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Redactioneel

De Loods is er niet meer. De carnavalsjeugd heeft inmiddels een andere plek gevonden,
voor de senioren wordt nog naar een oplossing gezocht. Hopelijk kan er voor hen op korte
termijn een plek gevonden worden, want het zou natuurlijk jammer zijn als de ouderen in
de wijk geen locatie hebben waar zij hun hobby’s kunnen uitoefenen.
De wijk heeft al een mini-bieb in de Koolstraat en daar komt nu een openbare boekenkast
in ’t BrandPunt bij. Een mooi initiatief, waarvan we aannemen dat veel wijkgenoten er
gebruik van gaan maken. Want wat is gemakkelijker dan vlakbij huis aan nieuwe boeken
te kunnen komen? Zeker nu de openbare bibliotheken steeds dunner gezaaid zijn. Dus als
uw boekenkast thuis te vol wordt, denk dan eens aan deze mogelijkheid om ze een tweede
leven te geven.
Sinterklaas kwam en vertrok, Dickensnight – de twaalfde editie alweer – ligt achter ons
en ook Kerstmis is voorbij. De jaarwisseling staat voor de deur. Laten we hopen dat de
overlast door vuurwerk in Brandevoort dit jaar tot een minimum beperkt blijft. Rest ons
nog de lezers van de Brandevoorter Courant en al onze adverteerders een heel goed en
gezond 2015 te wensen!
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A C T I E VAN DE MAAN D

Wij wensen u
een Goed en Groen 2015
2011

Duo rolgordijnen op maat:

€ 0,01 per cm2!

Peter van Gennip en medewerkers

Prijsvoorbeeld: 60x100 cm voor € 60,-

Hoogwaardig systeem met cassette, gratis gemeten
én keuze uit 16 kleuren!

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

--

www.restaurantderaymaert.nl

-- -- - -- ---

smitsensmits.nl

Lever d
eze adv
erte
en ontv
ang een ntie bij ons in
leuke a
ttentie!

--

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

Restaurantmaand
bij De Raymaert

-- - - - -- - -

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

Kraamzorg Homecare

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

--

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

Culinair genieten

Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

Reserveren? Bel
(0492) 54 18 18
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---------------

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

Mierloseweg 130
Helmond

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

WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL

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

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

040 - 206 44 44

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege

Zondag 4 januari - Presentatie Brandevoorter en Groepering 2014
In 2009 is de eerste verkiezing van De Brandevoorter geweest. De opzet van deze onderscheiding is het geven van
een eerbetoon aan mensen of groeperingen die in de afgelopen jaren actief hebben meegeholpen aan de opbouw
van het culturele leven in Brandevoort. Mede door deze
mensen is de wijk geworden tot het Brandevoort van nu.
In de afgelopen maanden konden mensen kandidaten
voordragen voor de nominatie van De Brandevoorter 2014,
alweer de zesde keer dat De Brandevoorter wordt gekozen.
De jury gaat uit de genomineerden tien personen en drie
groeperingen kiezen. Eén van hen wordt De Brandevoorter 2014. Wij nodigen u van harte uit om op 4 januari naar
’t BrandPunt te komen. Om 14.30 uur wordt bekend gemaakt wie van de genomineerden tot De Brandevoorter
2014 is verkozen.
Zondag 4 januari - Nieuwjaarsreceptie
Aansluitend aan de uitreiking van onderscheiding van De

Brandevoorter 2014 vindt de nieuwjaarsreceptie van de
Wijkraad plaats. U bent van harte uitgenodigd.

Carnaval 2014
Zaterdag 10 januari - Eerste zwetsavond
Zaterdag 17 januari - Tweede zwetsavond
Zaterdag 24 januari - Hoet Koetuur
Zaterdag 1 februari - Eerste zwetsmiddag 50+
Zaterdag 8 februari - Tweede Zwetsmiddag 50+
Vrijdag 13 tot en met dinsdag 17 februari - Carnaval in
’t BrandPunt. Zie voor meer informatie www.brandeliers.nl.
Woensdag 18 februari is ’t BrandPunt overdag gesloten.
Niet vergeten:
Donderdag 8 en 22 januari - Breiclub (vanaf 13.30 uur)
Dinsdag 6 en zaterdag 31 januari - De Naaiclub
Vrijdag 23 januari - Single café (vanaf 20.30 uur)
Dinsdag 27 januari - Liederentafel (vanaf 20.00 uur)
Vrijdag 30 januari - Seniorenconvent (vanaf 13.30 uur)

De Boekenkast
tekst: Paul Stege / foto: Vincent Knoops

’t BrandPunt heeft weer wat nieuws voor u: de boekenkast.
Dit in navolging van het initiatief van onze wijkbewoonster
Angelique die aan de gevel van haar huis in de Koolstraat
een ‘mini bieb’ heeft geplaatst.
U, bewoners van Brandevoort, mag de boekenkast in
’t BrandPunt gaan vullen. Hebt u boeken in uw kast staan
die u niet meer leest? Boeken waarvan u hebt genoten?
Bijvoorbeeld schrijvers als Tess Gerritsen, Tatiana de
Rosnay, Karin Slaughter en Dan Brown, maar ook Jan Paul
Schutten, Gil vander Heyden, Paul van Loon en Carry Slee.

Boeken die u anderen kunt aanraden? Dan hebt u nu de
mogelijkheid om uw medewijkbewoners daar deelgenoot
van te maken. U mag het boek in de geheel nieuwe boekenkast van ’t BrandPunt zetten.
Literatuur zoals thrillers, romans, reisgidsen, kookboeken,
kunstboeken, jeugdboeken, kinderboeken; u bepaalt wat u
in de kast wil zetten. Wel verwachten we dat het goede
literatuur is, niet het type doktersromannetjes wat u voor
enkele euro’s bij de kassa van de pomp of supermarkt kunt
kopen.
Leest u graag een goed boek. Kom dan naar ’t BrandPunt
en kijk of er een boek staat dat u graag zou lezen. Een
abonnement is niet nodig. U hoeft geen lidmaatschap aan
te gaan. Er zijn geen kosten aan verbonden. U pakt het
boek en u gaat het boek lezen. Lezen kan in uw wijkhuis,
maar u mag het boek ook meenemen.
Hebt u het boek uit dan brengt u het weer terug en de volgende krijgt de gelegenheid het boek te gaan lezen. Hebt
u zelf ook een boek waarvan u anderen graag deelgenoot
maakt? Neem het dan mee en plaats het in de kast. Uw
buurtgenoot is, net als u dat bent, blij met het boek wat hij
of zij uit de kast kan pakken.
Veel leesplezier.
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Wild MEnu
Hertenham
met compote van vijg
en sinaasappel, macadamia noten
****
duivenborst
op roergebakken witlof,
hoisin saus
****
Haas filet en stoof van hazenbout
hutspot “Pezzaz”
met gekonfijte zilveruitjes
****
Warm chocolade taartje
met Amarena kersenijs
4 gangen € 39,50

Eerlijk en sfeervol dineren!
Beekstraat 2 Nuenen T 040 - 2912725
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00
www.restaurantpezzaz.nl

Madelon Janssen
Tea Bijlsma

●
●
●
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Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350

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

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Holke Flapper

De maand november was voor de Wijkraad een periode
van veel activiteit. Vertegenwoordigd bij het bereiken van
het hoogste punt van Varia Veste en de opening van onze
fraaie basisschool Mondomijn. Deze nieuwe school is een
ware aanwinst voor onze wijk en we wensen het team en
de kinderen dan ook veel plezier toe in hun nieuwe gebouw. Ter gelegenheid van de opening heeft de wijkraad
een bijdrage geleverd waarmee een ooievaarspaal kan
worden gerealiseerd. En nu maar hopen dat zich een paartje wil vestigen in Liverdonk…
Het nieuwe bestuurslid Patricia Goudswaard is in het dagelijkse leven makelaar. Zij gaat zich met name bezighouden met de promotie van Brandevoort, het vastgoed en
de nieuwe projectontwikkelingen. Ook Lex van Gennip is
nieuw bestuurlid geworden. Lex is voorzitter van de Jeugdwijkraad en druk bezig zijn leeftijdgenoten te interesseren
voor deelname en het aanpakken van zaken die met jeugd
in onze wijk te maken hebben.
In de vorige BC is al gemeld dat op 28 oktober het WijkActiePlan door wijkwethouder Margreet de Leeuw en de
betrokken partijen is ondertekend. We zijn nu bezig met de
bewaking van de uitwerking van de in het plan genoemde
aandachtspunten. Wij houden u hiervan op de hoogte. Ook
als er ontwikkelingen zijn op het gebied van de zorg zullen
we u waar nodig informeren via ons Twitteraccount @wrbrandevoort en website www.wijkraad.brandevoort.org. We
kunnen ook de website www.ditisonzewijk.nl aanbevelen.

Hierop vindt u op een overzichtelijke wijze wat er in de Helmondse wijken allemaal gebeurt en georganiseerd wordt.
Voor Brandevoort is een promotiecampagne gestart onder
de naam Buitengewoon Brandevoort. De Wijkraad heeft in
overleg met de uitvoerende partij afgesproken zoveel mogelijk bij de verdere plannen betrokken te worden.
De Wijkraad heeft besloten om op het verzoek van de KBO
St. Lucia voor een bijdrage in hun tabletproject positief te
reageren in die vorm dat de bijdrage aan de computerclub
Brandevoort wordt gedaan onder voorwaarde dat aangeschaft materiaal ook voor de KBO zal worden ingezet.
Het lijkt ons belangrijk dat nieuwe bewoners van Brandevoort vanaf het begin goed geïnformeerd zijn over alles wat zich in onze wijk afspeelt, welke organisaties en
instellingen er zijn, maar zeker ook welke bedrijven hier
aanwezig zijn. Door de bouwwijze valt een groot aantal
bedrijven niet op en om die reden willen we juist deze uitnodigen zich via het welkomstpakket bekend te maken.
Mocht u dus de aandacht op uw bedrijf en dienstverlening
willen vestigen, laat dat dan even aan de Wijkraad weten
(wijkraad.secretaris@brandevoort.org) onder vermelding
van uw contactgegevens. Wij zullen dan contact opnemen
en verdere stappen nader afstemmen.
Hopelijk mogen wij u ontmoeten tijdens de bekendmaking
van De Brandevoorter 2014 en de Nieuwjaarsreceptie op
4 januari. De wijkraad wenst u een voorspoedig en gezond
2015 toe.

Nieuwe locaties voor bomen
Brandevoortsedreef
In de week van 1 december werden er 61 platanen verplant
naar diverse locaties in Helmond. De bomen zijn afkomstig
van de Brandevoortsedreef en werden verplaatst, zodat ze
kunnen uitgroeien tot volwassen bomen.
De bomen van de Brandevoortsedreef zijn in rijen van drie
aangeplant. Na onderzoek is er geconstateerd dat de middelste rij van de bomen het minst ontwikkeld is en de ontwikkeling van de buitenste twee rijen in de weg staat. De
bomen staan op het punt om in elkaar te groeien. Door de
middelste rij te verplanten wordt voorkomen dat de bomen
doodgaan. De bomen kunnen zich op andere plaatsen in
de stad ontwikkelen tot robuuste volwassen bomen.

Nieuwe locaties platanen
Er zijn verschillende locaties in Helmond waar de bomen
welkom zijn. Er is gekozen om 8 platanen naar de Broederwal te verplaatsen en 53 rondom het station van Brandevoort.

Eerdere verplaatsingen
Eerder dit jaar zijn er al 8 platanen naar het tijdelijk park
Obragasterrein gegaan, 12 platanen naar het CPO locatie
Stiphout, 6 naar Brouwhuis, 2 naar Rijpelberg en 3 naar
Helmond-Noord.
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SAMEN UW BOUWPLAN TOT EEN SUCCES MAKEN!

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

•
•
•
•

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

Jeroen van der Poel I Den Hoge Hurk 14 I 5706 SK Helmond
0492 475 250 I 06 5397 5456
info@vanderpoelbouwmanagement.nl I www.vanderpoelbouwmanagement.nl

Van ontwerp tot realisatie
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

SCHOONHEIDSSALON

€15,

00

kenn
is
kings makorti
ng
• schoonheidsbehandelingen
• natuurlijke huidverzorging
• ook duobehandelingen
• € 15,00 kennismakingskorting
• 6 dagen + 4 avonden geopend
• online afspraak maken mogelijk

KIJK OP INESSENSA.NL VOOR HEERLIJKE SEIZOENSBEHANDELINGEN
Tierelayshoeve 17 Helmond | T 0492 - 66 77 18 | info@inessensa.nl
www.inessensa.nl

Schakel Klusmeester in voor

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

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

www.trimsalonjayden.nl

Bruidsbloemwerk
Rouwbloemwerk
Workshops

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

Van het seniorenconvent
tekst: Holke Flapper

In deze bijeenkomst is teruggekeken op de zorginformatiemarkt die op 26 november in ‘t BrandPunt heeft plaatsgevonden en gesproken over de buurtpreventie en project
Kunst in Brandevoort.
In een leegstaande winkelpand (voorheen Eyewish Groeneveld) is het plan om kunst te exposeren. Het is ook
de bedoeling om in deze ruimte bezoekers informatie te
bieden over de wijk. Vanuit het convent is bereidheid tot
medewerking gemeld via vrijwilligers die dan bepaalde
dagdelen voor bezetting zullen zorgen. Er zal met de commissie Kunst in Brandevoort en de Wijkraad worden besproken wat vanuit de senioren kan worden gedaan.
In De Veste is een Buurtpreventieteam opgericht en op 16
december is een eerste bijeenkomst georganiseerd. We
hopen dat er zich nog meer mensen zullen aansluiten, omdat het belangrijk wordt gevonden in het centrum maatregelen te nemen tegen vervuiling en overlast.
Voor de problematiek van de Loods is voor de senioren nog
geen passende oplossing gevonden. Er wordt nog geke-

ken waar senioren terecht kunnen om hun hobby’s uit te
oefenen.
De veranderingen en bezuinigingen in de zorg zijn al diverse malen aan bod gekomen.
Er word veel over gesproken en geschreven, helaas worden soms maar halve waarheden verkondigd of zelf aperte
onzin. Waar de regie op het gebied van WMO, participatiewetgeving en jeugdzorg bij de gemeentelijke overheden
komt te liggen, is nog niet duidelijk. Het is zaak de ontwikkelingen en uitwerkingen op lokaal niveau goed in de gaten te houden en in geval van misstanden dit op de juiste
plaatsen kenbaar te maken. Als u de weg niet weet of vragen heeft dan kunt u bij de KBO en de VBOB (Verenigde
Bonden Ouderen in Brabant) deskundige hulp vragen. Zo
kunt u bijvoorbeeld met de Vrijwillige Ouderenadviseurs
(VOA’s) en cliëntenondersteuners de zogenaamde keukentafelgesprekken voeren.
De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op 30 januari
2015 om 14.30 uur.

Vacature
Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort heeft als doel het behartigen van gemeenschappelijke belangen van in
Brandevoort bij Sportpark Brandevoort gevestigde verenigingen en andere organisaties die zich het beoefenen van sport
ten doel stellen. Momenteel hebben we binnen ons bestuur de volgende (vrijwilligers-)vacature:

Secretaris
Onze nieuwe secretaris;
• Kan goed analyseren
• Is open en betrouwbaar
• Heeft goede contactuele eigenschappen
• Kan strategisch denken
• Kan procesgericht werken en heeft een absolute
helikopterview
• Heeft een zakelijke instelling en ziet toe of gestelde
doelen gehaald worden
• Is innovatief
• Kan helder en enthousiasmerend communiceren
Het hebben van bestuurlijke ervaring en een groot netwerk
binnen de gemeente Helmond is een pré.

De secretaris is primair verantwoordelijk voor het:
• In overleg met de voorzitter voorbereiden van de
bestuursvergaderingen
• Notuleren en uitwerken van de notulen van de bestuursvergaderingen
• Verzorgen van de schriftelijke correspondentie van het
bestuur
• Fungeren als eerste contactpersoon van het bestuur
• Gemiddeld aantal uren circa 2 tot 4 uur per week
Wij bieden een uitdagende rol in een klein team gemotiveerde mensen en volop kansen om een bijdrage te leveren aan
het verder ontwikkelen van de organisatie.
Heb je interesse in deze vacature stuur dan een email met je
motivatie en CV naar voorzitter@sportparkbrandevoort.nl.
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Restaurant Liverdonk
genieten in huiselijke sfeer

tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops

Vandaag ben ik, namens de redactie van de Brandevoorter Courant, te gast bij de familie Van Tilborg om hen een
interview af te nemen. Toevallig ook net vandaag vieren zij
het eenjarig bestaan van hun restaurant. Met recht spreek
ik van de familie want het restaurant Liverdonk wordt gerund door Vader Wim (1945) dochter Frouke (1975) en zoon
Daan (1986)
Inmiddels al weer tien jaar geleden begon Wim van Tilborg met het verbouwen en restaureren van zijn boerderij
(sinds 2002) en hij deed dit met heel veel passie en plezier
want verbouwen was en is een van Wims grote hobby’s. Hij
maakte hiervoor zoveel mogelijk gebruik van authentieke
materialen.
Tegen de kerst van 2010 was het eindelijk allemaal klaar
en Wim zat een beetje te mijmeren wat hij nu weer eens
zou kunnen gaan ondernemen. Tijdens het kerstdiner, dat
gehouden werd in ‘de goede kamer’ van de woning, ontstond, eigenlijk totaal uit het niets, spontaan het idee om
van de prachtige ambiance een restaurant te maken. Ook
omdat ze alle drie een Bourgondische inslag hebben. Met
hun eigen grote hobby, lekker eten, kunnen ze, denken ze,
ook andere mensen een groot plezier doen. Bovendien
is de locatie eigenlijk al per definitie geschikt om hiervan
een prachtig restaurant te maken. Dit spontane idee, samen iets op te gaan zetten, spreekt hen meteen heel erg
aan. En het feit dat ze geen van drieën een achtergrond in
de horeca hebben speelt op dat moment bij hun plannen
geen enkele rol.
Wim is al heel lang ondernemer in verschillende andere
branches, Frouke werkt op dat moment met veel plezier in
de mode en Daan heeft dan net zijn ICT-diploma’s in zijn
zak.
Met veel vaart worden de plannen definitiever gemaakt en
de benodigde vergunningen aangevraagd. Dit proces loopt
redelijk gemakkelijk in prettige samenwerking met de gemeente en provincie. Hier is men toevallig net bezig met
het bestemmingsplan Mierlo-Geldrop. Een restaurant op
de grens van Brandevoort en Mierlo-Geldrop wordt door
alle partijen gezien als een goed plan.
Zoals hierboven al vermeld is de (bestaande) boerderij uiteraard in eerste instantie verbouwd als woning voor het
gezin Van Tilborg, waarbij zoveel mogelijk de karakteristieke elementen van de oorspronkelijke boerderij in tact
werden gelaten en verbouwd werd met oude materialen.
Dit is ook zo gelaten met een paar nieuwe, redelijk eenvoudige aanpassingen. Zo hangt in het huidige restaurant nog

steeds de gezellige ontspannen sfeer van een huiskamer.
Zelfs buiten staat nog altijd de oude kinderschommel, destijds door Wim zelf voor zijn kinderen gemaakt.
Uiteraard is er, voorafgaand aan de voltooiing van het
woonpand tot restaurant heel wat research verricht op
horecagebied, onder andere met betrekking tot de inrichting van een ambachtelijke keuken met alle ins en outs die
daarbij horen. Ook is er veel tijd besteed aan het onderzoeken van mogelijkheden- en onmogelijkheden om te komen
tot een goed concept voor het restaurant.
Uiteindelijk kiest men er voor om zoveel mogelijk zelf te
maken met behulp van verse streekproducten. Vandaar
dat in het zakenlogo van Liverdonk ook de kers is gebruikt
als bekend streekproduct van Mierlo. Ook veel desserts in
het restaurant worden gemaakt met producten uit eigen
tuin bijvoorbeeld kersen, peren en dergelijke.
Restaurant Liverdonk is idyllisch gelegen en omgeven door
weilanden met onder andere (eigen) paarden. Hierdoor
hangt er een heerlijke huiselijke sfeer zowel in de winter
maar ook in het voorjaar en zomer is het heel goed toeven
op het terras van het restaurant, ook voor kinderen. Mede
hierdoor is het restaurant zeker kindvriendelijk te noemen.
Op 27 november 2013 vindt de officiële opening van Restaurant Liverdonk plaats. De ondernemende familie kiest
voor een rustige opening met genodigden om de werkzaamheden in een relaxte sfeer te kunnen starten.
Nu, een jaar later, is de klantenkring door passie, doorzettingsvermogen en hard werken flink gegroeid en is
Liverdonk uitgegroeid tot een mooi restaurant met een
uitstekende keuken en een fijn team dat goed op elkaar
is ingespeeld. U kunt Restaurant Liverdonk bereiken via
website www.liverdonk.nl, mail info@liverdonk.nl en telefonisch via 70 02 05.
Het liefste zien de drie eigenaars Liverdonk uitgroeien tot
een begrip voor de hele omgeving.
Op dit moment beschikt men nog niet over de ruimte om
grote partijen te organiseren, maar omdat hiervoor toch
al belangstelling bestaat, is dit iets waarover wordt nagedacht. Te meer daar de locatie en setting hiervoor heel geschikt zijn.
In het tweedefaseplan Brandevoort wordt een nieuw te
bouwen deel van de wijk een ‘wit dorp’ met ruime kavels
dat uitstekend zal passen in de omgeving van het restaurant.
De familie is toekomstplannen aan het ontwikkelen voor
leuke, sfeervolle happenings in het restaurant.
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WIJ LEVEREN EN INSTALLEREN
ALLE MERKEN INBOUWAPPARATUUR / WITGOED / TV ETC.
BOSCH VAATWASSER
VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE
AFWASAUTOMAAT
SMV 84 M 10 EU
SACTIVE WATER ECO EXCLUSIV
VarioSpeed: een optimaal schone
en droge vaat in de helft van de
tijd, VarioFlexPro-korven voor
meer flexbiliteit in de bovenste
en de onderste korf, extra
voorzichtige behandeling van
uw glazen.

WAQ28496
Capaciteit: max 8 Kg
Centrifuge: 1400 Toeren
Wasresultaatklasse: A
Droogresultaatklasse: B
Aquastop
Trommelinhoud 58 liter
EcoSilence, VaroPerfect
incl. gratis standaard montage

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

Hoofdstraat 105

BOSCH WASMACHINE

NU

799,-

5706 AK Helmond

Tel 0492 539405

Gratis 5 jaar onderdelen
garantie.
Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

NU

699,-

info@woutvanvlerken.nl

www.electroworldwoutvanvlerken.nl

Omdat iedereen
anders is...
Frits & Lieke
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent
kunt u voor ons kiezen

UITVAART FRITS SPIERINGS | 0492- 525 000 | NASSAUSTRAAT 30 | WWW.SPIERINGS.COM
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Gereedmaken Ecozone
rond De Veste

tekst: Wim Dobma

Op dinsdag 9 december was er door de gemeente Helmond in ’t BrandPunt een inloopavond georganiseerd om
de omwonenden van De Veste en verdere belangstellenden te informeren over het vervolmaken van de Ecozone
rondom De Veste. Het is de bedoeling dat er in 2015 met
de werkzaamheden wordt begonnen, maar in ieder geval vanwege het broedseizoen - niet in het voorjaar. Want één
van de aantrekkelijkheden van de Ecozone is de aanwezigheid van watervogels zoals wilde eenden, meerkoeten,
waterhoentjes en reigers. In het verleden, een jaar of zeven à acht geleden, zijn er ook nijlganzen en scholeksters
gesignaleerd, hoewel scholeksters niet specifiek watervogels zijn.
Toen er nog maïs werd verbouwd op het veld dat nu bouwrijp is gemaakt, het terrein tussen de oprukkende huizen
van Stepekolk en De Voort, werden er ook patrijzen en fazanten gezien. Tot in het voorjaar van 2014 kwamen er nog
kieviten, maar niet meer zoveel als in voorgaande jaren,
vanwege het afnemen van hun biotoop.
Een van de doelstellingen van de Ecozone is toch het creëren van verschillende biotopen zowel wat betreft fauna
als flora.
Hoewel op kaarten en plattegronden van minstens tien
jaar oud, de zone rondom De Veste uit open water zou be-

staan, is de gemeente daar op teruggekomen. Het open
water loopt nu vanuit het oosten gezien, tot aan de Biezenlaan. De bedoeling is dat het water gaat doorlopen tot
de Laan door de Veste.
Verderop, in noordwestelijke richting tot aan de spoorlijn
en vervolgens in oostelijke richting langs het station, zal
de Ecozone eruit zien zoals nu ter weerszijden van de brug
tussen De Veste en de buurt Brand, dus met wandelpaden,
slootjes en meer of minder reliëf zodat er verschillende biotopen kunnen ontstaan.
Eén van de redenen waarop het open water niet verder
wordt gerealiseerd, is dat als er tot onder de grondwaterspiegel wordt gegraven er kwel zou kunnen ontstaan en er
ijzerhoudend water omhoog komt, zoals bijvoorbeeld in de
plas aan de zuidkant van De Voort bij Stepekolk.
Dat bruine ijzerhoudende water maakt de indruk vervuild
te zijn, hoewel het dat niet is. Het gaat maar om het visuele
aspect.
In de ‘groene wandelzone’ komen wel lager gelegen stukken waarin zich regenwater kan verzamelen. De al opgeworpen heuvel, iets ten zuiden van het spoor, blijft bestaan. Deze heuvel is zes meter hoog en biedt uitzicht
over de omgeving die, mogen we hopen, zal voldoen aan
de verwachtingen van de Brandevoorters.

Mondomijn biedt onderwijs
en opvang van 0 tot 13 jaar
Wat is het fijn in ons nieuwe
gebouw! De eerste weken waren echt een feest. Er is zoveel te ontdekken. Zo kunnen
kinderen van 0 tot 13 deelnemen aan het Mondomijnlab,
de Kunstwerkplaats, de Sportcampus, het Muziekatelier en
de Kookstudio. We ontvangen
heel veel verzoeken om een
kijkje te komen nemen in ons
nieuwe gebouw. Op zaterdag
24 november zijn we daarom
geopend voor alle geïnteresseerden. U bent welkom van
12.00 tot 15.00 uur op de Abendonk 17 in Brandevoort. U bent
van harte welkom.
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Te dik?
Bel Dick!
088 500 9000

• praktijk met twee
enthousiaste
en ervaren
verloskundigen

Al 10 jaar hét adres voor een gezond gewicht!

• overdag en ‘s avonds
spreekuur
• echoscopie in eigen
praktijk

Total Body Balance helpt mensen

methode onderscheidt zich door de

om verantwoord af te vallen met een

unieke combinatie van laagcalorische

effectieve methode.

• informatieavonden
• kinderwensspreekuur

voeding, voedingssupplementen en een

Zonder hongergevoel

persoonlijke ondersteuning: bij vragen of

en met een positief

problemen kunt u altijd terugvallen op uw

effect op de conditie:

eigen coach.

u voelt zich al snel

Total Body Balance biedt iedereen een

veel beter. Deze
complete

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

oplossing, ook mensen die ieder dieet al
geprobeerd hebben.

t 088 - 500 9000
Meer weten? www.totalbodybalance.nl/detox

BENT U HET FILERIJDEN
OOK ZO MOE?

PR-14098 Advertentie 94x140 BC.indd 1

06-05-14 11:05

Kom dan naar
Bedrijvencentrum Traverse toe

KANTOORRUIMTE

MEYER
TWINLIFE
MEYER
BAILEYS
TWINLIFE
MAC
BAILEYS
DRAGSTER
MAC
COME4
DRAGSTER
CARTER EN
COME4
DAVIS.
CARTER EN
CROSSFIELD
DAVIS.
PETROL
CROSSFIELD
ALAN RED
PETROL
RED
Hoofdstraat 42 Best • 0499 - 329 ALAN
997

OLYMP
OLYMP
NU oprUimiNg

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

Kasteel Traverse 100 | 5701 NR Helmond
0492 52 25 60 | info@bedrijvencentrumtraverse.nl

www.bedrijvencentrumtraverse.nl

Zie de zon schijnt door
de bomen…
foto: Arno Schreurs

Op zondag 23 november was het weer zo ver! Op deze zonovergoten dag bracht Sinterklaas met een heel groot aantal van zijn Pieten weer een bezoek aan Brandevoort.
De Pieten moesten in Brandevoort de laatste drie opdrachten uitvoeren om kans te
maken op de titel Kampioenpiet onder toeziend oog van de Pietenjuf.

Sinterklaas was al aanwezig, maar waar waren die Pieten nu toch? Die kwamen met de versierde schoolbus van
Villa Vrolijk aan, met zelfs Pieten op het dak!
Toen alle Pieten er waren, is de eerste opdracht op het
schoolplein van De Vendelier uitgevoerd. Daarna is de
stoet met Sinterklaas op Amerigo vertrokken voor de
tocht naar de Markthal. Onderweg heeft Sint de tijd genomen om af te stappen en de kinderen langs de weg
aandacht te geven, handjes te schudden en alle mooie
tekeningen in ontvangst te nemen.
Eenmaal gearriveerd bij de Markthal nam Sinterklaas
plaats op het podium waar Silvio en Dave hem hartelijk
hebben ontvangen. Het feest kon losbarsten! Tussen die
liedjes en de muziek door hebben de acht overgebleven
Pieten gestreden om de titel door de laatste twee opdrachten uit te voeren en uiteindelijk heeft Sinterklaas de
kampioensbeker uitgereikt.

Het was weer lekker druk en de kinderen hebben zeker
weer genoten; alleen maar lachende kinderen! Het was
weer een geweldige middag en de Sint heeft ons beloofd
volgend jaar weer ons mooie Brandevoort te bezoeken!
Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! Dus heel graag
tot volgend jaar.

Commissie Sinterklaas Brandevoort
We bedanken alle zestig vrijwilligers die mee hebben gedaan aan deze dag! En zonder onze sponsoren had deze
dag niet plaats kunnen vinden! Hartelijk bedankt:
Albert Heijn, Spring Kinderopvang, Villa Vrolijk, Winkeliersvereniging Brandevoort, Mettom, De Brandevoortse Hoeve, Brandevoorter Courant, Intertoys Mierlo, Cafetaria Brandevoort, VDW
Administratie en Advies, Trevon Internetservices, Bakkerij Het
Bakkertje, Buro 7, Tuincentrum Peter van Gennip, Workx en Van
Rijssingen Diepvriesspecialist, Versplaza Weijts.
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Super actie bij Ter Plaetse
HEEL DE MAAND JANUARI EN FEBRUARI
2de 3 GANGENMENU GRATIS
Tegen inlevering van deze advertentie
U kunt gebruik maken van alle gerechten van onze ala carte menukaart
Alleen geldig op reservering en bij vermelding van de actie

Reserveer snel want vol = vol
* zie voor alle voorwaarde onze site

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

NU IN ONZE SHOWROOM:

DE NIEUWE PEUGEOT 308 SW

Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 3,2-5,6; km/l: 31,3-17,5; CO2: 85-129 gr/km.

De Peugeot 308 SW is totaal nieuw. En meteen al verkozen tot Auto van het Jaar 2014! Voel uzelf ook even autojournalist. En maak als een van de eersten
een proefrit. Ervaar de nieuwe 308 SW. Hij is licht, zuinig, heeft een hoogwaardige afwerking en een compleet ander uiterlijk. De Peugeot 308 SW is er vanaf
€ 21.450. En met 14% bijtelling + een nieuwe generatie motoren + de grootste bagageruimte in z’n klasse helemaal de winnaar. Tot ziens in onze showroom!
De nieuwe Peugeot 308 SW is er vanaf € 21.450. De 308 SW Première is leverbaar met de 1.2 e-THP 130 pk-motor met naar keuze een handgeschakelde of automatische versnellingsbak met
6 versnellingen. Genoemde adviesprijs is incl. btw, bpm, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. Afgebeeld model kan afwijken van de standaarduitvoering.

J. JANSSEN B.V.
Gerwen/Nuenen Laar 12 Tel.: (040) 283 20 56
Helmond Varenschut 9A Tel.: (0492) 50 40 80
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www.autobedrijf-janssen.nl

Carnaval in Brandevoort
tekst: Paul Smits / foto: Vincent Knoops

Carnaval in Brandevoort is gestart met de verkiezing van
de eerste lustrumprins der Brandeliers. Prins Dave d’n Uurste zal er, samen met zijn adjudant Silvio, een fantastisch
carnavalsseizoen van gaan maken. In deze editie willen
we u op de hoogte brengen van de volgende activiteiten.
Meer informatie over deze activiteiten kunt u terugvinden
op www.brandeliers.nl.

Kaartverkoop donderdag 8 januari
Op deze donderdagavond kunt u van 19.00 tot 21.00 uur
kaarten kopen voor de kindermiddagen in Brandevoort, en
voor een nieuwe activiteit speciaal voor de vrouwen, het
vrouwkesbal Hoet Koetuur. Mochten er nog kaarten zijn
voor de zwetsavonden en zwetsmiddagen 50+, dan kunt
u deze kaarten ook op deze avond kopen.
Hoet Koetuur
Een spiksplinternieuwe activiteit. Hoet Koetuur is een super gezellige dans- en meezingavond speciaal voor de dames! Verkleed je zo gek en vrolijk als jij dat wilt. Zorg er
alleen voor dat je ook iets leuks op je hoofd draagt. Dat kan
een pruik zijn, een hoed(je) of doe iets geks met je haar.
Laat je inspiratie de vrije loop. Dit verklede vrouwkesbal
vindt plaats op zaterdag 24 januari. De spectaculaire aanvang is om 20.00 uur. Deze avond kunt u genieten van de
Jordano’s, Har & Bar, Memsy Mellons & Daisy Divine, Gustaf
und Otto, en The Martens Twins. Sound4all zorgt met een
DJ voor een topfeest. De dresscode deze avond is Carnaval
Chic met hoed of pruik. Entreeprijs: €15,-.
Zwetsavonden
Ook dit seizoen kunt u weer genieten van de traditionele, gezellige en humoristische zwetsavonden. De zwetsavonden
vinden dit jaar plaats op zaterdag 10 en 17 januari. De zaal
is open vanaf 19.15 uur. Het programma start om 19.45 uur,
en duurt tot iets na 23.00 uur. De toegangsprijs bedraagt
€12,50; kaarten zijn te koop aan de bar van’t BrandPunt.

Programma 10 januari: Pepurklip, Boy Jansen, Wichard de
Benis, Frank Schrijen, Berry Knapen, Duo Vreemd.
Programma 17 januari: Koen Verstappen, Gummigalge en
hai, Ad Vermeulen, Chris Driessen, Kitty Goverde, Zes Kir Nix.

Zwetsmiddagen
Op zondag 1 en 8 februari zijn alle 50+ers weer welkom bij
de zwetsmiddagen. De beste entertainmentgroepen, tonproaters, en een heerlijk driegangen diner vormen ook dit
seizoen weer de basis voor een topmiddag! Het programma duurt van 14.45 tot 20.00 uur, en de zaal gaat om 14.15
uur open. Entreekaartjes kosten €17,50 per stuk en zijn te
koop aan de bar van ’t BrandPunt.
Programma 1 februari: Applaus, Frank Schrijen, Christel
van den Dungen, Berry Knapen, Zes Kir Nix.
Programma 8 februari: Frank Schrijen, Irma Martens, Jan
Strik, Kitty Goverde, Duo Vreemd.
Kindermiddagen
De kindermiddagen zijn ieder jaar een groot succes. Om
voor iedereen carnaval mogelijk te maken, is er op de
maandag- en dinsdagmiddag van carnaval een heus carnavalsfeest voor de kleinsten onder ons. Dit seizoen vinden de kindermiddagen plaats op maandag 16 en dinsdag
17 februari, van 14.00 tot 18.00 uur. De prijs voor een kinderkaart bedraagt €3,50 (inclusief twee ranja en één zakje
chips), de prijs voor een ouderkaart bedraagt €2,50.
Overzicht carnavalsweek
Vrijdag 13 februari: Fancy Teen Dance Party
Zaterdag 14 februari: After Optocht Party en Brandeliersbal
Zondag 15 februari: Themafeest
Maandag 16 februari: Kindermiddag
Dinsdag 17 februari: Kindermiddag en Sluitingsfeest
Meer info hierover volgt binnenkort en is terug te lezen op
www.brandeliers.nl.
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‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale
woningmarkt met een
vernieuwende, creatieve en
verfrissende kijk op woningpresentatie en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar
om ook uw woning te
verkopen...! Laat u overtuigen
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Prettige feestdagen en veel Woonplezier in onze mooie wijk Brandevoort!
Namens alle medewerkers van ons kantoor wensen wij u prettige en vooral gezellige feestdagen en
ontzettend veel Woonplezier in 2015!
Wij kunnen terugkijken op een uitstekend jaar waarbij wij, mede door onze flexibiliteit, op ieder
gewenst tijdstip al onze huidige opdrachtgevers, woningzoekende en verkopers waarvan we het huis
hebben verkocht naar volle tevredenheid hebben geholpen met het realiseren van hun wensen.
Bent u op zoek naar een makelaar die 24 uur per dag (ook op zaterdag!) voor u klaar staat? Neem
dan contact met ons op om kennis te maken (0492-549055).

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

Dickensnight
tekst: Hetty Aarts / foto’s: Rianne van Lierop en
Vincent Knoops

Het ligt alweer achter ons. Weken werd er naar uitgekeken
en werd het intensief voorbereid. Energie kregen ze ervan;
niet alleen de organisatoren, maar ook de vrijwilligers. Eigenlijk geeft het nu even een leeg gevoel. Er valt iets weg.
Maar wat kan er teruggekeken worden op een geslaagd
gezellig evenement. De weergoden waren het evenement
gelukkig goed gezind. En dat doet toch zoveel. Het was
koud, maar dat kon de pret niet drukken. Immers, iedereen kon zich daarop kleden. Na het ontbijt voor de vrijwilligers in de vroege ochtend, werd er met veel plezier en
betrokkenheid gewerkt aan de opbouw van de markt. Vele
handen werkten krachtig en snel. Rond het middaguur
stonden de kramen dan ook keurig opgesteld. Vervolgens
toverden de deelnemers de kramen om tot een gezellige
etalage, die tegelijkertijd dienst deed als hun kraamwinkeltje. Het Dickensfeest kon beginnen.
Wanneer ik er ’s middags rondloop, krijg ik een blij gevoel
vanbinnen. De kraamhouders hebben het zo naar hun zin.
De glimlach op hun gezicht verraadt hun stemming. Ik ontdek aparte en sfeervolle koopwaar. De portemonnee wordt
veelvuldig tevoorschijn gehaald. Huisjes met een winterse
aanblik, kerstcadeauartikelen, brocante, sieraden en kerststukjes. Lekkernijen, als bijvoorbeeld hartige hapjes en natuurlijk is er glühwein. De optredens en het gezang van de
koren brengt ons terug in de tijd. De kleding en uitstraling,
alles klopt. Er is voor elk wat wils. De bekende roofvogels
natuurlijk, en voor de eerste keer zijn er de schapen. Ik
wacht op het moment dat het gaat schemeren. Ondertussen wordt het drukker en drukker. Als het echt helemaal
donker is, maak ik een rondje langs de huizen. Ik raak geïmponeerd door de schitterende verlichting die langs de
gevels is aangebracht. Met tussenpozen sta ik stil en kijk ik
binnen in de huiskamers. Wat hebben de bewoners er veel
energie en creativiteit ingestopt. Ik moet me bedwingen,
om niet even brutaal aan te bellen. De mooiste kerstbomen aanschouw ik.

De Dickens Family wacht een schone, maar ook best
moeilijke taak om het mooist aangeklede huis in Dickensstijl te kiezen. Vele malen sta ik stil bij het schoolplein en geniet van de Christmas carols. Om zes uur
gebeurt er iets speciaals. Vorig jaar met Dickensnight
konden mensen een Dickenswens inleveren. Maanden
geleden had ze een wens gedaan. En eigenlijk was die
alweer vergeten. Maar dan toch, van de ene op de andere dag werd deze wens zomaar opeens vervuld. Ze is
er nog van ondersteboven: de zesjarige Juultje Verbruggen uit Mierlo, prijswinnares van de Dickenswens 2013.
“Ze droomde ervan om in Dickensstijl over de markt te
kunnen lopen,” vertelt haar moeder. “Ze had de hoop al
laten varen. Totdat we een paar dagen geleden plotseling werden gebeld door de organisatie van Dickens.
Hierna ging alles in een stroomversnelling. Leden van de
Dickens Family zorgden in ijltempo voor de nostalgische
outfit en zie het prachtige resultaat,” zegt moeder Dorine met trots in haar stem. “Toen Juultje gisterenochtend
de kleding voor het eerst zag, wilde ze het meteen aan.”
Een kinderdroom komt uit. En wat geniet dit meisje van
deze dag. Op deze wijze kan de Dickenstraditie ook in de
jeugd voortleven. Na dit unieke moment wandel ik voor
de zoveelste keer langs de kramen. Ik weet niet van ophouden. Weer valt me de tevreden en blijde blikken van
de kraamhouders op. Er komt een koor voorbij. Plotseling staan de vrouwen stil en beginnen hun kerstlied te
zingen. Ik ben vrolijk. En dat gevoel blijft, zelfs wanneer
ik Scrooge ontmoet. De tijd vliegt te snel voorbij. Maar ja,
aan alles komt een eind. Zo ook aan deze twaalfde editie
van Dickensnight. Het was zo gaaf en wat was het weer
een toporganisatie. Natuurlijk ook dankzij de superbetrokken vrijwilligers en deelnemers, die dit evenement
weer mogelijk maakten. Een diepe zucht ontsnapt me.
Op naar het volgend jaar. Dan vindt de dertiende editie
plaats…
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De hobby

Tobias van der Linden: Freestyle BMX
tekst: Cora Brouwer / foto: 3GUNNA

Tobias van der Linden (8) heeft een heel grote hobby: Freestyle BMX, onderdeel Park. Dit
is een jurysport. Het gaat er hierbij om trucs te laten zien als springen, ronddraaien van
de fiets, loskomen van de fiets en combinaties hiervan. En dat alles op een zo vloeiend
mogelijke manier. Je kunt op ramps rijden, maar er is ook Flatland: op een vlakke ondergrond bijvoorbeeld op alleen het achterwiel fietsen. En er zijn ook nog zandbanen, zoals
de Flame Trails in de wijk.

Antoniusbosje
Vanaf zijn derde doet Tobias aan BMX-en. Hij had al eerder
blijk gegeven van enig fietstalent, want toen hij tweeënhalf
jaar oud was, reed hij al op de fiets van zijn zus - zonder zijwieltjes! Het fietsen heeft hij zichzelf eigenlijk aangeleerd.
Het begon in het Antoniusbosje. “Daar waren een paar jongens die zeiden dat ik ook eens naar de crossbaan moest
gaan en daar gaan kijken. Daar ben ik met papa naartoe
gegaan en ik vond het meteen leuk.”
Na vijf jaar beheerst hij al een aantal trucs: “Op mijn achterwiel rijden, met voeten los, en een truc waarbij je van
een schans springt, één hand loslaat en als je weer beneden komt het stuur weer vastpakt. In het begin was dat wel
een beetje eng, maar nu niet meer.” Tobias leert van andere kinderen en van grote namen in de sport. “Ik ontmoet
beroemde mensen bij wedstrijden, ook in het buitenland.
Papa gaf de tip om bekende BMX-ers een handtekening
te vragen. Dat doe ik dan en zo leer ik veel mensen kennen.” We noemen er een paar: Pat Casey, Mat Hoffman, AJ
Anaya, Harry Main, en Kyle Baldock. “Die geven heel veel
tips en leren me trucs.”
Trainingen
“De enige Nederlandse prof-BMX-er is Daniel Wedemeijer.
Dat is mijn trainer en die leert mij heel veel. We trainen vier
keer per week in 040BMX Park in Eindhoven. Dat is een
heel fijne plek om te trainen. Je hebt er een grote baan,
maar ook een kleine en ik vind het gewoon heel fijn daar. Er
zijn quarters, step-ups, bank-to-banks, maar ook oefenbanen. Eén zo’n oefenbaan heeft een bak met schuimrubber.
Als je dan landt, doet het niet zo’n pijn als je valt. Als je je
truc dan een paar keer hebt gedaan dan kun je naar de
volgende baan, de resi. Dat is een zwarte mat met daaronder ook schuimrubber. Als je dan valt, val je niet zo hard,
maar je krijgt er wel allerlei schaafwonden van als je geen
armbeschermers gebruikt.”
Op maat gemaakte fiets
Een BMX-fiets heeft geen standaard, heeft één handrem
en is klein. Als je erop zit, komen je knieën heel hoog. Ze

zijn zo klein en licht, omdat dat fijner is voor de kunstjes.
“Als je veel vaart maakt, dan kun je ook springen en dan
trek je je benen in. Met een lichte fiets gaat dat gemakkelijker dan met een zware.” De trappers zitten hoog en
de remkabels zijn anders opgehangen, zodat het voorwiel
360 graden kan draaien. De fietsen zijn sterk, want bij de
landingen krijgt het frame nogal wat te verduren. Het zadel
zit eigenlijk in de weg en daarom is het zo laag afgesteld.
Tobias heeft van de Sint een op maat gemaakte fiets gekregen. Hij rijdt nu op een 18-inch fiets, terwijl de standaard
20 inch is; er is dus niet veel verkrijgbaar. Paul’s Boutique
BMX in Aarle Rixtel heeft daarom een bijna-replica van
de fiets van Daniel Wedemeijer gemaakt; een superlicht
exemplaar van maar negenenhalve kilo.

Ongeluk
Het is helaas ook een keer mis gegaan. “Ik reed op een box,
een soort tafel, daar spring je op en dan doe je ook een
trucje. Ik deed mijn voeten los, maar toen gleed ik er schuin
vanaf en toen belandde ik heel hard op mijn hoofd en op
mijn tanden. Toen ging ik naar het ziekenhuis. Mijn tanden
lagen eruit en ik was twintig minuten bewusteloos.“ Dit ongeluk heeft niet echt veel indruk gemaakt, zo lijkt het: “Zo
lang als ik kan, blijf ik doorgaan.”
Wedstrijden
Tobias rijdt wedstrijden in binnen- en buitenland. Bij de
Belgische kampioenschappen is hij derde geworden bij
de amateurs, in België een leeftijdscategorie tot en met
twaalf jaar. In Montpellier werd hij vierentwintigste van de
zestig deelnemers in de leeftijd tot en met zestien jaar - hij
was toen de enige jonger dan veertien. Over het algemeen
zijn de amateurs tien, elf of twaalf jaar als ze met de sport
beginnen. Tobias is dus duidelijk een uitzondering.
Het allerliefste zou Tobias prof willen worden. Maar daarvoor is nog een lange weg te gaan. Ik vraag Tobias wat hij
zou willen als hij nooit meer zou mogen fietsen. Dan lijkt
fietsenmaker hem wel wat, en dan natuurlijk bouwer van
BMX-fietsen.

23

Cadeaukaarten koopt
U bij Primera
Maak uw cadeau nog feestelijker en combineer deze met een bijbehorend tijdschrift
Bij een gecombineerde aankoop ontvangt u 25 % korting op het tijdschrift
tegen inlevering van deze bon en een minimaal te besteden bedrag van € 10,( max 2 per klant )

PRIMERA BRANDEVOORT
DE PLAETSE 69
5708 ZK HELMOND

www.primera.nl

...even naar Primera

Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers
Mr. L.C.J. Sars

Echtscheiding
Alimentatiezaken

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
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl
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Kom voor de verandering eens naar restaurant De Cuijt.
Proeven van onze keuken en genieten van de sfeer. En omdat
we t/m december nog jarig zijn, verwelkomen we u graag met
een welkomstdrankje.
Spontaan binnenlopen kan en mag natuurlijk, maar als u
0492- 661323 belt voor een reservering staat het drankje bij
wijze van spreken al klaar.
Graag tot ziens

Jos en Marianne

Met Kerst zijn we op Kerstavond open
en 1 ste en 2de Kerstdag vanaf 12.00 uur. Welkom dus.
Van 28 december t/m 2 januari zijn wij gesloten.

Restaurant de Cuijt Burg.Termeerstraat 50 5731 SE Mierlo
0492 661323 www.decuijt.nl
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GOED SCHEIDEN
HET KAN ECHT
Wie gaat scheiden heeft behoefte aan rust en
zekerheid. Aan goed onderling overleg.
Concrete stappen en overzicht,
zodat jullie weten waar je staat.
Met goede afspraken die
werken in de toekomst.

website aanbieding
Website inclusief:
- Content Management
Systeem (om zelf tekst
en foto’s aan te passen)
Tijdelijk ook inclusief:
- contactformulier
- fotoslider

€ 249,www.b4print.nl • Tel. 06 - 81 89 77 81

Atma yoga
“the power within”

Vast tarief, eerste adviesgesprek gratis.

Emmely Plas
e.plas@2divorce.nl
06 - 3073 8173

Scheiden met begrip

2divorce.nl

Yoga in ‘t Brandpunt, Brandevoort
Power yoga en nu ook
easy flow yoga
Vraag een gratis proefles aan
en kijk voor meer informatie
op www.atmayoga.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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Chill-house
zoekt goede voornemens

Chill-house gaat na ruim tien jaar stoppen. De afgelopen jaren hebben vele kinderen uit Brandevoort uit groep 8 en de brugklas hun vrijdagavond chillend doorgebracht bij Chill-house. In de beginjaren namen de pioniers van Brandevoort initiatieven om onze jonge wijk leefbaar te maken. Onder andere de Brandevoorterdag,
Dickensnight, Kindervakantieweek, Halloweenoptocht en ook Chill-house, toen
nog 12 Plus, zijn in die periode opgezet.
De start was in een noodgebouw in de buurt van de plek
waar nu de Markthal staat. Later verhuisde Chill-house
naar een mooie eigen ruimte in ‘t BrandPunt. Een ruimte
met een uitgebreide muziek- en lichtinstallatie, poolbiljart,
tv, Wii en PlayStation. Er werden activiteiten georganiseerd als bijvoorbeeld air brushen, sieraden maken of een
cocktailavond (alcoholvrij natuurlijk). Er waren enthousiaste jongens die als DJ optraden en de jongelui sloegen
zelfs aan het limbodansen. We organiseerden een fotoshootavond samen met fotoclub Brandevoort en schoonheidspecialiste Ankie Puts als make-up artist. Veel vertier
dus en de kinderen werden vooral ook zelf uitgedaagd om
met ideeën te komen. Zo bleven we namelijk aangesloten
bij de wensen van elke nieuwe lichting en dus bij de tijd.
Vele vrijwilligers zorgden ervoor dat de opgroeiende jeugd
op vrijdagavond ook wat vertier had. Naast het vertier voor
de jeugd was het ook een goede ontmoetingsplek om met
de jongeren in contact te blijven en ze te leren kennen. Ook
kwam de wijkagent af en toe langs om een praatje met de
jeugd te maken. Op die manier was het dan ook makkelijk
om ze op straat aan te spreken als dat eens nodig was.
Misschien was het het dorpse karakter van Brandevoort
dat bijdroeg aan het succes van Chill-house. We groeiden
van tien, vijftien, twintig kinderen naar dertig, vijfendertig,
veertig kinderen per avond. Door de groei van de wijk en
daarmee de groei van de scholen, zagen we het aantal
groepen 8 toenemen. We deden ons best om het aantal
vrijwilligers mee te laten groeien. Het merkwaardige was
echter dat met het toenemen van het aantal kinderen, het
aantal vrijwilligers sterk afnam. Verschillende pogingen
om vrijwilligers te werven waren maar beperkt succesvol.
De argumenten waren talrijk en kwamen uiteindelijk allemaal neer op hetzelfde: te druk en geen tijd. Een oplossing
om maatschappelijke stagiaires in te zetten, had wisselend
succes, maar bood uiteindelijk geen soelaas.
Op dit moment zijn we nog maar met drie vrijwilligers. Vorig schooljaar stonden we soms maar met twee begeleiders op een groep van vijfendertig kinderen. We hebben
helaas moeten constateren dat dit niet meer verantwoord
was en besloten vroegtijdig te stoppen.
Voor het nieuwe schooljaar was de intentie om een door-

start te maken met een nieuw concept. Hiervoor kopieerden we de kindervakantieweekaanpak, waarbij de kinderen
zich via de website konden inschrijven. Onderdeel van de
inschrijving was dat een ouder beschikbaar was om een
avond te begeleiden. Met de kleine vaste kern en hulp van
ouders dachten we dat het mogelijk moest zijn om Chillhouse te laten overleven en naar een nieuwe generatie
vrijwilligers te brengen. We hebben op de basisscholen
en op de Back2school Party geflyerd om Chill-house weer
onder de aandacht van de nieuwe lichting te brengen. De
website werd aangepast en er werden weer drie avonden
gepland. Helaas hebben we op die avonden geen enkel
kind gezien.
Ons rest daarom niets anders dan te besluiten om met
Chill-house te stoppen. Het is jammer maar: het is zoals
het is.
Dus, Chill-house is niet meer!
De laatste vrijwilligers,
Joost, Sandra en Mark

P.S.
Om terug te komen op de titel, mocht een van je goede voornemens voor 2015 zijn om je als vrijwilliger in
te zetten voor onze wijk of ben je door dit artikel geïnspireerd en vind je het jammer dat dit mooie initiatief
verdwijnt, neem dan contact met Sandra Geleijns via
info@chill-house.nl. Meer informatie over Chill-house vind
je op http://www.chill-house.nl/. De betrokkenheid van de
laatste drie vrijwilligers is nog steeds groot en misschien
is reanimatie nog mogelijk. Alleen met een nieuwe generatie vrijwilligers kan Chill-house mogelijk nog nieuw leven
worden ingeblazen.
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GRATIS 2 BOSCH
RUITENWISSERS

Uw auto wordt op 20 punten
gecontroleerd.

IS HET ADRES VOOR:
APK, Banden, Onderhoud, Reparatie,
Aircoservice van alle merken.
In- en Verkoop gebruikte auto’s.

29,50

€

AANBIEDING GELDIG T/M 28 FEBR. 2015
en alleen tegen inlevering van deze bon,
1 bon per klant*.

#

BIJ WINTERCHECK

Dorpsstraat 137-139, 5708 GG HELMOND (STIPHOUT)
T. 0492-534400 / 06-54.33.73.69

INCLUSIEF BTW

BenB 4 foto_s 40 jaar brandevoorter.pdf

1

25-3-2014

13:31:37

* zie voor meer info en voorwaarden www.cooymansautos.nl

OPENINGSTIJDEN: MA. t/m VR. 08.00 - 18.00 UUR
ZA. 09.00 - 12.00 UUR en OVERIGE TIJDEN OP AFSPRAAK
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Het ‘Schevelingetjes’ menu
op woensdag en donderdag € 23,50
Gerechten bestellen van
vrijdag, zaterdag en zondag € 26,50

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

De chevelingse
Kijk voor de diverse gerechten
(ca. 25) op onze vernieuwde site!
in-Loop

107, Helmond
NHELMOND.NLAarle-Rixtelseweg
| TROUWENINHELMOND.NL
Tel: 0492-792444 www.schevelingen.nl
aurantdesteenoven.nl

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

‘Warandelingetjes’menu

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

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

Dier en Dokter
wenst u een
beestachtig goed

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

ier en D

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

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

2015!

24/7

be

reikbaa

r

Wandel mee met onze traditionele nieuwjaarswandeling op 25 januari
Kijk op www.dier-en-dokter.nl voor meer info

–D

Goed voornemen

Kandidaten gezocht

voor Jacques Vriens Jeugd Cultuurprijs
Eén keer per twee jaar reikt de gemeente Helmond de Jacques Vriens Jeugd Cultuurprijs
uit. Kinderen en jongeren van zeven tot en met zeventien jaar komen in aanmerking als ze
een bijzondere prestatie hebben verricht op cultureel gebied. Er zijn twee prijzen te winnen: een juryprijs en een publieksprijs.

Waarom de Jacques Vriens Jeugd Cultuurprijs? Als eerste
wil de gemeente Helmond graag diegene in het culturele zonnetje zetten die een bijzondere culturele prestatie
heeft verricht en een voorbeeld kan zijn voor leeftijdsgenoten in Helmond. Cultuur is zo veel meer dan schilderijen
en viool spelen; het is ook hiphop, dichten, mode, dj, foto,
video, carnaval en nog veel meer.
En waarom Jacques Vriens? Iedereen weet wie de beroemde kinderboekenschrijver Jacques Vriens is. Jacques Vriens
heeft een bijzondere band met Helmond. Hij heeft jaren
in Helmond gewoond en bracht er zijn jeugd door. Hij was
jong in Helmond.
In 2013 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. De juryprijs

ging naar Ilse van Kraaij. Thom Koolen ontving de publieksprijs. Daarnaast kende de jury een extra prijs toe: de stimuleringsprijs, die naar Megan Boon ging.

Nominaties indienen
Kandidaten kunnen worden genomineerd tot en met 20
januari. Meer informatie en criteria voor nominatie zijn te
vinden op: www.helmond.nl/cultuurprijs. De feestelijke
prijsuitreiking vindt plaats op 17 mei. De jury staat ook dit
jaar weer onder voorzitterschap van Jacques Vriens zelf.
Verder zitten in de jury: Martijn Verschuren (instructeur en
choreograaf bij Unity Eight), Fons Jacobs (oud burgemeester van Helmond), Jolijn Brouwers (ArtEvent en cultureel
ondernemer), Olga Ferwerda (Literair Café) en Mieke Chatrou (Cultuurcontact).

Vacature
Stichting Wijkblad Brandevoorter Courant is een groep gedreven vrijwilligers die 10x per jaar een prachtig
wijkblad verzorgt. Voor en door wijkbewoners. Om nog meer slagkracht en kwaliteit te leveren, zijn we binnen onze werkgroep momenteel op zoek naar een nieuw:

redactielid

Ben je betrokken bij je wijk?
Wil je graag vrijwilligerswerk doen, maar weet je niet
goed wat?
Schrijf je graag, of wil je dat talent ontwikkelen?
Meld je dan aan voor de redactie van de Brandevoorter Courant. Wij zoeken iemand die graag artikelen

schrijft over de wijk. Van interview tot sfeerverslag,
van nieuwsbericht tot achtergrondverhaal.
Interesse? Stuur een e-mail naar redactie@brandevoortercourant.nl en we nodigen je graag uit voor
een kennismakingsgesprek.
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Droomhuis bouwen?

Brandevoort
“Thuis in Helmond”
2

285 m
vanaf
,€ 92.000
excl. btw

De beste wensen voor 2015

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

Actief in Mierlo, Brandevoort,

Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout

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

Even de wijk uit
Blaaskapel Doar zin ze heeft er zin in
Blaaskapel Doar zin ze uit Brouwhuis bestaat bijna drie jaar.
Als beginnende blaaskapel hebben zij als taak gesteld, een
gevarieerd stukje muziek in te studeren en zo snel mogelijk
hun kunnen in het openbaar te laten horen. De bedoeling is
het hele jaar door tijdens verschillende activiteiten en natuurlijk, een knipoog naar carnaval kunnen zij niet vermijden. Een vaste binding met een carnavalsvereniging gaat
“Doar zin ze” niet direct aan.
Blaaskapel Doar zin ze is volop met de repetities bezig en
hoopt een aanwinst te zijn in de toch wel erg mager bezette blaaskapellenwereld van Helmond. Als nieuwkomer
heeft de kapel een prachtige repetitieruimte gevonden in
Brouwhuis, waar een elftal muzikanten erg enthousiast een
leuk repertoire instudeert. Muziek die herkenbaar is en prettig in het gehoor ligt. De opzet van kapel Doar zin ze is niet
commercieel en het belangrijkste is sfeer creëren en gezelligheid onderling.
Iedere woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur is kapel
Doar zin ze bezig in gemeenschapshuis De Loop in Brouwhuis. Muzikanten die interesse hebben of zich graag willen aansluiten bij een gezellige club mensen, zijn op een
repetitieavond natuurlijk van harte welkom. Trompettisten
en zwaar koperblazers kunnen zij goed plaatsen. Ook het
slagwerk kan wat uitbreiding gebruiken. Overige muzikanten hoeven dus niet lang meer te zoeken: kom gerust eens
langs, of bel 51 76 65 voor meer informatie over blaaskapel Doar zin ze. De muziek, gezelligheid en repetitieruimte
levert blaaskapel Doar zin ze, een instrument moet je zelf
meenemen. Misschien tot ziens?
Natuurfilms in de Cacaofabriek op 8 januari
Op donderdag 8 januari organiseert IVN-Helmond samen
met HCC een gezamenlijke filmavond in de Cacaofabriek op
Suytkade.
Dit belooft een bijzonder spectaculaire avond te worden
omdat beide filmers van Hobbyclub HCC landelijk maar zeker ook regionaal bekende en geliefde maten zijn.
De filmvertoning gebeurt grotendeels via 3D presentatie
op mega beeldschermen en pretendeert ongekende details
van insecten,vogels en andere natuur te bieden.
Wegens beperkte zaalcapaciteit is het noodzakelijk om
plaatsen te reserveren.
Dit kan zolang de voorraad strekt via jvm@jvm-digitaal.nl.
Aanvang 20.00 uur.
Talentenjacht
in samenwerking met café-bar De Bascule Helmond en met
ondersteuning van het programma Aaron D. On Air op Omroep Helmond gaan wij een nieuwe grootse talentenjacht
opzetten: 0492 Zoekt The Voice! Vanaf januari De talentenjacht van Helmond!
Dit omdat wij vinden dat er in Helmond te weinig mogelijk-

heden worden geboden voor nieuw talent om zich te presenteren en profileren. Wij willen aanstormend zangtalent
graag een podium bieden.
Vanaf 16 januari zal 0492 Zoekt The Voice elke vrijdagavond
plaatsvinden bij café-bar De Bascule aan het Havenplein in
Helmond. Een vakkundige jury waarin ook landelijk bekende
namen als Jill Helena, Ralf Mackenbach, en Johnny Rosenberg plaatsnemen zullen de kandidaten beoordelen en waar
nodig coachen en opbouwende tips meegeven.
De talentenjacht bestaat uit vijf voorrondes, twee halve finales en een finale op 20 maart. Er zijn verschillende prijzen te winnen, waaronder een professionele studio opname
met een eigen single release en bijbehorende videoclip als
hoofdprijs.
Deelname is geheel gratis.

Hoe gezond ben jij? Laat je testen op 10 januari
Het nieuwe jaar komt eraan. Eerst nog even lekker genieten
van de feestdagen en daarna komen weer die goede voornemens. Wat worden jouw goede voornemens? Stoppen
met roken? Meer bewegen? Gezonder eten? Minder stress?
We willen allemaal graag werken aan een gezonde levensstijl. Maar hoe gezond zijn we nu eigenlijk? Kom daar op 10
januari achter! De buurtsportcoach van Stichting Jibb helpt
jou met je goede voornemens door een gratis algehele gezondheidscheck aan te bieden tijdens de Meet, Weet en
Beweeg-bijeenkomst op 10 januari bij Body Business.
Wethouder De Leeuw: “Ik ben heel graag ambassadrice
van de Meet, Weet en Beweeg-bijeenkomst. Ik open de dag
graag door mezelf als eerste te laten testen. Ik hoop dat het
voor veel mensen een mooie start is naar een gezondere
leefstijl.”
Om dit te kunnen organiseren zocht de buurtsportcoach
samenwerking met verschillende professionals in de wijk.
Denk hierbij aan wijkverpleegkundigen (ZuidZorg), fysiotherapeuten (Fysio Rakthof), podotherapeuten (Itz), fitnessinstructeurs (Body Business), diëtisten (Elkerliek ziekenhuis
en In Balans) en een huisarts. Deze mensen delen graag
hun kennis met jou en testen je op je suikerspiegel, bloeddruk, conditie, BMI, longinhoud en voetafwikkeling. Naast de
testjes krijg je ook een leuke workshop over gezonde voeding, ga je ervaren dat bewegen heel leuk is en kun je vragen stellen aan huisarts Thijs Kommers.
Iedere volwassen inwoner van Helmond is welkom en deelname is gratis! Inschrijven is wel verplicht en kan op jibbhelmond.nl. Hier lees je ook meer informatie over deze fantastische middag.
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Boutique 4MORE

Wij wensen u
een
gelukkig 2015!

Verstand van Brandevoort
Gevoel voor mensen

SALE
maat 34 t/m 46

T 0492-55 99 88

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

www.boutique4more.nl

kado
ideeën
december

schilderwerk binnen en buiten
onderhoudswerken
bel gerust voor vrijblijvende prijsopgave

outdoor sport
fitness
wintersport
reizen
equipment
kleding
wandelschoenen

Zondag
Zondag
30 december
november
21
geopend
geopend
12-17 uur
12-17
uur

Kijk voor meer
informatie
www.adventurestore.nl

wintersport
winter
sport

outdoor

sport

fitness

Forelstraat 11, 4706 EG Helmond
Telefoon 0492 - 54 43 78
Mobiel 06 - 51 16 99 97
E-mail: c.verhoeven6@chello.nl
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
*Acties niet i.c.m. aanbiedingen en gasvullingen/gastanks, geen klantenzegels. Geldig tot en met 31-12-2014. Prijzen in Euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

kijk voor ideeën in de nieuwe brochure
of op www.adventurestore.nl
like ons op www.facebook.com/adventurestore.helmond

Kinderpagina
Naam:
adres:			
leeftijd:
jaar

postcode:
jongen/meisje

Lever je kunstwerkje
voor 22 januari in op
Oud Brandevoort 10,
onder vermelding van je
naam, adres en leeftijd.
Tip voor het inkleuren:
Download de kleurplaat en print hem uit.
Het papier is namelijk
te glad om fijn te kunnen kleuren. Plak liever
geen stickers, glitters
en ander leuks (diks)
op de kleurplaat.
Inzendingen worden
niet geretourneerd.
De prijzen worden
aangeboden door:

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

Helaas waren er GEEN
inzendingen vorige
maand dus ook geen
prijswinnaars.
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Activiteitenkalender
Januari
Datum
04 jan
04 jan
10 / 17 jan
23 jan
24 jan
27 jan

Activiteit
Video Classic Dance Party
Presentatie Brandevoorter en groepering 2014 Nieuwjaarsreceptie
Eerste en tweede zwetsavond
Single Café
Hoet Koetuur
Liederentafel

Tijd
20.30 – 1.00 uur
14.30 uur		
Vanaf 19.45 uur
20.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

Februari
Datum
01 febr
08 febr
13 - 17 febr
18 febr

Activiteit
Eerste zwetsmiddag 50+
Tweede zwetsmiddag 50+
Carnaval
’t BrandPunt gesloten

Tijd
14.45 uur
14.45 uur

09 jan
30 jan
06 febr
27 febr

Inleveren kopij nr 01
Distributie BC nr 1
Inleveren kopij nr 02
Distributie BC nr 2

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

Hockeyclub Mierlo
start met trainingsgroep G-hockey
G-hockey is bedoeld voor kinderen van acht tot en met
dertien jaar, niet rolstoelafhankelijk, bij wie de verstandelijke beperking van dien aard is, dat meedoen met leeftijdgenoten in het reguliere hockey lastig is. Het doel van Ghockey is om spelenderwijs de basisvaardigheden van het
hockey te leren en uiteindelijk wedstrijden en toernooien
te spelen. Hierbij staan spelplezier en geloof in eigen kunnen voorop: we gaan uit van de mogelijkheden van elke
individuele hockeyer. Daarnaast wil hockeyclub Mierlo de

integratie van kinderen met een verstandelijke beperking
binnen de club bevorderen; het moet voor alle leden vanzelfsprekend worden om kinderen met een verstandelijke
beperking te ontmoeten.
Ouders die belangstelling hebben om hun kind deel te laten nemen aan deze trainingen wordt verzocht een e-mail
te sturen naar ghockey@hcmierlo.nl. Zij ontvangen dan
een vragenlijst en meer informatie over de trainingen.

Brandjes
Te koop: 2 vouwgordijnen met systeem ‘in between’ 122 x 214 hoog.
ZGAN. Crèmekleur. €200,-.
Telefoon: 06 172 129 30.
Vroeger waren er veel tabaksverwerkers in Brabant.
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Ik zoek naar gegevens uit
deze industrie, zoals foto’s,
sigarenbanden en sigarenkistetiketten. Porto wordt
vergoed. Herman Jansen,
Stevenskamp 303, 8111
AZ Heeten, 0572 35 72 32,
wecheltie@ziggo.nl.

Bridgeclub ’t Houtse Slem
start bij voldoende belangstelling in januari met een
bridgecursus voor beginners op woensdag- of donderdagochtend of donderdagavond bij D’n Huijsakker
(achter RABObank, Hoofd-

straat in Mierlo-Hout). De
cursus bestaat uit minimaal 12 lessen van twee
uur. Cursuskosten €40,exclusief lesboek. Info:
p.vanlangeveld@upcmail.nl
of bellen met Petra: 52 03 83

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@politie.nl of
patrick.de.vogel@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
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
“Nieuw Leven” - Leen van Leuken & Imke Bijnen
50 47 12
“Helmond” L. Daamen, M. Daamen-de Jong,
W. van Melis-van Hout, L. Backx
53 28 00
“Geldrop - Mierlo - Brandevoort”
Madelon Janssen - Tea Bijlsma
06 - 51 24 93 50
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
Speltherapie Brandevoort - Miranda Mulders
06 - 55 34 84 60
Psychologie-haptotherapie – VidaSense 
66 73 79
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, Tarbotstraat 18
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/in-de-wijk.html
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