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Ondernemer 13
Meta Bloks is altijd in voeding en gezondheid geïnteresseerd geweest. 
Nu geeft  ze voedingsadvies en wil ze mensen ervan bewust maken hoe 
ze verantwoorde keuzes kunnen maken en zich gezond kunnen eten.

Hobby 19
Dirk Bukkems houdt als kind al erg van muziek. Hij begint op de lagere 
school met blokfluit, maar al snel verruilt hij deze voor een cornet en 
iets later voor een trombone. Naast zijn studie HEAO-BI behaalt hij op 
zijn eenentwintigste het staatsexamen orkestdirectie aan het conser-
vatorium. Onlangs dirigeerde hij een Sinatra Tribute.

Het Plein 25
De Kunstkamer is vernieuwd: op een nieuwe plek en met een nieuwe 
naam is Het Plein - zoals het nu heet - met creatieve workshops, kunst, 
historie en algemene wijkinformatie een ideale plek om Brandevoort in 
al zijn facetten intensief te beleven. Alle reden om langs te komen en 
mee te doen.

BuurtTent 27
De zes Peelgemeenten zijn in samenwerking met het woninginbraken-
team (WIT) van de politie gestart met het initiatief de BuurtTent. Buurt-
bewoners kunnen met politie en gemeente praten over woninginbraken 
in hun wijk. Het uitwisselen van informatie, preventietips, advies over  
het opzetten van burgerinitiatieven zoals wijkpreventieteams en Whats
App-groepen komen in de BuurtTent aan de orde.

NLDoet 29
NLDoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en wordt georgani-
seerd door het Oranje Fonds dat daarmee laat zien hoe belangrijk actieve 
burgers zijn voor de samenleving. Scouting Brandevoort grijpt deze actie 
aan om op 12 maart de laatste hand te leggen aan de vlindertuin.
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De Wilde hoek  
opening 15 mei 

Natuur-educatiedag 
 

Tijdens NL-Doet in maart 2013 begon de ontwikkeling van wat inmiddels is 
gedoopt: ´de Wilde Hoek´. Gered van een bestemming als honden-uitlaatstrook 
heeft een team van Scouting Brandevoort een braakliggend stukje grond 
omgetoverd tot een sfeervolle vlindertuin. Op 15 mei 2016 is het tijd voor de 
opening. We doen dat met een groot feest met een passend thema: 
natuureducatie. 

 

Scouting Brandevoort draagt bij aan de natuur 

Voor vele kinderen is Scouting een erg leuke vrijetijdsbesteding. Ze krijgen 
gelegenheid zich te ontwikkelen en behalve dat ze hun eigen grenzen ontdekken 
en die verruimen, leren ze samenwerken, zich aan afspraken te houden en hoe het 
is een bijdrage te leveren aan de wereld om zich heen.  
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februari 2016
tekst: de redactie / foto: Vincent Knoops

Als je de afgelopen tijd over de Brandevoortse Dreef rich-
ting Mierlo reed, viel je van ene verbazing in de andere: 
aan de Beemden, op de plaats waar de Loods heeft ge-
staan, stonden ineens een paar woningen. En een paar 
dagen later stonden er nog meer. Ze zijn in sneltreinvaart 
gebouwd: één per dag wel te verstaan. Uiteindelijk worden 
hier vierentwintig energieneutrale huizen gerealiseerd. Het 
is de eerste keer dat deze vorm van enorm doorontwikkeld 
prefab bouwen in de regio wordt toegepast, de leidingen 
worden in de fabriek al ingebouwd, de vloer gelegd inclu-
sief vloerverwarming en de badkamer wordt inclusief was-
tafels en designradiator geplaatst. 

De Wijkraad heeft te kampen met een groot tekort aan be-
stuursleden: in zeer korte tijd zijn er vier leden vertrokken 
of staan op het punt te verstrekken. Zo’n aderlating is voor 
geen enkele organisatie en wijk goed. Elders in deze Bran-
devoorter Courant doet de Wijkraad dan ook een herhaal-
de oproep aan betrokken wijkbewoners om zich te melden.

Carnaval is weer voorbij. We hebben met elkaar genoten 
van de mooie wagens en dat bleef niet geheel onopge-
merkt; ook de Brandeliers zijn in de prijzen gevallen. De 
dagen worden weer langer en diverse evenementen voor 
jong en oud worden weer opgestart voor het komende jaar. 
Verschillende oproepen vind je (de komende tijd) terug in 
ons magazine. Ook in ons winkelgebied blijft de bedrijvig-
heid. Zo heeft de Kunstkamer, nu Het Plein, zijn nieuwe 
stekkie laten zien aan tal van belangstellenden. 

Brandevoort is een prachtige wijk en wordt ook als kwali-
teitsproduct in de markt gezet. Met de leus Buitengewoon 
Brandevoort wordt gepoogd nieuwe bewoners te trekken. 
En ja, onze wijk is ook bijzonder, al is het maar vanwege 
de vele initiatieven die door wijkgenoten worden ont-
plooid. Helaas gaat de realiteit niet aan ons voorbij: ook 
wij hebben last van inbraken, vandalisme, hangjeugd en 
worden er met enige regelmaat wietplantages opgerold.  
Brandevoort: heel gewoon!

Redactioneel
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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

BOSCH
WASAUTOMAAT
WAT28690 NL AVANTIXX 6 
EXCLUSIV 1-DOS
Met de Variosofttm-trommel wast u 
extra teder of juist extra krachtig 
dankzij de unieke trommel-
structuur.

I-DOS: bespaar 58 badkuipen 
vol water per jaar!

I-DOS

B
DROOG

RESULTAAT

A
ENERGIE
KLASSE

8
KILO

VULGEWICHT

1400
Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

BOSCH
VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 
AFWASAUTOMAAT 
SMV 84 L 10 EU EXCLUSIV
HygiënePlus: wassen met 
hogere temperaturen 
voor de meest optimale
hygiënische prestatie.

Zeer stil: slechts 44 dB!

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

VAN 649.-   

nu 599.-VAN 799.-   

nu 749.-*

*na aftrek van 50,- refund via Bosch

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

Zeer stil: slechts 44 dB!

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

  

  

BOSCH
I-DOS: 

WIJ LEVEREN EN INSTALLEREN 
ALLE MERKEN INBOUWAPPARATUUR / WITGOED / TV ETC.
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Zoals u allemaal weet, heeft de voorzitter van de Wijkraad 
per 1 februari zijn functie neergelegd. Naast Fons Bosman 
hebben inmiddels ook penningmeester Jeroen Smelt en 
bestuursleden Diane van den Eijnden en Wiljo Striekwold 
te kennen gegeven hun deelname aan de Wijkraad te wil-
len beëindigen. Daarmee verliest de Wijkraad in korte tijd 
helaas enkele bekwame en kundige bestuurders. Brande-
voort is geen uitzondering: ook in andere wijken hebben 
wijkraden problemen met de bezetting.
Een van de redenen waarom Fons is afgetreden, was de 
publicatie Wijkgericht werken, een uitgave van de gemeen-
te. Bij de opstelling ervan was geen enkele Helmondse 
wijkraad betrokken, maar in deze publicatie staan echter 
wel enkele zaken die aangeven welk belang de gemeente 
hecht aan de wijkraden.

Een paar voorbeelden:
• Behartiging van het algemeen belang van de wijk
• Organisatie van regelmatig contact met wijkbewoners en 
 verenigingen
• Zorgdragen voor een goed communicatief draagvlak in de 
 wijk
• Actief bewonersinitiatieven stimuleren
• Actief een bijdrage leveren aan het versterken van lokale 
 netwerken in de wijk
• Zorgdragen voor besteding en verantwoording van het 
 buurtbudget
• Opstellen van het WijkActiePlan
• Organiseren van het wijkbezoek van het College van B&W
• Organiseren van het Brede Wijkoverleg.

De Wijkraad organiseert ten minste twee openbare wijkbij-
eenkomsten per jaar waarvan één in het voorjaar die er toe 
dient om over het gevoerde beleid inhoudelijk en financieel 
verantwoording af te leggen. In het najaar wordt het Wijk-
ActiePlan geëvalueerd en de begroting voor het komende 
jaar vastgesteld. Helaas heeft de gemeente eenzijdig be-
sloten dat het WijkActiePlan elk jaar opnieuw moet worden 
vastgesteld. De Wijkraad is van mening dat dit plan best 
drie jaar geldig kan zijn, met dien verstande dat een jaar-
lijkse herijking daarbij wel essentieel kan zijn.

De bijeenkomsten van het Brede Wijkoverleg hebben her-
haaldelijk bewezen van groot belang te zijn voor de onder-
linge communicatie tussen de verenigingen, stichtingen 
en commissies die in onze wijk belangrijk werk doen. Veel 
evenementen in onze wijk vinden plaats onder de paraplu 
van de stichting Brandevoort in Actie (SBiA). Daarbij pro-
beert de Wijkraad in overleg met SBiA te helpen bij het vin-
den van een passend budget, waarbij ook wordt getracht 
externe financiers te vinden.

In de afgelopen jaren is veel werk verricht en zijn diverse 
initiatieven opgestart waarbij in veel gevallen vanuit de 
Wijkraad advies en ondersteuning werd verleend. Het is 
van groot belang dat met name deze centrale rol van de 
Wijkraad in stand wordt gehouden. Zoals in de vorige BC 
al werd aangegeven, kan worden gedacht aan een klei-
nere Wijkraad bestaande uit voorzitter, secretaris, pen-
ningmeester en daarnaast een algemeen bestuurslid. Dit 
bestuurslid zorgt onder andere voor een goede afstem-
ming met de in de wijk actieve stichtingen, werkgroepen 
en commissies. De Wijkraad beperkt zich tot formele con-
tacten met de gemeente, met andere wijkraden in de stad 
en het stimuleren en mede uitvoeren van de hierboven 
genoemde taken. De Wijkraad zoekt in voorkomende ge-
vallen samenwerking met andere partijen in de wijk. Met 
name deze aangepaste rol kan en moet in de door de ge-
meente uit te geven richtlijn worden opgenomen. 

Wij roepen iedereen op die in het belang van de wijk zijn ca-
paciteiten wil inzetten en op die wijze wil bijdragen aan een 
goed leefklimaat zich bij de secretaris te melden. Er kan dan 
overlegd worden op welke wijze en in welke rol jij het beste 
tot je recht komt en zo ook plezier beleeft aan jouw inzet. 
Meld je aan via: Wijkraad.secretaris@brandevoort.org.

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Holke Flapper / foto: Rianne van Lierop
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ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

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

 Ik..ik..ik en niemand anders

 Stressrelease & meditatie

 

 Ontspannen met o.a. Adem-

 technieken, diverse soorten 

 meditatie, visualisatie, mantra

 mindfulness, klankschalen

 Cursus start 5 April

www.sprookjes-kamer.nl  oud brandevoort 7

info@sprookjes-kamer.nl  0492-849713

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 verzekeraarsWoesthoeve 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.

Hypotheken

Verzekeringen

Pensioenen

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

Uw zekerheid, onze zorg!

Verstand van Brandevoort
Gevoel voor mensen

 
   T 0492-55 99 88  

   E info@andre-relou.nl  I www.andre-relou.nl
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Er leeft veel onder de senioren. Zowel zaken die in Bran-
devoort spelen als algemene kwesties die de ouderen ra-
ken. Dré Rennenberg en Cor Verbeek van de Eindhovense 
politieke partij Ouderen Appèl zijn uitgenodigd voor een 
presentatie. Dré is voormalig wethouder en loopt al jaren 
mee in de Eindhovense politiek. Ze bezetten momenteel 
vijf zetels. Hij heeft in het verleden diverse voorstellen ge-
daan, die niet werden overgenomen, maar een tijd later 
door een andere politieke partij als een nieuw idee werden 
gelanceerd. Aan de ene kant vervelend, maar belangrijker 
is dat goede plannen toch kans van slagen krijgen. 

Dré beschrijft een aantal zaken waar Ouderen Appèl zich 
sterk voor maakt, waaronder de seniorencommissie. Dit is 
eerder door het Ouderen Appèl opgestart, maar is opge-
heven omdat men van mening was dat ouderen niet in het 
doelgroepenbeleid passen. Ja, u hoort het goed. Men vindt 
niet dat er apart beleid moet zijn voor ouderen. Hij vertelt 
ook over het project stadsakkers waar door vrijwilligers 
groente wordt gekweekt voor ongeveer 1500 monden. 

Een actieve discussie met Dré en Cor volgt. Diverse onder-
werpen die de ouderen raken, passeren de revue. De wens 
wordt uitgesproken dat de ouderenbonden zich gezamen-
lijk actiever gaan opstellen, dat er duidelijkheid moet ko-
men over de problemen met de pensioenen en belasting-
wetgeving en ook meerduidelijkheid komt met betrekking 
tot zorg en zorgverzekering, WMO en thuishulp. Genoeg 
gespreksvoer dus. We spreken af vaker contact te zullen 
onderhouden en zullen onderzoeken of Senioren Brande-
voort samen met Ouderen Appèl een regionale discussie 
voor ouderen kan opstarten. Onderwerpen als veiligheid, 
brandveiligheid, valpreventie, langer thuis blijven wonen 

enzovoort zijn zaken waarbij, door het nemen van goede 
voorzorgsmaatregelen, de schadelijke gevolgen zo niet 
voorkomen dan wel aanzienlijk beperkt kunnen worden. 

Diverse organisaties bewegen zich op dit gebied onder 
andere de Stichting Wonen met Gemak waarvan enkelen 
van onze groep recent een interessante presentatie heb-
ben mogen bijwonen, die door KBO Stiphout-Warande was 
georganiseerd. Er wordt momenteel gewerkt aan een ver-
volg, maar dan voor een groter aantal geïnteresseerden 
in Helmond. Iet Heystee zit in de ledenraad van Zorgboog 
Extra. Haar zal worden gevraagd een voorstel voor vervolg 
te doen, aangezien veel zaken nu al door Zorgboog Extra 
worden aangeboden.

Het plan is een discussiegroep op te starten bestaande uit 
jonge ouders en ouderen om samen te bespreken hoe ide-
ale huisvesting voor beide groepen eruit kan zien. Nadat 
een aantal hoofdlijnen zijn uitgezet zal met een architect 
en een ontwikkelaar worden gesproken om te kijken of rea-
lisatie van de plannen haalbaar is. Wie interesse heeft mag 
zich melden.

Tot slot enkele losse opmerkingen. Het heeft al in de krant 
gestaan, maar het is oppassen geblazen met bankpasjes 
die via WIFI kunnen betalen. Er is kans dat men op afstand 
via uw pasje geld van uw rekening kan halen. Een hoesje is 
aan te bevelen. Vraag uw bank.
De heer Yassin Saddiki van NS is verantwoordelijk voor de 
stations in Brabant, Zeeland en Limburg. Hij maakt zich 
ook druk om de vernielingen en de vervuiling van ons sta-
tion. We zullen proberen via Buurtpreventie een werkbaar 
model hiervoor te vinden.

Senioren Brandevoort
tekst: Holke Flapper

Stichting Brandevoort in Actie, commissie Pasen, orga-
niseert voor de vijftiende keer het evenement paaseie-
ren zoeken. Het is voor allerkleinste inwoners tot en met 
groep 2 uit Brandevoort en vindt plaats op Eerste Paasdag  
27 maart.

Waar en hoe laat?
De Paashaas verwacht jullie om 10.30 uur bij het An-
toniusbosje tegenover basisschool de Vendelier. Sa-
men met de paashaas gaan de kinderen in het An-
toniusbosje zoeken naar het gouden en de zilveren 

paaseieren. Daarbij mag slechts één papa of mama 
jullie helpen met zoeken. Na het zoeken van de eie-
ren worden deze verzameld in manden en worden de 
verrassingen en prijzen uitgedeeld aan de winnaars. 
Hier staat voor de kinderen tevens drinken en iets lek-
kers klaar, kunnen ze worden geschminkt en is de bal-
lonnenclown er ook weer bij. Het duurt ongeveer tot  
11.30 uur en bij slecht weer gaan we naar ‘t BrandPunt.

De kosten zijn €1,50 per kind. Kijk voor deelname en het 
inschrijfformulier op www.pasen.brandevoort.org.

Paaseieren zoeken
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Basisschoolbezoek
op Carolus Borromeus College

Het is nog vroeg in de ochtend als groep 8 van de Vendelier 
het Carolus komt binnengelopen. Het is druk in de school; 
de lessen staan op het punt om te beginnen. Toch laat de 
klas zich niet intimideren door de drukte. Enkele leerlingen 
zien zelfs bekenden terug: zusjes, leden uit het sportteam 
of oud-klasgenootjes. Allemaal worden ze herkend.

Voor juffrouw Erna is dit proces nog veel sterker. Geen 
minuut gaat voorbij of ze ziet wel een oud-leerling. “Wat 
me altijd het meeste opvalt, is hoe snel de stap uiteinde-
lijk toch gaat. Leerlingen die voor de zomervakantie nog 
in mijn klas zaten, vertellen mij nu trots over hun nieuwe 
school. Ze zijn al helemaal gewend. Kluisjes, de nieuwe 
vakken, een grotere school: het is eigenlijk allemaal al heel 
normaal voor ze.”

Dit beeld wordt een uurtje later bevestigd. Eerst krijgen 
de leerlingen nog extra uitleg over de school, maar hierna 
staat een les Engels voor ze klaar. Halverwege deze les lo-
pen twee brugklassers langs, oud-leerlingen van de basis-
school. Nadat de leraar heeft opgemerkt waarom iedereen 

opeens naar buiten kijkt, komt hij in actie. Willen de leerlin-
gen soms iets komen vertellen?
Dat willen ze wel. Al snel worden er allerlei vragen afge-
vuurd op het tweetal. Eén vraag springt eruit. Wat is nu 
eigenlijk het vervelendste aan de middelbare school? 
Grijnzend doet de jongen zijn rugzak af. Wie wil deze even 
vasthouden? De tas, loodzwaar, gaat van hand tot hand. 
“Maar normaal is hij ook weer niet zo zwaar, hoor!” lacht 
hij, “ik ben m’n kluissleutel vergeten!”
Na de les volgt nog een rondleiding. Hier is ook volop gele-
genheid om vragen te stellen, ook voor ouders.
Vooral voor mavo-plus is veel interesse. “Niet iedereen is 
even goed in elk vak,” meent een ouder, “het is een fijne 
gedachte dat een leerling net even die extra begeleiding 
krijgt als ze deze nodig hebben.”

Sneller dan gedacht is de dag alweer afgelopen. De leerlin-
gen moeten weer terug naar hun eigen school, de lessen 
gaan gewoon door. Toch, zegt een leerling, was de dag erg 
nuttig: “Je voelt op zo’n dag toch makkelijker of de school 
bij je past.”

Nu het nieuwe jaar begonnen is, staat voor de leerlingen uit groep 8 een belang-
rijke keuze voor de deur. Over minder dan een half jaar wacht immers de grote 
stap naar het voortgezet onderwijs. Een belangrijke keuze, die niet makkelijk te 
maken is. Gelukkig bieden de meeste scholen allerlei programma’s aan om deze 
keuze iets makkelijker te maken. Leerling Rik uit 6 vwo loopt een dag mee bij een 
schoolbezoek, om zo zelf mee te maken wat er allemaal bij een keuze komt kijken. 
Hieronder zijn verslag:
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De Brandevoorterdag komt er weer aan! 
Dit jaar op zondag 17 juli van 11.00 tot 17.00 uur. De Bran-
devoorterdag is een tweejaarlijks evenement in De Veste. 
Naast een braderie met veel leuke marktkramen is De Ves-
te ook gevuld met dansdemonstraties onder de Markthal, 
een jeugdplein met verschillende uitdagende activiteiten, 
presentaties van verenigingen, heerlijke hapjes en drank-
jes en natuurlijk veel gezelligheid!

Lijkt het je leuk om hier ook aan deel te nemen? Huur dan 
een kraam. De kraam is 4,5 meter lang en de kosten bedra-
gen slechts €45,-. We zien je aanmelding graag tegemoet. 
Vragen of aanmelden? Mail ons: pr@brandevoorterdag.nl.

Brandevoorterdag 2016
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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

Word lid 

en bespaar 

direct!

Uw dier blijft in topconditie en u 
bespaart op de normale jaarlijkse 

kosten van uw hond of kat

Dier en Dokter 
Gezondheidsplan 
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Lauwerstraat 22  |  5708 XG Helmond  |  Tel.: 06 - 25 00 65 51  |  E-mail: info@lesdirect.nl  |  www.lesdirect.nl

Druk met je studie of baan, en tóch snel jouw rijbewijs halen?!
Enkele voordelenBij LesDirect maken we samen een op maat 

gesneden lesschema dat past in jouw studie- 
of werkrooster. Je kunt je rijbewijs daardoor 
al in 4 weken halen. Een rijopleiding in 8, 12 of 
16 weken behoort ook tot de mogelijkheden. 
Tóch snel je rijbewijs, maar met meer flexibi-
liteit.

Natuurlijk is het ook mogelijk om losse auto-
rijlessen te volgen.

• Persoonlijke aanpak
• Instructrice met ruim 12 jaar ervaring
• Hoog slagingspercentage!
• Duidelijke en gestructureerde rijlessen
• Nooit meer lessen dan nodig is
• Ervaring met rij-angst, faalangst, autisme en
 ADHD
• Scherpe tarieven
• Herexamen garantie

Bij inlevering van deze advertentie GRATIS complete online theorie opleiding mét slagingsgarantie!

• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

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

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie
Bollenhoeve 9  Helmond
06-19702668  www.cortenstijl.nl

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

Cortenstijl adv BC.indd   1 12-03-15   10:05
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In en rond huis, school of tijdens een sportactiviteit lopen 
kinderen verhoogd risico op letsel. Eerste hulp bieden op 
het moment van een ongeval kan ervoor zorgen dat er 
mogelijk geen onnodig ander letsel zal ontstaan. Wist u 
dat het aantal EHBO-ers op school of bij sportverenigingen 
zeer minimaal is?
De EHBO-vereniging Mierlo-Hout geeft herhalingslessen 
EHBO/Reanimatie AED en EHAK (eerste hulp aan kinde-
ren). De cursus EHAK is speciaal bedoeld voor jonge ou-
ders, gastouders en iedereen die met kinderen werkt. In 
deze cursus komt onder andere het volgende aan bod: 
preventie en veiligheid, kinderziekten en ziekteverschijn-
selen en kindermishandeling. Storingen in de vitale func-
ties, stoornissen in het bewustzijn, in ademhaling, bloedin-

gen, shock, letsels en verband- en hulpmiddelen. Kortom 
een heel scala aan oefenstof die vaker voorkomt dan u 
denkt. De opleiding wordt afgesloten met een toets die 
wordt afgenomen door door kaderinstructeurs. Deze op-
leiding wordt door en met u uitgevoerd met een baby- en 
kinderpop waar alle vitale functies zo kunnen worden ge-
oefend dat ingeval u een gewond kind aantreft u ook op 
de juiste manier kunt helpen. Als u niet toe wil kijken of 
met de handen in het haar zit bij een voorval, meld u dan 
aan bij EHBO vereniging Mierlo-Hout. Bezoek onze website  
www.ehbomierlohout.nl en neem contact op. Bij voldoen-
de aanmeldingen start deze cursus op 31 maart.
Voor EHBO-ers zijn dit vier lessen, voor niet EHBO-ers zijn 
dit zes lessen inclusief examen.

Help op de juiste wijze door EHBO

Vorig jaar is vanuit de Wijkraad gestart met het verstrek-
ken van een welkomstpakket aan nieuwe bewoners. We vin-
den het van groot belang dat zij op een vriendelijke en niet 
opdringerige wijze worden geïnformeerd over zaken die in 
Brandevoort spelen en waarvan het belangrijk is dat men 
hiervan goed op de hoogte is. Denk hierbij aan scholen, kin-
deropvang, Gezondheidscentrum, Sportpark en verder de 
vele verenigingen en werkgroepen die hier actief zijn. 
We gaan dit nu koppelen met Het Plein (voorheen de 
Kunstkamer), sinds kort gevestigd op Laan door de Ves-
te 116. Het is de bedoeling dat de daar aanwezige vrijwil-
ligers de pakketten samenstellen en ze dan overdragen 
aan de groep die ze vervolgens bij nieuwe bewoners be-
zorgt. Uit eerdere reacties hebben we begrepen dat men 
de welkomstpakketten nuttig en interessant vindt en 

de aanwezige cadeautjes worden ook op prijs gesteld.
We zijn voortdurend bezig de inhoud op peil te houden en 
waar mogelijk verder te verbeteren. Hierbij krijgen we me-
dewerking van de Brandevoorter winkeliers en diverse on-
dernemers die vanuit onze wijk opereren. Ook zijn er enkele 
winkeliers van buiten de wijk die producten aanbieden die in 
onze wijk niet verkrijgbaar zijn.
Mochten er onder u belangstellenden zijn om mee te hel-
pen de pakketten te vullen en/of te bezorgen stuur dan 
een berichtje naar Adriaan van Veggel, secretaris van de 
Wijkraad, die dit alles coördineert. Een mailtje volstaat:  
wijkraad.secretaris@brandevoort.org. Mocht u nieuwkomer 
zijn, maar nog niets hebben ontvangen dan graag ook even 
een berichtje aan Adriaan, met opgave van naam en adres, 
dan komt het in orde.

Het welkomstpakket
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Meta Bloks is geboren in Stiphout op 17 december 1973. 
Het ouderlijk gezin bestaat uit vader, moeder en een jonger 
zusje. Haar vader, architect, heeft zijn eigen bureau en heeft 
daarnaast ook jarenlang een aannemersbedrijf gehad. Haar 
moeder is lerares coupeuse en heeft, tot op heden, een 
naaiatelier. Bovendien maakt ze nog steeds alle kleding zelf. 
Meta gaat tot en met de derde klas in Stiphout naar de ba-
sisschool en dan verhuist het gezin naar Rijpelberg waar 
ze de basisschool verder afmaakt. Vervolgens stroomt ze 
door naar de havo op het Dr. Knippenberg College. Ze be-
haalt het diploma in 1993 en, gezien haar vakkenpakket, 
gaat ze naar de meao, de commerciële richting, waar ze 
in 1995 haar diploma behaalt. Dan wil ze zo snel mogelijk 
het arbeidsproces in en komt op de afdeling inkoop van 
een ICT consultancy bureau terecht. Omdat de functie te 
administratief is, gaat ze op zoek naar een nieuwe baan. 
Na een paar omzwervingen vindt ze die als secretaresse bij 
een Landelijke ARBOdienst waar ze acht jaar blijft. Daarna 
wordt Stork Aerospace voor een klein jaar haar werkgever. 
Als managementassistent tussen de techneuten gaat er 
een andere wereld voor haar open. Ondertussen weet ze 
door haar werkervaring dat haar interesse ligt bij het werken 
met mensen. Ze solliciteert daarom bij De Lage Landen als 
managementassistent op de afdeling Human Resources. 
Het volgen van een tweejarige hbo-HRM deeltijdopleiding 
bij Hogeschool Avans Den Bosch is een logisch gevolg. Ze 
haalt haar propedeuse en rondt het tweede jaar af met een 
Associate Degree Bedrijfskunde. In dezelfde periode leert 
ze haar partner,Robert kennen via een wederzijdse vriendin. 
Het is liefde op het eerste gezicht. 

Voeding en gezondheid
Meta heeft een huis in Dierdonk en Robert een appartement 
in Veldhoven. Na een jaar pendelen gaan ze samenwonen in 
Dierdonk. Robert heeft twee dochters van 12 en 9 en door 
het co-ouderschap zijn de meisjes vaak bij hen en hebben 
ze het met elkaar reuze fijn. Omdat Meta, naast een veer-
tigurige werkweek plus deeltijdopleiding en het gezinsleven 
erg druk is krijgt ze een burn-out. Het is een zware tijd, maar 
ze komt hier uiteindelijk, samen met Robert, goed en posi-
tief doorheen en heeft daardoor geleerd wat werkelijk be-
langrijk is voor haar. Alhoewel op papier hersteld, heeft ze 
nog steeds gezondheidsklachten. 

Het onderwerp voeding heeft haar altijd erg geïnteresseerd. 
Door haar klachten gaat ze zich verdiepen in dit onderwerp. 
Dit resulteert in aanpassing van haar eigen voedingspa-
troon. Eerst laat ze suikers uit haar voeding weg door onder 
andere niet te snoepen en de consumptie van brood te mini-
maliseren. Dit betekent voor haar gezondheidsmatig al een 

wereld van verschil. Ze ontdekt hoe groot de invloed van 
hormonen op het lichaam zijn mede door het boek De Hor-
moonfactor van Ralph Moorman. Omdat ze zich door haar 
veranderde leefwijze en met aanpassing van haar voeding 
heel goed gaat voelen, start ze met de opleiding:Training 
Hormoonfactor gegeven door Ralph Moorman. Dit is het 
begin van haar eigen bedrijf MetaVita. Ze laat zich op 
24 april 2015 inschrijven bij de KvK en ze is te vinden op  
www.metavita.nl of info@metavita.nl, 06 227 107 40. In haar 
bedrijf houdt ze zich voornamelijk bezig met de drukbezet-
te vrouw en de gezondheidsklachten die dat in de praktijk 
geeft. Ze begeleidt haar cliënten door kleine aanpassingen 
in voeding en door hen bewuster te maken wat goede voe-
ding voor je gezondheid kan betekenen zonder je hele le-
vensstijl om te moeten gooien. De respons van haar cliënten 
is zeer positief. Voor Meta het beste bewijs dat deze manier 
werkt. Door eten van zoveel mogelijk onbewerkte voeding 
breng je ook de zo belangrijke hormonen weer in balans. 
Na een eerste gesprek bespreekt zij de klachten en wensen 
met haar klant en bekijkt ze samen met hen welk pakket het 
beste hierop aansluit. Na invullen van een uitgebreid anam-
neseformulier waarop symptomen en klachten uitgevraagd 
worden, kunnen cliënten kiezen voor bijvoorbeeld een be-
geleiding van drie maanden. Dan volgt een intakegesprek 
van ongeveer anderhalf uur en wordt er dieper ingegaan 
op zaken die extra opvallen en aandacht verdienen. Meta 
maakt een voedingsadvies op maat met inspirerende re-
cepten voor de hele dag en een voedingsmiddelentabel. Dit 
om een goed evenwicht te krijgen van koolhydraten, vetten, 
eiwitten en mineralen. De cliënt ontvangt een samenvatting 
van het gesprek en een hormonaal advies per e-mail. Tus-
sentijds blijft er wekelijks online contact en vindt er een con-
sult plaats bij vier, acht en twaalf weken. Ook houdt Meta 
met de klant een supermarktsafari. Dit is een uitgebreide 
ronde door de favoriete supermarkt waar uitgelegd wordt 
welke voedingskeuzes er bestaan en welke daarvan een ge-
zonder alternatief zouden kunnen zijn. 

Meta wil vooral meer mensen bewust maken en inspireren 
hoe ze zichzelf gezond kunnen eten, meer energie kunnen 
krijgen en zich daardoor vitaler kunnen voelen. Want iedere 
kleine aanpassing kan al voor grote veranderingen zorgen. 
Daarom geeft ze ook workshops bij bedrijven en geeft ze 
aan groepen van drie tot acht personen een supermarktsa-
fari. Mensen leren op deze manier basiskennis over voeding 
en krijgen zo de tools om zelf gezonde keuzes te maken. 
Meta gelooft in de kracht van samen en wil daarom graag 
in de toekomst vooral meer samenwerkingsverbanden aan-
gaan. Ook omdat dit haar energie geeft, inspireert en crea-
tief maakt.

tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops 

Eet jezelf gezond,
eet je hormonen in balans
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Instap voordeel.
Direct rijden.

van € 69.940,- voor € 64.940,-
lease vanaf  € 940,-* p/mnd

Tot
€ 5.000,-
voordeel

Audi Q5

Eindhoven  Wekkerstraat 53

udenhout.nl/instapvoordeel

Gemiddeld brandstofverbruik: 7,8-4,4 l/100 km, CO2-emissie 179-115 gr/km. Genoemde adviesprijs is inclusief btw en bpm, exclusief verwijderingsbijdrage 
en kosten rijklaar maken. Prijs- en productwijzigingen voorbehouden, afbeeldingen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Aan deze advertentie 
kunnen geen rechten worden ontleend. *Leaseprijs op basis van 60 mnd en 10.000 km per jaar.

Direct rijden.

van 
lease vanaf  € 940,-* p/mnd

Audi Q5

Eindhoven

DE BRUG ACTIVE
Arkweg 3-17
5731 PD Mierlo

T. 0492 67 88 80
info@debrugactive.nl
www.debrugactive.nl

Het meest complete sport- en ontspanningscentrum

Vraag uw gratis proefweek aan via onze website

Speciale familie-, senioren- en jongerenlidmaatschappen

Komonze vernieuwdesaunafaciliteitenproberen!
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Per juli 2016 zal huisarts Marlies Smeulders, van huisarts-
praktijk Keuning en Smeulders, gedurende een jaar de 
praktijk verlaten. Zij gaat dan met haar gezin een jaar naar 
Nieuw Zeeland; een avontuur dat ze graag met beide han-
den aangrijpt. Gedurende haar afwezigheid zullen dokter 
Merlijn Schoots en dokter Debbie Camron haar vervangen. 
Door de groei van de praktijk is Merlijn Schoots al sinds ja-
nuari 2015 op de vrijdagen werkzaam in de praktijk van Keu-
ning en Smeulders. Sinds januari heeft ook Debbie Camron 
op dinsdagochtend spreekuur. Dokter Keuning blijft op haar 
vaste dagen werkzaam en bereikbaar.
De intentie van beide is, wanneer de groei van de praktijk 
voldoende is, om zelfstandig te gaan functioneren. Ofwel, 
huisarts Schoots en Camron zullen zich dan als nieuw duo 

binnen de maatschap afsplitsen met hun eigen praktijk. Voor de patiënten betekent deze overgangsfase van een zeer grote 
praktijk naar twee kleinere praktijken dat zij af en toe een ander gezicht zien.

Dokter Smeulders
half jaar naar Nieuw Zeeland

foto: Maureen Mijne

links Merlijn Schoots en rechts Debbie Camron

De winkeliersvereniging heeft - naar aanleiding van de jaar-
lijkse succesvolle Decemberactie - gemeend iets extra’s te 
moeten doen voor het winkelend publiek. Voor Moederdag 
wordt een soortgelijke actie op touw gezet. Spaar in de 
maand april uw kassabonnen ter waarde van €150,- op, doe 
ze in de daarvoor bestemde envelop en u dingt mee naar 
cadeaubonnen waarmee u bij alle winkels in ons winkelcen-
trum kunt betalen. De gevulde enveloppen kunnen gede-
poneerd worden in de daarvoor bestemde bussen bij Albert 
Heijn en Jumbo. Het gaat om cadeaubonnen van: één maal 
€500,-, één maal €250,-, één maal €100,-, drie maal €50,- 
en tien maal €20,-. Grote kans dat u bij de winnaars hoort.
Ook de Brandbonnetjesactie is een succes gebleken. Deze 
actie vindt drie maal per jaar plaats. Winkeliers brengen 
met deze bonnetjes, die worden verspreid via de Brande-
voorter Courant, mooie aanbiedingen onder de aandacht. 
Ook dit jaar zullen we deze actie voortzetten.

Nieuw in het winkelcentrum
Op 30 januari heeft Hip & Co de deuren geopend. Een 
baby- en kinderkledingzaak met een ruim assortiment 
waaronder ook kraamcadeautjes en dergelijke. Per 2 april 
zal de Concept Store van Natalie en Mischa Breuer een feit 
zijn. Op het adres waar voorheen de Kunstkamer gevestigd 
was, kunt u vanaf dan bij de dames terecht voor een uit-
gebreide koffie- en theebar, (inloop)atelier met biologische 
producten en in de Store vindt u onder andere woonacces-
soires, sieraden, tassen, boeken en serviesgoed. 

Uitstraling
Ook in 2016 zal de winkeliersvereniging weer zorgdragen 
voor een fleurige aankleding in de vorm van hangende 
bloemenmanden aan de lantaarnpalen in De Veste. Elk jaar 
is deze bloemenpracht weer een lust voor het oog. De ver-
lichting in de leibomen langs het grachtje is mooi en sfeer-
vol, zo luiden de reacties. Maar helaas, vandalisme heeft 
meerdere malen roet in het eten gegooid. Kabels werden 
doorgeknipt en tijdens de jaarwisseling werden elektrici-
teitskastjes opgeblazen. Het telkens weer herstellen van 
deze prachtige voorziening heeft de winkeliers inmiddels 
handenvol geld gekost. Jammer, heel erg jammer. Bezien 
wordt of sfeerverlichting in een andere vorm tot de moge-
lijkheden behoort.

In 2015 werd ons winkelcentrum uitgeroepen tot het 
Schoonste winkelgebied van Nederland. Een prachtige titel 
en niet in de laatste plaats mede te danken aan u, het win-
kelend publiek. De winkeliersvereniging was blij met deze 
uitverkiezing. Maar, adel verplicht, dus gaan we in 2016 op-
nieuw voor deze titel!

Tot slot
De winkeliersvereniging hoopt op uw vertrouwen, ook in 
2016. Wij zullen er alles aan doen het u zo aangenaam mo-
gelijk te maken. Wij hopen dat ook u het belang inziet van 
lokaal winkelen. Samen werken aan een mooi winkelcen-
trum, dat is het doel.

Nieuws van het

winkelcentrum
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Cijnsbeemden 2,  5706 NP Helmond
Mobiel: 06-29574376,  E-mail: info@deinstallatieman.nl

Nefit TrendLine HR-ketel

www.deinstallatieman.nl

ERKEND
INSTALLATEUR

Met 7 jaar
garantie!

tot € 150,-cashbackbij installatie van een
Nefit Trendline cv ketel

 
(vraag naar de voorwaarden) 

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

Madelon Janssen
Tea Bijlsma

Echtscheiding

Alimentatiezaken

Ontslagzaken

Incassozaken

Letselschadezaken

Bestuursrecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mr. R.P.V.W. Willems

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mr. G.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
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Dit voorjaar start Buurttuin Brandevoort met een cursus 
moestuinieren. Wilt u graag de beginselen van het telen 
van groenten, fruit en kruiden onder de knie krijgen, dan 
is dit uw kans.

Onder de deskundige leiding van twee initiatiefnemers van 
Buurttuin Brandevoort, Christ Tielemans en Wendie Lin-
ders, leren de deelnemers op zes zaterdagen de beginse-
len van het biologisch moestuinieren.

De insteek van de cursus is heel praktisch. In de tuin zelf 
leren de cursisten een teeltplan maken, de juiste bemes-
ting toedienen, zaaien en planten, de teelten verzorgen, 

ziekten en plagen tegengaan en uiteindelijk natuurlijk op 
de juiste wijze oogsten.
De cursus is telkens op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en 
gaat van start op zaterdag 9 april. De volgende cursusda-
gen zijn 23 april, 14 mei, 28 mei, 11 juni en 25 juni.
De locatie is Buurttuin Brandevoort, gelegen aan de ro-
tonde van de Stepekolksehoeve en De Voort.

Vragen stellen en aanmelden (vóór 26 maart) kan via  
info@buurttuinbrandevoort.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.buurttuinbran-
devoort.nl of de Facebookpagina Buurttuin Brandevoort.

Cursus Biologisch Moestuinieren
in Buurttuin Brandevoort

tekst: Christ Tielemans, Wendie Linders / foto: Marjolein Nelissen
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“Het was een knalavond!” is de kreet die je terugvindt als 
je googelt op Yentl Bigband en Kiwanis Beringe. De Yentl 
Bigband staat onder leiding van dirigent Dirk Bukkems en 
trad 30 januari op voor bijna 700 enthousiaste bezoekers 
om geld in te zamelen voor een goed doel. Vier bekende 
Belgische artiesten zorgden voor nog meer muziekver-
tier. Belle Perez, Geena Lisa, Yannick Bovy en Paul Mi-
chiels zongen bekende nummers onder begeleiding van 
de bigband.

Een kleine week eerder spreek ik de dirigent in zijn ver-
trouwde omgeving. Dirk Bukkems is Brandevoorter van 
het eerste uur en al sinds zijn jonge jaren muziekliefheb-
ber. Hij begint op de lagere school met blokfluit, maar al 
snel verruilt hij deze voor een cornet en iets later voor 
een trombone. Hij speelt in de fanfare in Heeze en op zijn 
veertiende is de eerste kennismaking met een bigband. 
Naast zijn studie HEAO-BI behaalt hij op zijn eenentwin-
tigste het staatsexamen orkestdirectie aan het conserva-
torium te Hilversum.

Dirk geeft lachend toe dat hij net niet goed genoeg was 
om echt zijn boterham te verdienen met de muziek en 
stort zich daarom op een maatschappelijke carrière in de 
ICT. Gelukkig blijft er daarnaast nog veel tijd over voor zijn 
passie.
Zijn gezin is ook erg muzikaal: “Mijn vrouw Petri speelt vi-
ool, mijn zoon Guus (10) keyboard en mijn dochter Nienke 
(14) trompet!” Trots vertelt Dirk dat Nienke ook heeft mee-
gedaan tijdens het concert bij Kiwanis in België. “Samen 
op het podium met je dochter, heel gaaf!” 

We krijgen de kans een kijkje te nemen achter de scher-
men tijdens de generale repetitie die op woensdag 27 ja-
nuari plaatsvindt in Zonhoven in België. De gemoedelijke 
sfeer die Dirk zo aanspreekt in België wordt meteen on-
derstreept als ik om 20.20 uur binnenloop en spontaan 
een fles bier in mijn hand gedrukt krijg. Koffie is er blijk-
baar niet bij. De aanvangstijd van 20.30 uur wordt net niet 
gehaald, omdat diverse bandleden nog binnendruppelen. 
Dit doet echter niets af aan de professionaliteit die even 
later tentoongespreid wordt. Als extra onderstreping van 
de gezamenlijke liefde voor muziek gooien de zeventien 
bandleden er een strakke verzie van John Miles’ Music uit. 
Ik ben onder de indruk. Dirk heeft niets teveel gezegd. 
Ervaren doet beseffen dat het hier niet om een paar goed 
bedoelende amateurs gaat. Wauw!

Mooi om te zien is het samenspel tussen dirigent en band. 

Dirk leidt wel met strakke hand: “Als dirigent ben je soms 
erg directief.” Toch is er ook ruimte voor inspraak. “Samen 
met het orkest ga ik op zoek naar harmonie. Daarom vind 
ik dirigeren nog leuker dan zelf spelen,” licht Dirk toe. “Om 
de partituur op papier te veranderen in een klankbeeld 
dat de muziek ook werkelijk tot leven brengt, dat is zo 
mooi!”
Kort na negenen komt Belgisch presentatrice en zange-
res Geena Lisa binnen om met de band haar partijen te 
repeteren. Dirk legt het orkest voor een tweede maal stil 
en Geena roept: “Hij hoort echt alles!” Deze woorden zijn 
typerend voor de gedreven dirigent. Hij hoort ook alles, 
omdat hij de verschillen tussen hard en zacht en de ver-
schillen tussen snel en langzaam sterk wil accentueren. 
De bandleden van de Yentl Bigband onderstrepen deze 
gedrevenheid. Op de vraag wat Dirk als dirigent zo ty-
peert, krijg ik antwoorden als “hij brengt ons op een hoger 
niveau”, “Dirk werkt zich in het zweet”, “het plezier is weer 
terug”, “enthousiast”, “vernieuwend” en vooral “hij maakt 
de muziek heel dynamisch!”

Het hoogtepunt in de samenwerking tussen de Yentl 
Bigband en Dirk Bukkems moet echter nog komen. Het 
ensemble is gevraagd om drie tribute concerten te ver-
zorgen als ode aan Frank Sinatra, die in december 2015 
honderd jaar zou zijn geworden. Op 27 februari staat Gent 
op het programma, 6 maart Hasselt en op 31 maart Ant-
werpen. Ook hier wordt een keur aan Vlaamse en Neder-
landse artiesten ingevlogen: Yannick Bovy, Ivan Vermeer, 
Frank in Person en de vrouwelijke hoofdrol is weggelegd 
voor de Brabantse Flore Wittenberg.
Dirk vertelt trots hoe dit tot stand is gekomen: “Het Me-
tropole Orkest wilde geld inzamelen om jubileumboeken 
te kunnen financieren en je kon jezelf tegen betaling op-
geven om één nummer te dirigeren. Ik wilde heel graag 
een keer voor het Metropole staan en heb me opgege-
ven. Op een maandag stond ik voor het orkest en heb The 
Look of Love van Trijntje Oosterhuis mogen begeleiden. 
Daarna heb ik de muzikanten gevraagd of ik nog twee 
minuten voor de groep mocht blijven staan om het mo-
ment in me op te nemen. Kippenvel!” Dirk glimt weer als 
hij het vertelt.
“Ik heb dat moment laten filmen en ’s avonds meteen op 
mijn Facebookpagina gezet. Dinsdagochtend belde pro-
ducent Frank de Bie en vertelde over de plannen voor het 
Sinatra Tribute en vroeg mij om samen met de Yentl Big-
band de avonden te begeleiden.” Dirk hoefde daar niet 
lang over na te denken en zo krijgt zijn muzikale carrière 
toch nog een bijzondere wending!

De Hobby
Sinatra Tribute onder leiding van Dirk Bukkems

tekst: Peter Nouwen / foto: Rianne van Lierop
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STOERE
NIEUWE
MODE
VOOR
HEM

KOOPZONDAG 
20 MAART
12.00-17.00 UUR

Dorpsstraat 95 Mierlo | 5731 JH  Mierlo | T 0492 66 11 00   gratis wifi   |    follow us |        gratis parkeren 

L E N S S E N M A N N E N M O D E . N L
P   

SHOP NU OOK ONLINE!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

700 M2
MANNEN
MODE
RUIM 50 
MERKEN

Dorpsstraat 161b | 5731 JJ  Mierlo | T 0492 661262   gratis wifi   |    follow us |      gratis parkeren

L E N S S E N M A N D E R S . N L
P   

KOOPZONDAG

en meer dan 140 
verschillende merken

SHOP NU OOK ONLINE!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

12.00 - 17.00 uur

20 maart

1600 m2 modetoppers

passion for fash
ion!Voor haar...
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Ouderworkshops
in kindcentrum de Bundertjes

De diëtiste ging in op wat een goed ontbijt is en wat je als 
tussendoortje en drinken geeft. Door een zak suikerklont-
jes werd tastbaar hoeveel suiker er in de diverse produc-
ten zit, zoals ‘gezonde’ koeken, ranja en cruesli. Beperk de 
hoeveelheid suiker al bij heel jonge kinderen. Wat je niet 
aanleert, hoef je ook niet af te leren. Geef water of afge-
koelde (vruchten-)thee, dat voorkomt dat kinderen aan al-
lerlei zoete drankjes wennen. Drankjes waar geen suiker, 
maar zoetstoffen aan toegevoegd zijn, smaken zoet en zijn 
geen oplossing.

De opvoedondersteuner maakte voor ouders inzichtelijk 
tegen welke problemen ze aanlopen tijdens het eten. Bij-
voorbeeld van tafel lopen, knoeien met eten, heel lang-
zaam eten en dergelijke. Wat kan de oorzaak zijn van deze 
problemen? Er zijn een aantal valkuilen zoals: de maaltijd 

duurt te lang, te veel tussendoortjes waardoor het kind al 
vol zit en onrealistische verwachtingen. Door zelf gezellig 
te gaan zitten praten over andere zaken leg je niet de na-
druk op het eten en gaat het vaak beter.
De fysiotherapeut vertelde ouders hoeveel een kind op 
verschillende leeftijden moet bewegen. Ze liet zien welke 
mijlpalen er zijn in de motorische ontwikkeling van een 
kind en op welke leeftijd een kind deze stap ongeveer zet. 
Met behulp van filmpjes werden een aantal voorbeelden 
getoond hoe je samen met je kind bezig kunt zijn met be-
wegen. 

Het was een interactieve avond waarbij ouders ruimte kre-
gen om hun eigen vragen en meningen in te brengen. Een 
avond, waar ouders nieuwe ideeën en inzichten hebben 
opgedaan, die thuis direct toepasbaar zijn.

Woensdag 27 januari heeft een groep ouders deelgenomen aan workshops in het 
kader van kinderdagverblijf in beweging. Deze avond is georganiseerd door JIBB, 
Zorgboog en Spring Kinderopvang. In drie groepen kregen de ouders een workshop 
over beweging, een workshop over voeding en een over opvoeding. Hierbij kwa-
men zeer uiteenlopende vragen aan de orde: hoeveel uur per dag moet een kind 
bewegen, hoeveel klontjes suiker zitten er in een glas ranja, wat is storend gedrag 
aan tafel?
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Arkweg 3-17 | 5731 PD Mierlo | T. 0492 - 67 88 80 | www.debrugactive.nl

vanaf

€ 34,50
p.p.

Kinderen

van 4 t/m 11

50%
korting!

3 UUR ALL-IN BOWLEN &
GRILLEN INCL. DRANKJES
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Meer en meer leven wij in een participatiemaatschappij. 
Denk aan het door de overheid overhevelen van zorg aan 
familie, buren of kennissen en ook door het langer zelf-
standig blijven wonen van ouderen. 
Allerlei mensen, werkzaam in diverse sectoren van de sa-
menleving bedenken hoe deze veranderingen in praktijk 
gebracht kunnen worden. Zo kwam Jessica Hohenschon 
werkzaam bij Philips, binnen een hackathon (een bijeen-
komst van software- en website-ontwikkelaars om aan 
gezamenlijke projecten te werken) op het idee tot het ont-
wikkelen van een buurt-app. 
Voor deze app werd de naam: SAMapp gekozen. SAM staat 
voor samen. Het doel van deze app is dat een buurt samen 
verbondenheid creëert. Via dit digitale programma kunnen 
buurtgenoten (jong en oud) met elkaar in contact komen. 
Om bijvoorbeeld over allerlei onderwerpen vragen te stel-
len of hulp te vragen. 
Twee groepjes studenten zijn met dit idee aan de slag ge-
gaan. Eén voor de interface. Dit is een raakpunt waar twee 

onderwerpen, organisaties enzovoort elkaar ontmoeten 
en met elkaar omgaan. En een groepje voor het in kaart 
brengen van behoeften van een buurt of wijk. Verder is een 
afstudeerder gaan kijken naar de sociale rol die de buurt of 
wijk kan spelen in het leven van senioren. 
Drs. Tina ten Bruggencate doet een promotieonderzoek 
dat gaat over technologische interventie ter voorkoming 
en/of vermindering van eenzaamheid en sociale isolatie bij 
ouderen. Zij speelt dan ook een belangrijke rol bij de ont-
wikkeling van dit technologische hulpmiddel.
De SAMapp is op dit moment het introductiestadium ge-
passeerd en wordt nu verder verbeterd en aangepast aan 
de wensen van de (eventuele) gebruikers. Deze wensen 
zijn inmiddels, via persoonlijke interviews met verschil-
lende bewoners uit Brandevoort, in kaart gebracht. In 
september zal deze als pilot waarschijnlijk geïntroduceerd 
worden in onze wijk en in Mierlo-Hout. Op welke websites 
deze SAMapp geplaatst zal gaan worden, is op dit moment 
nog in onderzoek.

Introductie van buurt-app
tekst: Marga Dobma

Enkele jaren geleden begonnen wij met wat vrienden en 
begeleiding aan het bouwen van een carnavalswagen. 
Toen nog onder de naam Jeugdwagen Brandevoort. Deze 
groep is uitgegroeid tot een steeds zelfstandigere groep 
van ongeveer twintig vrienden, C.W. De Goudblinkers. Elk 
jaar bouwen wij een schitterende wagen en doen mee aan 
vele activiteiten in en rondom de wijk. Ook dit jaar hebben 
wij weer een mooie wagen weten te bouwen.
Regelmatig vallen wij in de prijzen met de wagen. Het re-
sultaat dit jaar mocht er ook wezen. Van het publiek heb-
ben wij vele positieve reacties gehad waar we super blij 
mee zijn. Ook de prijzen waren dit jaar fantastisch. Name-
lijk een eerste plaats in Mierlo-Hout bij de categorie Hout-
se-Wagens en een zesde plaats bij de Helmondse optocht. 
Helaas was de optocht in Asten dit jaar afgelast wegens de 
weersomstandigheden. Maar gelukkig is het dit jaar voor 
ons nog niet voorbij. Wij rijden namelijk nog mee met twee 
verlichte optochten. In Deurne en in Mierlo-Hout. Hier gaan 
we ook weer een fantastische creatie neerzetten.
Bij dit alles hebben wij steun gehad van verschillende per-
sonen en sponsoren. Deze willen wij hier hartelijk voor be-
danken! Ook willen wij de gemeente Helmond en Wijkraad 
Brandevoort bedanken voor het mogelijk maken van de 
bouwlocatie!

CW De Goudblinkers
tekst: Jasper Goossens / foto: Vincent Knoops
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Feestelijke opening 
De open dag op 13 februari was een geslaagd evenement 
dat plaatsvond in een feestelijke entourage met een ver-
sierde tafel met koffie, thee en frisdrank voor de bezoe-
kers. De ruimte is groot en stijlvol ingericht en biedt veel 
mogelijkheden. De kleurrijke creaties van de kunstenaars 
hangen aan de muren. Rens Kroon-Schlaman, werkt met 
acrylverf en pastel, momenteel met de nadruk op acrylverf 
op doek in vrolijke, felle kleuren. Annelies Schooneman 
maakt schilderstukken waarin de sfeer van verstilde land-
schappen en nevelen sterk terugkomt. Het werk van Albert 
van Beemen bestaat voornamelijk uit klassiek en realis-
tisch tekenen en schilderen met olieverf. Zijn onderwerpen 
zijn vaak figuratief en sporadisch schildert hij portretten 
en dieren. De kunstenaars lichtten zelf hun kunst toe en 
zullen de komende zaterdagen ook aanwezig zijn om nog 
meer te vertellen over hun manier van werken. 

Workshops 
Op de workshoptafels waren kinderen druk doende hun 
creatieve vaardigheden te tonen. En dat deden zij bijna  

drie uur lang, tot dicht tegen sluitingstijd aan toe. Het is 
de bedoeling dat de komende maanden een variëteit aan 
workshops centraal staat bij Het Plein. 

Historie en wijkinfo
In het andere deel van Het Plein wordt op twee grotere 
videoschermen de historie en de actualiteit van de wijk 
vertoond. Met behulp van een audiotour kunnen bewoners 
zelf de historische opgravingen van de wijk verkennen. 

Beleving voor iedereen
Zo is Het Plein met creatieve workshops, originele kunst-
werken, historie en algemene wijkinformatie een ideale 
plek om Brandevoort in al zijn facetten intensief te bele-
ven. Alle reden om langs te komen en mee te doen. Op 
onze site www.hetpleinbrandevoort.nl staat een uitgebreid 
programma. Wij zijn open op donderdag en vrijdagmiddag 
tussen 14.00 en 17.00 uur. Op zaterdag tussen 12.00 en 
17.00 uur en tijdens geplande workshops op woensdag-
middag of in de avonduren.

Het Plein
geopend

Op zaterdag 13 februari gaf een groep enthousiaste mensen uit de wijk het start-
schot voor de Kunstkamer nieuwe stijl: Het Plein Brandevoort is werkelijkheid ge-
worden. Het nieuwe concept legt de nadruk op zelf doen. Tussen de werken van de 
kunstenaars in, konden jong en oud zelf met hun creativiteit aan de slag. Op een 
tweetal grote tafels stonden allerlei materialen om tot iets moois te verwerken. Peti 
Verbroekken was gedreven aan de slag om een kunstwerk te maken dat anderen 
kan inspireren. Alle bezoekers kregen de kans om in een onderdeel van haar creatie 
een handafdruk achter te laten. Het eindresultaat wordt een kunstwerk waar veel 
Brandevoorters aan hebben meegewerkt.

tekst: werkgroep Het Plein Brandevoort / foto’s: Vincent Knoops
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HOUSEOFJAB.NL | BURG. VAN HOUTLAAN 4A
5701 GH HELMOND | 0492 – 522857

INTERIOR SBY VERSTAPPEN

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

VERLICHTING | MONTAGE EN STYLING

UITNODIGING
VOOR DE

EXCELLENT BEURS
Beursgebouw Eindhoven|3 t/m 6 maart
HAAL UW GRATIS TOEGANGSKAART OP

IN ONZE SHOWROOM OF KIJK OP 
HOUSEOFJAB.NL/EXCELLENT2016

 “In ons oude herenhuis
worden de avonden 
al vijfentwintig jaar 
ware hoogtepunten

na het serveren 
van onze passie.

Laat je verleiden.”Laat je verleiden.”

Mierloseweg 130   Helmond    Tel: 0492 - 54 18 18    www.raymaert.nl

Heel 2016
een jubileummenu

Nieuwe Chef-kok Ron van de Wiel sinds 01-02-2016

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

VOORJAAR!
BOUTIQUE4MORE - DE PLAETSE 165 - HELMOND-BRANDEVOORT

BETAALBARE EXCLUSIEVE MODE
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Inbraken met flippermethode
In de nacht van 19 op 20 januari is in drie woningen inge-
broken. Bij de woningen op de Lisvoort, Loovoort en Ieken-
donksevoort is geen braakschade aangetroffen. Wat bleek, 
de bewoners hadden de voordeur deur niet op het nacht-
slot gedraaid. Vermoed wordt dat de inbrekers via ‘flippe-
ren’ toegang tot de woning hebben verkregen.
Flipperen is voor velen nog een onbekende manier van 
inbraak. Toch is dit voor inbrekers een heel simpele ma-
nier om een woning binnen te dringen. Flipperen gebeurt 
met een plastic kaartje. Wie zijn deur niet volledig op slot 
draait, maar met een klik dichttrekt, zorgt ervoor dat je met 
het simpel ertussen steken van een kaart de deur open 
kunt maken. Door het plastic kaartje tussen de deur en het 
deurkozijn te steken en hierna langzaam richting het slot 
te gaan, kan de deur worden geopend door het ijzertje te-
rug te duwen. Dit gaat erg snel en gebeurt ook nog eens 
muisstil, waardoor deze werkwijze voor inbrekers ideaal is. 
Het is daarom aan te raden de deur altijd op slot te draaien.

BuurtTent
Na aanleiding van de recente woninginbraken is op dins- 

dag 26 januari de BuurtTent in Brandevoort geplaatst. De 
zes Peelgemeenten zijn in samenwerking met het wonin-
ginbraken team (WIT) van de politie gestart met het ini-
tiatief de BuurtTent. De marineblauwe tent wordt ingezet 
op de zogenoemde hotspots. Buurtbewoners kunnen met 
politie en gemeente praten over de woninginbraken in hun 
straat of wijk. Het uitwisselen van informatie, preventie-
tips, advies over het opzetten van burgerinitiatieven zoals 
wijkpreventie teams en WhatsApp-groepen komen in de 
BuurtTent aan de orde. 

Contact wijkagenten
Brandevoort heeft twee wijkagenten. Uiteraard zijn die niet 
vierentwintig uur per dag bereikbaar. Wilt u contact opne-
men dan kan dat op de volgende manieren: 
spreek Patrick en Rob aan op straat. Ze nemen altijd de 
tijd voor u. Ook kunt u ze bereiken via de mail: patrick.
de.vogel@politie.nl of rob,jansen.op.de.haar@politie.nl.  
U kunt ook bellen naar 0900 8844 en vragen of zij in  
dienst zijn. Mochten zij op dat moment niet beschikbaar 
zijn dan bellen ze u terug.

Nieuws van de

wijkagenten
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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

Daarom Smits&Smits

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

smitsensmits.nl

Elk 4e vouwgordijn

GRATIS

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

vraag naar de voorwaarden

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nl

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

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

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

--
--

--
--

--
--

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

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

bij de start van de zorg

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

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

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

--
--

--
--

--
---

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

Kraamzorg Homecare
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Tijdens NLdoet in maart 2013 zijn we met een groot aantal 
vrijwilligers begonnen met de ontwikkeling van wat inmid-
dels is gedoopt: De Wilde Hoek. Gered van een bestem-
ming als hondenuitlaatstrook heeft een team van Scouting 
Brandevoort een braakliggend stukje grond omgetoverd 
tot een sfeervolle openbare vlindertuin. Op 15 mei is de 
officiële opening gepland. Tijdens NL-Doet dit jaar, op 
12 maart, leggen we er de laatste hand aan en maken we de 
tuin hiervoor gereed. Een leuke kans om eens mee te doen!

Wat is NLdoet?
Het is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en 
wordt georganiseerd door het Oranje Fonds dat daarmee 
laat zien hoe belangrijk actieve burgers zijn voor de sa-
menleving. Vrijwillige inzet wordt zo in de spotlights gezet 
en mensen worden gestimuleerd om een dag de handen 
uit de mouwen te steken.

Natuur bij Scouting Brandevoort
Aan de Brandevoort, een van de pittoreske eikenlanen 
in onze wijk, ligt de Brandnetel, de blokhut van Scouting 
Brandevoort. Voor meer dan 160 leden biedt Scouting hier 
een leuke vrijetijdsbesteding. Jeugdigen krijgen hier gele-
genheid zich te ontwikkelen in een vertrouwde omgeving, 
waarbij buiten spelen en natuurbeleving essentieel is.

Scouting Brandevoort heeft een unieke manier gevonden 
om invulling te geven aan dit aspect. De Blokhut en het 
terrein eromheen wordt een plek waar de natuur zich kan 
ontwikkelen en mensen hiervan kunnen genieten. Waar de 
kinderen spelen in een wilgentunnel, genieten vogels van 
deze beschutting. Waar de kinderen bramen en frambozen 
plukken, zullen ook de vogels dat doen.
Hierin past ook De Wilde Hoek. Een pad van eeuwenoude 
kinderkoppen biedt entree naar een tuin met meer dan 
veertig perken met diverse planten. Bij de opening van 
de tuin op 15 mei dit jaar zullen ook de boombank en een 
groot insectenhotel gereed zijn. Maar er is nog wel het een 
en ander te doen.

Meedoen?
Dit jaar bied NLdoet een mooie kans om, alleen of met 
vrienden, kennis te maken met Scouting en samen in de 
buitenlucht een bijdrage te leveren. Onze kookstaf zorgt 
dan voor een prima Scoutinglunch en iets lekkers voor bij 
de koffie en thee. Kijk op: nldoet.nl, ‘Onderhoud Buitenter-
rein’. Meld je daar aan, dan nemen we tijdig contact met je 
op. Of kijk op de Facebookpagina van De Wilde hoek of het 
Twitteraccount @dewildehoek.
Mailen kan ook: nldoet@scoutingbrandevoort.nl of bel 
Erik Wishaupt: 06 226 051 97.

tekst: Patrick van Hoof

NLdoet
bij Scouting Brandevoort 
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INBOUWCOMBI
•  magnetron, turbo hetelucht, 

grill en crisp
• inhoud 40 liter
• magnetron 900 Watt
•  digitaal display  met resttijd 

en timer
•  draaiplateau 36 cm. doorsnede
•  bakplaat, crispplaat en rooster
• AMW507IX

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

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

I

*Na aftrek 100,= Whirlpool

at, crispplaat en rooster
07IX

499,-
   euro      

649,-  

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

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

*

791
Hand- of pers-
sinaasappelen 
Net 2 kilo

Gehaktballen
Gebraden of half om half  
Bakje 2-6 stuks   /                /1,75 - 4,49
Nu 1,31 - 3,37

Chocomel
Alle houdbare soorten 
3 pakken à 1 liter   /                 /      3,84 - 4,02

Geldig van woensdag 3 feb t/m dinsdag 29 mrt 2016. 
Maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek. 
Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden. 
Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

Alfa, Grolsch 
of Jupiler
2 kratten met 
16 flesjes à 45 cl of met 
24 flesjes à 25-30 cl   /                     /27,38 - 28,88

geen 18, geen alcohol

    Jumbo Brandevoort, Helmond, Huiskensstraat 2                                         



31

Traditiegetrouw vindt in maart weer de jaarlijkse tentoon-
stelling plaats van Fotoclub Brandevoort. Dat is dit jaar 
voor de elfde keer. De tentoonstelling wordt gehouden op 
18, 19 en 20 maart in ’t BrandPunt. Het thema van de ten-
toonstelling van dit jaar is kwetsbaarheid. Ook is er ruimte 
voor het tonen van vrij werk van de leden van de Fotoclub. 
In totaal zullen 125 foto’s getoond worden. Daarnaast zal 
op het toneel een videopresentatie te zien zijn van foto’s 
die tijdens field trips door de diverse werkgroepen zijn ge-
maakt. De Fotoclub heeft vijf zeer actieve werkgroepen: 
landschaps- en natuurfotografie, architectuur en urban 
fotografie, macrofotografie, mensenfotografie. De vijfde 
werkgroep is voor mensen die overdag tijd hebben om te 
gaan fotograferen en die zich niet richten op een specifiek 
onderwerp. 

Fotoclub Brandevoort heeft momenteel veertig actieve le-
den. Dat zijn zowel beginnende, gevorderde en geschoolde 
fotografen van de fotovakschool. Juist deze zeer gemêleer-
de samenstelling van de club zorgt er voor dat de leden 
elkaar verder helpen en gezamenlijk tot een hoger niveau 
komen. Daarnaast komen alle leden één keer per maand 
bij elkaar in ’t BrandPunt om te luisteren naar een professi-
onele inleider die dan een aansprekend thema behandelt, 
of om elkaars foto’s zodanig te bespreken dat de maker 
verbeterpunten krijgt aangereikt.

De tentoonstelling is dus een unieke kans om kennis te 
maken met de prestaties van de leden van Fotoclub Bran-
devoort. Openingstijden: vrijdag 18 maart van 19.30 tot 
22.00 uur, zaterdag 19 maart van 10.30 tot 16.00 uur en 

zondag 20 maart van 10.30 tot 16.00 uur. De toegang is 
gratis. Er zullen voldoende leden aanwezig zijn om vragen 
te beantwoorden.

Expositie

Fotoclub Brandevoort
tekst: Piet Reyneveld

Heb je ook behoefte aan het ontmoeten van mensen die 
net als jij duurzaamheid belangrijk vinden? Wil je meer we-
ten over hoe je nog duurzamer kunt leven? Heb je informa-
tie of tips die je met anderen wil delen? Kom dan naar Het 
Duurzaamheidcafé Brandevoort.
Het Duurzaamheidscafé zal één hoofdonderwerp behan-
delen. Het wordt georganiseerd door vrijwilligers en heeft 
tot doel informatie te geven en te delen. De toegang is gra-
tis. Ook als je niet in Brandevoort woont, ben je van harte 
welkom! Het is maar een paar keer per jaar, dus houd de 
nieuwsberichten in de gaten.
Wethouder Paul Smeulders komt woensdag 2 maart het 
Duurzaamheidscafé openen. Het hoofdonderwerp van 
deze avond is zonnepanelen. 

Zijn dit vragen die je bezig houden?
• Wat kosten zonnepanelen?
• Wat is de terugverdientijd van zonnepanelen?
• Hoe zit dat dan met welstand?
• Is er geen alternatief voor die ‘lelijke’ zonnepanelen?
• Is mijn woning daar wel geschikt voor? 

Wil je graag meer weten of ben je geïnteresseerd? Deze 
avond is een aantal experts uitgenodigd die op al je vra-
gen antwoord kunnen geven. Heb je zelf ideeën, vragen of 
opmerkingen? Stel ze gerust.

Duurzaamheidcafé Brandevoort, woensdag 2 maart om 
20.00 uur in ’t BrandPunt. Jenny Smets, 06 483 693 19.

Duurzaamheidscafé van start
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Door zijn bijzondere bouwstijl komt onze Vinex-wijk met 
regelmaat positief in het nieuws. Bussenvol mensen ko-
men in de jaren 2000 tot 2010 onze mooie wijk bewonde-
ren. Men spreekt met trots over de wijk en ook gemeente 
en bewoners spreken alleen maar lof uit. Op 26 februari 
2003 haalt Brandevoort wederom het landelijke nieuws. 
Maar dit keer niet positief. Ik herinner het me nog goed. 
Onze wijk wordt opgeschrikt door een drievoudige moord. 
Een uit de hand gelopen ripdeal in een woning aan de Sta-
tenlaan, kostte het leven van drie mannen. De wijk was in 
schok. Dit gebeurt toch niet in zo’n nette wijk? Toch moet 
ook onze wijk geloven aan criminele activiteiten. En vaker 
dan menigeen denkt. 

Buitengewoon Brandevoort
De (sociale) media zorgen ervoor dat we vaker en sneller 
worden geïnformeerd over gebeurtenissen in en rondom 
de wijk. Niet alleen met het positieve nieuws, maar vaak 
ook met negatief nieuws. Maar lang niet alle informatie 
komt ons ter ore. Vaak omdat we gewoon niet de tijd heb-
ben om alles te scannen, maar soms ook omdat bepaalde 
gebeurtenissen niet breed wordt uitgemeten. Sommige 
gebeurtenissen zijn privacygevoelig en halen daarom het 
nieuws niet. Of kan de juiste informatie schade toebren-
gen aan het imago van de wijk. Ik vraag we wel eens af 
waarom sommige informatie niet wordt gedeeld met de 
wijkbewoners en waarom ons niet wordt verteld wat er 
zich daadwerkelijk afspeelt. Belanghebbenden willen onze 
wijk natuurlijk niet in negatief daglicht hebben. 
De recessie gooit roet in het eten, de wijk had al bijna af 
moeten zijn. Oorspronkelijk zouden in 2017 circa 6.000 
woningen zijn gebouwd en ongeveer 18.000 mensen zijn 
gehuisvest. De werkelijke aantallen liegen er niet om. In 
januari 2015 stond de teller op 3.307 woningen en 9.223 
inwoners. Belanghebbenden doen er alles aan om de wijk 
te promoten. En negatief nieuws past niet bij de Buitenge-
woon Brandevoort campagne.

Criminele activiteiten in en om onze wijk
Maar wat gebeurt er naast het positieve nieuws nog meer 
in onze wijk. Valt het mee of tegen? Daarom een greep uit 
recente criminele activiteiten in en om onze wijk, welke we 

uit diverse (sociale) media hebben kunnen achterhalen. 

Brandevoort - 8 februari 2016 - Aan ’t Leemsveld vindt  
‘s nacht een woninginbraak plaats. 

Mierlo Hout - 31 januari 2016 - Twee verdachte mannen 
in PostNL-jassen liepen zondag bij de tennisbaan aan de 
rand van onze wijk. Het duo sprak geen Nederlands en had 
een lege schoudertas bij zich. De politie kon niks doen, om-
dat de twee geen strafbare feiten hadden gepleegd. Moge-
lijk waren de mannen de buurt aan het verkennen.
De neppostbodes bezorgden briefjes over het ophalen van 
oud ijzer. Een bewoner van de Windmolenstraat vond dat 
verdacht en belde de politie. Het duo had opvallend veel 
aandacht voor de huizen. De jassen zijn in beslag geno-
men. De mannen konden daarna weer verder.

Brandevoort - 20 januari 2016 – De familie Tobben is een 
van de drie ongelukkigen waar die avond is ingebroken. 
Een halve minuut, een minuut: veel langer zijn ze niet 
binnen geweest. De inbrekers nemen drie tablets en een 
telefoon mee, terwijl de ouders en een dochter van tien 
boven liggen te slapen. En dat ondanks het dure hang- en 
sluitwerk; die zijn de bewoners vergeten te gebruiken. De 
woningen aan de Loovoort en Iekendonksevoort vertonen 
geen braakschade. Vermoed wordt dat de inbrekers door 
middel van ‘flipperen’ toegang tot de woning hebben ver-
kregen. Elders in deze Brandevoorter Courant staat een 
artikel van de politie over ‘flipperen’.
In december en januari waren er veertien meldingen van 
woninginbraken in het 5706 postcodegebied. Wij konden 
hier niet uit opmaken of dat Brandevoort of wellicht Mierlo 
Hout is.

Brandevoort - 8 januari 2016 - Ongeveer tien politieauto’s 
komen af op een melding van een ruzie in de Duvelkes-
hoeve. De ruzie begint in de relationele sfeer, waarna fami-
lieleden van de bewoners zich er mee kwamen bemoeien. 
Volgens buurtbewoners zou het gaan om een vechtschei-
ding. Die middag zijn vijf mannen opgepakt. Het vijftal be-
laagde de politie en schold de agenten uit. Dat meldt een 
woordvoerder van de politie (bron Helmond Dichtbij).

tekst: Marc Dekkers / foto: Marc Dekkers

Modelwijk
vol delicten 

Moord, inval arrestatieteam, woninginbraken, drugshandel en wietplantages, ech-
telijke ruzies met geweld, autodiefstal, vandalisme. Vormen van criminaliteit die 
normaliter de gewoonste zaak van de wereld zijn in de ‘grote’ stad. Maar toch niet 
in Helmond? Helaas, ook hier in onze eigen mooie ‘modelwijk’ Brandevoort komt 
het vaker voor dan je denkt.
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Brandevoort - 3 december 2015 - Aan de Hasselbeemden 
vindt een auto-inbraak plaats, waarbij het radionavigatie-
systeem is gestolen.

Brandevoort - 21 november 2015 - Auto-inbraak, waarbij 
portemonnee en navigatie is gestolen.

Brandevoort - 19 november 2015 - Drie vrouwen weten 
middels een babbeltruc onbevoegd in een appartemen-
tencomplex te komen. Na aankomst van de politie zijn de 
vrouwen niet meer aangetroffen.

Brandevoort - 26 oktober 2015 - In de nacht van zaterdag 
op zondag wordt een grijze Audi A5 met kenteken 94-ZDR-
3 gestolen vanaf de Poedersvoort.

Brandevoort - 15 januari 2015 - Aan Den Hoge Hurk wordt 
een hennepkwekerij opgerold.

Woninginbraken stijgen met 67%
Afgelopen periode wordt vaker geschreven dat criminelen 
ook Brandevoort weten te vinden. Dat blijkt mede uit de 
cijfers. Het aantal woninginbraken wordt per postcodege-
bied bijgehouden. De inbraken van augustus 2014 tot en 

met juli 2015 zijn vergeleken met de periode van een jaar 
eerder. Helaas kon ik geen recentere gegevens vinden. 
Landelijk daalde het aantal inbraken met 17%. Het aantal 
inbraken in Helmond is vastgesteld op 445 inbraken. Dat 
is 1% minder dan het jaar ervoor (448). Met 11 inbraken per 
1000 huishoudens, ligt Helmond 35% boven het landelijk 
gemiddelde (8). Als we nader kijken naar 5706, ons post-
codegebied en dat van Mierlo Hout, dan hebben hier 80 
inbraken plaatsgevonden. Dat is 67% meer dan vorig jaar 
(48). En met 14 per 1000 huishoudens, is dat 70% meer 
dan het landelijk gemiddelde (8) en 26% meer dan het ge-
middelde in Helmond (11). Het zijn schokkende resultaten 
waaruit blijkt dat onze wijk in trek is bij het inbraakgilde. 
Als we niet alleen naar de inbraken kijken, maar ook naar 
andere delicten, dan staat Helmond op plek 18 in de rang-
lijst. En stijgt daarmee 10 plekken ten opzicht van het 2013. 
Toen het nog plek 28 was. 
Maar niet alles wordt gemeten of komt in het nieuws. Tij-
dens een praatje met vrienden of wijkgenoten, krijg ik nog 
meer te horen. Wat dacht je van een arrestatieteam dat af-
gelopen jaar een Brandevoorter woning binnenvalt. Of de 
vele ‘vechtscheidingen’ waarmee de wijk te kampen heeft 
en het dealen van drugs door rondhangende jeugd. Is dat 
Buitengewoon Brandevoort?
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Lever je kunstwerkje 
voor 17 maart in op 

Jordenshoeve 7 of 
De Plaetse 173 of 

Louwerserf 25, 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.

Prijzen worden beschik-
baar gesteld door de 

brandevoortercourant.

Dit is de uitslag van de 
kleurwedstrijd waar jullie 
weer enorm je best op heb-
ben gedaan. De 3 winnaars 
van de prijzen in willekeu-
rige volgorde zijn: 

Manu Swinkels 4 jaar
Alpha van Hoof 6 jaar
Emma Janssen 8 jaar
 
De prijs wordt naar je 
huisadres opgestuurd.

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

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

water 59 48 94
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 59 55 55

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

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

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

4 maart uiterste inleverdatum kopij nummer 3. 25 maart distributie nummer 3.
1 april uiterste inleverdatum kopij nummer 2. 22 april distributie nummer 4.

Brandjes
Buurttuin Brandevoort zoekt hulp bij het opsluiten van de pa-
den in de tuin en het inrichten van de opslagruimte tijdens de 
vrijwilligersactie NLdoet van het Oranje Fonds op zaterdag 12 
maart van 9.00 tot 15.00 uur.
Heb je interesse om te komen helpen, meld je dan aan via 
info@buurttuinbrandevoort.nl of kom op 12 maart naar Buurt-
tuin Brandevoort aan de rotonde Stepekolksehoeve en De 

Voort. Je bent ook van harte welkom als je slechts een deel van 
de aangegeven tijd kunt helpen.

Gepensioneerde vraagt oude computers, laptops, tablets, mo-
bieltjes, audio, elektrisch gereedschap enzovoort. Ik kan er een 
ander misschien een groot plezier mee doen. Ik kom het graag 
bij u ophalen, dank daarvoor. Telefoon: 06 342 164 86.

Adverteren in 2016?
Kijk op

www.brandevoortercourant.nl/adverteren

Voor de aantrekkelijke tarieven

en voorwaarden.

  

 Ik sta sterk. En hoe!

 Neem jouw eigen unieke 
 plek in! Voor meer vrijheid, 

 jezelf zijn, zelfvertrouwen,
 bij jezelf kunnen blijven. Etc. 

  
 Cursus start 23 Maart

 Meer info op de website

www.sprookjes-kamer.nl  oud brandevoort 7

info@sprookjes-kamer.nl  0492-849713




