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Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/helmond

Ook bij u in de buurt

Workshop
‘Het nieuwe bankieren’

Wij leren u in een dagdeel hoe u uw bankzaken veilig, gemakkelijk en snel kunt regelen waar en wanneer het 
u uitkomt. Stap voor stap nemen wij u mee in het Rabo Internetbankieren. Ook gaan we aan de slag met uw 
smartphone en/of tablet en laten we u zien wat u allemaal zelf kunt regelen.

De workshop bevat de volgende onderdelen:
1 Veiligheid

2 Internetbankieren (basis)

3 Optie 1: Internetbankieren (verdere uitleg)

 Optie 2: Mobiel bankieren (Ipad en smartphone)

De workshop start om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.  

Aanmelden kan via www.rabobank.nl/helmond of telefonisch  

via (0492) 594 594.

Alle leden van Rabobank Helmond kunnen de workshop ‘Het nieuwe 

bankieren’ volgen, zonder enige kosten. Het is echter wel van belang dat 

u beschikt over de basiskennis Windows.

Locatie Wijkhuis ‘t Brandpunt, Brandevoort
• donderdag 26 maart

• donderdag 9 april

• donderdag 15 oktober

• donderdag 29 oktober
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Facebook 13
Patrick Reniers kwam op het idee om de Facebookgroep ‘te koop/ge-
vraagd Brandevoort’ op te zetten. Op de ‘te koop/gevraagd’ groep kun 
je spulletjes aanbieden of vragen. Heb je een eetkamertafel, of winter-
sportkleding en wil je daar toch een (kleine) vergoeding voor terugzien, 
dan kun je die op deze groep plaatsen.

 
Ondernemer 15
Al sinds zijn jeugd zijn karten en autoraces zijn grote hobby en sinds 
2000 heeft Guido Verhulst een eigen raceauto. Om van zijn passie zijn 
beroep te maken, is maar een kleine stap en daarom start hij in 2014 zijn 
eigen bedrijf in autobanden en velgen. Vanuit zijn huisadres in Brande-
voort is de naam voor zijn bedrijf al snel gevonden: Bandenvoort.

Wonen op maat 17
De Wijkraad is door enkele senioren in Brandevoort benaderd over de 
ontwikkelingen met betrekking tot seniorenwoningen. De grote garage 
of de verzorgde tuin. Het kunnen wooncriteria zijn die u liever niet op-
geeft, omdat u de buitenruimte niet kunt missen of te gehecht bent aan 
de hobbyruimte. Maar de grootte van uw huidige woning brengt u tot 
twijfelen om te verhuizen.  

Fotoclub 19
Fotoclub Brandevoort houdt dit jaar haar tiende fototentoonstelling in 
’t BrandPunt. Deze tentoonstelling is te vinden in de grote zaal van ’t 
BrandPunt: op vrijdag 20 maart van 19.30 tot 22.00 uur, zaterdag 21 
maart van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 22 maart van 11.00 tot 16.00 uur. 
De toegang is gratis.
 

Sportpark 25
Van een kale loods die dienst deed als kleedkamer en maar twee vel-
den, tot het Sportpark zoals het er nu staat. Jan van Loon, die vanaf  
1 maart afscheid neemt als voorzitter van Stichting Sporten en Bewe-
gen Brandevoort, heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het 
Sportpark. Tevreden kijkt hij terug op negen jaar voorzitterschap.

En verder: 
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ZOEKT U
BOMEN OF PLANTEN?

De Groenspecialist bij uitstek.
Ruim 40 jaar Tuincentrum-boomkwekerij

PETEr vAN GENNiP

Voor plant- snoei,- bemesting of ander advies, u kunt
altijd bij ons terecht, daar zijn wij in thuis en vertrouwd.

 
Nu ideale tijd om KALK te strooien op gazon en borders.

Laat u eens deskundig adviseren door uw
DCM organische meststoffen adviseur. 

Medevoort 29, Helmond 0492 - 546077
Op Brandevoort, internet: www.petervangennip.nl

Open: maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur,
zaterdag tot 17.00 uur.

ACTIE VAN DE MAAND

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

smitsensmits.nl

Nu bij alle vouwgordijnen:

50% korting
op elk tweede vouwgordijn!*

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Lever deze advertentie bij ons in 
en ontvang een leuke attentie!

*vraag naar de actievoorwaarden

Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

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

--
--

--
--

--
--

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

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding 
en ontvang een cadeau t.w.v. € 25,- 

bij de start van de zorg

WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL         040 - 206 44 44

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

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

--
--

--
--

--
---

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

Kraamzorg Homecare

T 040-7511585   M 06-50849780   E info@het-koetshuis.nl

Interieurwerken & Architectuur

WWW.HET-KOETSHUIS.NL



5

tekst: de redactie / lezersfoto: Kristel Meulendijks

Er begint schot te komen in het initiatief een winkelpand in te richten als tentoonstellings-
ruimte voor kunst annex informatiecentrum. Bij het ter perse gaan van deze editie werd 
volop geschilderd en gestuct om de ruimte er fraai uit te laten zien. En dat allemaal op 
basis van vrijwilligheid door de initiatiefnemers en een plaatselijk schildersbedrijf. We ho-
pen dat wijkbewoners, maar ook bezoekers van buiten Brandevoort regelmatig op bezoek 
zullen komen. En wellicht zijn er meer  plannen te bedenken voor een creatieve oplossing 
van de leegstand.

Veiligheid scholieren
De gemeente heeft besloten om tussen 07.00 en 08.30 uur delen van de Schootenseweg, 
de Veedrift, Berenbroek en Medevoort af te sluiten. Dit om de route naar school voor 
leerlingen van het Carolus Borromeus College veiliger te maken. In de toekomst zal het 
viaduct over de Helmondweg totaal voor gemotoriseerd verkeer worden afgesloten door 
het plaatsen van een tractorsluis.

Redactioneel

Februari 2015
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Onbeperkt fitness tot wel - maanden 7!R korting

Gezellig bowlen 7!R korting op een uur bowlen

Check de voorwaarden op wwwVdebrugactiveVnlKAH

SPAAR BIJ ALBERT HEIJN 
BRANDEVOORT VOOR KORTINGA 

Health Spa -!R korting op behandelingen

Bowlen B Grillen €7ND pVpV korting in het weekend

Arkweg -D&M | 7M-& PD Mierlo | TV !19, D |M 44 4! | info@debrugactiveVnl | wwwVdebrugactiveVnl
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Zondag 8 maart - Optreden zanggroep Generation uit 
Mierlo
Zie voor meer informatie elders in deze editie.

Zondag 15 maart - Kindervoorstelling Houtse Toneel 
De Houtse Toneelgroep bestaat 40 jaar! Zondag 15 maart 
speelt Het Houtse Toneel in ‘t BrandPunt de kindervoor-
stelling Liefde voor een varken. De voorstelling start om 
11.00 uur en duurt naar verwachting tot ongeveer 13.00 
uur.

Het verhaal gaat over slagerij De Gier, die aan het dorps-
plein ligt. Naast de slagerij wonen de buren mijnheer Bolle, 
mevrouw Beetjes en buurjongen Boris. Maar naast men-
sen leven er op het pleintje ook diverse straatkatten die 
alleen maar belangstelling hebben voor het lekkere vlees 
van de slager. De hele dag loeren ze rond en proberen ze 
het vlees te pakken te krijgen.
Het wordt de katten echter niet gemakkelijk gemaakt. De 
slager heeft namelijk een waakhond, Bullepees, en die 
waakt dag en nacht over de winkel. Op een dag komt er 
een nieuwe huisgenoot bij Slager de Gier wonen. Het is juf-
frouw Snuitje, een charmant en stijlvol varkentje. En deze 
juffrouw Snuitje gaat een belangrijke rol spelen in het le-
ven van de slager…

Deze jubileumkindervoorstelling is geschreven door Jan 

Smeets. De regie is in handen van Miranda Hoskens. Zie 
voor meer info en entreekaarten www.brandpunt.info.

Woensdag 18 maart - Verkiezingen Provinciale Staten en 
waterschappen
Op woensdag 18 maart 2015 kunt u in ’t BrandPunt uw 
stem uitbrengen voor de verkiezing van de Provinciale Sta-
ten en het bestuur van de waterschappen. Laat uw stem 
niet verloren gaan.

Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 maart - Tentoon-
stelling Fotoclub Brandevoort
Zie voor meer info elders in de BC.

Zaterdag 28 maart - Concert Druzhba en De Brabant-
zangers 
Zie voor meer informatie elders in deze uitgave.

Niet vergeten:
Iedere woensdag - Rikken (van 20.00 tot 22.30 uur)
Donderdag 5 en 19 maart - Breiclub (vanaf 13.30 uur)
Dinsdag 10 en zaterdag 28 maart - De Naaiclub 
Dinsdag 24 februari 2015 - Liederentafel (vanaf 20.00 uur)
Vrijdag 27 maart - Seniorenconvent (vanaf 13.30 uur)
Vrijdag 27 maart - Single Café (vanaf 20.30 uur)
Dinsdag 31 maart - Liederentafel (20.00 - 22.00 uur)

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege

Met veel enthousiasme kondigen we de eerste Brande-
voorter Pubquiz aan. Op vrijdag 6 maart, vanaf 20.15 uur, 
kun je in ’t BrandPunt met je vrienden strijden voor de eeu-
wige roem. Deze quiz houden we in onze gezellige ont-
moetingsruimte. Tim, onze plaatselijke komische Belg, zal 
met een kwinkslag hier en daar de avond presenteren!

Wie weet het meest?
De Pubquiz bestaat uit acht ronden van tien vragen. Vra-
gen over Brandevoort, Helmond, Nederland en de rest 
van de wereld op het gebied van muziek, wetenschap, 
cultuur, sport en weetjes en een aantal meer praktische 
onderdelen komen die avond aan bod. Internet raadple-

gen is niet toegestaan. Wel mag de groep overleggen. 

Aanmelden
Je kunt je aanmelden in groepen tot maximaal vier perso-
nen voor €1,- per persoon. Verzin zelf een ludieke naam 
voor je team en geef die schriftelijk door met de namen 
van de deelnemers en het inschrijfgeld op de avond zelf 
voor 20.00 uur aan de bar van het ’t BrandPunt. 

Dit wil je toch niet missen? Pak als de wiedeweerga je 
agenda en noteer 6 maart: pubquiz! 

Tot dan!

Nieuw in Brandevoort 
Pubquiz
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• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

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

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

 

www.landvanoz.nl

Weer met plezier naar school

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

 
 
 
 

Schakel Klusmeester in voor 
 
Onderhoud,  Renovat ie  
Verbouwingen,T immerwerk ,  
Schi lderwerken 

 
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  
6125

Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond  |  Tel  0492-667379
Raiffeisenstraat 11  |  5611 CH  Eindhoven  |  Tel 040-2668580

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

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

...omdat ‘t gaat om mensen.

SAMEN UW BOUWPLAN TOT EEN SUCCES MAKEN!

 • Begeleiden van bouwproces
 • Vroegti jdig 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 

Vraag een gratis proe� es aan 

en kijk voor meer informatie 

op www.atmayoga.nl

Atma yoga
“the power within”

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

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

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

www.BBig-Design.com
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Gemeenten moeten flink bezuinigen, zo ook Helmond. In de 
begroting voor 2015-2018 heeft de gemeente zich een be-
zuinigingsopdracht gesteld van ongeveer tien miljoen euro. 
De Wijkraad heeft deelgenomen aan de stadsgesprekken be-
treffende de geplande bezuinigingen. Een veel voorkomende 
opmerking was het efficiënter gebruikmaken van accom-
modaties en daar waar mogelijk combineren van activiteiten 
en evenementen. Aangezien Helmond de huiskamer van de 
Peel wil zijn, is het zaak ook met de omliggende dorpen en 
kernen te overleggen. Dat er bezuinigd gaat worden, is nu al 
merkbaar. Zo is het jaarlijkse impulsbudget voor bewoners-
initiatieven gestopt. De provincie heeft een subsidieregeling 
in het leven geroepen die op het gemeentelijke impulsbudget 
lijkt. Er zijn de komende twee jaar vier perioden waarin een 
aanvraag gedaan kan worden, namelijk: van 2 maart tot en 
met 1 april, van 15 september tot en met 15 oktober, en in 2016 
van 1 maart tot en met 1 april en 15 september tot en met 14 
oktober. 
Deze ‘doe-budgetten’ zijn beschikbaar voor kleine projecten 
die de leefbaarheid versterken. Voor een project kan maxi-
maal de helft (met een maximum van €5000,-) aan subsidie 
worden gegeven. Met deze regeling wil de provincie kleine 
initiatieven steunen, die anders vaak niet van de grond ko-
men. En dan vooral projecten van inwoners zelf, die zonder 
financiële steun niet gerealiseerd kunnen worden.

“Vaak hebben mensen heel goede ideeën, want ze weten zelf 
heel goed wat nodig is om hun omgeving te verbeteren. Dat 
zijn plannen die niet eens zo veel geld kosten en heel goed 
zijn voor de leefbaarheid. Daar is deze regeling voor bedoeld,” 
zegt gedeputeerde Brigitte van Haaften. Bij het toekennen 
van de subsidie wordt een nieuwe manier van beoordelen 
gebruikt. Nadat de inschrijftermijn is gesloten, worden alle 
plannen die voldoen aan de eisen van de provincie, ook door 
alle indieners beoordeeld. Zij krijgen elk vijf (geanonimiseer-
de) plannen uit een andere regio ter beoordeling voorgelegd, 
die ze mogen ranken. Als er meer aanvragen binnenkomen 
dan het budget toelaat, vallen de plannen met de laagste 
ranking af. De provincie heeft aangegeven dat ideeën via 
wijk- of dorpsraden kunnen worden ingediend. Daarom no-
digen we iedereen die goede ideeën heeft contact met de 
Wijkraad op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

Veiligheid
Wij maken ons verder zorgen over het groeiend aantal ver-
nielingen en minder leuke voorvallen. De BC-cover van janu-
ari was geen ijspegel, maar een voorbeeld van dergelijke ver-
nielingen aan het station. BJ-Brabant, LEVgroep, Stuurgroep 
Jeugd en Jeugdwijkraad werken intensief samen en proberen 
in contact te blijven met diverse groeperingen en groepen. 
Door ProRail is toegezegd dat op het station het cameratoe-
zicht aanzienlijk wordt uitgebreid. 
Een tweetal politiemensen in opleiding heeft Brandevoort 

uitgekozen als studieobject omdat werd vastgesteld dat in 
onze wijk veel auto-inbraken plaatsvinden. We willen de be-
woners van De Veste en Schutsboom waarschuwen en erop 
aandringen om niets in geparkeerde auto’s achter te laten. 
Naast de Buurtpreventieteams in De Hoeves en De Erven, is 
een derde Buurtpreventie opgestart in De Veste. Een mooie 
manier van samenwerking tussen bewoners, politie en stads-
wacht om de wijk nog veiliger en leuker te maken. Mocht in 
uw straat behoefte zijn aan Buurtpreventie, neem dan gerust 
contact met ons op. 

Bereikbaarheid centrum
Om het centrum goed bereikbaar te houden tijdens sneeuw-
val zijn afspraken gemaakt met een firma om voor tijdige rui-
ming te zorgen. We hebben onlangs gezien dat dit goed ge-
werkt heeft. We zoeken nu naar een vorm van cofinanciering 
van deze activiteit. Het wijkhuis heeft al aangegeven mee te 
willen doen en we hopen dat ook de winkeliers een deel voor 
hun rekening gaan nemen. 

Diverse wijkontwikkelingen
Op 6 februari hebben De Brandeliers, onder muzikale bege-
leiding van De Brandoleros, hun nieuwe vlag gehesen in de 
mast bij de Markthal. Voor het Gezondheidscentrum wordt 
een tweede vlaggenmast geplaatst.
De loods aan Diepenbroek 4 is inmiddels in gebruik bij de jon-
geren. Met de gemeente is afgesproken dat de loods in ieder 
geval tot de zomer gebruikt kan worden. Daarna wordt beke-
ken wat nodig is om op een veilige wijze een langer gebruik te 
kunnen garanderen. Het is de bedoeling dat de loods daarna 
nog circa drie jaar kan worden gebruikt. De Wijkraad wil daar-
bij nadrukkelijk kijken of ook de senioren erbij kunnen worden 
betrokken met bijvoorbeeld een hobbywerkplaats.
In januari heeft de gemeente een erg goed bezochte infor-
matieavond georganiseerd waar uitleg werd gegeven over 
de definitieve aanleg van de Ecozone. De werkzaamheden 
zijn ondertussen gestart en het belooft een prachtig ge-
bied te worden. Over het vissen in de Ecozone wordt door 
de Wijkraad overleg gevoerd met vertegenwoordigers van 
de gemeente. We hopen hierover binnenkort duidelijkheid te 
hebben.

Brede Wijkraad
Tot slot wijzen we u erop dat op dinsdag 3 maart een bijeen-
komst van de Brede Wijkraad plaatsvindt. Daar zullen naast 
het Dagelijks Bestuur van de Wijkraad en vertegenwoordi-
gers van de verschillende commissies ook vele anderen aan 
deelnemen, zoals de scholen, politie, stadswacht, gemeente, 
winkeliersvereniging, ondernemers, Gezondheidscentrum,  
‘t BrandPunt, Brandevoort In Actie, het Sportpark enzovoort. 
Deze bijeenkomst is (zoals al onze bijeenkomsten) openbaar 
en we nodigen u dan ook uit eens op de publieke tribune 
plaats te nemen!

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Holke Flapper
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Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350

Madelon Janssen
Tea Bijlsma

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

Verstand van Brandevoort
 Gevoel voor mensen

 
   T 0492-55 99 88  

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

Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer

Koeriersdiensten
Chauff eursdiensten

Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer

78.11.22
www.taxicentralebrandevoort.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
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Zanggroep Generation Mierlo treedt op zondag 8 maart 
om 14.00 uur op met hun show MuziekCafé in ‘t BrandPunt. 
Het verhaal speelt zich af in het café waar de levensver-
halen loskomen. Van een arme zwerver die warmte zoekt, 
een gesettelde zakenman die er genoeg van heeft tot da-
mes die op zoek zijn naar een man. Dit alles gegoten in een 
muzikale show waar u als publiek geen spijt van krijgt. Het 
repertoire varieert van Caro Emerald tot Marco Borsato en 
van Michael Bublé tot Guus Meeuwis. Engelstalige num-
mers en Nederpop wisselen elkaar evenredig af. En als u 
wilt kunt u nog meezingen ook.

De muzikale leiding van de show is in handen van dirigent 
Winny Eijsbouts. De choreografie wordt verzorgd door 
Francine de Lau. De begeleiding wordt verzorgd door een 
combo bestaande uit piano, gitaar, basgitaar en drums. 
Hierdoor krijgt het geheel nog meer body en swing.

De zanggroep Generation Mierlo bestaat uit zesendertig 
leden die iedere maandagavond met veel enthousiasme 
repeteren in Het Patronaat te Mierlo. De gezelligheid gaat 
prima samen met het ook serieus instuderen van de ver-
schillende muzieknummers. Met onze wekelijkse repetities 
en enkele optredens per jaar geven we hier vorm aan. We 
bestaan uit een vijfstemmig koor waarbij de alten, mez-
zo’s, sopranen, bassen en tenoren worden gevormd door 
een bijna evenredige verhouding van mannen en vrouwen 
hoewel we zeker nog wel wat mannen kunnen gebruiken.
Entreekaarten zijn in de voorverkoop en één uur voor aan-
vang van het concert te koop bij ’t BrandPunt. En ook elke 
maandagavond tussen 20.00 en 22.30 uur in het Patro-
naat te Mierlo of via info@generationmierlo.nl. Zanggroep 
Generation Mierlo wenst u een prettige show toe.

Concert Generation

Wilt u eens genieten van een gevarieerd korenprogramma? 
Op 28 maart bent u van harte welkom bij het gratis concert 
van mannenkoor De Brabantzangers en het koor Druzhba 
in ’t BrandPunt. In dit gezamenlijk concert nemen zij u mee 
op reis door een deel van Europa. Waar Druzhba u laat 
genieten van vredige koorzang uit Oekraïne en Rusland, 
zullen de Brabantzangers u een palet van diverse kleurige 
liederen uit Nederland, Duitsland en Engeland presente-
ren. Even wordt de oceaan overgestoken naar Amerika en 
naar Afrika.

Muziek uit Oost-Europa
Het koor Druzhba is inmiddels een goede bekende in het 
culturele leven van Brandevoort.
De vaste repetitieavond is op woensdag in ’t BrandPunt. 
Het koor heeft in de vier jaar van haar bestaan al diverse 
concerten in een uitverkochte grote zaal van het wijkhuis 
gegeven. Het laatste concert was op 17 december, samen 
met het professionele muziekensemble Uzory uit Oekra-
ine. Veel inwoners van Brandevoort hebben al kennis ge-
maakt met de prachtige muziek uit Oost-Europa, als lid 
van het koor, maar zeker ook als toehoorder. Nu dus weer 
een kans om te genieten van de warme klanken van vro-

lijke, maar ook van melancholische en kozakkenliederen.

Het koor Druzhba kent voor een gemengd koor een unieke 
samenstelling. De mannenstemmen zijn in de meerder-
heid en dat tref je heel weinig aan in gemengde koren.
Dat betekent dat het koor een mooie balans en een warme 
klank heeft, zaken die juist zo typisch zijn voor de liederen 
die we zingen. Aan de uitspraak wordt veel aandacht be-
steed door de dirigent, Inna Ogarok, die haar roots heeft 
in Oekraïne.

Gevarieerd repertoire
De Brabantzangers is een mannenkoor, wat al bij voorbaat 
een garantie is voor warme klanken. Dit zal duidelijk wor-
den als geluisterd kan worden naar de liederen die het koor 
op het programma heeft staan. De leden van dit koor ko-
men uit de hele regio Eindhoven. 
De veertig leden van dit koor staan garant voor een volle 
en harmonieuze koorklank.
Het koor staat onder leiding van Ad Broeksteeg.

Overtuig uzelf en wees op 28 maart om 20.00 uur onze 
gast bij dit gratis concert. U zult er geen spijt van krijgen.

Gratis concert
Druzhba en De Brabantzangers
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APPARAAT DEFECT, 
MAAR NIET BIJ ONS GEKOCHT?

Geen probleem, wij bieden u de Beste Service!

WIJ REPAREREN ALLE A-MERKEN!

MAAR NIET BIJ ONS GEKOCHT?

Hoofdstraat 105     5706 AK  Helmond     Tel 0492 539405     info@woutvanvlerken.nl     www.electroworldwoutvanvlerken.nl

All inclusive bowlen K grillen
. f uur bowlen
. 2 uur grillen
. onbeperkt drank

Ma t8m do € 34T5O | Vrij t8m zo € 39T5O
Kinderen t8m ff jaar halve prijs|

Arkweg 3.f7 | 573f PD Mierlo | T6 O492 . 67 88 8O | www6debrugactive6nl

Ook leukals bedrijfs.uitje|
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tekst: Marc Dekkers

Facebookinitiatief
‘te koop/gevraagd Brandevoort’

De persoon achter de groep
Patrick Reniers is gelukkig getrouwd met Sonja Reniers 
en woont samen met hun vijf kinderen sinds anderhalf 
jaar aan de Balsbeemden. Zijn vrouw heeft een kapsa-
lon aan huis. Sinds een langere tijd is hij lid van de weg-
geefhoek Brandevoort op Facebook. Omdat hij ook altijd 
spullen heeft waarvoor hij nog wel iets van waarde te-
rug wil ontvangen en omdat ‘te koop/gevraagd Helmond’ 
al bestond, kwam hij op het idee om ‘te koop/gevraagd 
Brandevoort’ op te zetten.

Waar staat de groep voor?
Op de ‘te koop/gevraagd’ groep kun je spulletjes aanbie-
den of vragen. Heb je een eetkamertafel of wintersport-
kleding en wil je daar toch een (kleine) vergoeding voor 
terugzien, dan kun je die op deze groep plaatsen. De in-
steek is dus anders dan de weggeefhoek, waarbij geen 
geld gevraagd/aangeboden mag worden.
Op de groep wordt van alles te koop aangeboden, zoals 
babyartikelen, (kinder)kleding, speelgoed, audio/video en 
woonaccessoires. “Zelfs een (Brandevoorter) webwinkel 
wordt ter overname aangeboden,” aldus Patrick. “Dat is 
wel het meest opvallende aanbod wat ik heb zien langs-
komen. Hopelijk kan het bedrijf op deze manier in onze 
wijk blijven bestaan.” Een groot voordeel van de groep is, 
dat alles uit onze wijk komt. Je hebt geen verzendkosten 
en ophalen is zo gebeurd. Op een Facebookgroep kun je 
echter niet zo makkelijk zoeken als op Marktplaats. De 
groepspagina heeft geen indeling in categorieën of zoek-
functie, waarmee je snel de door jou gewenste spullen 
kan vinden. Het is dus van belang dat je regelmatig de 
groep bezoekt en kijkt wat wordt aangeboden.

 
Wil je het zoeken wat makkelijker maken, dan kan je de 
groep toevoegen aan je Facebookfavorieten. Zie de but-
tons rechts op de foto (header) bovenaan je Facebookpa-
gina. Sla je het als favoriet op, dan verschijnt het onder 
het kopje favorieten onder je profiel.
Je kunt ook een melding krijgen als iemand een nieuw be-
richt heeft geplaatst in de groep. In de header vind je na-
melijk ook de button ‘meldingen’. Klik je daarop, dan kun 
je kiezen of je van alle berichten een melding wil ontvan-
gen of van een bepaalde selectie. Zo kun je zelf bepalen 
hoe actief je wilt zijn.

Elke dag komen er nieuwe mensen bij. Uiteraard dienen 
zij zich naast de Facebookspelregels ook aan een aantal 
groepsspelregels te houden. Als beheerder houdt Patrick 
dat in de gaten. Zonodig verwijdert hij ‘ongeoorloofde’ 
berichten en spreekt de personen door middel van een 
privé-bericht hierop aan. De groepsspelregels zijn:

•	geen	wapens	en	dergelijke,
•	geen	levende	dieren,
•	niet	gebruiken	als	marktplaats,
•	geen	erotische	getinte	artikelen,
•	verwijder	je	bericht	als	iets	verkocht	is,
•	alleen	voor	mensen	uit	Brandevoort.

Patrick heeft geen doelstelling om een bepaald aantal  
leden te krijgen. Hij vindt het belangrijk dat de Brande-
voorters hun spullen makkelijk kunnen aanbieden en hij 
hoopt dat de zij veel voordeel uit de groep halen en de 
groep lang mag bestaan.

De in november 2014 opgerichte groep heeft op het moment van schrijven van dit 
artikel 388 leden. Toen we in januari voor het aankondigingartikel het aantal leden 
bekeken, stond de teller nog op 218. De groep heeft dus een mooie sprong gemaakt 
en daarmee blijkt dat er behoefte aan is. Eigenlijk logisch want deze groep is een 
soort lokale Marktplaats. Enkel en alleen voor Brandevoorters.
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Guido Verhulst (1974) is geboren in Geldrop in een gezin 
dat bestaat uit vader, moeder en een jongere broer en 
zus. Hij gaat in Geldrop naar Nutsschool de Bolster. Als 
hij negen jaar is, verhuist de familie naar Wenen omdat 
zijn vader voor zijn carrière bij Philips naar het buitenland 
wil. De familie blijft daar in totaal zesenhalf jaar en na 
een moeilijke beginperiode voelt hij zich uiteindelijk thuis 
in Wenen en wordt Duits zijn tweede moedertaal. Omdat 
moeder echter heimwee heeft, keren ze terug naar Eind-
hoven. Dit betekent opnieuw een grote overgang; vooral 
voor Guido en zijn broer. Een ander wordt nog bemoeilijkt 
door het feit dat Guido nog maar anderhalf jaar voor zijn 
eindexamen vwo zit. Toch pakt hij de studie aan het Stra-
brecht College in Geldrop op en haalt in 1993 zijn eind-
diploma. Eigenlijk weet hij dan nog steeds niet goed wat 
hij wil gaan doen en hij besluit bedrijfseconomie aan de 
Universiteit van Tilburg te gaan doen, maar na drie jaar 
houdt hij deze studie voor gezien. 

Marketing als eerste stap
Intussen heeft zijn vader een eigen bedrijf op het gebied 
van marketing en communicatie en Guido werkt hier al 
met veel plezier een aantal uren per week. Hij besluit dan 
ook maar helemaal voor dit bedrijf te kiezen. In deze pe-
riode maakt hij de eerste website voor een business unit 
bij Philips.
Toch is marketing niet helemaal zijn ding en hij vindt het 
ook gezond om buiten het bedrijf van zijn vader ervaring 
op te doen. Hij besluit daarom om in 1998 zijn baan op te 
zeggen, het ouderlijk huis te verlaten en naar Wenen te 
verhuizen waar hij een baan vindt IBM.
Hier blijft hij met veel plezier een jaar of vier maar is dan 
toch opnieuw toe aan een nieuwe uitdaging. Omdat hij 
zijn toenmalige vriendin, die hij tijdens een vakantiereis 
in Australië heeft leren kennen, wil bezoeken, gaat Gui-
do daar weer naartoe; ook om dat grote land tijdens een 
rondreis van een maand of zes nog beter te leren kennen.
Hij komt echter toch weer terug naar Nederland, sollici-
teert bij Philips en krijgt een baan bij Philips Licht SAP 
Competence Center in de Witte Dame aan de Emmasin-
gel. 
In 2010 krijgt hij een zware burn out met veel lichame-
lijke klachten. Hij gaat hiervoor in therapie en eenmaal 
weer zo goed als genezen gaat hij vrijwilligerswerk doen 
in het dierenasiel in Eindhoven en daarna in de ruilwinkel 
in Helmond.

Auto’s als passie
Al sinds zijn jeugd zijn karten en autoraces zijn grote hob-
by’s en hij heeft sinds 2000 ook een eigen raceauto. Om 
van zijn passie zijn beroep te maken, is maar een kleine 
stap en daarom start hij in 2014 zijn eigen bedrijf in auto-
banden en velgen.
In 2006 gaat hij op zoek naar koophuis en omdat de on-
roerend goedprijzen in het Brandevoortse lager liggen 
dan in Eindhoven, koopt hij zijn eerste huis aan de Bau-
devoort. Bovendien vindt hij een ideale plaats voor zijn 
bedrijf in een bedrijfshal aan de Gerwenseweg 22a in 
Stiphout. 
Vanuit zijn huisadres in Brandevoort is de naam voor 
zijn bedrijf bij een biertje al snel gevonden: Banden-
voort. Zijn autobandenbedrijf is de vinden op de website  
www.bandenvoort.nl, info@bandenvoort.nl, telefoon: 06 
454 184 26.
Guido kan voor ieder merk auto en bedrijfswagen nieuwe 
banden van alle A- en B-merken leveren (winter-, zomer- 
en all season-banden) en het verwisselen van banden 
verzorgen. Hij doet de montage en het balanceren van 
de banden, bandenopslag, bandenreparatie, uitlezen en 
vervangen van bandendruksensoren. Ook voor breed as-
sortiment nieuwe velgen en toebehoren bent u bij Ban-
denvoort aan het juiste adres. Hij heeft bovendien een 
haal- en brengservice voor drukbezette klanten. Om rui-
me openingstijden te kunnen hanteren is het raadzaam 
eerst een afspraak maken, eventueel ook ‘s avonds. Mede 
door zijn hobby verkoopt hij ook racebanden voor circuit-
auto’s (slicks, semi-slicks) en komt er binnenkort een 
tweede website bij (www.racebandenshop.nl).
Zijn professionele doel is dat veel mensen in de omgeving 
van Brandevoort, Stiphout, Nuenen, Gerwen enzovoort 
hem door goede service, persoonlijk advies en scherpe 
prijzen weten te vinden. Hij wil in de toekomst nog wel 
iets uitbreiden, maar wil ook niet te groot worden, omdat 
hij veel waarde hecht aan persoonlijke contacten.

Hij woont graag in Brandevoort omdat het een dorps ka-
rakter heeft en bovendien vindt hij het een heel actieve 
wijk. Hij heeft hier zelf ook een bijdrage aan geleverd na-
melijk door het oprichten van een squashclubje in Bran-
devoort (nieuwe leden zijn welkom en kunnen bij inte-
resse met Guido contact opnemen). Hij vindt wel dat er 
meer avondleven in Brandevoort (bijvoorbeeld een café) 
zou mogen zijn.

Bandenvoort
Uw lokale autobandenspecialist

tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops



16

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nl

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nlOok voor service 
en onderhoud!

GROOTSTE CORTINA DEALER VAN DE REGIO 

   NIEUW ADRES: 

BUDGETFIETSEN MIERLO 
Dorpsstraat 100    5731JK    MIERLO 

Tel:0492-663694  www.budgetfietsen.nl 

Maandag t/M vrijdag:  08.30 tot 22.00 uur
Zaterdag:    08.30 tot 17.00 uur

Openingstijden Op afspraak. tel: 06 454 184 26

Bandenreparatie: 
vanaf € 7,50

BandenOpslag ½ jaar  
+ 1 wissel€ 37,50

*  Prijzen zijn inclusief BTW, montage, balanceren, ventiel en verwijderingsbijdrage.  
andere bandenmaat? Neem dan contact met ons op voor onze extra scherpe prijzen.

Zomer-winterbanden wisselen  € 14,-
185/60/14 kuMhO sOlus kh17  € 55,-
195/65/15 pirelli CinturatO p1   € 68,-
205/55/16 MiChelin priMaCy   € 90,-

ZOMerBanden lenteaCtie

BandenvOOrt uw autOBandenspeCialist vOOr regiO BrandevOOrt, 
helMOnd, stiphOut, ’t hOut, MierlO en OMgeving.

Bandenvoort | Gerwenseweg 22A | 5708EK Helmond (Stiphout)
Tel: 06 454 184 26 | Email: info@bandenvoort.nl | www.bandenvoort.nl

nu: 
gratis 

uitleZen 
van uw 

Bandendruk
sensOren

ADVT-brandevoorterCour-175x126-V3.indd   1 15-02-15   16:41



17

De Wijkraad is door enkele senioren in Brandevoort be-
naderd over de ontwikkelingen met betrekking tot senio-
renwoningen. De grote garage of de verzorgde tuin. Het 
kunnen wooncriteria zijn die u liever niet opgeeft, omdat u 
de buitenruimte niet kunt missen of te gehecht bent aan 
de hobbyruimte. Maar de grootte van uw huidige woning 
brengt u tot twijfelen om te verhuizen. Maar vindt u uw 
woning in uw vertrouwde woonwijk? 

Wonen in Brandevoort geef je niet zomaar op! Dat is wel 
gebleken uit de vele verzoeken van huidige bewoners die 
ons vragen eens mee te denken met de ontwikkeling van 
woningen op maat in de wijk. Deze bewoners wonen met 
veel liefde in Brandevoort. Ze wonen dicht bij de kleinkin-
deren, hebben alle voorzieningen dicht in de buurt en zijn 
per trein binnen tien minuten in het centrum van Helmond 
of Eindhoven. Maar het huis is te groot om bij te houden 
en de tuin krijgt niet meer de aandacht die ze zelf nodig 
achten. De woning staat al enige tijd te koop en de kopers 
beginnen zich te melden. Maar wat nu? De tuin en/of ga-
rage opgeven is een moeilijke keuze. Dus waarom niet op 
zoek naar een goede combinatie van deze woonwensen, 
maar in een voor u betere verhouding? 

Herkent u zich in deze situatie? Vanuit de Wijkraad zouden 
wij graag willen helpen door inzichtelijk te maken hoeveel 
huishoudens interesse hebben voor een woning op maat. 
Het aantal huishoudens en de wensen die worden uitge-
sproken zijn bepalend om een verdere stap te maken naar 
partijen die ons kunnen helpen bij de ontwikkeling hiervan. 
Heeft u graag een patiobungalow met een extra kamer 
waar de kleinkinderen kunnen slapen? Of heeft u liever een 
woning met één grote slaapkamer met toegang tot een 
patiotuin? Maar misschien vindt u het sociale contact veel 
belangrijker. Een gemeenschappelijke binnentuin kan hier 
een oplossing in bieden. Het zijn wensen die u waarschijn-
lijk niet vreemd in de oren klinken. Maar misschien heeft u 
zelf hele andere ideeën. Wij horen ze graag. 

De reacties die binnenkomen zullen tot aan het voorjaar 
verzameld worden. Bij voldoende animo zullen wij actie 
ondernemen richting de betreffende partijen om wellicht 
uw woonwens te bespreken. Wonen in uw eigen creatie en 
dat in uw geliefde woonwijk! U kan het mogelijk maken. 
Brandevoort blijft bijzonder. 
Reacties graag aan het secretariaat van de Wijkraad: wijk-
raad.secretaris@brandevoort.org.

Wonen op maat 
tekst: Holke Flapper

Steun gevraagd
Er zijn ook diverse teams uit Brandevoort actief tijdens 
deze SamenLoop en wij willen u dan ook vragen ons te 
sponsoren door middel van het kopen van een kaarsenzak 
van minimaal €5,- per stuk. U kunt op deze zakken een 
gedachte schrijven of een herinnering aan een dierbare.

Kaarsenceremonie
Rond de klok van 22.30 op 11 juli worden de kaarsen ont-
stoken bij de ronde vijver bij stadspark de Warande en 
wordt er stilgestaan bij deze ziekte. Dit is een zeer indruk-
wekkend moment tijdens de SamenLoop. De kaarsencere-
monie zal niemand koud laten.

Doe ook mee
Ik vraag nu al uw aandacht, omdat we zoveel mogelijk geld 
willen ophalen voor het KWF. Kijk op de site samenloop-
voorhoop.nl/helmond/voor meer informatie. Kom allemaal 
en steun ons of doe mee en schrijf u in.

Samenloop voor Hoop
tekst: Frank der Kinderen
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Beatrixlaan 114 • Helmond€ 275.000,-- k.k.

Laan door de Veste 46 • Helmond
€ 315.000,-- k.k.

Borchhoeve 4 • Helmond€ 299.500,-- k.k.

Wildenborchlaan 61 • Helmond
€ 182.500,-- k.k.

De Kalderman 28 • Helmond€ 199.000,-- k.k.

Korhoenderhof 44 • Helmond€ 180.000,-- k.k.

Helmond  T 0492 549055
helmond@woonplezier.nl  www.woonplezier.nl

NVM Open Huizen Dag en unieke Bieden-vanaf-Aktie!

Vooruitlopend op de NVM Open Huizen Dag van 28 maart a.s., waarbij u zelf geheel vrijblijvend 
een groot aantal woningen uit onze portefeuille tussen 11.00 en 15.00 uur zonder afspraak kunt 
bezichtigen, organiseren wij onze unieke ‘Bieden-vanaf-Aktie’! 

Dit houdt concreet in dat wij diverse woningen aanbieden met een ‘Bieden-vanaf-Prijs’. 
Deze ‘Bieden-vanaf-Prijs’ geeft concreet aan vanaf welke prijs onze verkopers met u in gesprek willen 
raken over een eventuele verkoop. 

Houdt onze website www.woonplezier.nl de komende tijd dus goed in de gaten: hier komen de 
deelnemende woningen als eerste zichtbaar op te staan!

Ruud Hesen, Makelaar

‘Al sinds 40 jaar het 
succesvolle fundament 
onder de lokale 
woning markt met een 
vernieuwende, creatieve en 
verfris sende kijk op woning-
presentatie en verkoop! 
Onze dienstverlening staat als 
een huis en onze enthousiaste 
makelaars staan voor u klaar 
om ook uw woning te 
verkopen...! Laat u overtuigen 
van onze meerwaarde!’

BIEDEN VANAF

BIEDEN VANAF

BIEDEN VANAF

BIEDEN VANAF

BIEDEN VANAF

BIEDEN VANAF
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Diversiteit aan leden
De vereniging heeft tot doel het technisch en esthetisch 
verbeteren van de kwaliteit van de foto’s die gemaakt 
worden door vrije fotografen. Dit wordt bereikt door de le-
den veel te laten samenwerken en elkaar te helpen. Het 
niveau van de leden varieert van beginnend fotograaf tot 
geschoolde fotografen van de fotovakschool.
Als de resultaten van de samenwerking binnen de vereni-
ging leiden tot mooie foto’s dan wil men die ook laten zien. 
Dat kan dan tijdens de jaarlijkse fototentoonstelling die in 
maart wordt gehouden.
 
Werk uit vijf werkgroepen
In de Fotoclub Brandevoort zijn vijf werkgroepen actief: 
Architectuur, Natuur en Landschap, Macro, Mensenfoto-
grafie en de Daggroep de Zilveruitjes, voor die leden die 

overdag over vrije tijd beschikken. Iedere werkgroep krijgt 
de gelegenheid vijfentwintig foto’s tentoon te stellen, en 
deelt deze presentatie zelf in, aan de hand van een of twee 
vooraf gekozen thema’s. In totaal worden dus 125 foto’s 
getoond. Daarnaast is er op het toneel een diapresentatie 
van opnames die niet in de thema’s passen.
 
Tiende tentoonstelling
Fotoclub Brandevoort is in het najaar van 2004 gestart 
met de activiteiten. Op 25 januari 2008 werd de vereniging 
ook formeel opgericht bij notariële akte. Het ledental heeft 
zich in de jaren ontwikkeld tot een niveau van gemiddeld 
vijfenveertig leden.
De eerste fototentoonstelling werd gehouden in 2006. In 
het jaar 2015 houden we alweer onze tweede lustrumten-
toonstelling.

Tweede lustrumtentoonstelling
Fotoclub

Fotoclub Brandevoort houdt dit jaar haar tiende fototentoonstelling in ’t Brand-
Punt. Deze tentoonstelling is te vinden in de grote zaal van ’t BrandPunt: op vrijdag 
20 maart van 19.30 tot 22.00 uur, zaterdag 21 maart van 11.00 tot 17.00 uur en  
zondag 22 maart van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

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

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

• praktijk met twee 
 enthousiaste
 en ervaren
 verloskundigen

• overdag en ‘s avonds 
 spreekuur

• echoscopie in eigen 
 praktijk

• informatieavonden

• kinderwensspreekuur

Scheepsboulevard 2  l  5705 KZ Helmond
E info@opsuyt.nl  l  T (0492) 87 00 55
www.opsuyt.nl

Green egg 
  grill & wine

Dé culinaire 
aanlegplaats 
op Suytkade.  

Restaurant Op Suyt @OpSuyt

4-Gangenmenu

€34,50

Menu
Op Suyt...

Huisgemaakte pastrami van rund met 
noten, bleekselderij en Granny Smith

 
Lauwwarm gerookte zalm van de
BGE, geserveerd met rode en gele 

bietjes en een honing-dillemayonaise

Carving Special: traag gegaarde 
vleesspecialiteit van de Big Green Egg 

Mousse van Amarenekersen 
met een chocoladebrownie 

Echtscheiding

Alimentatiezaken

Ontslagzaken

Incassozaken

Letselschadezaken

Bestuursrecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mr. R.P.V.W. Willems

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mr. G.B.J.M. Janssens

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mw. Mr. L.P.W. Zanders

Mr. G.C.G. RaymakersMr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Individuele bijles thuis
Doelgerichte aanpak van de leerproblemen

1-op-1 leersituatie, efficiënt en effectief

Alle vakken, alle klassen, alle vormen onderwijs

Nu ook: training REKENTOETS

De bijlessen worden afgesproken naar uw wensen.

 De snelle weg naar betere 
studieresultaten:

(0492) 770 118www.abacus-bijlessen.nl

www.studio-toermalijn.nl
info@studio-toermalijn.nl / 0623500022

Gratis 
Proefles 

Nieuwe     Locatie, rand Brandevoort - Mierlo

Lessen in de Ochtend en avond, zelf in te plannen 
via onze online reserveringstool, 

Je doet mee wanneer het jou uitkomt.

Hatha-Yoga, Zwangerschaps-Yoga, Power-Yoga, Yin-Yoga
Yoga en meditatie, Yoga-Intensive

NIEUW ! Mom is Fit (back in shape na je zwangerschap)

Yoga Studio
Toermalijn
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Tijdens de eerste informatieve bijeenkomst in januari heb-
ben negen mensen met elkaar het programma voor 2015 
vastgesteld. Hiermee werd de ComputerClub 2.0 officieel 
een feit. ComputerClub 2.0 is een activiteit van de Com-
puterClub Brandevoort en heeft tot doel activiteiten rond 
de toepassing van de computer in de breedste zin van het 
woord voor en door de leden te organiseren. 

Maandelijkse clubavond
Tijdens deze eerste bijeenkomst is besloten om maande-
lijks, behalve in juli en augustus, een clubavond te organise-
ren. Tijdens deze clubavonden kunnen de leden informatie 
en ervaringen uitwisselen over nieuwe ontwikkelingen en 
andere zaken met betrekking tot de toepassing van com-
puters in allerlei dingen. Ook problemen, die leden hebben 
ondervonden bij toepassingen, kunnen ter sprake komen, 
evenals de mogelijke oplossingen. We gaan ook bekijken of 
het mogelijk is om in de week van 16 tot 20 maart de CeBIT 
te bezoeken die in die week in Hannover gehouden wordt.

Diverse thema’s aan bod
Tijdens iedere clubavond besteden we uitgebreid aan-
dacht aan één specifiek thema. Voor 2015 zijn de volgende 
thema’s vastgesteld: 3D Printing, presentatie en demo 
van een 3D printer (3 februari), Thuisnetwerken, ieder lid 
presenteert een overzicht van het eigen thuisnetwerk (10 
maart), Wat is big data, en wat kun je ermee? (14 april), 
Terugblik CeBIT (onder voorbehoud, 12 mei), Smart home 
monitoring, wat zijn de mogelijkheden? (9 juni), Handige 
appjes voor je iPad (8 september), Websites maken met 
behulp van Wordpress (13 oktober), Zelf Android apps pro-

grammeren (10 november) en Windows 10 (8 december).

Doorgaans wordt zo’n thema door een clublid nader uit-
gediept in een presentatie en/of met voorbeelden of een 
demo. Ook kan, afhankelijk van het thema, een externe 
deskundige uitgenodigd worden om een presentatie te 
geven. 

Kennisuitwisseling
Met de ComputerClub 2.0 heeft de ComputerClub Bran-
devoort een nieuwe activiteit opgestart waar we veel van 
verwachten. Het is gewoon boeiend om met elkaar de 
meest recente ontwikkelingen op computergebied op de 
voet te volgen (embedded computers, Internet of Things). 

Aanmelden
De clubavonden zijn steeds op een dinsdagavond, begin-
nen om 20.00 uur en zijn toegankelijk voor alle belang-
stellenden. Meld je komst als niet-lid wel even aan via 
het contactformulier op de website van de computerclub 
(computerclub.brandevoort.org). 

Meer informatie
Bezoek ook deze website voor de meest actuele informatie 
en houd de meldingen op Facebook in de gaten. 
Maar voor de overige activiteiten, zoals het organiseren 
van cursussen op maat en advies bij computerproblemen, 
kunt u ook nog steeds terecht bij de ComputerClub Bran-
devoort. Zie voor meer informatie, zoals bijvoorbeeld over 
mogelijke cursussen, de website van de ComputerClub 
(computerclub.brandevoort.org).

ComputerClub 2.0 van start
tekst: Rinus van Weert

Per 1 april start Lopersgroep Brandevoort met het aan-
bieden van wandeltrainingen. De trainingen vinden plaats 
op woensdagochtend, van 9.15 tot ongeveer 11.30 uur. 
Er wordt getraind op twee niveaus: een groep die in een 
tempo 5 km/uur wandelt en een groep die een tempo van  
6 km/uur aanhoudt.
Wil je meer weten? Bezoek dan de informatieavond 
op dinsdagavond 17 maart (aanvang 20.00 uur, in-
loop vanaf 19.45 uur) in ‘t BrandPunt. Of neem alvast 
een kijkje op de website van Lopersgroep Brandevoort:  
www.lopersgroepbrandevoort.nl.

Zin in wandeltrainingen?
tekst: Trudy van Horne / foto: Willem Hendriks



22
Helmond  Varenschut 17Uw officiële Volkswagen en Audi dealer

udenhout.nl/verhuur

Ook voor 
de dag dat je

indruk wilt
maken.

Uw favoriete 
dealer.



23
Helmond  Varenschut 17Uw officiële Volkswagen en Audi dealer

udenhout.nl/verhuur

Ook voor 
de dag dat je

indruk wilt
maken.

Uw favoriete 
dealer.

De Helmond Sport Buurt League is een straatvoetbalcom-
petitie tussen verschillende wijken. Het draait dan niet al-
leen om de sportieve prestaties van het team, maar juist 
om de maatschappelijke doelen. Jongeren tussen de twaalf 
en zestien jaar oud mogen hieraan deelnemen. 

Er zijn punten te verdienen door: 
1. Wedstrijden te winnen.
2. Fair Play: op tijd komen, eerlijk /sportief gedrag en door  
 respectvol te zijn tijdens wedstrijden.

3. Buurtbijdragen: een buurtbijdrage is een activiteit die 
 een als team onderneemt. Tijdens deze activiteit wordt 
 er ‘iets teruggedaan voor de wijk.’ De teams zullen mini- 
 maal drie maatschappelijke activiteiten uitvoeren.

Binnen de Wijkraad zullen Henryk Mikolajczyk en Lex van 
Gennip zich hiermee bezighouden. Wij dagen alle Brande-
voorter jongeren van twaalf tot zestien jaar uit om namens 
onze wijk de eer te verdedigen. Meer informatie is te vinden 
op www.helmondsport.nl/helmond-sport-buurt-league.

Helmond Sport
Buurt League

Maandag 9 maart tot en met zaterdag 14 maart is het zo 
ver: de grote Jantje Beton-collecte gaat van start en Scou-
ting Brandevoort doet (weer) mee !
Veel kinderen spelen minder buiten dan ze zouden willen. 
Dat komt bijvoorbeeld omdat er voor de kinderen geen goe-
de speelruimte is in hun buurt. Jantje Beton doet daar wat 
aan en maakt zich er sterk voor dat kinderen in hun eigen 
buurt weer vrij buiten kunnen spelen.

Wat doen wij eraan ?
Om samen Jantje Beton te helpen gaan de kinderen van 
Scouting Brandevoort, vergezeld van een volwassene, in de 
wijk van deur tot deur en vertellen we aan de mensen dat 
Jantje Beton er voor zorgt dat meer kinderen buiten kunnen 
spelen. We vragen of ze een vrijwillige bijdrage willen geven 
voor Jantje Beton, om de kinderen te helpen.

Collecte Jantje Beton
tekst: Jacco van Asten

Op 26 januari werden in de Koninklijke Schouwburg te 
Den Haag onder toeziend oog van Marc Rutte minister-
president en Sander Dekker staatssecretaris onderwijs 
de predicaten excellente scholen uitgereikt. Alle scholen 
in Nederland zijn uitgedaagd om deel te nemen aan de 
uitverkiezing excellente school. Ongeveer 180 scholen uit 
basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onder-
wijs hebben gehoor gegeven aan deze oproep. Van deze 
scholen zijn er 106 scholen als excellent beoordeeld. Het 
Jan van Brabant College, vestiging Deltaweg hoort nu ook 
bij deze groep van excellente scholen. 

Onderdelen van de conclusie van de jury zijn: 
- De school leidt leerlingen met verschillende diagnoses en 
leerlingen met achterstanden naar een diploma. Het grote 
accent op zorgstructuur en mentoraat valt op. De inten-

sieve begeleiding door mentoren is aantrekkelijk voor de 
leerlingen en voor hun ouders. De school kent een goed 
pedagogische klimaat en een goede zorgstructuur. Sterk 
punt van het Jan van Brabant College is het mentoraat: de 
mentor voor vier jaar. Hier kunnen veel scholen van leren. 

- De mentoren begeleiden de leerlingen over meerdere ja-
ren. Binnen de schoolorganisatie is het bij elkaar in de klas 
kijken en van elkaar leren een belangrijk element. Leraren 
hebben informele contacten over hun werk en wisselen 
onderling praktische kennis uit. 

Het predicaat Excellente School is een bevestiging van de 
kwaliteit van het onderwijs op het Jan van Brabant College, 
vestiging Deltaweg en een beloning voor het harde werken 
in het belang van de leerlingen. 

Jan van Brabant College 
Excellente MAVO/VMBO-T



24

 Scheiden met begrip

2divorce.nl

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.

Vast tarief, eerste adviesgesprek gratis.

GOED SCHEIDEN
HET KAN ECHT

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

Boutique 4MORE

VO
O

RJ
AA

R!
de Plaetse 165 - Helmond-Brandevoort

Broekstraat 87
5731 RA Mierlo
T. 0492 - 700205

UITVAART FRITS SPIERINGS  |   0492- 525 000
NASSAUSTRAAT 30  |   WWW.SPIERINGS.COM

Lieke Spierings

Dag en nacht bereikbaar

Ook als u verzekerd bent 
kunt u voor ons kiezen

Omdat iedereen                      anders is...

Met trots houden wij op zondag 1 maart tussen 
13.30 en 16.30 uur een open dag in ons mortua-
rium aan de Postelstraat 31 in Helmond. De beide 
kamers, ‘het Hoogeind’ en ‘d’n Oliemolen’ zijn met een 
electronische sleutel dag en nacht toegankelijk voor 
de nabestaanden.
Wij hopen u op die dag te mogen begroeten.
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Van een kale loods die dienst deed als kleedkamer en maar 
twee velden, tot het Sportpark zoals het er nu staat. Jan van 
Loon, die vanaf 1 maart afscheid neemt als voorzitter van 
Stichting Sporten en Bewegen Brandevoort, heeft veel bij-
gedragen aan de ontwikkeling van het Sportpark. Hij heeft 
zich vanaf dag één hard gemaakt voor de totstandkoming 
van een multifunctioneel sportcomplex. En met succes! Te-
vreden kijkt hij terug op negen jaar voorzitterschap.

In den beginne
Begin 2006 werd de eerste fase van Sportpark Brande-
voort gerealiseerd. Destijds waren dat twee grasvelden, 
toen nog in gebruik door SV Mierlo Hout. Toen de Wijkraad 
van Brandevoort, waar Jan van Loon destijds deel van uit-
maakte, besloot dat er een eigen sportgelegenheid in de 
wijk moest komen, werd vrijwel direct duidelijk dat het een 
multifunctioneel sportcomplex moest worden waar jong en 
oud gebruik van zouden kunnen maken. Jan van Loon wierp 
zich op als kartrekker en de Stichting Sporten en Bewegen 
in Brandevoort, waaraan Sportpark Brandevoort ten grond-
slag ligt, was geboren. “Al vrij snel na de oprichting werd er 
een enquête gehouden in de wijk, om de behoefte aan ver-
schillende sporten te meten. Hieruit kwam naar voren dat 
er onder meer een grote behoefte aan een voetbalvereni-
ging was. Gelijktijdig wilde het toeval dat een tweetal heren, 
waaronder de onder velen reeds bekende William Kuijpers, 
een voetbalvereniging wilden starten. Die timing bleek per-
fect,” aldus Van Loon. Zo werd een begin gemaakt aan het 
Sportpark zoals we dat nu kennen.

De aanleg van het Sportpark
Na een intensieve samenwerking met onder meer de ge-

meente werd in juli 2012 de eerste paal geslagen van het 
Sporthuis. Maar daar ging heel wat aan vooraf. Het bestuur 
van Sportpark Brandevoort heeft in alle fases van de aanleg 
van het Sportpark zelfstandig besluiten genomen. Dit vroeg 
van het bestuur zich te bekwamen in verschillende soorten 
zaken. Zo stonden zij niet alleen voor de keuze van het ont-
werp van het Sporthuis maar ook bijvoorbeeld voor de vraag 
wat voor soort kunstgras er op het kunstgrasveld zou moe-
ten komen. “Eerlijkheid gebiedt me te zeggen: na de zesde 
soort kunstgras die we voorbij zagen komen wisten wij het 
ook even niet meer!” lacht Jan van Loon. Over de bouw van 
het Sporthuis vertelt hij: “We hebben ervoor gekozen om het 
Sporthuis gebruik te verwarmen met duurzame energie door 
het benutten van grondwarmte, waardoor er minder fossiele 
brandstoffen gebruikt worden. Zo dragen wij ook nog eens bij 
aan een duurzame samenleving!” aldus Van Loon. In augus-
tus 2013 werd het Sportpark feestelijk en officieel geopend.

Wensen
Met de realisatie van het Sportpark zijn de wensen van Jan 
van Loon zo goed als ingewilligd. Toch heeft hij voor de toe-
komst nog een aantal wensen over. ”Het zou ideaal zijn als 
we op het Sportpark ook nog een fitnesscircuit kunnen rea-
liseren, zodat we nog meer sportgelegenheid kunnen aan-
bieden. Daarnaast heeft hij de wens dat Sportpark Brande-
voort de tweede sociale ontmoetingsplek in de wijk wordt. 
Een plaats waar jong en oud, als lid van een vereniging of 
als Vriend van het Sportpark* elkaar vinden om te sporten 
en te spelen.“

Evenementen en Sportdag 2015
Hoewel hij per 1 maart aftreedt als voorzitter, zal Jan van 
Loon zeker nog betrokken blijven bij het Sportpark. “Ik zou 
graag de jaarlijks terugkerende Sportdag Brandevoort wil-
len organiseren. Na de eerste editie van Sportdag Brande-
voort vorig jaar, organiseren we dit jaar een familiesportdag, 
waarin gezinnen, families, straten, et cetera als team kun-
nen deelnemen. De voorbereidingen van deze sportdag, die 
op Hemelvaartsdag moet gaan plaatsvinden, zijn op dit mo-
ment al in volle gang. Daarnaast heb ik nog heel veel andere 
ideeën voor sportevenementen waar ik me mee bezig wil 
gaan houden,” aldus de voorzitter. 
Per 1 maart zal het voorzitterschap worden overgenomen 
door Erwin Wijkman. Hij zal zich in de volgende editie van de 
Brandevoorter Courant nader voorstellen.

*Vrienden van het Sportpark kunnen als lid buiten de blok-
uren die gereserveerd zijn voor verenigingen, individueel 
gebruikmaken van de openbare gedeelten van het Sport-
park, waaronder het basketbalveld en de voetbalvelden.

Voorzitter Sportpark 
Brandevoort treedt af

tekst: Dindy Sutorius

Jan van Loon
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Woensdag 11 maart 13.30 uur etentje buiten de deur
U kunt gezellig samen gaan eten in een eetcafé aan de Houtsestraat. Voor €14,- krijgt u een heerlijk driegangenmenu 
geserveerd. U kunt aanmelden door het geld en een briefje met de naam/namen in een envelop te doen en deze zondag 
8 maart vóór 20.00 uur te bezorgen bij: Martien Hermans, Janssen & Fritsenplein 27.

Woensdag 18 maart 17.30 uur KBO-Diner
Het eerste KBO-diner van 2015 in woonzorgcentrum Alphonsus. Het diner bestaat uit:
•	heldere	runderbouillon
•	boeuf	bourguignon
•	groente-	en	aardappelgarnituur	en	rijst
•	grand	dessert
•	koffie/thee	en	bonbon	
De prijs voor leden is €13,50 en voor niet-leden €16,-. Inschrijvingen hiervoor: 
maandag 9 maart van 10.30 tot 11.30 uur en dinsdag 10 maart van 14.00 tot 15.00 uur in woonzorgcentrum Alphonsus, 
vergeet uw ledenpas niet mee te nemen.

Woensdag 18 maart 9.00 uur
Bestuursvergadering in de herenkamer van woonzorgcentrum Alphonsus.

Dinsdag 24 maart 13.30 tot 16.00 uur algemene ledenvergadering
Het bestuur nodigt de leden van harte uit tot het bijwonen van de ledenvergadering in de Geseldonk. Er worden de nodige 
jaaroverzichten gepresenteerd en de verkiezing van de KBO-er van het jaar wordt bekendgemaakt. Dit onder het genot 
van koffie, thee en een drankje. Er treden twee bestuursleden af. Er kunnen nog nieuwe bestuursleden voorgedragen 
worden voor de functies van tweede penningmeester en voor de verzorging van de PR en Communicatie. Deze laatste 
heer of dame gaat de maandelijkse nieuwsbrief verzorgen. U kunt hiervoor bellen met Piet Maas (06 223 745 93).

Woensdag 18 maart 10.00 uur voorbespreking fietsclub
De leden van de fietsclub worden uitgenodigd om in woonzorgcentrum Alphonsus het komende fietsseizoen te bespre-
ken. De routes worden doorgenomen en er worden opnieuw afspraken gemaakt hoe de fietstochten zo veilig mogelijk 
kunnen verlopen.

Volksdansen
Er wordt gestart met een nieuwe activiteit, een volksdansgroep in de muziekzaal van de Geseldonk op donderdagoch-
tend van 10.00 tot 11.00 uur. Kosten: €2,50 per keer.
De lessen worden gegeven door de instructrice van dansgroep De Vliegert uit Mierlo. Deze groep heeft een demonstratie 
verzorgd tijdens de 80+ dag en velen waren razend enthousiast. Aanmelden bij Riky van Vegchel (52 59 89).

KBO St. Lucia

Als u te maken krijgt met wetten en regelingen, kan het 
gebeuren dat u door de bomen het bos niet meer te ziet. 
Medewerkers van het Sociaal raadsliedenwerk beantwoor-
den uw vragen over sociale voorzieningen, wetten en re-
gelingen. Zij geven ook informatie over juridische onder-
werpen waar u zelf niet meer uitkomt. Voor uw vragen kunt 
u terecht tijdens de spreekuren.

Spreekuren op andere locatie
De spreekuren van het Sociaal raadswerk (SRW) van LE-
Vgroep zijn naar de wijkhuizen verhuisd. Dat wil zeggen 
dat er geen spreekuur meer wordt gehouden bij het cen-
traal kantoor van LEVgroep aan de Penningstraat 55. Het 
inloopspreekuur Wijkteam West, waaronder Brandevoort 
valt, is op dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur in Wijkcentrum 
Westwijzer aan de Cortenbachstraat 70.

Sociaal raadswerk
komt de wijk in



2727



28

VOOR HAAR

Gratis Parkeren in Mierlo!Follow Us on Facebook!Gratis WiFiTM

Dorpsstraat 161b | 5731 JJ  Mierlo | T 0492 661262 | lenssenmanders.nl

HEERLIJKE VOORJAARSMODE!

MODE IN MIERLO 

“VOOR HAAR”

1600 M2 MODE MET 

140 VERSCHILLENDE 

MERKEN

KOM KIJKEN NAAR DENIEUWEVOORJAARS-MODE!

Gratis Parkeren in Mierlo!Follow Us on Facebook!Gratis WiFiTM

Dorpsstraat 95 Mierlo   |   T 0492 66 11 00   |   info@lenssenmannenmode.nl   |   www.lenssenmannenmode.nl

MODE IN MIERLO "VOOR HEM"
RUIM 700 M2 MANNENMODE EN SCHOENMODE
MET TIENTALLEN BEKENDE MODEMERKEN

STOERE MANNENMODE IN MIERLO
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Het cultuuronderwijs vormt dit schooljaar een van de 
speerpunten van de school. Cultuureducatie draagt bij 
aan een belangrijk deel van de ontwikkeling van kinderen. 
Het geeft ze culturele bagage en maakt ze bewust van 
hun omgeving.

Iedereen is welkom
Jaarlijks organiseert de school een groots schoolthema. 
Drie weken lang ligt bij alle groepen de focus op hetzelf-
de thema, dit jaar ‘Iedereen is welkom’. Ook de kinderen 
van BSO Kids Castle en Spring sluiten bij het thema aan. 
Doel van het thema? Enerzijds bewustwording van de di-
versiteit van je omgeving en anderzijds verbinden door 
creativiteit. Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen 
tussen mensen. Door samen met de leerlingen die ver-
schillen aan de orde te stellen, krijgen zij de kans zich 
een mening te vormen over de opvattingen en gewoon-
ten van anderen. Binnen het schoolthema is daarom veel 
aandacht voor de multiculturele samenleving waarin we 
leven. Aan de hand van excursies, gastlessen, presen-
taties en eigen onderzoek verdiepen de kinderen zich in 
de achtergronden van verschillende geloofsovertuigin-
gen. Ieder op zijn eigen niveau: zo staat bij de kleuters 
en BSO kinderen de diversiteit in Pluk van de Petteflet 
centraal en worden bij de hogere groepen verschillende 
godsdiensten uitgelicht.

Knoop je hart vast
Op het creatieve vlak sluit de school tijdens het thema aan 
bij het project Knoop je hart vast aan Helmond. Knopen-
ontwerper en kunstenaar Damir Mumni startte in 2013 
met het project, waarmee hij door middel van creativiteit 
mensen wil verbinden en inspireren. Damir zoekt verbin-
ding tussen alle inwoners van Helmond, door het maken 
van een groot hart. Een hart dat bestaat uit duizenden 
kleine handgemaakte hartjes, gemaakt door Helmonders. 
De focus ligt daarbij op samenwerken en verbinden. “Een 
perfecte match met ons schoolthema dit jaar,” aldus Mar-
vin Corneille, leerkracht gespecialiseerd in cultuureduca-
tie bij OBS Brandevoort. “De kinderen ervaren zo op een 
creatieve manier dat ze onderdeel vormen van een groter 
geheel, Helmond.”

Kunstenaar Damir komt op school het thema zelf openen 
met een speciaal lied. Het verhaal van Damir wordt door 
de leerkrachten uitgevoerd, gevolgd door een interview 
met Damir waarin hij uitleg zal geven over zijn project. 
Na de opening gaan de kinderen in en buiten de klas drie 
weken aan de slag. Het schoolthema wordt afgesloten op 
2 april met een inloopavond. Tussen 18.00 en 19.30 uur 
presenteren de kinderen met gepaste trots aan alle geïn-
teresseerden wat zij in deze periode geleerd en gemaakt 
hebben. En ook hier geldt: Iedereen in welkom.

Warm schoolthema
op OBS Brandevoort 

foto: Marvin Corneille

‘Iedereen is welkom’ op OBS Brandevoort. En dit jaar wordt tijdens het gelijknamige 
schoolthema hier extra de nadruk op gelegd. Een drie weken durend project, gedra-
gen door de hele school, waarbij de kinderen op een creatieve manier ervaren dat 
Brandevoort een klein onderdeel is van een groter geheel, Helmond. Een project 
waarbij samenwerking, creativiteit en diversiteit de kernwoorden vormen.
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Binnenkort schittert Brandevoort in het decor van de vi-
deoclip die hoort bij het nummer Lied van mijn leven. 
Wijkgenoot Bart van Loon schreef dit Nederlandstalige 
up-tempo nummer. “Het is een nostalgisch nummer en 
daar hoort een passend decor bij,” begint Bart zijn verhaal. 
“Brandevoort is daar uitermate geschikt voor. We kun-
nen mooie opnames maken bij biologische markt onder 
de Markthal, in een van de huizen vanwege het uitbeel-
den van de verhaallijn en natuurlijk ook gewoon buiten De 
Veste. De opnames stonden gepland op 20 februari. Door 
het slechte weer ging dit niet door. “Zodra het weer het toe 
laat, gaan we opnemen. Ik heb er veel zin in.”

Verbroedering centraal
“We maken een korte speelfilm. Het verhaal van de clip 
gaat over twee vreemden die elkaar ontmoeten op de 
markt in Brandevoort. In eerste instantie raken ze door el-
kaar geïrriteerd, maar gaandeweg ontstaat er iets moois 
tussen die twee. We zetten echte acteurs in om het ver-
haal zo natuurlijk mogelijk uit te beelden. En wat ook leuk 
is om te vertellen, een van onze makelaars in de wijk speelt 
als figurant mee in het verhaal. Ikzelf ben ook figurant, fiet-
send op een bakfiets.”

Gevarieerd repertoire
Bart is al jaren fulltime zanger en reist het hele land door 
voor optredens op tal van gelegenheden: bedrijfsfeesten, 
dinnerfeesten, skihutparty’s, bruiloften et cetera. Zijn re-
pertoire is divers, Nederlandstalig en Engelstalig. Veelal 
afgestemd op de wensen van de klant. Daarnaast schrijft 
Bart steeds meer eigen Nederlandstalige liedjes. “Het liefst 
luisterliedjes, omdat je daar je verhaal en emotie beter in 
kwijt kunt,” aldus Bart. Zijn droom is om nu nieuwe stappen 

te maken in zijn carrière en zo het Nederlandse publiek te 
bereiken met zijn eigen nummers. 

Winnaar talentenjacht
Zingen is echt zijn ding. Al van jongs af aan trad Bart op 
voor familie en vrienden. Niet veel later, als tiener, kreeg 
hij de kans om als zanger/entertainer bij de Efteling op te 
treden en zong hij in tal van musicals. In 2006 won Bart 
zelfs de Tros Sterren Talentenjacht. “Uit de 650 deelne-
mers werden honderd zangers geselecteerd. We streden 
via sterren.nl om de gunst van het publiek. Ik won toen 
met mijn eigen nummer. Dit was de eerste keer dat ik 
meedeed aan een talentenjacht en ging er niet vanuit dat 
ik zou winnen. Dat pakte anders uit. Ik ben gekozen door 
het publiek. Zo gaaf! Als winnaar trad ik op tijdens de Tros 
Muziekfeesten en werd mijn netwerk in de muziekwereld 
geboren.”

Nieuwe stappen via samenwerking
“Ik schrijf graag eigen songteksten. Mijn nummers wil ik zo 
open mogelijk schrijven, zodat iedereen zelf invulling kan 
geven aan het nummer. Bij mijn nieuwste nummer Lied van 
mijn Leven heb ik voor het eerst samengewerkt met an-
dere professionals uit de muziekwereld. Een docent song-
writing van de Rock Academy in Tilburg heeft het nummer 
iets aangescherpt en ook het componeren en arrangeren 
heb ik aan een professional overgelaten. Muzikanten van 
de Rock Academy hebben het nummer live ingespeeld. 
Na vier maanden stond het nummer als een huis.” Ook bij 
de productie van zijn videoclip werkt Bart samen met een 
professional. “Deze producent is ervaren, heeft voor Ende-
mol gewerkt. De promotie van dit nummer ligt in handen 
van Bas Tol, winnaar van het KRO-programma Topverko-
pers.” Op de vraag wanneer de videoclip gereed is, kan Bart 
nog geen antwoord geven. “Het moet perfect zijn, maar 
natuurlijk wel dit jaar. Ik houd natuurlijk iedereen op de 
hoogte via Facebook en de Brandevoorter Courant.”

Brandevoort lonkt
Bart (31) woont samen met Marieke en zijn twee kinderen 
Puk en Jip in Brandevoort. Hij is een rasechte Tilburger, 
maar de liefde bracht hem naar Eindhoven. ”Mijn vriendin 
woonde en werkt daar. Ikzelf reis het hele land door en 
ben niet echt gebonden aan een plaats. Toch, toen ik voor 
een optreden in Brandevoort moest zijn en deze wijk voor 
het eerst zag, dacht ik: wow, als ik hier toch zou kunnen 
wonen…” Deze droom werd een jaar geleden werkelijkheid. 

Brandevoort nu ook 
decor voor videoclip

tekst: Patricia Teuns / foto: Eric Gerards
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Het Seniorenconvent is ruim twee jaar actief en telt cir-
ca vijftien leden. We komen iedere laatste vrijdag van de 
maand bij elkaar in ‘t BrandPunt om zaken te bespreken 
die voor senioren in onze wijk belangrijk zijn. Daarnaast is 
het streven meer senioren naar Brandevoort te trekken. Zij 
die ideeën hebben over aanvullende mogelijkheden en ac-
tiviteiten zijn van harte welkom om zich te melden. Naast 
wat zwaardere onderwerpen is er zeker ook ruimte voor 
leuke en ontspannende zaken. 

Voorgesteld werd de naam Seniorenconvent te wijzigen 
in Senioren Brandevoort, dat schept duidelijkheid en leidt 
niet tot misverstanden. We zullen contact opnemen met 
de diverse organisaties in de wijk om de wijziging door te 
geven.

De laatste tijd komt met name de gevolgen voor de senio-
ren van de diverse regeringsmaatregelen aan bod. We wil-
len in de komende bijeenkomsten vertegenwoordigers van 
lokale politieke partijen uitnodigen om te discussiëren over 
het plaatselijke beleid. Daarnaast zullen we gericht spre-
kers uitnodigen voor belangrijke actuele onderwerpen.
Op 27 februari heeft Meerhoven 55 Plus een bezoek aan 
Brandevoort gebracht. Interessant lijkt ons te kijken waar 
de overeenkomsten en verschillen liggen tussen de beide 
Vinex-wijken. Bij het ter perse gaan van dit nummer kon 
hierover geen verdere informatie worden gemeld.
Een aantal senioren heeft gevraagd om te kijken naar mo-
gelijkheden voor seniorenwoningen. Dit is ook in de Wijk-
raad aan de orde geweest en daar zal onderzoek naar 
worden gedaan. Aangezien de woningbouwcorporaties 
zich in de toekomst overwegend met sociale huurwonin-
gen bezig zullen houden, ligt dit meer op het terrein van de 

projectontwikkelaars. Wie uitgesproken wensen en ideeën 
heeft wordt verzocht dit kenbaar te maken, zodat we geza-
menlijk met de Wijkraad kunnen kijken waar we dit kunnen 
neerleggen.

Met ingang van 1 januari 2015 is de WMO qua uitvoering 
verlegd naar de gemeente. Helmond heeft besloten met 
omringende gemeentes in het Peel 6+1 verband de uitvoe-
ring ter hand te nemen. We zijn ervan op de hoogte dat de 
ouderenbonden in Helmond de voortgang en kwaliteit van 
de uitvoering van deze wet goed blijven volgen. Informa-
tie over uw ervaringen met uitvoering van en informatie 
over WMO gerelateerde zaken zien wij graag tegemoet. 
Wij zullen deze dan met de ouderenbonden en eventueel 
de Seniorenraad bespreken om een optimaal resultaat te 
bereiken.

Op 9 februari is een start gemaakt met de opzet van het 
project Kunst in Brandevoort in het voormalige Eyewish-
pand aan De Plaetse. Leden van het convent zijn bereid 
gedurende bepaalde dagdelen aanwezig te zijn om men-
sen te kunnen ontvangen en eventuele vragen te beant-
woorden. 

Tot slot zijn een aantal losse gedachtes geuit die in het 
komende jaar mogelijk verder kunnen worden uitgewerkt. 
Hierbij valt te denken aan: een buitenterras op De Plaetse, 
een groot buitenschaakspel op De Plaetse (in samenwer-
king met de Wijkraad) het organiseren van buitenmuziek 
om het centrum aantrekkelijker te maken.
Om informatieoverdracht te bespoedigen zullen we steeds 
meer informatie ook direct plaatsen op de websites  
www.ditisonzewijk.nl en www.wijkraadbrandevoort.org.

Senioren Brandevoort
tekst: Holke Flapper

Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de Familiesportdag Brandevoort plaatst. Net als vorig jaar organiseert 
Sportpark Brandevoort een sportdag. Nu ligt de focus op families, gezinnen, vriendengroepen, straten et cetera uit de 
wijk, die met en tegen elkaar zullen gaan strijden. Aansluitend vindt een barbecue plaats. 

Inschrijven kan vanaf maart. Meer informatie vind je vanaf dan op de website van Sportpark Brandevoort. 

Kom naar de 
Familiesportdag
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Telefoon 0492 57 90 90, info@compaen-wonen.nl  www.compaen-wonen.nl

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

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

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

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

Behandeling op afspraak! 

24/7

– 
Dier en Dokter –altijd  bereikbaar

Met een gezond gewicht 
de zomer in!

-  Afvallen onder professionele begeleiding
-  1e maand voeding tegen 50% korting

Gratis
Slim-Fit pakket

t.w.v.

€ 14,95
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Lever je kunstwerkje 
voor 19 maart in op Oud 

Brandevoort 10, on-
der vermelding van je 

naam, adres en leeftijd.

Tip voor het inkleuren:
Download de kleur-

plaat en print hem uit. 
Het papier is namelijk 

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

geen stickers, glitters 
en ander leuks (diks) 

op de kleurplaat.

Inzendingen worden 
niet geretourneerd.

De prijzen worden 
aangeboden door:

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)

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

Dit zijn de uitslagen van de 
kleurwedstrijd waar jullie 
weer enorm je best op heb-
ben gedaan. De 3 winnaars 
van de prijzen in willekeurige 
volgorde zijn:
 
Ave de Ruijter 3 jaar
Willem van der Vorst 4 jaar
Jolijn de Kort 7 jaar
 
De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd.
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Puzzel
De novemberpuzzel was gewonnen door I. van der Heijden. Gefeliciteerd, de prijs is inmiddels verstuurd! 
De oplossing was: 598558

Deze maand een nieuwe reken-puzzel. De cijfers in het vakje A – B – C – D – E – F vormen de oplossing! De 
redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interes-
sante 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 19 maart. Succes!

Oplossing: A          B          C          D          E          F

A 6 1 2 6 3 4 5

B 6 1 1 1 5 5

1 4 8 0 4 6

7 C 0 4 9 4 4

6 9 D 5 1 2

1 1 4 9 2 1

4 2 1 E 6 0 2 5

4 5 6 6 8 6 9

5 8 5 0 5 4 6 8

6 8 6 4 6 F 9 3

51 44 51 31 47 43 42 44 32 48

42

39

42

42

43

33

35

61

47

49

56
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Borchhoeve 2   •   5708 WD Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 11 87 17 24   •   E-mail: info@trimsalonjayden.nl

www.trimsalonjayden.nl

Voor de complete uiterlijke 
verzorging van uw hond.

Gratis puppy kennismaking 
voor alle pups tot 20 weken

www.b4print.nl  •   Tel. 06 - 81 89 77 81

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

Tijdelijk ook inclusief:
- contactformulier
- fotoslider- fotoslider

€ 249,-



belangrijke informatie
ALARMNUMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71
GG&GD 58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar &  0900 - 88 44
Patrick de Vogel e-mail rob.jansen.op.de.haar@politie.nl of 
patrick.de.vogel@.politie.nl 
stadswacht 84 59 70
 
GEMEENTE 14 04 92

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

water 59 48 94
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 59 55 55

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

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

Activiteitenkalender
U vindt de activiteitenkalender voortaan terug op onze website www.brandevoortercourant.nl/wijkkalender.

6 maart uiterste inleverdatum kopij nummer 3. 27 maart distributie nummer 3.
3 april uiterste inleverdatum kopij nummer 4. 24 april distributie nummer 4.

Brandjes
Fun-to-Run is de recreatieve hardloopcursus bij Lopers-
groep Brandevoort. Vanaf zaterdag 7 maart 2015 om 9.15 
uur start de cursus in het Sporthuis. Navigatie via Blaak-
beemden naar parkeerplaats Sportpark Brandevoort, de 
thuisbasis van Lopersgroep Brandevoort. De kosten voor 
deelname aan Fun-to-Run bedragen €35,- te voldoen op 
de eerste dag van de cursus via een eenmalige machti-
ging. Er is plaats voor maximaal vijfentwintig deelnemers. 
Wees er snel bij, want vol is vol. Meer informatie en aan-
melden via www.lopersgroepbrandevoort.nl.

Gevonden in de parkeergarage in de Herenlaan: beige plu-
chen aap met lange armen en benen. Af te halen op Heren-
laan 95, telefoon 78 12 16.

De Dames Veteranen A van hockeyclub Mierlo zoeken 
nieuwe spelers vanaf 30 jaar met hockeyervaring. Heb je 
zin om met ons mee te spelen op zondag(ochtend), volle-
dig of als duo-lid, meld je aan! Voor meer informatie kun je 
altijd contact opnemen met aanvoerder Rosan Jansen op 
telefoon: 06 300 479 14.

Wij zijn een dartclub die in februari 2014 opgericht is. Wij 
zijn mensen van 18 tot …. die het leuk vinden om zonder 
verdere verplichtingen een pijltje te gooien. Wij hebben 
de maandag van 20.00 tot 23.00 uur gekozen als trai-
ningsavond en wij doen dit bij sportvereniging Brande-
voort. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Heb jij zin om, 
in een leuke ongedwongen omgeving, mee te doen? 
Meld je dan aan of kom een keer op een maandag kijken. 

Je kunt ook via e-mail informatie krijgen bij Henri Jansen  
dcbrandevoort@gmail.com.

DC Brandevoort heeft al een team dat ingeschreven is bij 
de Peelland Dart Bond, dit team staat momenteel op de 
tweede plaats in de vierde divisie. Wij hopen volgend jaar 
een tweede en misschien wel derde team in te schrijven, 
daarvoor hebben wij jullie nodig!

Dartclub



Voorjaars-aanbieding ! 
10 nachten luxe stacaravan vanaf € 235,-  

Boek direct op de camping en ontvang  € 100,- vroegboekkorting    

Meer info op www.tentholidays.nl     


