agenda! Open dagen
24 april  1 - 5 - 16 - 22 en 29 mei

van 12.00 tot 17.00 uur

Groot assortiment in 
Geraniums, perk- hanG- 

en terrasplanten
unieke beelden en vele
andere cadeauartikelen.

Bezoek eens onze website!
Zoekt u Bomen, planten, 
BemestinG en aDVies?

Dan bent u bij ons op het goede adres!

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.

ACTIE VAN DE MAAND

Daarom Smits&Smits

• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

smitsensmits.nl

De vliegen, wespen en muggen zijn er weer...

De hoogste tijd voor goede horren!

Profi teer in onze showroom van mooie acties!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nl

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nlOok voor service 
en onderhoud! Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

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

--
--

--
--

--
--

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

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

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

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

--
--

--
--

--
---

--------------------- CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare
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Expositie
Op 12 mei start de nieuwe expositie met beeldhouwwerk 
van Paula van Doorne en foto’s van Fokke Willems. De ex-
positie is gratis toegankelijk en loopt tot en met zaterdag 
4 juni.

Op 14 mei is er weer een open dag van 12:00 tot 17:00 uur. 
De kunstenaars zijn dan aanwezig, zodat u vragen kunt 
stellen over hun werk.

Workshops
Deze maand hebben we workshops voor kinderen en vol-
wassenen op de planning.

11-5 Aboriginal Art voor kinderen
Een workshop voor kinderen vanaf 6 jaar waarbij we een 
doosje met stipjes gaan verven zoals ook de Aboriginals 
doen. Woensdagmiddag van 14:00 tot 15:30 uur, kosten €7.

11-5 Natuurfilm Brandevoort
De prachtige Natuurfilm van Erwin Peek wordt ge-
toond bij Het Plein. Woensdagavond 20:00 uur, kos- 

ten €2,50. Graag vooraf aanmelden via de website.

12-5 Stilleven met bloemen schilderen voor volwassenen
Een workshop voor volwassenen waarbij een schilderij op 
een doek van 24x30 cm wordt gemaakt. Donderdagoch-
tend 10:00 tot 12:00 uur, kosten €8.

18-5 Boetseren voor kinderen
Een workshop voor kinderen vanaf 6 jaar, waarbij we met 
klei gaan boetseren. Woensdagmiddag van 14:00 tot 15:30 
uur, kosten €8.

19-5 Kennismaking met keramiek voor volwassenen
Een workshop waarin uitleg wordt gegeven over keramiek 
en waarbij een eerste werkstukje gemaakt kan worden. 
Donderdagavond van 19:30 tot 21:30 uur, kosten €8.

24-5 Stilleven met bloemen schilderen voor volwassenen
Een workshop voor volwassenen waarbij een schilderij op 
een doek van 24x30 cm wordt gemaakt. Dinsdagavond 
19:30 tot 21:30 uur, kosten €8

Nieuws van

Het Plein
tekst: Sonja Sol / foto: Heinz-Trebuth

Woensdagmiddag 13 april was het zover. Zeefje Zeemeer-
min was uit het water geklommen om op de thee te komen 
bij Het Plein. Met 12 kinderen en 7 volwassenen konden we 
spreken van een mooie opkomst. 
Vol spanning zaten de kinderen te wachten op wat er ko-
men zou. Heel voorzichtig kwam Zeefje aangelopen. Met 

haar paarse zwemvliezen en lange vissenstaart kan ze na-
tuurlijk niet zo makkelijk lopen op het land. Nadat Zeefje 
was gaan zitten met een kopje zeemeerminnen thee, be-
gon ze het verhaal te vertellen over twee broers die op va-
kantie gingen. De twee broers hielden helemaal niet van 
op vakantie gaan. Het waren eigenlijk maar een stel zuur-
pruimen, die alleen maar alles lusten wat zuur is. Maar als 
ze aan zee in de duinen tante Alie tegen komen verandert 
er van alles.
Het verhaal werd afgesloten met een kopje zeemeermin-
nen thee voor iedereen, met zeesterren en zeewier voor bij 
de thee. Zeefje vroeg ook nog aan de kinderen of ze een 
tekening of een brief wilden maken voor tante Alie. Zeefje 
gaat namelijk binnenkort weer de zee in en dan zwemt ze 
naar haar tante Alie. Tante Alie houdt heel erg van post en 
stuurt ook altijd een brief terug.
Het Plein Brandevoort dankt Zeefje Zeemeermin – Sandra 
Polling, voor de leuke middag.

Zeemeerminnen thee
bij Het Plein Brandevoort

tekst: Het Plein Brandevoort / foto: Theo Vost
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‘De Wilde Hoek’ is een initiatief van Scoutinggroep Brande-
voort. De stuwende kracht achter de natuurtuin is Jeroen 
‘Wood’ Engbers, een 36-jarige enthousiasteling, die sinds 
6 jaar lid is van Scouting Brandevoort, maar al 26 jaar ac-
tief is als scout. Zijn bijnaam ‘Wood’ heeft hij te danken aan 
zijn voorliefde voor hout. Hij noemt het zelf ‘creatiedrift’ die 
hem in staat stelt van alles te maken van hout. Van kleine 
poppetjes en het houten meubilair in het clubhuis tot aan 
de totempaal op het grasveld. Zijn bijnaam had overigens 
ook kunnen slaan op zijn lengte. Met zijn bijna 2 meter is hij 
een boomlange kerel.
Jeroen vertelt hoe het idee is ontstaan: “Het stukje nie-
mandsland zou eigenlijk eerst bij het hondenuitlaat-terrein 
hiernaast worden getrokken, maar na overleg met de ge-
meente Helmond hebben we het in 2012 bij ons onderko-
men kunnen trekken. Het doel van de Wilde Hoek is om 
onze kinderen weer meer naar de natuur te halen. De 
naam is een bewuste verwijzing naar de 3 zaken die we 
bij elkaar willen brengen: wilde dieren, gewilde planten en 
welwillende mensen”. 

Samen creëren
Jeroen leidt mij rond door de tuin en laat zien dat met ruim 
4.000 gebroken stoeptegels 43 borders zijn gebouwd met 
verschillende bloemen en planten. De entree zal in de toe-
komst gevormd worden door een tunnelboog van groen, 
waarna je de tuin inloopt. Achterin de tuin is een hogere 
border met bovenop planten en aan de zijkanten is er door 
stenen buizen, zogenaamde stapelstenen en dakpannen 
ook ruimte gecreëerd voor insecten en voor kleine dieren 
als eekhoorns, egels, padden en kikkers. “Iedereen kan een 
stukje tuin adopteren en daar zijn ding doen, jong en oud, 
leden en niet-leden. De tuin is openbaar en daardoor vrij 
toegankelijk. Het is gaaf om SAMEN de tuin verder vorm 
te geven. De natuur is maakbaar en buigzaam, maar ook 
kwetsbaar. Dat is aan de andere kant ook de kracht van 
vergankelijkheid” geeft hij bijna filosofisch aan.  

Samen leren
“Het wordt een soort extern biologielokaal, want het heeft 
ook wel degelijk een educatieve functie. Overigens niet al-
leen ecologisch, maar ook voor je eigen ontwikkeling. Het 
geeft je de mogelijkheid om te onthaasten, even tot jezelf 
te komen en te verbinden met andere mensen. Het leert je 
ook verder te kijken dan jezelf en de tijd te vergeten die je 
hier bent, want sommige processen gaan langer duren dan 
wij mee kunnen maken. Dat werkte in de geschiedenis al 
zo met de bouw van kathedralen en met de natuur is dat 
vaak net zo. Zaken loslaten is dan absoluut noodzakelijk en 
geduld een schone zaak.” 

Het begrip ‘de tijd nemen’ krijgt zo meerdere dimensies. 
Naast het ontspannen en onthaasten, wordt het ook ‘de 
tijd nemen zoals hij is’. Gras gaat niet harder groeien door 
eraan te trekken, je zult het proces zijn werk moeten laten 
doen. Dat vraagt niet alleen geduld, maar ook een beschei-
den, bijna nederige houding.  

Samenwerken en samen genieten
Jeroen werkt in het dagelijks leven als Sociaal-Pedagoog 
met jongeren die niet meer thuis wonen. Gelukkig vindt hij 
daarnaast de tijd om wekelijks gemiddeld een uur of 6 in 
Scouting Brandevoort te steken. De combinatie van zijn 
werk en zijn vrijwilligersrol binnen de scouting werkt voor 
Jeroen heel goed. “Aan de ene kant is het natuurlijk handig 
dat je beroepsmatig weet hoe je met mensen en speci-
fiek met kinderen om moet gaan, maar het is ook gewoon 
heerlijk om samen te genieten, te ontspannen en elkaar te 
ontmoeten. De waarden van scouting zijn samenwerken, 
samenleven, verantwoordelijkheid nemen en openstaan 
voor andere ideeën. Alle ideeën zijn dan ook welkom en 
worden zeker meegenomen. Dat geldt ook voor de Wilde 
Hoek, ook hierin is iedereen vrij om zijn of haar ideeën in te 
brengen. We hebben bijvoorbeeld ook veel prairieplanten 
die uit Noord-Amerika komen. Niet helemaal volgens het 
oorspronkelijke idee ‘find local, act local’, maar het is wel 
aansprekend. Dat is ook het mooie van de Wilde Hoek; er 
zijn geen deadlines, er is geen commercieel doel, het hoeft 
alleen een glimlach op te leveren.”

Insectenhotel gereed bij opening
In de tuin is ook plaats ingeruimd voor een groot insec-
tenhotel. Het zal de functie krijgen van overwinteringsplek 
voor bijvoorbeeld lieveheersbeestjes, maar ook oorwor-
men kunnen er goed gedijen. “We bouwen het hotel op 
met hout, stenen, dennenappels en ander natuurlijk mate-
riaal. Solitaire bijen kunnen er hun nestjes bouwen en ui-
teraard zullen er hommels en vlinders op af gaan komen.” 
Jeroen geeft verder aan dat het insectenhotel op 15 mei 
2016 zeker klaar zal zijn. Dan is de officiële opening van de 
Wilde Hoek. Bezoekers zijn van harte welkom van 9.00 uur 
tot 16.00 uur.

Het gesprek met Jeroen ‘Wood’ Engbers leverde een inspi-
rerende middag op. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk 
en ik ga dan ook opgewekt huiswaarts, waarbij ik me rea-
liseer dat ik zeker weet dat ik bij de opening ga zijn, maar 
ook daarna nog regelmatig een kijkje zal nemen in de tuin. 
Als wijkbewoner doe je jezelf tekort als je niet minstens 
één keer door de tuin bent gewandeld. De opening in mei 
kan een mooie aanleiding zijn! 

tekst: Peter Nouwen / foto: Rianne van Lierop

Natuurtuin De Wilde Hoek
brengt mens en natuur samen
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HOUSEOFJAB.NL | BURG. VAN HOUTLAAN 4A
5701 GH HELMOND | 0492 – 522857

INTERIOR SBY VERSTAPPEN

INTERIEURONTWERP EN -ADVIES | RAAMBEKLEDING 
MEUBELSTOFFEN | VLOEREN | KARPETTEN | MEUBELS

VERLICHTING | MONTAGE EN STYLING

BEZOEK ONZE 
INSPIRATIEWINKEL

 VOOR
GORDIJNADVIES 

OP MAAT

Hypotheken

Verzekeringen

Pensioenen

Marktstraat 18 | 5731 HW Mierlo
0492 - 66 17 12 | mierlo@veldsink.nl | www.veldsink.nl

Uw zekerheid, onze zorg!

Gezondheidscentrum
Brandevoort
De Plaetse 98 B, Helmond
T: 0492 - 504712
M: 06 - 46012212

Gezondheidscentrum
Brandevoort
De Plaetse 98 B, Helmond
T: 0492 - 504712
M: 06 - 46012212

• praktijk met twee 
 enthousiaste
 en ervaren
 verloskundigen

• overdag en ‘s avonds 
 spreekuur

• echoscopie in eigen 
 praktijk

• informatieavonden

• kinderwensspreekuurBoutique 4MORE

de Plaetse 165 - Helmond-Brandevoort

20% korting op ALLE broeken

Mei-maand broeken-maand
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Nieuws van de

wijkagenten
Diefstal uit auto
In de nacht van 13 op 14 maart werd er zeker bij vier auto’s 
ingebroken die geparkeerd stonden in de Bollenhoeve, Rut-
kenshoeve, Troymanshoeve en Tierelayshoeve. Daarbij zijn 
vanuit BMW’s en Audi’s onder andere airbags, stuurwielen 
en ingebouwde navigatiesystemen gesloten. De eigenaren 
van de auto’s hebben aangifte gedaan. Omwonenden en 
wijkbewoners die die nacht of dagen hier voorafgaande iets 
verdachte hebben gezien worden verzocht contact op te 
nemen met de wijkagent via 0900-8844.

Poging inbraak woning, daders betrapt
Een bewoonster van een woning aan de Brand in Brande-
voort heeft 16-3 om 13.00 uur twee inbrekers op heterdaad 
betrapt. De vrouw overliep de daders toen zij terug bij haar 
woning kwam van het boodschappen doen.
Zij ziet 1 van de 2 achter het huis met een bivakmuts op.  
Vervolgens twijfelt zij geen moment en loopt naar hem toe 
om de muts van zijn hoofd te trekken. Tijdens de worste-
ling die daarop volgt, springt er een tweede jongen met 
bivakmuts tevoorschijn. Samen weten ze zich los te ruk-
ken en maken zij zich uit de voeten. Dan ziet de bewoon-
ster een rugtas van een van de jongens op de grond staan. 
Nog voordat ze de tas veilig op kan bergen en de politie kan 
waarschuwen, komen de 2 terug gerend. Opnieuw ontstaat 
er een worsteling. Ze houdt 1 van de 2 uit alle macht vast. 
Dat is ook het moment dat zijn handlanger een pistool te-
voorschijn pakt. “’Stop, stop of ik schiet!’, riep hij. Vervolgens 
schiet hij meerdere malen op de benen en het hoofd van de 
bewoonster. De jongens weten daarna te ontsnappen. Ver-
moedelijk werd er geschoten met een zogenaamd BB Gun, 
een luchtdrukpistool. 
De politie heeft een Burgernetmelding verspreid met de sig-
nalementen van de daders. 
De wijkagenten hebben later contact gehad met de familie, 
met de bewoonster gaat het naar omstandigheden goed.
Signalementen daders: Ongeveer 14/15 jaar oud, in het 
zwart gekleed en korte zwarte haren. Zij hadden een zwarte 
rugzak met daarop witte letters. 
Informatie over de inbraak kan worden doorgegeven aan de 
via het telefoonnummer 0900-8844. 
Heeft u informatie over deze inbraak, neem contact met ons 
op. Mogelijk heeft u in de dagen voorafgaand iets anders of 
iets verdachts gezien in de nabije omgeving van de woning?
Ook al lijkt de informatie voor u misschien onbeduidend, het 
kan net het onbekende puzzelstukje zijn. Neem dus ook bij 
twijfel altijd contact met ons op!

Blijf verdachte situaties melden
Waarom is het zo belangrijk dat burgers verdachte situaties 
via 112 melden? 

 
In gesprek met burgers komt regelmatig naar voren dat zij 
schroom hebben om verdachte situaties te melden op het 
nummer 112, of soms niet herkennen als zodanig. 
Ziet u iets vreemds of verdachts, let dan op het signalement 
van de persoon, bijzondere kledingkenmerken, eventueel 
vervoermiddelen (kleur, type, merk, kenteken). Deze infor-
matie is van groot belang voor de vaststelling van de identi-
teit van de verdachten en voor hun opsporing en door alert 
en waakzaam te zijn, kunt u zeker een bijdrage leveren.
Zo meldde op 24 maart om 23.15 uur een wijkbewoonster 
dat op de Monnikserf een tweetal personen zich in de straat 
verdacht gedroegen. Een andere oplettende wijkbewoner 
belde de politie toen hij op vrijdag 18 maart om 14.25 uur 
op de Sint Antoniusweg de bestuurder van een auto foto’s 
zag maken van woningen. Blijf verdachte situaties melden! 
Samen met burgers kunnen we de heterdaadkracht en vei-
ligheid vergroten.

Poging inbraak cafetaria
Op woensdag 30 maart 2016 werd er gepoogd in te bre-
ken in de cafetaria ‘Brandevoort’ gevestigd in de wijk aan 
de Plaetse. Op camerabeelden is te zien dat die avond om 
23.08 uur de daders, 2 personen op een scooter waarvan 
1 een wit jack droeg en een witte pet probeerden de buiten-
deur van de cafetaria open te breken. Gelukkig is het geble-
ven bij een poging en zijn de daders niet binnen geweest. 
Wijkbewoners die iets verdachts hebben gehoord of gezien 
worden verzocht contact op te nemen met de politie via 
0900-8844.
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Van links naar rechts: Martien Pijls, Joan Bekx, Frank Gruintjes
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Al 45 jaar lang zijn de Xerves/Veldsink Adviesgroep en Bekx 
Assurantiën afzonderlijk van elkaar een onafhankelijk laag-
drempelig advieskantoor, maar wel beide de local hero’s. 

De managers van deze kantoren de heren Martien Pijls en 
Joan Bekx waren op een paar honderd meter afstand, el-
kaars concullega’s. In 2011 kwamen ze, door allerlei veran-
deringen in de financiële dienstverlening tot het inzicht om 
samen hun krachten de bundelen. Mede ingegeven door 
het feit dat ze alle twee traditionele persoonlijke klantcon-
tacten heel belangrijk vinden en willen behouden. Door dit 
gezamenlijke inzicht besluiten ze, in 2011, samen verder te 
gaan onder de naam: Veldsink - Bekx Adviesgroep. In Mier-
lo gelegen aan de Markstraat 18. En samen zijn zij vandaag 
de dag, de gezichten van Veldsink-Bekx Adviesgroep en 
RegioBank Mierlo.

Martien Pijls, geboren in 1968 in Eindhoven doorloopt in 
zijn geboorteplaats de basis- en middelbare school en 
volgt daarna allerlei opleidingen op het gebied van hypo-
theken en allround verzekeringen. Daarna specialiseert hij 
zich als Erkend Hypotheekadvies en financieel planner.

Joan Bekx, geboren (1967) en getogen in Mierlo, gaat naar 
de basisschool St. Johannes in Mierlo en doet daarna als 
vervolgopleiding de MEAO. Dan specialiseert hij zich verder 
in verschillende opleidingen om zich te bekwamen in MKB 

advisering en zorg- en inkomensverzekeringen. Als Raia-
registeradviseur in Assurantiën adviseert hij bedrijven in 
het kader van Risk Management.

U kunt dit kantoor vinden op de website www.veldsink.nl. 
Op laagdrempelige wijze biedt dit kantoor haar klanten een 
uitgebreid scala aan financiële diensten onder één dak on-
der andere verzekeringen voor particulieren en bedrijven, 
hypotheken, alle diensten van de Regiobank en een NVM 
makelaar. Dit alles met een breed netwerk van samenwer-
kingspartners in de regio waaronder notarissen, juristen, 
accountants, taxateurs, (contra)experts, keuringsinstan-
ties en preventiediensten.
Vanuit de regionale behoefte is er al jaren een Unieke en 
intensieve samenwerking met NVM makelaar Frank Gruin-
tjes. Met maar één gezamenlijk doel de klant ontzorgen en 
een persoonlijk aanspreekpunt te zijn.

Op het kantoor aan de Marktstraat 18 in Mierlo wordt u 
geen telefoon keuzemenu aangeboden maar treft u 18 
vakkundige betrokken mensen. Stuk voor stuk local hero’s. 
Het team komt graag met u in contact op het kantoor of, 
indien gewenst, bij u thuis.

Wilt u eens kennis maken met de mensen achter Veldsink 
Bekx Adviesgroep en RegioBank Mierlo? 
De koffie staat altijd klaar.

Bestaat persoonlijke dienstverlening nog? 
Bij Veldsink Bekx Adviesgroep wel!

tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops
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INBOUW
KOELER
• energieklasse A++ 
• nismaat 88 cm 
•  inhoud 155 liter 
• deur-op-deur montage 
• glazen legplateau’s
• digitale temperatuurinstelling 
• LED binnenverlichting 
• KRIE 2883

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

VAN DUPPEN WITGOED    |    OOSTENDE 10    |    5702 NP HELMOND    |    TELEFOON (0492) 52 30 51    |     WWW.VANDUPPEN.NL

883

499,-
   euro      

589,-  

Wij hebben alles op het gebied van wassen & 
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een 
persoonlijk en deskundig advies geven bij de 
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij 
hebben een zeer groot assortiment van 
alle bekende merken. Dit alles tegen 
scherpe prijzen én direct uit voorraad 
leverbaar. Daarnaast hebben wij een 
eigen servicedienst.

Kijk op www.vanduppen.nl 
voor al onze aanbiedingen! A++

Online bestellen
Even ophalen
Klaar!

 Pick Up Point Jumbo Brandevoort, Helmond, Huiskensstraat 2                
                        

Download de Jumbo app of ga naar
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foto: Rianne van Lierop

op plein De Plaetse en het schoolplein van OBS Brandevoort

Woensdag 27 april 2016

10.00 uur Opening door wijkwethouder De Leeuw
 we zingen samen het Wilhelmus en toosten met oranjebitter op de 
 gezondheid van Zijne Majesteit

10.15 uur Start versierde fietsen-optocht
 kom met de mooist versierde fiets en doe gratis mee!
 1e prijs een pannenkoekenparty voor 6!

11.00 uur Kindervrijmarkt op het schoolplein
 voor alle basisschoolkinderen gratis deelname

... en de hele dag volop vertier in en rond wijkhuis ‘t BrandPunt!

het programma duurt tot ca. 14.00 uur, zodat je daarna nog gezellig naar de 
slingermarkt in de stad kunt

KONINGSDAG 2016
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Ruud Hesen - RMT

06-53301994

0492-549055   |   helmond@woonplezier.nl   |   www.woonplezier.nl

Uw wijkspecialist:



Zoals u wellicht ook in uw directe omgeving ziet, zijn er vele 
woningen verkocht. Ook wij zijn nagenoeg "uitverkocht" en moeten 
soms kopers teleurstellen dat er niet het juiste aanbod is. Wij hebben 
dus momenteel meer zoekers en kopers dan geschikte woningen. 
Heeft u een tweekapper of hoekwoning in prijsklasse van 260.000,- 
tot 350.000,- k.k. of een vrijstaande woning vanaf 450.000,- tot 
600.000,- k.k.? Neemt u dan contact met mij op. Ik kom vrijblijvend bij 
u langs om onze unieke werkwijze en manier van presenteren uit te 
leggen en wellicht staat uw woning ook binnenkort hier met de 
vermelding Verkocht!

Biezenlaan 3, Helmond
€ 224.500,- k.k.

VERKOCHT!

Troymanshoeve 5, Helmond
€ 260.000,- k.k.

VERKOCHT!

Laan door de Veste 38, Helmond
€ 264.500,- k.k.

NIEUW!

Stokbeemden 13, Helmond
€ 299.000,- k.k.

VERKOCHT!

Klarenbeemden 50, Helmond
€ 319.000,- k.k.

VERKOCHT!

Besselhoeve 24, Helmond
€ 350.000,- k.k.

VERKOCHT!

begint bij Broeckx-Praasterink Makelaars
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Gezocht

Hoofdredacteur
Brandevoorter Courant
Geef sturing aan het magazine van Brandevoort
De Brandevoorter Courant zoekt een nieuwe hoofdredacteur. Wil jij sturing geven aan dit mooie magazine en met een 
groep enthousiaste vrijwilligers (redacteuren, fotografen en ontwerpers) het lokale nieuws ophalen en redigeren? De 
focus van het blad ligt op wijkactiviteiten, -evenementen en ontwikkelingen in Brandevoort, een mooie wijk in Helmond. 
Het magazine verschijnt tien keer per jaar en heeft een uitstraling passend bij de wijk.

Ben jij degene die we zoeken?
De redactie is per direct op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur die op vrijwillige basis aan het roer staat van ons ma-
gazine. Als hoofdredacteur zet je samen met de andere redactieleden de redactionele koers uit en bewaak je de kwaliteit 
van de inhoud, zowel on- als offline. Het is daarbij belangrijk samen te werken lokale organisaties/verenigingen.
De redactie bestaat op dit moment uit een klein team, wat veel ruimte overlaat voor iemand met nieuwe ideeën en een 
frisse aanpak. Het uitbouwen van het huidige team en het uitzetten van de redactionele koers is een belangrijk onderdeel 
van de te vervullen functie. Het team komt maandelijks twee keer bijeen, met uitzondering van de zomervakantie. Daar-
naast maak je als hoofdredacteur deel uit van het bestuur van de Brandevoorter Courant.

Wie zoeken we?
Een enthousiaste proactieve ‘professional’ (let op: het is op basis van vrijwilligerswerk) in journalistiek of communicatie 
met bij voorkeur ervaring in dit soort werkzaamheden en die:

- Het gezicht is van de Brandevoorter Courant voor wijkbewoners en andere belangrijke stakeholders
- Geïnteresseerd is in de ontwikkelingen en activiteiten in de wijk
- De redactionele koers kan uitzetten en bewaken
- Taalvaardig is
- Plezier heeft in het schrijven, verzamelen en redigeren van teksten, interviews afnemen en het uitwerken daarvan
- Bereid is knopen door te hakken als het nodig is
- Een teamspeler, die het beste uit het professionele vrijwilligersteam kan halen en in staat is het team verder uit te  
 bouwen

Wat bieden wij?
- Een ‘professioneel’ team van vrijwilligers met expertise in journalistiek, communicatie, fotografie en ontwerpen van  
 magazines
- Een enthousiast team dat woonachtig is in Brandevoort en nauw betrokken is bij de wijk
- De medeverantwoordelijkheid voor een eenduidige presentatie/uitstraling van de Brandevoorter Courant via het  
 magazine en onze website
- De medeverantwoordelijkheid voor het doorontwikkelen van een toekomstbestendig wijkmagazine
- Een ingang naar een lokaal en regionaal netwerk
- Een mooie boost voor je cv op journalistiek-, coördinatie- en managementgebied
- En boven alles: een mooie uitdaging om via de Brandevoort Courant de wijk nog meer/beter onder de aandacht te  
 brengen 

Ben jij onze nieuwe hoofdredacteur?
Kijk ook eens op www.brandevoortercourant.nl. Is de functie op jouw lijf geschreven? Mail je motivatiebrief en cv on-
der vermelding van “Vacature hoofdredacteur” in het onderwerp. Ook voor vragen kun je per mail contact opnemen.  
E-mail: voorzitter@brandevoortercourant.nl.
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Lever je kunstwerkje 
voor 18 mei in op 

Jordenshoeve 7, 
De Plaetse 173 of 

Landvoort 13, 
onder vermelding van je 
naam, adres en leeftijd.

Tip voor het inkleuren:
Download de kleur-

plaat en print hem uit. 
Het papier is namelijk 

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

geen stickers, glitters 
en ander leuks (diks) 

op de kleurplaat.

Inzendingen worden 
niet geretourneerd.

De prijzen worden 
aangeboden door een 

speelgoedzaak in de 
omgeving en naar je 

huisadres opgestuurd.

Kinderpagina
Naam:
adres:   postcode:
leeftijd: jaar jongen/meisje

Dit zijn de uitslagen van de 
kleurwedstrijd waar jullie 
weer enorm je best op heb-
ben gedaan. De 3 winnaars 
van de prijzen in willekeu-
rige volgorde zijn:
 
Stef 7 jaar
Julien 5 jaar
Lars 6 jaar
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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 14 04 92

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas 0800 - 90 09

water 59 48 94
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 59 55 55

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98 
5708 ZJ Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
Huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten 50 47 04
Spoed avond / weekend 0900 - 88 61
 dr. Kaiser en dr. Veldhuizen 50 47 05
 dr. Keuning en dr. Smeulders 50 47 06
 bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 
Apotheek Brandevoort 37 00 47

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.

6 mei uiterste inleverdatum kopij nummer 5. 27 mei distributie nummer 5.
10 juni uiterste inleverdatum kopij nummer 6. 1 juli distributie nummer 6.

Vanaf zaterdag 23 april 2016 start de gemeente met de 
realisatie van fietsstraat Veedrift-Berenbroek. Het betreft 
het deel Veedrift vanaf de rotonde met de Stiphoutse 
Dreef tot aan het viaduct over de Europaweg en de Be-
renbroek vanaf het viaduct tot aan De Voort. De werk-
zaamheden duren naar verwachting tot uiterlijk zondag 
8 mei.

De rijbaan wordt uitgevoerd in rood asfalt. Ook wordt 
passende belijning op de fietsstraat aangebracht. Daar-
naast worden op het viaduct ecologische loopstroken 
aangebracht.

Tractorsluis
Na de aanleg van de Stiphoutse Dreef zijn een gedeelte 
van de Veedrift (tussen de rotonde en de Europaweg) en 
de Berenbroek aangeduid als fietsstraat. Hier is toen ook 
een tractorsluis geplaatst. De tractorsluis zal bij deze 
werkzaamheden een stukje worden verplaatst richting de 

Europaweg, omdat enkele aanhangers van tractoren de 
sluis niet goed kunnen passeren.

Ecologische loopstroken
Op het viaduct over de Europaweg worden aan beide zij-
den van de rijbaan smalle bermstroken aangelegd. Deze 
ecologische loopstroken worden ingericht als een gras-
strook en zijn bestemd voor kleine zoogdieren en reptie-
len zoals egels, hermelijnen en hagedissen. De loopstro-
ken zorgen voor een extra verbinding tussen Brandevoort 
en de Stiphoutse bossen.

Bereikbaarheid
Het wegvak wordt afgesloten, maar aanwonenden blijven 
zoveel mogelijk bereikbaar. Het fietsverkeer van Rondje 
Helmond wordt middels borden door de organisatie van 
Rondje Helmond omgeleid. Het uitvoeren van de werk-
zaamheden valt in de voorjaarsvakantie van het Carolus 
Borromeuscollege.

Werkzaamheden fietsstraat 
Berenbroek

tekst: Gemeente Helmond



7 en 8 mei openingsweekend!

Vernieuwde fitnessclub met extra uitdagende, speelse en  

innoverende sportbelevingen dankzij Funxtion.

Fitness compleet

vernieuwd!

Kom langs in het

openingsweekend 

voor spectaculaire

aanbiedingen!


