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Doneer voor Britt
Broeckx-Praasterink-Makelaars is donateur van stichting Super Girl Britt.
Daarnaast doneren wij de komende maanden tot en met juni bij elke
verkoopopdracht of verkooptransactie binnen Brandevoort € 100,Dus overweegt u toch al om uw woning te verkopen of om een woning te
kopen? Maak dan gebruik van deze aktie.
Wilt u zelf doneren? kijk dan op de site www.supergirlbritt.nl

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

Inhoud
hoofdredacteur Cora Brouwer
info@brandevoortercourant.nl
redactie Marc Dekkers, Marga
Dobma, Ilse Hommering, Giel
Pollemans, Patricia Teuns

Politiek
15
Brandevoort heeft gekozen. Wat waren dit jaar de trends, de uitslagen
en de verschillen met de vorige gemeenteraadsverkiezingen? En zijn er
verschillen te bespeuren tussen Brandevoort en de rest van Helmond.
En wat gaan de Brandevoorters in de gemeenteraad voor de wijk doen?

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

Ander lichaam
19
Hij werd geboren als meisje en kreeg de naam Eva. Finn is een transgender kind. Hij voelt zich een echte jongen. Hij is geboren in een verkeerd lichaam. Finn woont met zijn moeder Dorothé in Brandevoort en
ze willen hier graag over vertellen.

Johan Janssen, Maarten van Schaik
druk Lecturis bv Eindhoven, oplage
3.350 exemplaren, omvang 44 pagina´s
foto voorpagina Rianne van Lierop
vaste fotografen Rianne van Lierop en
Vincent Knoops
post/kopij adres Cora Brouwer
redactie@brandevoortercourant.nl

Moederdagmarkt
21
Zaterdag 10 mei vindt de MoederdagMarkt en de verkiezing van de Allerliefste moeder van het Zuiden plaats in het winkelcentrum van Brandevoort.
Het is een bijzonder evenement waar moeders worden verwend. De MoederdagMarkt is gratis toegankelijk voor jong en oud en de winkels zijn volgens de reguliere tijden open.

het wijkblad op internet
www.brandevoortercourant.nl

Iedereen kan bouwen
27
Voor veel mensen is het bouwen van een eigen huis een droom. Een
droom die door allerlei redenen vaak niet gerealiseerd kan worden. Te
duur of te moeilijk met al die partijen waar je zaken mee moet doen. De
gemeente Helmond is dan ook blij met de formule van ‘Iedereen kan
bouwen’, die nu kavels in groepsvorm aanbiedt in Stepekolk.
brandjes
brandjes@brandevoortercourant.nl
reacties
info@brandevoortercourant.nl

CV ketel kapot?
29
Een CV-ketel koop je niet iedere dag. Zou het niet slim zijn om de krachten te bundelen en collectief CV-ketels in te kopen? Ben je geïnteresseerd om mee te doen aan de collectieve inkoop van CV-ketels en de
collectieve inkoop van CV-ketel onderhoudscontracten? Meedoen is
heel eenvoudig en geheel vrijblijvend.

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 plaatsing. 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.
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schilderwerk binnen en buiten
onderhoudswerken
bel gerust voor vrijblijvende prijsopgave

Forelstraat 11, 4706 EG Helmond
Telefoon 0492 - 54 43 78
Pezzaz is op Koningsdag
geopend vanaf 17:00 uur!
Eerlijk en Koninklijk dineren!
Beekstraat 2 Nuenen T 040 - 2912725
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

Mobiel 06 - 51 16 99 97
E-mail: c.verhoeven6@chello.nl

Margo van de Bunt
Madelon Janssen

Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350
www.verloskundigengeldrop-mierlo-brandevoort.nl
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April 2014

tekst: de redactie / foto: Rianne van Lierop

Redactioneel

De verkiezingen zijn achter de rug. Zoals in de vorige uitgave van de Brandevoorter Courant
al werd aangekondigd, komen we daar in dit nummer uitgebreid op terug. Hoe heeft de wijk
precies gestemd? Ook zijn maar liefst vijf Brandevoorters in de Helmondse gemeenteraad
gekozen. Zij geven aan wat zij in deze raadsperiode voor de wijk willen betekenen.
Wijk Actie Plan
Op 20 mei om 19.30 uur zal in ’t BrandPunt het Wijk Actie Plan voor de periode 2014-2016
worden ondertekend door de verantwoordelijke wethouder en de voorzitter van de Wijkraad.
In het Plan komen onderwerpen aan de orde als onderwijs, jeugd, senioren, zorg, sport en
recreatie, veiligheid en wonen en werken. Het is belangrijk dat de voorgestelde plannen een
‘kartrekker’ hebben en dat voor de uitvoering geen extra middelen nodig zijn. Iedereen is van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Henk Noortpark en buurttuin
13 april is het skatepark officieel in gebruik genomen. Het heeft de toepasselijke naam Henk
Noortpark gekregen als eerbetoon aan een van de mensen die zich enorm heeft ingezet voor
de realisatie van het park en de BMX-baan. Ook de buurttuin is van start gegaan. De eerste
planten zijn gepoot en de eerste zaden geplant. We hopen dat dit initiatief velen aan het gezamenlijk tuinieren zal krijgen. Elders in deze BC leest u er meer over.
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Bistro ter Plaetse 't beste vlees restaurant van Helmond
Onbeperkt dineren in stijl
Keuze uit ruim 30 gerechtjes voor een prijs.
Nu ook de mogelijkheid om onbeperkt desserts te bestellen.

Moederdag 11 mei
speciale moederdag High tea ontvangst vanaf 13.00 uur met glaasje bubbels
U gaat genieten van vele heerlijke hartigheden en zoetigheden.
Ook zullen de moeders een leuk cadeautje krijgen. € 19,95 p.p
Reserveren gewenst.

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

14 mei Puppy
informatieavond

Meld u aanntbeijs
onze assiste

Gerechten bestellen van

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

24/7

reikbaa

GEHELE DAG GEOPEND VANAF 11.00
UUR
08-04-14 12:10
VAN DINSDAG T/M ZONDAG
het

‘Warandelingetjes’menu

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

Zoveel gangen nuttigen als u wenst, nog een gerechtje geen probleem. En nog één, en nog één... U bent van harte welkom.
Kijk voor de diverse gerechten (ca. 25) op onze vernieuwde site!

LEKKERETENINHELMOND.NL | TROUWENINHELMOND.NL
restaurantdesteenoven.nl
BenB 4 foto_s 40 jaar brandevoorter.pdf
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Kijk voor de diverse gerechten (ca. 28) op onze site!
Uiteraard blijft ons 3-gangen week
keuzemenu verkrijgbaar di. t/m do.
€ 21,50 en vr. t/m zo. € 24,50

paviljoendewarande.com
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HET ‘STEENTJES’ MENU

Ad dd BrCourant 175x63 0414.indd 1

Behandeling op afspraak!

ier en D

ter –
ok

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

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

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

–D

Kijk op de website voor
meer informatie

ie
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Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege / foto: Vincent Knoops

Zaterdag 10 mei - Meivakantie
In verband met de meivakantie is wijkhuis ’t BrandPunt gesloten.

Zaterdag 17 en zondag 18 mei - Kunst in Brandevoort
In het weekend van 17 en 18 mei kunt u in wijkhuis ’t BrandPunt weer genieten van beelden en schilderijen van verschillende kunstenaars. Dit jaar exposeren vier kunstenaars.
Marjo van der Burgt schildert met een enorme precisie realistische stillevens. Anneke van Breugel-Legierse schildert
ook realistisch, maar dan in een totaal andere stijl. Opvallend
zijn haar kinderportretten. De keramiste Paula Groote-Versteegen maakt eenvoudige, abstracte beelden die een organische vorm hebben. Ze onderscheiden zich van elkaar door
kleine verschillen in vorm en kleur. Beelden zijn er ook te zien
van Léon van der Zanden. Hij wordt vooral geïnspireerd door
de menselijke gestalte en tijdens het werk laat hij zich leiden
door het moment.
De kunstenaars zijn het hele weekend aanwezig en staan u
graag te woord.
Zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur, zondag van 11.00 uur tot
17.00 uur. U bent ook van harte welkom bij de opening op
zaterdag 17 mei om 13.00 uur. De toegang is gratis.

Dinsdag 20 mei - Ondertekening Wijk Actie Plan 2014-2016
De verantwoordelijke wethouder en de voorzitter van de Wijkraad zullen om 19.30 uur het Plan ondertekenen. Wijkbewo-

ners en deskundigen hebben in groepen gediscussieerd over
verschillende onderwerpen zoals: onderwijs, jeugd, senioren,
zorg, sport en recreatie, veiligheid en wonen en werken. Het
is belangrijk dat de voorgestelde plannen ook een duidelijke
‘kartrekker’ hebben, actieve partners bij de uitvoering, en dat
voor de uitvoering geen extra financiële middelen vereist
zijn. Daarom willen we u allen hartelijk uitnodigen bij de ondertekening aanwezig te zijn.

Donderdag 22 mei - Europese verkiezingen
In ’t BrandPunt is op donderdag 22 mei een van de stembureaus gehuisvest waar u terecht kunt om uw stem uit te
brengen voor het Europees Parlement.

Donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 mei - Hemelvaart
In verband met Hemelvaart is ’t BrandPunt gesloten.

Wat er te gebeuren staat
Maandag 9 juni - In verband met Pinksteren is ’t BrandPunt
gesloten.
Zaterdag 21 juni - In verband met het vrijwilligersuitje is
’t BrandPunt gesloten.
Zondag 29 juni - Brandevoorterdag.
Woensdag 2 juli - Voorlichting over de kindervakantieweek
De nacht van zaterdag 5 op zondag 6 juli - Doorkomst van
de Kennedymars
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De juiste mondzorg
voor iedereen in
uw gezin.
Tandartspraktijk de Veste neemt graag de tijd
om kennis te maken met u en uw gezin.
Ons motto is ‘voorkomen is beter dan genezen’.
Een regelmatige controle is daarom belangrijk.
Onze mondhygiënist ondersteunt u bij het goed
schoonhouden van uw gebit.
U zult zich ontspannen voelen bij onze aanpak in

dag
Op dins ag
nsd
en woe uur
0
.0
0
tot 2
nd!
e
p
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ons mooi ingerichte pand met de beste en meest
moderne apparatuur. Bel gerust even voor een
vrijblijvende kennismaking met ons.

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

De voordeligste van Nederland

€ 10.129,Alto Comfort
702,€
aken
Kosten rijklaarm
31,10.8
€
Totaal
0,- -/1.50
€
l
rdee
voo
d
Voorraa
443,- -/€
Extra korting

Nú all-in rijklaar € 8.888,De superzuinige Alto Comfort is erg
compleet uitgerust. Hij heeft o.a.
standaard vijf deuren, airco en een
radio/CD/MP3-speler. De Alto heeft de
laagste prijs per kilometer (ANWB 2013)
en hij is de betrouwbaarste auto in zijn
klasse (Consumentengids Auto 2014).
Bovendien is de Alto nú extra voordelig.
Uw totale voordeel loopt namelijk op
tot ruim € 1.900,- als u een Alto Comfort
uit onze voorraad koopt. Haast u dus
naar onze showroom!
Brandstofverbruik volgens Euro 5-norm
(CE) 715/2007 en 692/2011F: 4,1-5,1
l/100 km; 19,6-24,4 km/l; CO2-uitstoot:
94-118 g/km. Genoemde prijzen zijn
incl. BTW/BPM en kosten rijklaarmaken.

Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Elektrische
stuurbekrachtiging
Airconditioning

In hoogte verstelbaar
stuurwiel
In hoogte verstelbare
bestuurdersstoel

ABS met EBD
(elektronische
remkrachtverdeling)

BAS (remassistent)

Stop/Start systeem
1 jaar gratis
mobiliteitsgarantie

6 airbags

Elektrisch
bedienbare
ramen vóór
Radio/CD/MP3speler

ISOFIX-bevestigingssysteem
kinderzitjes (2)
3 jaar
fabrieksgarantie
12 jaar
carrosseriegarantie

Startonderbreker

5 deuren

Handgeschakelde versies:

Private Lease:
v.a. € 239,- all-in!

Suzuki Alto Comfort. Rijklaar nú € 8.888,-.
Suzuki Helmond

Varenschut 15, 5705 DK Helmond, Tel (0492) 506 166, www.suzukihelmond.nl, info@suzukihelmond.nl
Deze actie geldt niet i.c.m. andere acties.

8

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

In dit artikel een kort
verslag van hetgeen de
afgelopen maand binnen
de Wijkraad is behandeld
en gebeurd. Voor een
meer gedetailleerde in
formatie verwijzen we
naar de notulen en agenda van de diverse vergaderingen. U kunt deze
vinden op onze website
wijkraad.brandevoort.org.

Op 27 februari heeft Bouwfonds de blokken 6 en 7 formeel overgedragen. Deze overdracht
vond plaats met een feestelijk tintje en bezichtiging van enkele panden. Op dit moment zijn er
in de wijk nog een aantal projecten in uitvoering, denk aan Mondomijn, Veste Verde en Varia
Veste. De actuele situatie vermelden we op onze website.
In maart is vooral aandacht besteed aan het verwerken van de voorstellen en opmerkingen
die door de aanwezige wijkbewoners tijdens de brainstormsessies over het Wijk Actie Plan
naar voren zijn gebracht. Gebleken is een grote betrokkenheid en vindingrijkheid van de aanwezigen bij het bedenken van plannen en mogelijkheden. Er is een eindverslag gemaakt dat
nu ter beoordeling bij de deelnemers ligt. De definitieve versie presenteren we aan het college
van B&W. Na goedkeuring ondertekenen op 20 mei de betrokken wethouder en de voorzitter
van de Wijkraad het Wijkactieplan 2014 -2016.
De Wijkraad is ook vertegenwoordigd in de Werkgroep Winkelleegstand die door wethouder
Yvonne van Mierlo is ingesteld om iets te doen aan de leegstand van het winkelbestand in
Brandevoort. De betrokkenheid van de deelnemers is hoog en er zijn interessante voorstellen
en ideeën gelanceerd. De definitieve voorstellen worden de komende maanden nader bekend
gemaakt.
De vlaggenmast is in gebruik. Het beheer berust bij het Seniorenconvent, Henk van Ewijck en
Arno Peters. Bij feestelijkheden van het Koninklijk Huis en nationale gebeurtenissen hijsen
we de vlag. Daarnaast kunnen charitatieve instellingen, zoals Hartstichting en Kankerfonds
tijdens acties hun vlag hangen. Ook niet commerciële wijkgebonden evenementen kunnen de
vlaggenmast inzetten, zoals De Brandeliers tijdens carnaval. Meer informatie: Henk van Ewijck
(gegevens, zie de vorige BC onder Nieuws van de Wijkraad.)
Er dreigde een tekort aan verkeersregelaars bij de uitvoering van diverse evenementen in
Mierlo-Hout en Brandevoort. Beide wijken zoeken nu de samenwerking.
Er is een aantal voorzieningen en verbeteringen aangebracht in de loods, waardoor de brandweer nu het pand voor gebruik heeft goedgekeurd. Het wachten is nu op besluiten van de
gemeente voor wat het gebruik ervan betreft.
Voorafgaande aan de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de Wijkraad is een inloopspreekuur ingesteld, zodat ieder die iets te melden heeft of wil weten hier gebruik van kan
maken. Voor de data zie de kalender op de website.

Tiende Brandevoorter
Fierljepkampioenschappen
Op zondag 22 juni 2014 zijn in Brandevoort weer de Brandevoorter Fierljepkampioenschappen. Jij komt toch ook naar deze
speciale lustrumeditie?
Om 13.00 uur begint het Fierljeppen 2014 in de Ecozone aan de Stepekolk Oost. Voor de deelnemers en toeschouwers is het
weer een spektakel met veel plezier.
Voor de kinderen zijn er ook deze keer weer diverse attracties en een gezellige braderie.
Uiteraard kun je zelf een lekker drankje drinken en wordt de middag muzikaal omlijst.
Teams, meld je aan op onze site fierljeppen.brandevoort.org.
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Voor uw agenda! Open dagen
27 april 4 - 18 - 25 en 29 mei
van 10.00 tot 17.00 uur

Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Echtscheiding
Alimentatiezaken

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

Ontslagzaken

Groot assortiment in
Geraniums, perk- hanGen terrasplanten

mooie stenen- polyester en houten kuipen /
potten. unieke beelden en vele
andere cadeauartikelen.
Bezoek eens onze website en meld u aan
voor de nieuwsbrief!
Zoekt u Bomen, planten,
BemestinG en aDVies?
Dan bent u bij ons op het goede adres!

Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.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.

A C T I E VA N D E M A A N D
STAATSLOTERIJ STEMPELACTIE
Maak kans op één van de
10 prachtige fietsen!
In mei confectie in eigen atelier van
overgordijnen, inbetweens en vitrages

en!

ts
10 fie

GRATIS*

*vraag naar de voorwaarden

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...
smitsensmits.nl
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Lever d
eze adv
erte
en ontv
ang een ntie bij ons in
leuke a
ttentie!

Deelnemende winkels:

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

Tilburg: Primera de Blaak
Breda: Primera Meerrijk
Helmond: Primera Brandevoort

Breda: Primera Heksenwiel
Breda: Primera Hoge Vucht
Oosterhout (N.Br.): Arendshof
Deelname alléén 18+

In gesprek met…

Een duik in de avontuurlijke wereld van Scouting
tekst: Monique Coolen / foto: Robert Weyers

Het toneel voor deze editie van In gesprek met is de blokhut
van Scouting Brandevoort. We nemen plaats in een ruimte
die volledig is ingericht in het thema van Harry Potter: het
vaste honk van de Explorers, de Scoutinggroep voor jongeren
van vijftien tot achttien jaar. Eén van hen is Sander Steeghs.
Hij is ook leider van de Welpen en daarmee één van de eerste
leiders die zijn jeugd doorbracht als lid van Scouting Brandevoort. Naast hem zijn aangeschoven voorzitter Bas Hölscher
en Jeroen Engbers, leider van de Explo’s en voorzitter van de
Plusscouts.
“Wat wij doen is eigenlijk heel uniek,” trapt Jeroen af. “Maar
voor ons is het een way of life geworden. We brengen kinderen en jongeren vaardigheden bij en leren ze op een bepaalde manier te denken waar ze de rest van hun leven veel
profijt van hebben. Scouting is altijd out of the box denken.”
Samenwerking, het stimuleren van zelfstandigheid en het
respecteren van de natuur en je omgeving zijn een aantal
van de Scoutingprincipes.

Scoutfit als communicatiemiddel
Jeroen heeft al heel wat Scouts uit andere delen van de wereld kunnen ontmoeten. Dat is te zien aan de blouse van zijn
‘Scoutfit’ waar onder andere badges op staan uit Australië en
Nieuw-Zeeland. Iedere vereniging draagt zijn eigen Scoufit.

Een broek, een eigen das en op de blouse staan badges die
aangeven waar de Scout vandaan komt en waar hij is geweest. Komt een Scout in een andere leeftijdscategorie, dan
krijgt hij ook een andere kleur blouse.

Routetechnieken en knopen leggen
De ruim 130 leden van de Brandevoorter vereniging zijn verdeeld over verschillende speltakken, die zijn ingedeeld op
leeftijdscategorieën. De Bevers zijn kinderen van vijf tot zeven jaar. Zij doen vooral veel spelletjes en leren om samen
te werken. “De Welpen leren spelenderwijs de Scoutingskills,
zoals routetechnieken en knopen leggen. In de groep Scouts
vervolmaken jongeren van elf tot vijftien jaar de technieken,
zodat ze als Explo´s zeer zelfstandig te werk gaan.

Kamperen op een strak gemaaid gazonnetje
De Explorers bedenken zelf hun activiteiten. Zo trok de groep
vorige zomer naar Zuid-Engeland voor een kamp zonder
vooraf te weten waar ze zouden slapen en wat ze precies
gingen doen. Sander: “Dat was echt gaaf. Je maakt allerlei
onverwachte dingen mee als je niets plant. Een ouder echtpaar bood ons aan om een aantal dagen in hun tuin te kamperen. En zo rolden we onze slaapzakken uit op een strak
gemaaid gazonnetje van de plaatselijke dominee.”
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Buurttuin geopend
tekst: Cora Brouwer / foto: Rianne van Lierop

Stadslandbouw rukt op, het is helemaal ‘hot’. In veel steden in Nederland, maar ook
in het buitenland, worden braakliggende gronden in de stad gebruikt om voedsel
te verbouwen en zo de kloof tussen de moderne stadsmens en de herkomst van
zijn voedsel te verkleinen.
Ook in Brandevoort
Zaterdag 19 april werd de buurttuin
aan de Stepekolksehoeve officieel geopend. De werkgroep met zeven leden
en een vrijwilligersgroep van inmiddels
tien mensen was al druk aan het werk
geweest met voorbereidende werkzaamheden, zoals het afmeten van de
vakken, het aanbrengen van compost
en het zaaiklaar maken van de grond.
Ook is er al een brede bloemenborder ingezaaid en is er een watertank
geplaatst. De tuin is 1000m2 groot en
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de gemeente heeft de grond ter beschikking gesteld. Het is natuurlijk nog
afwachten hoe lang de tuin op deze
plaats kan blijven. Als er gebouwd gaat
worden dan moet de tuin verhuizen.
Diverse gewassen
Het indelingsplan is gemaakt in samenwerking met studenten van de HAS Hogeschool, een instelling voor agro, food
en groene ruimte in Den Bosch. Er zijn
vakken voor schooltuinen, fruitstruiken, een kruidentuin en een deel voor

groenten. Er moet nog een afrastering
komen om de konijnen buiten de deur
te houden. De voorraad materialen is al
redelijk op orde: bedrijven uit de buurt
hebben bijvoorbeeld spades en kruiwagens gesponsord en ook veel pootgoed
is geschonken. De oogst zal natuurlijk
worden geconsumeerd door de buurttuiniers; er wordt nog over nagedacht of
overschotten verkocht gaan worden aan
wijkgenoten. Enthousiast geworden door
dit initiatief? Buurtgenoten die in de tuin
mee willen helpen zijn van harte welkom.
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CDA Omdat het kan!
www.cdahelmond.nl

Jan Roefs wederom 4 jaar CDA
gemeenteraadslid in Helmond.
Hartelijk dank voor uw steun
en graag tot ziens.
Jan Roefs,
tel. 06-12627969
jan.roefs@cdahelmond.nl

OMDAT HET KAN!

www.cdahelmond.nl

Bedankt!
Dankzij uw steun ben ik gekozen als gemeenteraadslid voor de VVD in Helmond.
Maar nu begint het echte werk. En dat is u, zo
goed als mogelijk, vertegenwoordigen in de raad.
Als raadslid wil ik altijd zichtbaar en benaderbaar
zijn. Niet alleen tijdens de verkiezingen.
Heeft u dus vragen, ideeën of opmerkingen over
bijvoorbeeld de veiligheid, het verkeer of de
zorgverlening voor ouderen in onze wijk, mail mij
op mygellisselt@ vvdhelmond.nl of spreek mij aan.
Ik sta u graag te woord.
Met vriendelijke groeten,
Mygell Isselt
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Brandevoort heeft gekozen
tekst: De redactie

Net meer dan 50% van de kiesgerechtigden heeft in Brandevoort een stem uitgebracht: 50,28% van alle stemgerechtigden. In de raad zijn nu de volgende leden uit Brandevoort afkomstig: Jan Roefs, (CDA), Mygell Isselt (VVD), Antoinette Maas
(GroenLinks), Frans Mol (Senioren 2013) en Stef Stevens (D66).
Dit is dus zeker het goede moment om onze volksvertegenwoordigers uit Brandevoort te vragen wat zij voor Brandevoort kunnen willen betekenen, zeker ook op het moment dat
zij alle aandacht aan het besturen gaan besteden.
Jan Roefs (CDA) blijft zich inzetten voor verdere uitbouw van
de wijk, met behoud van kwaliteit van woningbouw en voorzieningen en behoud van de loods nabij het sportpark voor
wijkactiviteiten en extra uren voor het jongerenwerk.
Antoinette Maas (GroenLinks) zegt toe zich sterk te zullen
maken voor een progressief, veilig fietsbeleid en betaalbare
(sociale) woningbouw met behoud van kwaliteit. Daarnaast
stelt GroenLinks een actieplan op om de leegstand in het centrum van Brandevoort tegen te gaan in samenwerking met
de ondernemers. Er moet bijvoorbeeld minder regelgeving
komen, nieuwe concepten, meer sfeerbeleving en gebruik van
de Markthal (voor bijvoorbeeld een biologische markt) moet
intensiever worden. Handhaving van de loods staat voorop,
deze kan multifunctioneel worden ingezet waarbij nadrukkelijk
ook gekeken moet worden naar jongerenactiviteiten.
Stef Stevens (D66) heeft voor Brandevoort meer aandacht in

petto voor de grote toename van tieners in de wijk. Dit zal
goed begeleid moeten worden door gemeente, Wijkraad en
wijkagent. De loods zou hiervoor als een goed hulpmiddel
kunnen dienen, jong en oud kunnen hier gezamenlijk optrekken. De loods dient wel te voldoen aan alle veiligheidseisen.
D66 is voorstander van duurzaam bouwen via bijvoorbeeld
het beschikbaar stellen van kortingen op grondprijzen. Verder
moet de leegstand van de winkels teruggedrongen worden.
Het initiatief dat sinds kort in het leven is geroepen door gemeente, eigenaar en winkeliers verdient onze volledige ondersteuning.
Frans Mol (Senioren 2013) geeft aan dat zij zich richten op het
bouwen van voldoende 55+ woningen. Daarnaast is goede
bereikbaarheid van alle wijken in Helmond met het openbaar
vervoer noodzakelijk. En tenslotte staat meer toezicht van politie en stadswacht met het oprichten van een jeugdhonk voor
onze tieners op de voorgrond.
Mygell Isselt (VVD) vindt dat Brandevoort een echte VVD-wijk
is. Het is een wijk met veel initiatieven en een eigen verantwoordelijkheid. Prioriteit moet daarom hebben het ondersteunen van initiatieven voor nieuwe creatieve woonconcepten,
meer aandacht voor de opgroeiende jeugd in de wijk, intensiever organiseren van zorg voor ouderen dichtbij en tenslotte
streven naar een florerend winkelcentrum door bijvoorbeeld
minder regels en meer ruimte voor winkeliers.

Weggeefhoek Brandevoort
tekst: Lara Tamarinof

Wat begon als een kleine Facebookpagina voor vrienden,
is inmiddels uitgegroeid tot een groep van meer dan 500
Brandevoorters die dagelijks spullen weggeeft en krijgt op
internet. Van speelgoed voor de kleintjes, schaaltjes uit
dat rommelige keukenkastje, kookboeken om boven te watertanden, een fiets om het op te leren, laarsjes voor de
regen, een plantje voor een andere tuin, het spannendste
boek dat ze ooit hebben gelezen... Ze geven het allemaal
weg!
Waarom?
De Weggeefhoek Brandevoort is een initiatief van en voor
mensen in de wijk om duurzaam met spullen om te gaan.
Niet weggooien als je iets niet meer nodig hebt, want een
ander is er vaak erg gelukkig mee. Op de site staat: Je hart
wordt er groter van, de wereld wordt er mooier en blijft
er schoner van en je leert ook nog eens allemaal nieuwe
mensen kennen uit je eigen buurt! Er wordt geen geld betaald of geruild, daarvoor heb je Marktplaats. Je geeft iets
weg wat je niet meer nodig hebt, of je krijgt spulletjes, waar
je net naar op zoek was. En zijn er meerdere geïnteresseer-

den? Dan wordt er vaak geloot. De gever bepaalt aan wie
hij of zij iets geeft. De blije reacties zijn hartverwarmend
voor de weggever. En juist omdat alle deelnemers in Brandevoort wonen, worden de spulletjes snel opgehaald en
leer je de mensen achter de Facebookprofielen en de namen kennen. Veel mensen die de site net hebben ontdekt
zeggen dan ook: “Ik word er helemaal blij van.”
Duurzaam
Naast de Weggeefhoek, is er ook een Repareerhoek Brandevoort opgericht. Deze heeft nog niet zoveel leden, maar
groeit. Ook die is opgericht om het milieu te sparen. We
gooien veel te veel weg terwijl sommige dingen nog best
even langer mee kunnen als ze door vakkundige mensen
worden gerepareerd. Handige mensen uit de wijk ontmoeten mensen met spulletjes die het niet meer doen. Eerst
eens kijken of het gerepareerd kan worden. Weggooien kan
altijd nog!
Nieuwsgierig? Bezoek de Weggeefhoek Brandevoort en de
Repareerhoek Brandevoort eens op Facebook.
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Verstand van
Brandevoort
Gevoel voor mensen

T 0492-55 99 88
E info@andre-relou.nl I www.andre-relou.nl

www.restaurantderaymaert.nl

Restaurantmaand
bij De Raymaert
De hele maand mei
Drie-gangen keuzemenu
voor maar € 29,50 !

Mierloseweg 130
Helmond
Reserveren? Bel
(0492) 54 18 18
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Sponsoractie Britt
tekst: Paul Stege

Britt is zeven jaar en woont in Brandevoort. In februari van dit jaar kreeg Britt (en
haar ouders) het bericht dat ze een neuroblastoom heeft. Neuroblastoom is een
mooi woord voor een zeer zeldzame, maar ook uiterst kwaadaardige vorm van
kanker die met name bij heel jonge kinderen wordt vastgesteld. Britt kan voor een
specifieke behandeling naar Philadelphia; daar is echter wel veel geld voor nodig.
Benefietdiner
Op zaterdag 24 mei wordt in ’t BrandPunt ten behoeve van
dit doel, een exclusief benefietdiner verzorgd. Iedereen kan
deelnemen aan dit viergangendiner. Inschrijven kunt u door te
mailen naar secretaris@brandpunt.info. Er is plek voor maximaal vijftig personen per diner. Bij inschrijving krijgt u het
keuzemenu toegestuurd. Deelname kost u €60,-, inclusief alle
drank. Het diner vangt aan om 18.45 uur. Ongeveer 23.30 uur
eindigt de avond.
Door de grootte van de groep kan helaas geen rekening worden gehouden met allerlei diëten. Indien er een veelvoud van
vijftig inschrijvingen mocht zijn dan zal ook het benefietdiner
in ’t BrandPunt een vervolg krijgen. Zie voor meer en actuele
info betreffende het benefietdiner: brandpunt.info.
Tijdens deze avond verzorgt de Brandevoorter zangeres
Marloes Halmans, onder begeleiding van piano, een spetterend optreden. Marloes heeft voorheen onder meer acte de
présence gegeven tijdens een kerstdiner in ’t BrandPunt. Ook
heeft ze in het recente verleden in Scala opgetreden.

Andere acties
Behalve dit diner zijn er in Brandevoort heel veel andere acties
gestart. Zo zijn er acties met brood, burgers, chocoladebollen,

naamgeving pony, workshop hiphop, en nog veel meer. Ook
zijn er (bij sluiting van kopij) inmiddels bijna 300 ‘vrienden van
Britt’ die €100,- of meer hebben gedoneerd, van wie er heel
veel uit Brandevoort afkomstig zijn.
Een voorbeeld van de vele acties die specifiek voor Britt zijn
opgezet zijn de beschermengeltjes. Ze zijn in allerlei kleuren
beschikbaar en kunnen worden bevestigd op kleding, aan een
tas, etc. Voor €2,- wordt u eigenaar van zo’n beschermengeltje. Voor meer info en om een van deze symbolische engeltjes
te bestellen kunt u terecht bij familie De Haan, Rutkenshoeve
3. E-mailen kan uiteraard ook: f.haan40@upcmail.nl.
Op de website supergirlbritt.nl kunt u meer lezen over de ziekte
die Britt heeft, het verloop, het waarom van een behandeling
in Philadelphia, waarom zoveel geld nodig is, de bestemming
van het geld indien er onverhoopt meer wordt opgehaald dan
nodig blijkt, et cetera.
Bent u gegrepen door de ziekte die Britt heeft en wilt u ook
een steentje bijdragen door zelf ook een actie te starten? Van
harte, maar overleg vooraf even met de stichting. Stuur een
e-mail naar acties@supergirlbritt.nl en er wordt contact met
u opgenomen.
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Wat, als je in een verkeerd
lichaam bent geboren?
tekst: Hetty Aarts / foto: Rianne van Lierop

Daar kan de twaalfjarige Finn Verberne over meepraten. Want hem overkwam het.
Hij werd geboren als meisje en kreeg de naam Eva. Maar wat houdt dat nu precies
in: ‘In een verkeerd lichaam zitten?’ Finn is een transgender kind. Hij is geboren als
meisje, maar voelt zich een echte jongen. Finn woont met zijn moeder Dorothé in
Brandevoort en willen hier graag over praten. Ik maak een afspraak met Dorothé.
Een paar dagen later zit ik bij hen thuis aan tafel. Twee jaar geleden vertelde Finn
tegen zijn moeder, dat hij een jongen wilde zijn. Maar hij wist het zelf al veel langer.

Waaraan merkte je dat jij je meer jongen voelde? ”Ik vond
meisjesdingen niet leuk. Ik speelde altijd met jongens.” Dorothé vult aan, dat ze het eigenlijk altijd wel heeft gevoeld,
maar zij wist er ook geen naam aan te geven. “Ik merkte op,
dat ze altijd jongenskleren aan had. Twee jaar geleden ging
ik met haar naar de stad. Ze wilde graag een pet. Ik zei: ‘Hou
maar eens op met die flauwekul. We gaan gewoon meisjeskleren dragen en we gaan gewoon normaal doen.’ Toen zei ze
plotseling: ‘Mam. Ik voel me echt een jongen van binnen. Ik
ben gewoon een jongen.’ Ik schrok zo en zei: ‘naar huis’ en ze
kreeg niks meer.”
Toen Dorothé thuiskwam, heeft ze eerst bij moeten komen.
Ze wachtte niet lang met het ondernemen van actie. ”In diezelfde week ben ik naar de leraar gestapt. Ik heb zo gehuild
en wist niet meer wat ik moest doen. Hij zei: ‘misschien is zij
wel een transgenderkind.’ Ik kende de naam niet, maar ergens voelde ik wel dat hij gelijk had. En viel eigenlijk alles van
de vroegere jaren op zijn plaats. Vanaf dat moment zijn we er
ons ook in gaan verdiepen. En toen wisten we het: dit is het. Ik
vroeg aan de dokter of er geen pilletje voor was. Nee, dat was
er natuurlijk niet. Uiteindelijk werden we doorgestuurd naar
de kinderarts. Vervolgens hebben we ons ingeschreven bij
het VUmc. Dit is het kennis- en zorgcentrum voor genderdysforie. Daar is een wachttijd van ruim een jaar. Het afgelopen
jaar zijn we bezig geweest met bezoeken aan psychologen.
Nu, na een jaar hebben we groen licht gekregen. Dit betekent, dat zij volgende maand begint met puberteitsremmers.”
Deze medicatie wordt elke vier weken gegeven door middel
van een prik onder de huid. Hierdoor wordt de menstruatie
gestopt en ook de borstgroei houdt op. Het valt me op dat
Dorothé steeds ‘zij’ zegt in plaats van ‘hij’. Maar ja, als je ruim
tien jaar je ‘dochter’ met ‘zij’ en ‘haar’ hebt aangesproken, is
de omwenteling voor een moeder heel moeilijk. “Ik heb haar
altijd Eva genoemd en dat is nu dan Finn geworden.” “Hoe

ben je aan die naam gekomen?” vraag ik. Finn vertelt, dat
zij op internet eerst samen hebben gezocht naar jongensnamen met een ‘e’ erin. Maar daar waren niet zoveel mooie
namen bij. Toen we verder keken naar andere namen, was
Finn de naam die eruit sprong.”
Ze willen voorlopig niet in de toekomst kijken. “Als hij zestien
jaar is, beginnen ze met het gebruik van cross-sex hormonen.
Deze hormonen vermannelijken zijn meisjeslichaam.” Ik kijk
weer naar Finn en vraag hem, hoe hij ‘zijn geheim’ naar buiten
heeft gebracht. “Ik heb het ongeveer drie jaar geleden tegen
een vriendje verteld. Toen wist mijn moeder het nog niet.”
“Hoe was het op school? Had het geen invloed op de omgang
met je klasgenoten?” Finn ging met tegenzin naar school.
Toen ben ik naar school gegaan en heb aan de juffrouw verteld, dat Eva niet meer lekker in haar vel zat. De juf heeft samen met Eva de kinderen verteld wat er precies aan de hand
was. Meteen werd duidelijk dat het een opluchting was voor
de klasgenootjes. Finn blijft tot aan zijn eenentwintigste jaar
maandelijks de psycholoog bezoeken. Met de puberteitsremmers krijgt hij rust in zijn lichaam. Volgende maand wordt
daar dus mee begonnen totdat hij zestien is. Dan beginnen
de borsten weer gewoon te groeien. Deze moeten eerst uitgegroeid zijn, voordat ze kunnen worden verwijderd. Evenals
de baarmoeder. En dat gebeurt als hij achttien is. Het wordt
nog een lange weg,” zegt Dorothé. “Stap voor stap gaan we
verder. Het is heel belangrijk dat genderdysforie bekend
wordt onder het gewone volk.” Dorothé hoopt zo, dat dit verhaal goed bij de mensen overkomt en dat ze het allemaal
zullen begrijpen. Toch kijkt ze met vertrouwen uit naar de komende jaren. En Finn? Hij is blij. Ik zie een gelukkige lach op
zijn gezicht. Eindelijk kan en mag hij zichzelf zijn. Na al die
jaren het onechte meisje Eva te zijn geweest, is hij nu een
echte stoere jongen die Finn heet…
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Boutique 4MORE
Geef je moeder een momentje voor haarzelf
met een massage-cadeaubon van Aspara
A s pa ra he e ft e e n s pe c ia le Moe derda ga c tie, te
ve rk r ijgen tot e n me t zonda g 11 me i
Meer weten over deze speciale actie? Bezoek
ons tijdens de MoederdagMarkt op zaterdag 10
mei in Brandevoort, of ga naar onze website voor
meer informatie
Aspara Massage • Laathoeve 62 – Helmond • 0624655585 •
www.aspara-massage.nl • info@aspara-massage.nl

...omdat ‘t gaat om mensen.
Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

WWW.BOUTIQUE4MORE.NL

Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond | Tel 0492-667379
Raiffeisenstraat 11 | 5611 CH Eindhoven | Tel 040-2668580
info@vidasense.nl | www.vidasense.nl

Huren bij Compaen
in Mierlo-Hout, Brouwhuis, Stiphout,
Mierlo en Brandevoort.

Houtsestraat 69
Helmond ’t Hout
T. (0492) 57 90 90
www.compaen-wonen.nl
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MoederdagMarkt

en verkiezing Allerliefste Moeder
tekst: Marc Dekkers

Zaterdag 10 mei vindt de MoederdagMarkt en de verkiezing van de Allerliefste
moeder van het Zuiden plaats in het winkelcentrum. Het is een bijzonder evenement waar moeders worden verwend en een gezellige markt voor kinderen en
vaders die hun moeder of echtgenote willen verrassen met een lief en speciaal
moederdagcadeau. De MoederdagMarkt is gratis toegankelijk voor jong en oud
en de winkels zijn volgens de reguliere tijden open.
Vorig jaar is de winkeliersvereniging gestart met een aantal zaterdagevenementen. “We hebben een bijzonder winkelcentrum met heel mooie panden, een groot plein en een
prachtige Markthal. Daar mogen we trots op zijn,” aldus Jet
Uijen, secretaris van de winkeliersvereniging. Om tijdens het
winkelen meer vertier te bieden heeft de vereniging besloten
een aantal activiteiten te organiseren. Klein Venetië was in
september als eerste aan de beurt. Een markt met Italiaanse
producten en lekkernijen, een terras en diverse activiteiten
met een Italiaans tintje, waaronder rijden met een Lamborgini en een kindervoorstelling. “Het was erg geslaagd en we
kregen goede reacties van de bezoekers,” vertelt Jet, “wel
hadden die verwacht dat de markt meer kramen zou hebben. Daar gaan we dit jaar wat aan doen. In oktober heeft de
vereniging allerlei Halloweenactiviteiten in het centrum georganiseerd en eind november de Zwarte Pieten Dag.
Dit jaar organiseren de winkeliers wederom drie weekendevenementen. In september staat Klein Venetië weer in de
planning en in november Zwarte Pieten Dag. Halloween vervalt, want er wordt dan al veel georganiseerd door de mensen van Brandoween en de winkeliers wilden graag ook een
evenement in het voorjaar. Daarvoor in de plaats komt een
nieuw evenement, namelijk de MoederdagMarkt. Het wordt
een bijzondere dag voor moeder, maar ook voor de kinderen
en vaders. “Begin april hadden we al aanvragen voor meer
dan dertig marktkramen,” verklapt Jet, “en tijdens de markt
organiseren we allerlei activiteiten, waaronder de verkiezing
van de Allerliefste moeder van het Zuiden.”

Markt vol liefdevolle cadeaus
Op de markt presenteren leden van de winkeliersvereniging,
maar ook tientallen andere ondernemers hun lekkere en liefdevolle producten voor moeder. Je kunt er heerlijke lekkernijen en delicatessen vinden als koekjes, muffins en chocolade
kokosmakronen, maar ook wijnen en soepen en chutneys
verpakt in weckpotten. Verder zijn diverse schoonheidssalons aanwezig en zijn tal van cosmetica, nagel- en verzorgingsproducten te verkrijgen. Daarnaast vind je op de markt
leuke kleding en accessoires zoals handgemaakte sieraden,
glaskralen, tassen, sjaals, armbanden en magneetsieraden.
En uiteraard ontbreken ook de bloemboeketten niet.

Activiteiten en workshops
Doorlopend vinden leuke activiteiten en workshops plaats.
Op het sfeervolle terras kun je genieten van een heerlijk

kopje espresso en kunnen de kinderen een mooi moederdagcadeau knutselen of een verrassende kindervoorstelling
bezoeken. Kinderen kunnen luisteren naar de verhalen van
de Grootmoeder van Roodkapje. Zij vertelt het verhaal van
de moedergeit en haar zeven geitjes en treedt op om 10.15,
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 14.15 en 15.00 uur. Moeders en ook
kinderen kunnen zich tegen een geringe vergoeding opgeven
voor een Total Beauty Fotoshoot. Je haren worden gestyled,
je make-up gedaan en daarna wordt er een prachtige foto
van je gemaakt. Een deel van de opbrengst is ten gunste van
de Super Girl Britt-actie. De Stichting Super Girl Britt staat
ook met een kraam op de MoederdagMarkt.
Enkele workshops waaraan kinderen en volwassenen kunnen
deelnemen zijn de workshop Wol vilten en de workshop Hoe
masseer ik mama’s voeten. Daarnaast kunnen kinderen lekker knutselen en een mooi cadeau voor mama maken: een
echt houten hart, versierd met onder andere stukjes speciaal
papier. Ook kunnen er koekjes worden versierd.
Voor muzikaal entertainment is ook gezorgd. The Busquito’s
treden diverse malen op. Zij zijn door Radio 2 Cappuccino van
de NCRV verkozen tot beste Nederlandse straatact 2013. Ze
spelen een aanstekelijke mix van virtuoze swingende muziek
gecombineerd met wervelend, vrolijk entertainment!

Allerliefste moeder van het Zuiden
Tijdens de MoederdagMarkt zal om 15.30 uur ook de Allerliefste moeder van het Zuiden 2014 bekendgemaakt worden.
Iedereen in het zuiden kan zijn of haar moeder hiervoor opgeven. Vind jij jouw moeder de allerliefste moeder en wil je
haar dat op een bijzondere manier laten weten? Geef je moeder dan op en vertel waarom zij de allerliefste is en deze titel
verdient. Zij maakt dan kans op een prachtig prijzenpakket,
waaronder een schitterende bos bloemen, een heerlijke fles
wijn, een massagebon en een heuse Total Beauty Fotoshoot.
Dus doe mee en meld je moeder vóór vrijdag 2 mei aan, via
de flyers die in de winkels liggen of online via Facebook.com/
winkelenbrandevoort of winkelcentrumbrandevoort.nl/pages/acties.
De MoederdagMarkt vindt plaats op zaterdag 10 mei van
10.00 tot 16.00 uur in ons winkelcentrum. De winkels zijn
open. Voor meer informatie, volg winkelcentrum Brandevoort
op Twitter @winkelenBrndvrt en via Facebook.com/winkelenbrandevoort. Er is van alles te beleven in winkelcentrum
Brandevoort. Kom je ook?
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VidaSense

Omdat het om mensen gaat
tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops

Jos Frederiks is op 4 augustus 1960 in Eindhoven geboren. Hij
gaat hier ook naar school. Omdat hij door astma veel ziek is,
gaat hij eerst naar het Floor Evers College om vervolgens de
Catharina mavo te volgen. Jos komt uit een ondernemersgezin; zijn vader heeft altijd een garage annex carrosseriebedrijf
gehad. Daardoor weet hij al op jonge leeftijd wat hij later wil
gaan doen en gaat hij een beroepsopleiding aan de mts Autotechniek te Apeldoorn volgen. Zijn grote passie is auto’s en
zijn droom is om later het bedrijf van pa over te nemen. Na de
mts koppelt Jos er nog een vervolgopleiding bedrijfskunde en
bedrijfsmechanisatie aan vast. Eenmaal van school zoekt hij
een baan en begint hij bij auto-importeur PON. In 1985 gaat
Jos, samen met zijn broertje, op dansles waar hij ook stiekem
een vriendin hoopt te vinden. En dat lukt, want hij leert daar
zijn vrouw Ingrid kennen. Ook zij is geboren in Eindhoven en
na een mooie verkeringsperiode trouwen ze in 1988.
Niet veel later maakt hij de overstap naar een andere bedrijfstak: een toeleverancier voor de carrosserie- en bussenbouwers. In dezelfde periode, in 1994, wordt hun eerste zoon
Maikel geboren en vier jaar later, in 1998, gevolgd door zoon
Jordie en het gezin is compleet.
Na tweeënhalf jaar bij deze toeleverancier gewerkt te hebben, krijgt hij een mooie aanbieding om te gaan werken bij
de ABN Amro Lease Holding. Hier blijft hij negen jaar en beleeft er een mooie tijd die - naar later zal blijken - erg divers
en waardevol is. Hij maakt hierna nog één overstap en wel
naar de telecom provider Talkline Debitel. Dit bedrijf wordt
na negen jaar verkocht en daardoor gaat ook Jos mee naar
de nieuwe eigenaar. Het lukt hem twee reorganisaties te
overleven, maar is bij de derde ronde ook aan de beurt om
samen met 150 collega’s ontslagen te worden. Dat al deze
ervaringen een doel hebben blijkt veel later. Zijn toenmalige
secretaresse vraagt hem wat hij nu gaat doen. Jos antwoordt
in geen geval meer voor een baas te willen werken, maar
iets voor zichzelf te willen beginnen in een baan waarin hij
veel contact met mensen heeft, omdat die hem altijd al erg
boeien. Ook om antwoorden te krijgen op vragen die hij in
contacten altijd heeft zoals: Waarom doen mensen bepaalde
dingen en op welke manier zou het ook beter kunnen. Of, hoe
haal je het beste uit jezelf?

Omscholing
Voordat hij het weet, komt Jos via een ex-collega, in contact
met twee gz-psychologen en die zien blijkbaar veel potentieel in zijn achtergrond, kennis en kunde. Een complete omscholing in de wereld van de psychologie is het gevolg.

Hij werkt gedurende vier jaar samen in een franchiseconstructie om vervolgens, in mei 2009 zijn eigen bedrijf VidaSense te beginnen.
Het gezin Frederiks woont sinds 2000 in Brandevoort en hun
woning is uitgebouwd met een praktijk aan huis. Een wijk die
hij en zijn gezin fantastisch vindt.
Jos vertelt met verve over zijn bedrijf VidaSense dat voor hem
een diepere betekenis heeft. De plotseling dood van zijn vader, na een zeer kort ziekbed van drie weken, maakt op hem
en zijn familie een diepe indruk. Zijn vader heeft nog net de
bedrijfskleuren blauw en turkoois mogen uitkiezen, kleuren
die onder andere symbool staan voor het helen van emoties,
innerlijke rust, vertrouwen, openheid en ontspanning.

Unieke aanpak
Ik vraag Jos wat zijn bedrijf nu zo anders maakt dan soortgelijke praktijken en waardoor hij zoveel succes heeft. Jos
geeft aan dat zijn hele leven in het teken van mensen heeft
gestaan en dat hij altijd al gefascineerd is door hun gedrag.
Waarom nemen mensen bepaalde beslissingen of juist niet
en wanneer komen ze in beweging? Zijn jarenlange ervaringen met allerlei mensen hebben ervoor gezorgd dat hij heel
flexibel kan zijn en ook heeft hij geleerd snel te schakelen.
Hij vindt het een voorrecht met mensen samen te werken en
voor hen te streven naar een betere levenskwaliteit, zonder
vooroordelen. Erg goed luisteren naar de hulpvraag om vervolgens met de juiste mix en aandacht mensen zelf in beweging te brengen. Jos geeft aan dat hij het heel belangrijk vindt
om juist buiten de gebaande paden te denken en te werken
en door middel van inventiviteit tot de beste resultaten te komen. In zijn ogen is een van de belangrijkste ingrediënten van
succes doorgaan daar waar anderen stoppen. Hij wil geen
contracten met zorgverzekeraars. Mensen moeten vrij zijn in
hun keuzes en een bedrijf moet uit kunnen gaan van eigen
kracht en niet van afhankelijkheid van bijvoorbeeld een zorgverzekeraar. De praktijk is laagdrempelig en heeft nagenoeg
geen wachtlijsten. Inmiddels heeft Jos een mooie praktijk
opgebouwd samen met lieve en zorgzame collega’s die ook
hun bijdrage willen leveren aan het persoonlijk welzijn van
mensen. Dit laatste staat ten alle tijde bij VidaSense centraal.
Binnen zijn bedrijf kun je ook terecht voor opleidingen en trainingen. Zijn motto is dat mensen vooral moeten leren zaken
zelf op te lossen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen
succes.
VidaSense is te bereiken op vidasense.nl, e-mail adres:
info@vidasense.nl telefoonnummer 66 73 79.
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Atma yoga
“the power within”

Schakel Klusmeester in voor

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

Onderhoud, Renovatie
Verbouwingen,Timmerwerk,
Schilderwerken

Vraag een gratis proefles aan
en kijk voor meer informatie
op www.atmayoga.nl

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

Gegarandeerd Vakwerk! www.klusmeester.nl

B09
Van ontwerp tot realisatie
6125

Weer met plezier naar school
• advies en ontwerp
• aanleg en onderhoud

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

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

www.landvanoz.nl

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

ELKE DONDERDAG INLOOPAVOND ONTHARING

SCHOONHEIDSSALON

WWW.INESSENSA.NL

- van 20.30 tot 22.00 uur
- zonder afspraak binnenlopen
- ontharing gezicht, oksels of liezen
- gewone of permanente ontharing
- je krijgt op de inloopavond 20% korting!

Bruidsbloemwerk
Rouwbloemwerk
Workshops

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Tierelayshoeve 17 Helmond | T 0492 - 66 77 18 | info@inessensa.nl
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13:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 20:00
09:00 - 17:00

De Plaetse 89
5708 ZK Helmond
Brandevoort

Groenvoorziening
Drie Eikenbeemden
Honden

- uitlaa
t-

strook

Wandelgebied

Honden

- uitlaa
t-

strook

vlindertuin
(bij scouting)
omheind
honden- loslaat- terrein

Paardenweide
(tijdelijke invulling)
overloop
parkeren

Scouting

Parkeren

Parkeren
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gazon voor multifunctioneel gebruik

Skatevoorziening

BMX Trail
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Mandschommel 40390
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Platformcombinatie 21125

0m

speeltoestellen uit het werk (Engelenbeemden)
gazon + zandondergrond (incl. drainage)
Brandevoort zitbanken en afvalbak (uit het werk)
beplanting:
bomen
Carpinus betulus (mst)
haag
Ligustrum vulgare ‘Lodense’, blokhaag; kniphoogte 60cm

BRANDEVOORT 1, woonvlek Brand,
speelplek Drie Eikenbeemden, leeftijdsgroep 0-6 jaar

3

Wiebelplaat 44140
0

5

10

15

SB/ROV/SL/WH/15062006
definitief

20

gew. 19-12-2013

De definitieve inrichting van het gebied tussen de Drie Eikenbeemden en Sportpark Brandevoort wordt aangebracht en verder
is er een speelplek op de hoek Drie Eikenbeemden/Oud Brandevoort gerealiseerd.
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Droomhuis bouwen?

Brandevoort
“Thuis in Helmond”
2
314 m
vanaf
0,€ 109.90
excl. btw

www.helmond.nl/bouwkavel
Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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Kavelverkoop

‘Iedereen kan bouwen.nl’ van start
foto: Johan Janssen

Voor veel mensen is het bouwen van een eigen huis een droom. Een droom die
door allerlei redenen vaak niet gerealiseerd kan worden. Te duur of te moeilijk met
al die partijen waar je zaken mee moet doen… Bij de afdeling Grondzaken van de
gemeente komen genoeg mensen die dolgraag een kavel willen kopen, maar om
bovenstaande redenen moeten afhaken. De gemeente Helmond is dan ook blij
met de formule van ‘Iedereen kan bouwen’, die nu kavels in groepsvorm aanbiedt
in Stepekolk.

‘Iedereen kan bouwen.nl’ biedt de kans van een eigen gebouwde woning voor een groep die anders precies tussen
het wal en het schip terecht zou komen. ‘Iedereen kan bouwen’ combineert het beste van zelf bouwen met de voordelen van projectbouw. Mensen bouwen samen - met professionele begeleiding - met een groep, maar kunnen toch naar
eigen wens de woning modelleren. Kijk voor meer info op
www.iedereenkanbouwen.nl.

Gemeente ondersteunt ‘Iedereen kan bouwen.nl’
Dit initiatief past perfect in de woonvisie van de gemeente
Helmond: “Inwoners en nieuwe bewoners van Helmond
moeten hun woonwensen kunnen invullen met inachtname
van hun leefstijl, gezinssamenstelling, behoefte aan zorg of
financiële mogelijkheden. Op het gebied van Wonen staat de
Woonconsument centraal.“ De gemeente ondersteunt daarom ook ‘Iedereen kan bouwen’ van harte.
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Medik8 gecertificeerd specialist
Het adres voor onder andere huidverbetering m.b.v. Peeling en Dermaroller

In stijl maken wij:

• Interieurs op Maat
• Raamshutters
• Keukens

&

Facials
More

• Kamer en Suite
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• Bibliotheekkasten
• Kozijn renovatie
• Paneeldeuren,
Architraven &
plinten.
• Zolderverbouwing
• Kantoren

Eigen machinale werkplaats. Neem contact op voor een offerte
Tel. 040 – 7511585

Mobiel 06 – 50849780

!
oederdag!!
11 mei M aar met een

Verwen h
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sklasse
in elke prij

E-mail:
mail: info@het-koetshuis.nl
info@het

Profiteer nu nog van 15 % BTW verlaging op arbeid !

Cijnsbeemden 2, 5706 NP Helmond, Telefoon: 06-57373235

www.het-koetshuis.nl

www.facialsandmore.nl

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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Samen inkopen

CV-ketels voor de gunstigste prijs
tekst: Joris van der Waart

Het CV-ketel Inkoop Collectief. Een hele mond vol voor een
simpel idee. Een CV-ketel koop je niet iedere dag. Het is een
flinke kostenpost die eens in de gemiddeld vijftien jaar voorbij komt. Het blijkt dat meerdere merken (Nefit, Atag, Intergas en Vaillant) populair zijn en dat prijzen voor levering en
montering uiteenlopen van om en nabij de €1500,- tot ruim
over de €2000,- (uiteraard afhankelijk van de gekozen ketel). Hetzelfde geldt voor onderhoudscontracten.
In Brandevoort staan inmiddels ruim 2500 koopwoningen
dus op basis van een gemiddelde levensduur van vijftien
jaar zullen er dit jaar zo’n 170 nieuwe CV-ketels worden gekocht. Zou het niet slim zijn om de krachten te bundelen en
collectief CV-ketels in te kopen? Om zo de beste kwaliteit en
service tegen een zo scherp mogelijke prijs te bedingen? Is
jouw CV-ketel ook aan vervanging toe? En ben je geïnteresseerd om - uiteraard geheel vrijblijvend - mee te doen aan
de collectieve inkoop van CV-ketels en de collectieve inkoop
van CV-ketel onderhoudscontracten?

Meedoen is heel eenvoudig en geheel vrijblijvend
Vul (uiterlijk 30 april) het formulier in op http://cvketelcollectief.wordpress.com/. Medio mei ontvang je de
aanbieding(en) in je mailbox. Je bepaalt zelf of je wel of niet
van de aanbieding gebruik wilt maken. Pas als je van de
aanbieding gebruik wilt maken, gaan je gegevens door naar

de partij die de beste aanbieding heeft gedaan. Deze leverancier handelt het dan verder met je af. Als je liever een
mailtje stuurt, mag dat ook. Mail dan je gegevens naar cvketelcollectief@gmail.com.

30 april sluit de inschrijving.
Uiteraard kun je ook daarna je interesse kenbaar maken,
maar ik ga met de aanvragen die ik voor 30 april heb ontvangen ‘de markt op’. Uiteraard bepaalt de interesse ook
de inkoopkracht, dus hoe meer mensen geïnteresseerd zijn
hoe sterker we staan en hoe gunstiger we kunnen inkopen.
Ik streef ernaar om medio mei het aanbod van de installateur met de beste aanbieding (prijs/kwaliteit) naar alle geïnteresseerden te mailen. Voor de duidelijkheid: je bepaalt
zelf of je wel of niet op dit aanbod in wilt gaan en je gaat de
(koop of service) overeenkomst aan met de installateur, niet
met mij (of de naam waaronder ik dit project ben gestart:
‘Het CV-ketel Inkoop Collectief’).
En als je dit initiatief wilt volgen zonder je aan te melden
dan kan dat via onze Facebookpagina (www.facebook.com/
cvketelcollectief), via Twitter (@cvcollectief) of via de website. En als je familie, vrienden of kennissen in de wijk Brandevoort kent die wellicht ook toe zijn aan een nieuwe ketel
dan is het fijn als je hen op dit initiatief wijst. Immers: hoe
meer geïnteresseerden, hoe sterker we staan.

Wandelvierdaagse
Vanaf woensdag 21 tot en met zaterdag 24 mei wordt alweer voor de vijfenvijftigste keer de Helmondse Avondwandelvierdaagse georganiseerd. Duizenden deelnemers kunnen een sportieve prestatie leveren door vier dagen achter elkaar
vijf, tien of vijftien kilometer per dag te lopen. We willen alle inwoners van Helmond uitnodigen en uitdagen om deze
prestatie te volbrengen. Aansluitend wordt op zaterdagmiddag gezamenlijk vanaf de Lorentzstraat tot aan Boscotondo
de bloemenintocht gelopen om deze prestatie te vieren.
Vanwege de wegwerkzaamheden verzoeken wij iedereen die de bloemenintocht wil bezoeken zich langs de weg tussen
de Warandelaan en Boscotondo op te stellen om een vlotte en veilige doorgang van de intocht vanaf het veld bij de Lorentzstraat te verzekeren.
Vertrek Mierlo-Hout sporthal Polaris; Mahoniehoutstraat 9 A, 53 50 88. Contactpersonen: E. de Greef (06 546 845 60) en
H. Meeuwsen (54 60 09). Inschrijven vrijdag 16 mei van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt kiezen uit de afstanden van vijf of tien
kilometer per dag. Vertrektijden: woensdag tot en met vrijdag: tien kilometer om 18.15 uur, vijf kilometer om 18.30 uur,
zaterdag: tien kilometer om 12.00 uur, vijf kilometer om 12.30 uur. Meer informatie: wandelvierdaagsehelmond.nl.
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Gratis WiFi

Follow Us on Facebook!

Gratis Parkeren in Mierlo!
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Gratis WiFi

Follow Us on Facebook!
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Vissen
2. Vissen met de kleine vispas
Voor de sportvissers die geen lid zijn van een aangesloten hengelsportvereniging is er een vervangend document: de kleine
vispas. Met de kleine vispas kunt u met één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een beperkt aantal wateren vissen in
de wateren op de kleine lijst van viswateren. De kleine vispas en
de kleine lijst van viswateren vormen samen de visvergunning
(schriftelijke toestemming). Meer informatie over de kleine vispas vindt u op de website van sportvisserijnederland.nl

3. Vissen voor jeugd tot veertien jaar

Mocht u de behoefte hebben om een hengeltje uit te gooien
in Helmond of bent u reeds verslingerd aan de hengelsport,
dan is het van belang te weten hoe het een en ander is geregeld en wat de regels hierin zijn.
Vissen mag als er schriftelijke toestemming is verleend door
de eigenaar of gebruiker van de visrechten van het betreffende water. In Helmond kan dit op de volgende manieren:

In Helmond heeft de jeugd tot veertien jaar de mogelijkheid
om in de eigen buurt te vissen. Hiervoor is een ingevulde toestemming nodig, waarop precies staat aangegeven op welke
locaties gevist mag worden Als je veertien jaar of ouder bent
mag je op deze locaties niet meer vissen.
Op de volgende vijvers mag met de schriftelijke toestemming
gevist worden door jongeren tot veertien jaar: gracht aan De
Plaetse en vijver Ecozone noord (noordelijk gedeelte tussen
spoorlijn, Broederwal en pad naar Rubeemden);
Zorg ervoor dat je tijdens het vissen altijd je ingevulde toestemmingbij je hebt!

1. Vissen met vispas

Wat doe je wel en wat niet?

U moet in het bezit zijn van een zogenaamde vispas. De vispas wordt uitgegeven door Sportvisserij Nederland. Voor het
verkrijgen van een vispas moet men aangesloten zijn bij een
hengelsportvereniging die er voor zal zorgen dat u als lid de
gewenste vispas in uw bezit krijgt. In Helmond zijn de lokale
verenigingen ondergebracht in de Beheerseenheid Sportvisserij Regio Helmond (BSRH). Met deze vispas kunt u vissen in
alle wateren die in de bijbehorende lijsten van viswateren en
de aanvullingslijsten zijn ingebracht.
Meer informatie over de vispas en sportvisserij vindt u op de
website van sportvisserijnederland.nl

Gedraag jezelf, vis alleen op de aangewezen plekken, neem
je schriftelijke toestemming mee, ruim je afval op, en vis alleen tussen zonsopgang en zonsondergang. Gebruik geen levend aas en geen lokvoer, je bent niet ouder dan dertien jaar,
val eenden en andere dieren niet lastig, gebruik niet meer
dan één hengel, gebruik geen werphengel, en gooi geen vissen op de oever.
Op de website helmond.nl vindt u meer informatie en kunt u
de schriftelijke toestemming downloaden. Zorg ervoor dat je
tijdens het vissen altijd je ingevulde toestemming bij je hebt!

KBO-St.Lucia-Mierlo-Hout-Brandevoort
Bestuursvergadering woensdag 14 mei 9.30 uur in
Woonzorgcentrum Alphonsus.
KBO-diner woensdag 15 mei 17.30 uur
KBO-diner in Woonzorgcentrum Alphonsus aan de Hoofdstraat. Deze keer wordt een uitgebreid aspergemenu geserveerd. Inschrijving: woensdag 7 mei van 13.30 tot 14.30 uur en
vrijdag 9 mei van 10.30 tot 11.30 uur eveneens in Alphonsus.
Leden betalen €12,50 (graag het ledenpasje meebrengen) en
niet-leden €15,50.

Woensdag 21 mei voorjaarsreisje naar Rotterdam en
Schiedam
De bus vertrekt ‘s morgens 8.15 uur vanaf de Hoofdstraat bij

de kerk. De trip gaat, na een stop voor koffie/thee met gebak
in Terheijden, naar Rotterdam, waar u gaat genieten van een
rondrit door de stad. Dan kunt u een heerlijke lunch gebruiken.
Daarna volgt een rondvaart door de havens van deze wereldstad. U zult onder de indruk raken van de enorm grote schepen met duizenden containers, de werven, de dokken en silo’s.
Vervolgens gaan we naar Schiedam waar u de historische binnenstad kunt verkennen.
Op de terugweg krijgt u nog een lekker diner aangeboden en
rond de klok van 20.30 uur zijn we weer terug in onze eigen
stad.
Aanmelden: donderdag 1 mei van 10.00 tot 11.00 uur in woonzorgcentrum Alphonsus
Leden betalen €60,-- (met pasje) en niet-leden €63,55.
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op de intake van een
nieuw afvaltraject

Scan voor uw coupon
(of ga naar www.tbb-actie.nl)

Hoofdstraat 42 Best • 0499 - 329 997
Mierloseweg 329 Helmond • 0492 - 536 450

LENTEKRIEBELS

www.totalbodybalance.nl
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• overdag en ‘s avonds spreekuur
• eigen echo apparaat
• zwangerﬁt programma
& info avonden
• advies bij kinderwens
Leen van Leuken - Baccarne
Marinda van de Rijt - van Lierop

*actie geldig tot 1 juni 2014, vraag naar de voorwaarden.
Effectieve korting is 17,35%

Binnenzonwering van Luxaflex:
- Rolgordijnen
- Horizontale jaloezieën
- Duette Shades
- Plissé Shades
- en nog veel meer...

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

de Plaetse 98 B
5708 ZJ Helmond
T 0492-504712
M 06-46012212
www.verloskundigenbrandevoort .n l

Hardlopen als Therapie

wil Brandevoort in beweging krijgen!
tekst: Ingrid van Gulik

In samenwerking met de Stichting Sport en Bewegen Brandevoort biedt Hardlopen als Therapie een beweegprogramma op maat. Het flexibele concept wordt aangepast aan de
doelgroep en is mede daardoor geschikt voor onder andere
mensen die niet lekker in hun vel zitten, mensen met overgewicht, maar ook iedereen die onder begeleiding wil leren
(hard)lopen, maar een loop- of wandelvereniging nog een
stapje te ver vindt.
Op donderdag 22 mei wordt er op het Sportpark in Brande-

voort van 19.00 tot 21.00 uur een open huis gehouden, zodat
bezoekers zelf actief aan de slag kunnen of informatie kunnen verkrijgen over het beweegprogramma van Hardlopen
als Therapie.
De avond zal worden geopend door Jan van Loon, voorzitter
van de stichting Sport en Bewegen in Brandevoort.
Het unieke aan het beweegprogramma is dat het bestaat
uit een combinatie van ontspanning en inspanning. Daarbij
wordt het programma helemaal op het niveau van de deelnemer afgestemd. Op en rond de atletiekbaan van het Sportpark in Brandevoort wordt in kleine groepen, gedurende een
periode van zes of twaalf weken, gewerkt aan het verbeteren
van de algehele conditie. Doel is om de deelnemers in beweging te laten komen waardoor ze zich fitter gaan voelen
en beter in hun vel komen te zitten. Aan het einde van het
programma is het mogelijk om voor een periode van zes of
twaalf weken te verlengen, maar ook is het mogelijk om door
te stromen naar een loop- of wandelgroep om terugval te
voorkomen.
Hardlopen als Therapie werkt samen met verschillende deskundigen zoals een voedingscoach, een psycholoog en een
fysiotherapeut zodat de deelnemers naar eigen behoefte en
noodzaak extra ondersteuning kunnen krijgen.

Van het seniorenconvent
tekst: Holke Flapper

De maand maart stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Op diverse bijeenkomsten waren vertegenwoordigers van het convent aanwezig en hebben zich
in de discussies gemengd en vragen gesteld. Vooral op de
bijeenkomst van de lijsttrekkers van de politieke partijen
op 13 maart zijn zaken aan de orde gesteld die de senioren
betreffen. U kunt denken aan WMO, maar ook aan meer
participatie in de samenleving. Simpelweg betekent dit
dat we veel meer zaken zelf moeten doen voor onszelf en
behoeftige leeftijdsgenoten. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de KBO St. Lucia in Mierlo-Hout en Brandevoort. Wat opviel was dat, naast de partij Senioren 2013, de
aandacht voor senioren bij de andere lijsttrekkers beperkt
bleef. Als wij willen dat er naar de senioren wordt geluisterd en zaken goed worden geregeld, zullen we toch zelf
actie moeten ondernemen.
In de bijeenkomst van 28 maart hebben medewerkers van

Zuidzorg, Savant en Zorgboog een toelichting gegeven
over de actuele situatie rondom zorgverlening. De motivatie en betrokkenheid bij de medewerkers is zeker aanwezig.
Ook kwam de groeiende samenwerking tussen de diverse
zorginstellingen ter sprake.   Er is een afspraak gemaakt
door twee leden van het convent met de seniorenraad in
Helmond. Meer informatie volgt.
We willen met enige regelmaat vertegenwoordigers van
alle politieke partijen uitnodigen om de stand van zaken
en hun inzet te bespreken.
De activiteiten rond de Hobbyclub staan even op een wat
lager pitje. Het wachten is op wat er met de loods kan en
mag gebeuren.
Er wordt ontzettend veel gepubliceerd over alle mogelijke
onderwerpen die voor senioren belangrijk zijn. Echter, het
is onmogelijk het allemaal nog te kunnen volgen. Wilt u
een bijdrage leveren, dan bent u van harte welkom.
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Sigmapearl Clean Matt.
Waarschijnlijk de best
reinigbare matte
muurverf ter wereld.
Een strak geschilderde matte muur die jarenlang
mooi blijft?
Nu kan het, dankzij uw vakmanschap en Sigmapearl
Clean Matt, waarschijnlijk de best reinigbare matte
muurverf ter wereld. De meestvoorkomende vlekken
reinig je eenvoudig met lauw water en een zacht
doekje. En met de speciaal ontwikkelde Sigmapearl
Cleaner verdwijnen hardnekkige vlekken, zoals
koffie-, thee- en wijnvlekken, moeiteloos. Bovendien
glanst de muur niet op na het reinigen.
Dit alles maakt Sigmapearl Clean Matt tot hét
advies voor ruimtes waar echt geleefd en gewerkt
wordt. En waar uw vakwerk mooi moet blijven.
Ketchupvlek? Doekje erover. Klaar! Overtuig uzelf en
ga naar doekjeeroverklaar.nl. Of bezoek een Sigmaverkooppunt en test Sigmapearl Clean Matt zelf.

Doekje
erover.
Klaar!
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info@woutvanvlerken.nl

www.electroworldwoutvanvlerken.nl

Zo snel mogelijk
over de baan
Ik ben Stijn Nouwen en misschien kennen sommige kinderen mij al wel van het BMXbaantje in onze wijk. Toen ik
acht jaar was, ben ik begon-

nen met crossen op een BMX
fietsje in het Antoniusbosje.
Daar hadden we twee bulten
gemaakt en waren daar bijna elke dag aan het fietsen.

Toen lag de mooie BMX-baan
er nog niet. Al snel kocht ik
een echte BMX en werd ik
lid van een fietscrossclub in
Veghel. Even uitleggen...

tekst: Stijn Nouwen / Foto: DJBMX

Verschillende disciplines
Je hebt verschillende soorten
BMX. Freestyle BMX, BMX
Dirt en je hebt BMX Race
(fietscross). Wat wij in onze
wijk hebben is BMX Dirt. Ik
ben begonnen met fietscross
toen ik ongeveer elf jaar oud
was en al snel reed ik wedstrijden in Zuid-Nederland. Ik
trainde toen twee keer in de
week, dat waren de gewone
clubtrainingen. In 2011 ben ik
begonnen om mij honderd
procent in te zetten voor
de BMX sport en ben ik ook
meer wedstrijden gaan rijden.
Op het moment rijd ik door
heel Europa en soms zelfs
verder. Zo heb ik afgelopen
oktober een grote BMXwedstrijd gewonnen in Curaçao. Ik train op het moment
zes dagen in de week en dat
heeft allemaal te maken met
het zo snel mogelijk over de
baan te kunnen gaan. Bij
fietscross gaat het er namelijk om wie het snelste van
start tot finish is. Nu is het
seizoen van 2014 net begonnen en sta ik in een aantal
landen weer aan de start. Dit
seizoen zal ik te zien zijn in
België, Frankrijk, Zwitserland,
Engeland en Denemarken en
probeer mij in deze landen te
kwalificeren via een ranking
voor het WK in Rotterdam.
Hier mogen namelijk maar
een aantal rijders per land
naar toe.
Als jullie nog vragen hebben
over fietscross of andere vragen zoals sponsoring ben ik
altijd te bereiken via mijn mail
stijn-nouwen@hotmail.com.
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Britt en Gwen van Lierop
naar Oeganda

foto: Jan Dijstelbloem

Brandevoorter Britt (22) studeert geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht.
Zus Gwen (19) studeert HBO Verpleegkunde aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Deze zomer gaan ze als vrijwilliger aan de slag bij het Mukono Hospital in
Kampala, Oeganda. Een ziekenhuis onder leiding van dr. Wabwire Dickson, met een
groot verzorgingsgebied in een omgeving waar mensen niet kapitaalkrachtig zijn.

Humanitaire goederen
“Veel mensen in onze omgeving vroegen of zij iets konden
betekenen voor het ziekenhuis,” vertelt Britt (rechts op de
foto). Gwen (links) vult aan: “Wij hebben contact opgenomen
met het ziekenhuis en gevraagd wat zij nodig hebben. Het
ziekenhuis heeft ons een wensenlijst toegezonden.” Op die
lijst staan simpele en vanzelfsprekende dingen: bloeddrukmeters, hechtmaterialen, stethoscopen en stuwbanden.
Maar er zijn ook grotere goederen nodig: medische apparatuur, verpleegbedden, looprekjes, weegschalen et cetera.
Op zoek naar partners
“We gingen op zoek naar partners voor het luchtvervoer van
Nederland naar Oeganda,” vertelt Gwen. “Inmiddels hebben we
een toezegging dat we twee pallets met humanitaire goederen
kosteloos van Amsterdam naar Kampala kunnen laten overvliegen.” Britt legt uit: “Dit houdt dus in dat alleen medische benodigdheden en hulpmiddelen getransporteerd mogen worden,
zoals operatie-instrumenten, keizersnedesets, infuusstandaarden enzovoort, geen kleding of speelgoed.” Britt vertelt verder
dat Van Dalen Transport uit Nuenen heeft toegezegd de pallets
van Helmond naar Schiphol te willen vervoeren.
Zelf actief
Britt en Gwen hebben zelf inmiddels ook al verschillende instanties benaderd. Een leverancier van rolstoelen heeft inmiddels al een toezegging gedaan van enkele transportrol-
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stoelen. Onder voorbehoud hebben zij ook al maximaal tien
verpleegbedden toegezegd gekregen.
Alle hulp is welkom
Bedrijven kunnen incourante of overcomplete medische hulpmiddelen schenken, particulieren kunnen helpen met krukken, rollators enzovoort, en natuurlijk is ook financiële steun
van harte welkom. Een bijdrage kan overgeboekt worden
naar rekeningnummer NL07RABO0150425201 ten name van
G. van Lierop onder vermelding van ACTIE MUKONO. “De eerste donaties zijn inmiddels al binnen,” zegt Gwen. “Wij zullen
er persoonlijk op toezien dat alles op de goede plek terechtkomt,” vult Britt aan. De zussen hebben de reis en het verblijf
in Oeganda zelf van hun spaargeld betaald en ze hebben zelf
al twee bloeddrukmeters, twee stethoscopen, pillensnijders,
thermometers, diverse verbandmiddelen en medicijnen aangeschaft. Voor de laatste update van de ingezamelde goederen kunt u contact opnemen met de zussen. “Wie wil ons helpen om de patiënten van Mukono Hospital de medische zorg
te geven die zij verdienen? Gezonde mensen hebben honderd
wensen en een zieke mens heeft er slechts één!” zegt Gwen.
Facebook
Via de Facebookpagina https://www.facebook.com/actiemukono wordt iedereen op de hoogte gehouden over het verloop van Actie Mukono. “En bij vragen kun je ons altijd mailen
via actiemukono@outlook.com,” voegt Britt daar nog aan toe.

Opening Skatepark
tekst: Marc Dekkers / foto: Vincent Knoops

Zondag 13 april is het Skatepark in Brandevoort officieel geopend. Hiermee is het
laatste onderdeel van het totale sport- en beweegpark in gebruik genomen. Tientallen kinderen op een skateboard en nog meer kinderen op stepjes genoten in het
zonnetje van het nieuwe park.

Henk Noortpark
“Het is een lang gekoesterde
droom van de jongeren uit
de omgeving,” vertelde wethouder Yvonne van Mierlo.
Zij verzorgde samen met
Henk Noort de officiële opening. Henk is de drijvende
kracht achter de komst van
het skateboardpark. Hij zit
in de commissie Spelen en
Groen en heeft in 2010 de
wensen en ideeën van de
jeugd geïnventariseerd en
probeert om voor hen meer
voorzieningen te realiseren.
Eén van die ideeën was een
skatepark. Samen met de
jeugd zijn er schetsen gemaakt, modellen uitgezocht
en zijn de definitieve elementen voor het park ge-

kozen. Uiteindelijk heeft het
- mede vanwege de hoogspanningsmasten - ruim drie
jaar geduurd voordat het
skatepark is gerealiseerd.
Henk is trots als hij samen
met Van Mierlo het park
opent. Hij is aangenaam verrast als hij ziet dat het park
naar hem is vernoemd: het
Henk Noortpark. Henk vertelt: “Het park is gebouwd
op de plek zoals wij die in
het begin voor ogen hadden.” Hij vertelt verder dat
het pad langs de BMX-baan
en skatepark nog voor de
zomer wordt verlicht en een
officieel fietspad wordt. In de
ogen van Henk is het met de
officiële opening nog niet af.
Over een aantal jaren ziet hij

het park, vanwege een toenemend aantal gebruikers,
nog veel groter worden.

Baan wordt veel gebruikt
Het lijkt bijzonder druk voor
de opening. Meer dan zestig
kinderen zijn aan het skaten of steppen. Maar bijna
elke dag zijn er zoveel kinderen aan het spelen. Door
alle kinderen op de baan,
krijgt het skateboardteam
van 100%Skateboard shop,
weinig kans om een demo te
geven. Gelukkig krijgt Sander van Woesel de kinderen
even langs de baan, zodat
de skateboarders mooie
trucs konden presenteren.
Sander zal als ouder samen
met zijn vrouw Ina toezicht

houden op de baan. Hij heeft
met de hulp van Frits en
Eefje van der Linden, de toezichthouders van de BMXbaan, de opening mede georganiseerd. In de jaren ’80
was hij zelf enthousiast skaterboarder en zijn kinderen
zijn nu ook zeer actief met
skateboarden. Roberto, één
van zijn zoons, legt uit welke
hindernissen de baan heeft.
Quarterpipe,
rail,
ledge,
bank-to-bank, hubba en hip
zijn enkele voorbeelden die
in het park te vinden zijn.
Grinden op de bank, vindt hij
het leukste. Grinden is een
soort sliden over een obstakel zonder de wielen van je
skateboard te gebruiken. “Je
kan wel op meer dan dertig manieren grinden op de
bank,” vertelt Roberto.
Sander heeft met veel plezier naar deze gebeurtenis toegewerkt. Zijn doel is
zoveel mogelijk jongeren
te laten skateboarden en
denkt eraan om diverse
activiteiten te organiseren
waaronder toernooitjes en
het uitnodigen van andere
skateboardteams.
“Eerlijk
gezegd is de baan nu al te
klein”, vertelt Sander. Ook
Sander verwacht dat, als we
over vijf jaar hier weer staan,
het skatepark groter zal zijn.
Dat is een goed vooruitzicht
voor de jeugd van Brandevoort.
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Even de wijk uit
Nicolas Dhervillers Strange world
Tot en met 29 juni zijn bij Gemeentemuseum Helmond ruim
25 fotowerken van de jonge Franse kunstenaar Nicolas Dherviller te zien. De expositie toont werk dat hij de afgelopen vier
jaar heeft gemaakt. De foto´s behoren tot de series Behind
the Future, My sentimental Archives, Tourists en Hommages. Het is voor de eerste keer dat Dhervillers in Nederland
exposeert. Naast werk op monumentaal formaat zijn er ook
lichtkasten waarop een foto is aangebracht. Deze presentatiewijze geeft een heel bijzonder licht-donkereffect.
De fotografie van Nicolas Dhervillers stelt ons voor raadsels.
We zien figuren in kleding van vorige eeuwen in hedendaagse landschappen of stadsgezichten. Of hij toont ons industriële complexen overwoekerd met vegetatie. En wat doet die
toerist daar midden in dat schelverlichte bos? Deze tegenstelling verwart.
Inspirerend
Dhervillers verzamelt archieffoto’s en andere historische
foto’s van personen of groepjes mensen. Deze plaatst hij in
een andere foto die hijzelf heeft gemaakt. Of hij laat zich inspireren door personages die voorkomen in het werk van 19e
eeuwse Franse kunstenaars zoals de Arenleesters van Millet.
Op internet zoekt hij naar afbeeldingen van toeristen in een
zo banaal mogelijke pose.
Gestolen
Die ‘gestolen’ personages worden soms door Dhervillers ingekleurd. Vervolgens plaatst hij ze bijvoorbeeld in een idyllisch landschap, een besneeuwde Zwitserse stad of langs
een opgebroken weg. Hieraan voegt hij dan eigentijdse elementen toe als een shovel of een verkeersbord. De figuren
lijken eenzaam en verloren in hun omgeving die vaak desolaat en sinister aandoet. De figuren lijken gevangen in hun
omgeving. Ze bewegen zich tussen een staat van bewustzijn
en slaapwandelen.
Priest in collectie Gemeentemuseum Helmond
Dhervillers is een kunstenaar van deze tijd, waarbij historie,
kunsthistorie en hedendaagse beeldcultuur een spannende relatie met elkaar zijn aangegaan. Het werk van Nicolas
Dhervillers sluit daarom aan bij het aankoopbeleid van het
museum. Zijn fotografie past zowel binnen het verzamelgebied van hedendaagse kunst dat reflecteert op de alledaagse
‘postindustriële’ samenleving. Verder verzamelt het museum

werken die zijn geïnspireerd door de populaire beeldcultuur.
Daarnaast sluiten andere foto’s van Dhervillers aan bij de
collectie Mens en Werk, een verzameling internationale beeldende kunst die de visie van de kunstenaar op de mens en
zijn werk(omgeving) laat zien. De recente verwerving van de
foto Priest en enkele werken uit de serie Behind the Future
betekent dat voor de eerste keer werk van deze jonge en veel
belovende fotograaf in openbaar Nederlands kunstbezit is
opgenomen. Voor meer informatie over de kunstenaar en zijn
werk: www.nicolasdhervillers.com. Hij wordt vertegenwoordigd door de Parijse School Gallery (www.schoolgallery.fr).

Seniorenwandeling
IVN-Helmond organiseert in samenwerking met de Werkgroep Helmond Noord op dinsdag 6 mei “Gezond in beweging”, een wandeling door natuurgebied de Bundertjes.
Verzamelen om 10.00 uur bij het Jan Vissermuseum naast
zwembad de Wissen aan de Keizerin Marialaan.
De wandeling voert langs het historisch Binderen met het
kapelletje, de ijsbaan, de IVN vogelkastjes, de Gulden Aa, het
koeienpad en natuurtuin de Robbert.
De wandeling duurt tot ongeveer 12.00 uur. Na afloop is er
een theetuintje ingericht bij het kapelletje.
De wandeling is gratis, niet geschikt voor rolstoelen. Info bij
Setty Vos, tel. 54 56 49 of setty_vos@hotmail.com.

De PeelPas
Kortingskaart voor leuke activiteiten
Na het succes van het boekje Peelpeuzelen, gericht op stimulering van bezoek aan de horeca, lanceren de samenwerkende VVV’s in De Peel een nieuw product: de PeelPas. De
PeelPas geeft recht op een flinke korting op allerlei locaties in
het hele Peelgebied. Bijvoorbeeld reductie bij Peelse musea,
attracties, sportieve en recreatieve activiteiten. De VVV’s in
De Peel hopen daarmee te stimuleren dat bezoekers en inwoners meer ondernemen in de prachtige Peelregio.
De pas (€5,-) is een heel kalenderjaar geldig, voor twee personen, en is dankzij de vriendelijke prijs snel terugverdiend!
Bij elk gebruik, ontvang je bovendien een stempel, bij vijf of
meer stempels heb je recht op een gratis presentje, af te halen bij één van de vier deelnemende VVV’s. Op vertoon van
de PeelPas bieden de VVV’s tevens korting op de fietskaart
voor De Peel. Handig, PeelPas-gebruikers kunnen meteen op
de fiets stappen om hun favoriete PeelPas-locaties te bezoeken.
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Puzzel
De maartpuzzel is gewonnen door L. van Veijfeijken. Gefeliciteerd! De oplossing is: Deneerhei – Koevoort Voshoeve
Deze maand een nieuwe fotopuzzel. De foto’s zijn genomen in Brandevoort. In welke vijf straten vindt u deze
gevels of het straatbeeld? Van de eerste letters van de straatnamen kunt u een woord maken. Dit woord van
vijf letters, is de oplossing. De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking
te komen voor een interessante prijs. De oplossing kunt u insturen middels een e-mail (voorzien van uw naam
en adresgegevens) aan de redactie via puzzel@brandevoortercourant.nl. De uiterste inleverdatum is 11 mei.
Succes!
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Kleurplaat
Naam:
adres:			
leeftijd:
jaar

postcode:
jongen/meisje

We hebben weer een
leuke kleurplaat gevonden voor jullie en
wij hopen dat jullie er
weer iets moois van
maken. Dus leef je uit
en lever hem in op:
Oud Brandevoort 10
voor 11 mei.
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.
De prijzen worden
aangeboden door:

Schootense Dreef 20
5708 HZ Helmond
Telefoon: 0492-523133

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:
Joost van Cauteren 9 jaar
Sem van Bommel 6 jaar
Linnéa Hommering 7 jaar
De prijzen worden naar jullie
huisadres opgestuurd.
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Activiteitenkalender
April
Datum
26 april
29 april

Activiteit
Koningsdag met rommelmarkt
Liederentafel

Tijd

Activiteit
’t BrandPunt gesloten
Kunst in Brandevoort (om 13.00 uur opening)
Kunst in Brandevoort
Ondertekening Wijkactieplan
Avondwandelvierdaagse (24 mei, 14.30 uur intocht)
Breiclub
Europese verkiezingen
Single Café
Liederentafel
‘t BrandPunt gesloten ivm Hemelvaart
Distributie BC nr 5

Tijd

Datum
09 juni
21 juni
22 juni
29 juni
30 mrt

Activiteit
Tweede Pinksterdag ’t BrandPunt gesloten
’t BrandPunt gesloten ivm vrijwilligersuitje
Fierljeppen in de Ecozone Stepekolk Oost
Brandevoorterdag
Concert Kobra

Tijd

09 mei
13 juni

Inleveren kopij nr. 5
Inleveren kopij nr. 6

Voor 18.00 uur
Voor 18.00 uur

20.00 uur

Mei
Datum
10 mei
17 mei
18 mei
20 mei
21 – 24 mei
22 mei
22 mei
23 mei
27 mei
29 – 30 mei
30 mei

13.00 – 17.00 uur
11.00 – 17.00 uur
19.30 uur
13.30 – 17.00 uur
07.30 – 21.00 uur
20.30 uur
20.00 uur

Juni

13.00 uur
14.30 – 16.30 uur

Bron: www.kalenderbrandevoort.nl
Wijzigingen voorbehouden
Activiteiten vinden plaats in ’t BrandPunt tenzij anders vermeld

Brandjes
Op 29 juni staan de helikoptervluchten weer op het programma van de Brandevoorterdag. Of je nu voor de vijfde
keer meevliegt of voor de allereerste keer, het is een onvergetelijke ervaring om onze unieke wijk van bovenaf te
zien. Kaarten zijn vanaf tot 15 juni in de voorverkoop verkrijgbaar bij de bar in ’t BrandPunt en kosten €30,-. Kijk op
www.brandevoorterdag.nl voor meer info.
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Oud-collega’s Albert Heijn Beek en Donk gezocht. Stuur
a.u.b. een e-mail met je naam en telefoonnummer naar
albertheijn.beekendonk@gmail.com als je er hebt gewerkt.
Oude foto’s van de AH tijd zijn ook erg welkom. Reünie is in
de maak!

belangrijke
telefoonnummers
ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

112
51 39 71

GG&GD
58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl
088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar &
0900 - 88 44
Patrick de Vogel e-mail rob.jansen.op.de.haar@brabant-zo.politie.nl
of patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl
stadswacht
84 59 70
GEMEENTE
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water
Ziekenhuis Elkerliek Helmond

14 04 92

0800 - 90 09
59 48 94

Haptotherapie - John Kivits
06 - 49 22 55 50
Kraamzorg Homecare
0900 - 206 44 44
Kraamzorg de Zorgboog, tel.nr. zorgcentrale
0900 - 899 86 36
Mee Helmond - ondersteuning bij leven
32 80 00
met een beperking
Moeders Voor Moeders - Sandra Rondeel
51 49 11
Praktijk voor adem- en ontspanningstherapie 66 47 22
Carlijn Bamberger
Remedial Teaching - Susanne Kuijken
33 26 83
Remedial Teacher - Hannie Verhofstad
52 79 77
Tandarts - H. Koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
De Veste Tandartspraktijk - De Plaetse 34
74 60 12
Praktijk voor mondhygiëne - Lilian Schouten
66 46 44
Natuurgeneeskundig therapeute - Hélène Corbijn 06 - 47 66 41 94
Jongerenwerk swh Helmond-West & Brandevoort 06 - 42 96 73 43
Elke Minnebach

59 55 55

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98
5708 ZJ Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
Huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten
50 47 04
Spoed avond / weekend
0900 - 88 61
dr. Kaiser en dr. Veldhuizen
50 47 05
dr. Keuning en dr. Smeulders
50 47 06
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
Apotheek Brandevoort
37 00 47
De Zorgboog - wijkverpleging en wijkzorg,
0900 - 899 86 36
consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling
Logopedie - Renate Jacobs
50 47 10
Podotherapie Van Iersel / De Greef
50 47 20
Haptotherapiepraktijk Brandevoort
50 47 25
Fysiotherapie De Veste (ook manuele therapie)
50 47 30
Orthopedagogenpraktijk Brandevoort 59 95 64
drs. Fannie Heesakkers-van Ansem
Maatschappelijke werk levgroep
53 91 04
Nienke Crijns en Miek Manders
59 89 89
Logopedie - Callista Lichtendahl
06 - 54 35 57 69
Verloskundigen
“Brandevoort” - Leen van Leuken & Marinda van de Rijt 50 47 12
“Helmond” L. Daamen, M. Daamen - de Jong,
53 28 00
W. van Melis-van Hout, L. Backx
Margo van de Bunt - Le Loux
66 38 99

scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang
O.B.S. Brandevoort, De Plaetse 150
66 78 57
Hulshoeve 4
66 29 62
De Vendelier, Schutsboom 67, Stepekolk - Oost 53
52 04 34
Mondomijn, Laan Door De Veste 1000
66 28 94
Korein Kinderplein, Laan door de Veste 1000
66 28 94
Peuterspeelzaal Ot & Sien (Spring),
06 - 50 86 38 03
Moerdonksvoort 1
Peuterspeelzaal Jip & Janneke (Spring), Koolstraat 3
43 24 30
Vestein buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf
43 24 30
(Spring), Koolstraat 1
Topstars buitenschoolse opvang (Spring),
06 - 21 71 88 65
Biezenlaan 29 (Wijkhuis ‘t BrandPunt)
Dik Trom kinderdagverblijf (Spring), Moerdonksvoort 1
33 51 92
Dik Trom buitenschoolse opvang (Spring),
33 51 92
Moerdonksvoort 1
Spetters buitenschoolse opvang (Spring),
06 - 34 42 46 20
Stepekolk-Oost 53
Gastouderburo Spring, Windmolenstraat 1
088 - 208 82 02
Gastouderburo Flex
06 - 24 47 71 78
Crea-extra, opvang voor kinderen met een
06 - 33 08 65 34
autisme spectrum stoornis
Kinderopvang Humanitas, gastoudercentrale
045 - 561 53 40
Kinderdagverblijf Villa Vrolijk, Geldropseweg 43
32 04 05
Kids Castle Hulshoeve, kinderdagverblijf en
088 -20 88 261
buitenschoolse opvang Hulshoeve 4 (voorheen Hoevestein)
Sport BSO de Brug (Spring), Arkweg 3-17 Mierlo
06 - 15 34 97 88

Contactgegevens van andere wijkgerelateerde clubs en Commissies vindt u terug op onze website
www.brandevoortercourant.nl/indewijk

Mzaterdag
oederdagMarkt
10 mei
Het evenement voor moeders en kinderen in winkelcentrum Brandevoort
Van 10.00 tot 16.00 uur, Winkelcentrum Brandevoort, De Plaetse & Markthal, Helmond
Gratis toegang voor jong en oud en de winkels zijn geopend.

- Marktkramen met mooie en
liefdevolle cadeaus voor
Moederdag
- Sfeervol terras
- (Beauty) workshops voor moeder
- Kindervoorstelling
- Knutselen voor kinderen
- “Allerliefste moeder van het
Zuiden” verkiezing

@winkelenBrndvrt

www.facebook.com/
winkelenbrandevoort

