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OPEN
DAG
Zondag 8 februari 2015
11.00 - 15.00 uur

Jan van Brabant

College

Wij zijn een prima school:
• Openbaar
• Met respect voor iedereen
• Vlak bij bus en trein en uitstekend bereikbaar via veilige ﬁetsroutes
• Met de kenmerken van een kleine school
• Met individuele begeleiding

Het Jan van Brabant College dat zijn wij!

Vestiging Deltaweg
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• Mavo TOP leerjaar 3 en 4
• Theoretische en Gemengde Leerweg
• Examen in acht vakken met ma2, muziek, tekenen
en de mogelijkheid examen te doen in sport (lo 2)
• Mogelijkheden tot doorstroom naar havo voor alle leerlingen.
• Goede aansluiting op havo en mbo
• Drempelloze doorstroming; d.w.z. niemand blijft zitten
• Een mentor voor de gehele schoolloopbaan
• Sportklas
• LWOO voor leerlingen met achterstand

Deltaweg 205, 5709 AB Helmond

mavo/vmbo-t/g met lwoo

Vestiging Molenstraat

Aanmelden nieuwe leerlingen

9 - 10 - 11 maart 2015

15.30 - 17.00 uur 19.00 - 20.30 uur

• We kennen onze leerlingen
• Leerlingen leren actief in een open sfeer
• Leerlingen leren binnen en buiten het klaslokaal (Brainportschool)
• Prima resultaten
• Ruimte voor ambitie en prikkel voor talent
• Tweetalig onderwijs
• Schoolbrede internationaliseringsactiviteiten
• Bèta Excellent school
• Veel aandacht voor kunst en cultuur
• Brugklasjaar met : mavo - mavo/havo - havo - vwo
tweetalig havo - tweetalig vwo
• Mavo examen in 6, 7 of 8 vakken, goede aansluiting op havo 4 en mbo

Molenstraat 191, 5701 KD Helmond

mavo havo vwo
tweetalig havo en vwo

www.janvanbrabant.nl

Brainport

School

Inhoud
Ditisonzewijk
11
Onlangs heeft Ditisonzewijk.nl, een nieuwe website van Brandevoort
gelanceerd: Brandevoort.ditisonzewijk.nl. Op deze site staan de vertrouwde wijkkalender met het overzicht van alle activiteiten in Brandevoort en de Startpagina Brandevoort. Het overzicht van alle organisaties, bedrijven en verenigingen is geïntegreerd.

hoofdredacteur Cora Brouwer
info@brandevoortercourant.nl
redactie Marc Dekkers, Marga
Dobma, Ilse Hommering, Giel
Pollemans, Patricia Teuns
redactie@brandevoortercourant.nl
distributie Paul Princen,
bij vragen of klachten over bezorging:

Tess at Sea
13
Tess Hille (14), woonachtig aan de Moerdonksvoort, heeft een droom. Ze
wil deelnemen aan School At Sea (SAS), een halfjaar durend leer- en ontwikkelingsprogramma op een Tall Ship voor leerlingen uit 4 vwo. “Ik wil
mijn kwaliteiten ontwikkelen en mijn horizon verbreden. Leren samenwerken met andere mensen en nieuwe vriendschappen opbouwen”.

distributie@brandevoortercourant.nl
advertenties
werving / financiën Paul Princen
advertenties@brandevoortercourant.nl
vormgeving & opmaak
Johan Janssen, Maarten van Schaik
druk Lecturis bv Eindhoven, oplage
3.350 exemplaren, omvang 36 pagina´s

Speltherapie
21
Miranda Mulders, in 1984 geboren in Oirlo, weet al vroeg dat ze later
iets wil gaan doen met kinderen. Inmiddels heeft ze een registratie als
speltherapeute. Ze heeft haar eigen praktijk voor speltherapie aan huis
in Brandevoort. Speltherapie is een vorm van therapie waarbij spel gebruikt wordt om het kind beter te begrijpen en te helpen.

foto voorpagina Rianne van Lierop
vaste fotografen Rianne van Lierop en
Vincent Knoops
post/kopij adres Cora Brouwer
redactie@brandevoortercourant.nl

het wijkblad op internet
www.brandevoortercourant.nl

Brandevoorter van het jaar
27
Deze maand kreeg Ankie Puts de titel Brandevoorter 2014. “Ik ben ontzettend verrast en trots. Ik had echt niet gedacht dat ik die titel zou
krijgen, maar het liep anders,” zegt ze bescheiden. Ankie al jaren heel
actief in diverse commissies en activiteiten in Brandevoort!

brandjes

Carnaval
30-31
Nog een paar weken en dan barst het feest der feesten weer los in
Brandevoort. Van 13 tot en met 17 februari staat onze prachtige wijk
weer helemaal in het teken van carnaval. CS de Brandeliers heeft dit
jaar wederom een goedgevuld carnavalsprogramma met volop feesten
om je flink uit te leven.

brandjes@brandevoortercourant.nl
reacties
info@brandevoortercourant.nl

De Brandevoorter Courant verschijnt
tien keer per jaar. De redactie behoudt
zich het recht voor de aangeboden
kopij, indien nodig, te corrigeren en/

En verder:

of in te korten. De ingeleverde kopij
verplicht de redactie niet tot plaatsing. Opname van kopij betekent niet
automatisch dat de redactie het met
de strekking ervan eens is. Ook is het
mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle
aangeleverde kopij wordt geplaatst. De
redactie is niet verantwoordelijk voor
teksten en zetfouten in advertenties.
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Sportpark17
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33
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A C T I E VA N D E M A A N D

NU:in januari / februari
WINTERBEHANDELING
tegen groene aanslag- mosvorming- kosmossen,
Appelbloedluis en andere aandoeningen,
op uw bomen, struiken, taxus, buxus.
Deze V.B C. behandeling is op
MILIEU VRIENDELIJKE BASIS.

Duo rolgordijnen op maat:

€ 0,01 per cm !
2

Prijsvoorbeeld: 60x100 cm voor € 60,-

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

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...
smitsensmits.nl

Laat u een deskundig adviseren door uw
DCM organische meststoffen adviseur.
Nu ideale tijd om KALK te strooien op
gazon en borders.
Ook afdekhoezen voor uw niet winterharde planten.

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

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

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.
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Kraamzorg Homecare

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

--

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




FYSIOTRAINING

BODY&MIND
BODY&MIND

POWER BEATS

KID&FIT
POWER JUMP (trampoline)
URBANITY

MIX&DANCE
DENZI

POWER PUMP

DENZI
URBANITY
WWW.VITAZINBEWEGING.NL
| GRATIS PROEFLES
| 06-51931198
POWER PUMP
POWER SHAKE
(xco) PROEFLES
| GRATIS
06-51931198
PIYO|AEROBICS

WWW.VITAZINBEWEGING.NL
KIDS-SWING
KIDS-SWING

POWER SHAKE (xco)

PIYO AEROBICS

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

FYSIOTRAINING
POWER
BEATS DE VENDELIER
GYMZAAL
| ROEFVOORT 4 | BRANDEVOORT
GYMZAAL DE POWER
VENDELIER
ROEFVOORT 4 | BRANDEVOORT
KID&FIT
JUMP| (trampoline)
MIX&DANCE

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



040 - 206 44 44

Redactioneel

tekst: de redactie / foto: Antoinette Martens

Januari 2015

Het jaar is al een maand oud en we hopen dat al onze lezers een goede start hebben
gemaakt. De Brandeliers in ieder geval wel: in het lustrumjaar hebben ze een nieuwe
jeugdgroep gepresenteerd, De Brandkantjes. We wensen deze jeugdgroep een heel fijne carnavalsviering toe! En uiteraard ook alle volwassen feestvierders in de wijk. Ook de
BMX-baan wil een nieuwe start maken en zoekt enthousiaste jongeren om samen de baan
te onderhouden. In deze Brandevoorter Courant kunt u er alles over lezen.
Het zal u zijn opgevallen dat de nuttige telefoonnummers achter in de gedrukte versie van
de BC voor het grootste deel niet meer opgenomen zijn. Wegens ruimtegebrek en het feit
dat de lijst nooit compleet te maken was, hebben we deze stap moeten nemen. U kunt deze
telefoonnummers echter allemaal vinden op onze website brandevoortercourant.nl onder
de knop In de wijk. Via deze weg kunt u ook de wijkkalender vinden. Wilt u vermeld worden
op deze webpagina? Stuur dan een e-mail naar redactie@brandevoortercourant.nl.
Boven dit artikel hebben we een foto van een enthousiaste Brandevoorter amateurfotograaf geplaatst. Op deze plek willen we in de toekomst de mooiste ingezonden foto van
een wijkgenoot plaatsen. Dus als u met uw camera door de wijk loopt en een bijzondere
plaat schiet, kunt u die voortaan insturen naar redactie@brandevoortercourant.nl.
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Maak uw woning
gemakkelijk
voor straks!

AR

Sashimi van tonijn
met yuzu mayonaise, gele en rode biet, quinoa
***
Heilbotfilet met ganzenlever
mousseline van bloemkool, witte wijn saus,
hazelnootolie en krokante hazelnoot
***
Roze gebraden kalf
bereidingen van knolselderij, truffelsaus en
truffelaardappelchips
***
Huisgemaakte tiramisu
met amaretto crème
of
U
M
E
Kaas van de kaastafel
IL
met notenbrood en rinse appelstroop

PE

ZZ

JA

JUB

JUBILEUM MENU

U wilt zo lang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen,
ook als het lichamelijk wat minder met u kan gaan.
Dan is het wel zo prettig als de voorzieningen in uw huis hier
al op afgestemd zijn; levensloopbestendig wonen noemen we dat.

Levensloopbestendig wonen oftewel “zolang mogelijk thuis in eigen huis” is reeds in de
jaren ’90 geïntroduceerd. Regie houden over het eigen leven en betrokken blijven bij de
sociale omgeving staan hierbij centraal.
Een levensloop bestendige woning is zodanig ingericht dat iedereen er kan wonen, ongeacht
aard en omvang van de hulpvraag. Ook zonder hulpvraag. Gedwongen verhuizen is er
niet meer bij. De bewoner blijft samenwonen met de partner of een familielid. Zo’n woning
biedt niet alleen de gebruiker voordelen, maar ook de overheid. Want dit concept levert een
niet geringe kostenbesparing op.

(meerprijs €2,50)

4 gangen € 34,50

‘Use it or lose it’ is een sleutelbegrip in dit zorgconcept. Het komt erop neer dat mensen
zoveel mogelijk gestimuleerd worden om de dagelijkse dingen zelf te doen. Pas als dat niet
meer kan, komt het begrip ‘zorg’ om de hoek kijken.

A Z 5 PEZZAZ BESTAAT 5 JAAR!

Heesmans Installatie Techniek B.V. is partner van Thuiscomfort.nl
Op deze site kunt u ideeën verzamelen voor comfortabel, zelfstandig en aangepast wonen.
Wij adviseren en denken graag met u mee over uw wensen en kunnen u een passend
voorstel aanbieden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Dat willen wij graag met u vieren!
Wij hebben een Jubileum menu samengesteld
en als extra geven wij u een verfrissende spoom
tussendoor cadeau!

Heesmans Installatie Techniek & Dakwerken
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond

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

t
f
e
w

(0492) 66 13 52
(0492) 66 42 45
info@heesmans.nl
www.heesmans.nl

Madelon Janssen
Tea Bijlsma

●
●
●
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Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350

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

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege

We zijn bijna aangeland bij de carnavalsdagen. Loop uw
wijkhuis eens binnen en zie hoe het is aangekleed met carnavalsversieringen. Andere niet carnavalgerelateerde activiteiten met een incidenteel karakter zijn er deze maand
niet te melden.

Donderdag 5 en 19 februari - Breiclub (vanaf 13.30 uur)
Dinsdag 10 en zaterdag 28 februari - De Naaiclub
Dinsdag 24 februari 2015 - Liederentafel (vanaf 20.00 uur)
Vrijdag 27 februari - Seniorenconvent (vanaf 13.30 uur)
Vrijdag 27 februari - Single Café (vanaf 20.30 uur)

Carnaval 2014
Zaterdag 1 februari - Eerste zwetsmiddag 50+
Zaterdag 8 februari - Tweede Zwetsmiddag 50+
Vrijdag 13 tot en met dinsdag 17 februari - Carnaval in
’t BrandPunt
Zie voor meer informatie www.brandeliers.nl

Wat er te gebeuren staat
Donderdag 5 en 19 maart - Breiclub (vanaf 13.30 uur)
Vrijdag 6 maart - Pub quiz (van 20.00 tot 23.00 uur)
Zondag 8 maart - Optreden zanggroep Generation uit
Mierlo (aanvang 14.00 uur)
Dinsdag 10 en zaterdag 28 maart - De Naaiclub
Zondag 15 maart - Kindervoorstelling Houtse Toneelgroep
(kaartverkoop start op 23 februari)
Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 maart - Tentoonstelling Fotoclub Brandevoort
Vrijdag 27 maart - Seniorenconvent (vanaf 13.30 uur)
Vrijdag 27 maart - Single Café (vanaf 20.30 uur)
Zaterdag 28 maart - Concert Druzhba (vanaf 20.00 uur)

Gesloten
In verband met carnaval is wijkhuis ’t BrandPunt van vrijdag 13 tot woensdag 18 februari 18.00 uur gesloten voor
reguliere activiteiten.
Niet vergeten
Iedere woensdag - Rikken (van 20.00 tot 22.30 uur)

Het is en blijft een
kwestie van gunnen...
www.BBig-Design.com

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

Atma yoga
“the power within”
Yoga in ‘t Brandpunt, Brandevoort
Power yoga en nu ook
easy flow yoga
Vraag een gratis proefles aan
en kijk voor meer informatie
op www.atmayoga.nl
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SAMEN UW BOUWPLAN TOT EEN SUCCES MAKEN!
Schakel Klusmeester in voor

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

Gegarandeerd Vakwerk! www.klusmeester.nl

•
•
•
•

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

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

Van ontwerp tot realisatie
Weer met plezier naar school
• advies en ontwerp
• aanleg en onderhoud

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

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

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

www.landvanoz.nl

Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer
Koeriersdiensten
Chauﬀeursdiensten
Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer

78.11.22
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

www.taxicentralebrandevoort.nl

Waar de reis naar binnen begint

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

6 lessen op dinsdag 19.15-20.00 of
20.00-20.45 start februari, kosten €60,______________________________________

oud brandevoort 7 Helmond 0492-849713
info@sprookjes-kamer.nl

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Holke Flapper

Allereerst wenst de Wijkraad Brandevoort iedereen een
geweldig mooi en gezond 2015. Aan velen hebben we deze
wensen al persoonlijk kunnen overbrengen op de nieuwjaarsreceptie op 4 januari in ‘t BrandPunt. We blikken kort
terug, maar kijken vooral vooruit.
In het afgelopen jaar hebben we, samen met een grote
groep wijkbewoners, diverse zaken opgenomen in het
WijkActiePlan. Een aantal zaken is al in gang gezet of zelfs
al gerealiseerd.
De Jeugdwijkraad is inmiddels opgericht. Lex van Gennip
en Sanne Peters gaan de kar trekken. Om te achterhalen
welke wensen onze jeugd heeft, zijn ze druk bezig met het
maken van plannen en het voeren van gesprekken met de
diverse jongeren in de wijk. Ze zijn ook nog op zoek naar
jongeren die hen willen helpen bij de invulling van de diverse posities.
In samenwerking met het Seniorenconvent bekijkt de Wijkraad of er oudere wijkbewoners zijn die behoefte aan gezelschap of hulp hebben. Hierbij kun je denken aan hulp
bij kleine huiselijke karweitjes, een boodschap of gewoon
samen een kopje koffie drinken. Voor eventuele hulp bij
WMO-kwesties kan men ook gebruikmaken van het aanbod van de ouderenbonden voor inzet van een cliëntondersteuner dan wel een Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA).
Onze wijk mocht op 1 februari 2000 de eerste nieuwe

wijkbewoner begroeten. Brandevoort bestaat op 1 februari 2015 dus precies vijftien jaar. Om dit heuglijke feit extra te vieren, ontvangen nieuwe wijkbewoners binnenkort
een welkomstpakket. Het pakket biedt informatie over de
wijk, Wijkraad, sportverenigingen, winkelaanbod, wijkhuis,
scholen, ondernemers, gezondheidscentrum enzovoort.
De samenstelling van het welkomstpakket is inmiddels in
volle gang. Zo ook de bouwactiviteiten. Momenteel zijn
circa honderd huizen in aanbouw. We hopen binnenkort de
eerste pakketten aan nieuwe bewoners te overhandigen.
Als onderdeel van de activiteiten om leegstand in het
winkelcentrum tegen te gaan, wordt nu de aankleding en
inrichting van het leegstaande winkelpand Eyewish Groeneveld opgestart. De commissie Kunst in Brandevoort
gaat kunst van Brandevoorter kunstenaars exposeren.
Daarnaast start de commissie geschiedschrijving met inrichting van een tentoonstelling over de geschiedenis van
onze wijk. Ook wordt op deze locatie een wijk-informatiepunt opgezet. Op korte termijn zal dit alles klaar zijn.
In 2015 staan weer tal van evenementen en activiteiten op stapel. Dankzij de vele vrijwilligers is dit mogelijk.
Kortom ook dit jaar staat er genoeg te gebeuren in onze
wijk. Natuurlijk kan uw Wijkraad niet alle onderwerpen
tijdig in de BC kwijt. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.wijkraad.brandevoort.org en
www.ditisonzewijk.nl.

Boekenruilbeurs
Op dinsdag 10 februari is er weer een boekenruilbeurs in de
ontvangstruimte van ’t BrandPunt, van 19.00 tot 20.00 uur.

Wat is de bedoeling?
Neem alle boeken waar je op uitgekeken bent of hebt gelezen mee. Dit kan van alles zijn, van kinderboeken tot kookboeken, maar ook leesboeken en informatieboeken zijn
welkom. Op deze ruilbeurs kan je namelijk je boeken ruilen
voor een ander boek. Als je komt dan leggen we uit hoe je
dit het beste kunt doen. Heb je alleen boeken waar je vanaf
wilt of heb je geen boeken om te ruilen, ook dan ben je van
harte welkom.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
lishaprincen@gmail.com.
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Groene gevels in De Veste
tekst: Dimphie van Dongen

Binnen Brandevoort is De Veste een mooi bebouwd centrum, waar echter weinig groen te zien is. Met een beetje
moeite kan De Veste er nog fraaier uit komen te zien. Daarom start de werkgroep Stadslandbouw Brandevoort, waar
ook Buurttuin Brandevoort onder valt, in samenwerking
met de Groei en Bloei afdeling Helmond e.o. een initiatief
onder de titel Groene gevels in De Veste. Het streven is om
zoveel mogelijk bewoners in De Veste zover te krijgen dat
ze de klinkerstrook van 75 centimeter aan de straatzijde van
hun huis omvormen tot een geveltuin.

Ideeën via lezing
Sommige bewoners hebben de klinkers al vervangen door
teeltaarde of door er planten in potten op te zetten. Om
meer of andere ideeën voor een geveltuin op te doen zal
de aftrap van Groene gevels in De Veste plaatsvinden met
een lezing door Marjan van Rooden van Groei en Bloei op
dinsdag 24 februari om 20.00 uur in ’t BrandPunt (zaal De
Marke).
Prijs voor mooiste geveltuin
Om Brandevoorters in De Veste te stimuleren mee te doen,
schrijven we ook een wedstrijd uit. Een deskundige jury bepaalt wie de mooiste geveltuin heeft gerealiseerd. Uiteraard
zijn er leuke prijzen te winnen.
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Een groene omgeving werkt positief
Waarom is het leuk en de moeite waard om mee te doen?
Meer bloemen, planten, struiken en bomen zorgen er niet alleen voor dat De Veste er mooier uit komt te zien, het heeft
ook tal van andere voordelen. Uit onderzoek is gebleken dat
een groene omgeving ook in algemene zin goed is voor de
gezondheid van mensen; zelfs het uitzicht op een groene
straat werkt al positief. Huizen in een groene omgeving blijken ook nog eens meer waard te zijn dan andere panden.
Daarnaast is het ook gewoon leuk om te tuinieren. Het zorgt
voor wat extra beweging om groene elementen aan te leggen en te verzorgen. En door dit samen met de buren op te
pakken versterk je ook nog eens de banden tussen wijkbewoners. Tot slot is er het punt van de biodiversiteit: groene
elementen zorgen voor meer biodiversiteit in de stad doordat de planten weer extra insecten en vogels aantrekken.
Redenen genoeg om mee te doen. We zien je graag op 24
februari bij de aftrap van Groene gevels in De Veste.
Meer informatie
Voor vragen of meer informatie:
- Dimphie van Dongen, Werkgroep Stadslandbouw Brandevoort, dimphievandongen@utweb.nl
- Ine van de Laar, bestuurslid Groei en Bloei afd. Helmond
e.o. inevandelaarvanvijfeijken@hotmail.com

Nieuwe wijkwebsite
biedt overzicht

tekst: Mark Verhoeven

Onlangs heeft Ditisonzewijk.nl, een nieuwe website van Brandevoort gelanceerd:
Brandevoort.ditisonzewijk.nl. Op deze site staan de vertrouwde wijkkalender met het
overzicht van alle activiteiten in Brandevoort en de Startpagina Brandevoort. Het
overzicht van alle organisaties, bedrijven en verenigingen is geïntegreerd. We hebben bewust gekozen voor focus op interactie met de wijkbewoners.
Brandevoort.ditisonzewijk.nl helpt alle bewoners om op één plek wijkinformatie te
vinden en op de hoogte te blijven van wijkactiviteiten.

Nieuws uit de wijk
Nieuw op de website is het wijknieuws. Ditisonzewijk.nl
biedt Brandevoorters het laatste nieuws. Het is te vergelijken met een website als NU.nl, maar dan op wijkniveau.
Alle wijkorganisaties en -bewoners kunnen gratis nieuws
plaatsen. Alle berichtjes zijn eenvoudig te plaatsen op de
website. nieuws staat meteen (real time) op de site. Zo
weet iedereen wat er speelt in de wijk, mis je niets meer en
ben je altijd up-to-date.
Wijkforum
Het online informatieplatform Ditisonzewijk.nl komt er
voor alle wijken in Helmond. We vinden het belangrijk dat
alle wijkbewoners hun wensen kenbaar kunnen maken en
dat er interactie plaatsvindt. Om dit te realiseren is er op
de website ook een forum. Hier kunnen gemakkelijk ideeën
uitgewisseld worden met andere wijkbewoners en kan je
online meepraten over de wijk. Bovendien is het een ideale
tool om meer mensen te leren kennen.
Speciale aanbiedingen
Om extra meerwaarde voor wijkbewoners te creëren, zal
Ditisonzewijk.nl proactief communiceren met wijkbewoners die zich via de website aanmelden voor de nieuws-

brief. Met de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle
belangrijke gebeurtenissen in de wijk en worden wijkbewoners voorzien van interessante en leuke aanbiedingen!

Meer zichtbaarheid voor wijkorganisaties
Voor wijkorganisaties (verenigingen, groeperingen en lokale ondernemers) biedt Ditisonzewijk.nl een scala aan
mogelijkheden om zichtbaarder te worden in de eigen
wijk. Op deze website zijn er gratis online tools die snel en
eenvoudig te gebruiken zijn. Alle organisaties krijgen een
gratis vermelding op de startpagina en kunnen zich op
een eigen landingspagina presenteren. We helpen graag
als dat nodig is en bieden ondersteuning bij marketingactiviteiten.
Wijkvrijwilligers
Tenslotte willen wij ook nog brandevoort.wijkvrijwilligers.nl
onder de aandacht brengen. Hier vindt u als wijkbewoner
alle openstaande vacatures van organisaties uit de wijk.
Samen kunnen wij in de wijk Brandevoort veel voor elkaar
betekenen. Wil je een bijdrage leveren in de wijk, bezoek
dan de website en bekijk de mogelijkheden.
Zo helpen we elkaar in de wijk en dat vinden we belangrijk.
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Van het seniorenconvent
tekst: Holke Flapper

In de maand december is de bijeenkomst van het Seniorenconvent komen te vervallen. Wel is afgesproken dat
op de bijeenkomst van 30 januari besproken wordt welke
onderwerpen in het komende jaar extra aandacht krijgen.
Een van die onderwerpen zal uiteraard de veranderingen
in de zorg zijn en de gevolgen die dit heeft voor de senioren in Brandevoort.
Diverse ouderenbonden in Helmond hebben zich verenigd in het Verenigde Bonden Overleg Helmond (VBOH),
onderdeel van Verenigde Bonden Overleg Brabant
(VBOB). Het VBOH biedt de mogelijkheid om bij de zogenaamde keukentafelgesprekken hulp te krijgen van een
cliëntenondersteuner. Dit zijn vrijwilligers die een degelijke opleiding hebben gekregen om met name bij WMOkwesties ondersteuning te verlenen. Ook kan een beroep
worden gedaan op Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s)

voor meer algemene zaken. De seniorenvereniging KBO is
een helpdesk begonnen met de juridische dienstverlener
Yuris Rechtshulp te Tilburg. De senior cliëntenondersteuners van de KBO (momenteel ongeveer dertig in aantal en
nog eens dertig in aantocht) kunnen bij complexe juridische kwesties hiervan gebruik maken.
Waar in de media nauwelijks of geen aandacht aan is besteed is de Wet FTK (Financieel Toetsingskader) ofwel in
gewoon Nederlands: de Pensioenwet. Er is een verslag
beschikbaar van Martin van Rooijen, voorzitter van de
KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) die de voortgang van deze wet en de
handelingen van diverse betrokken personen beschrijft.
Meer informatie van het Convent kunt u vinden op de
website van de Wijkraad-Seniorenconvent en op de site
www.Ditisonzewijk.nl.

WIJ LEVEREN EN INSTALLEREN
ALLE MERKEN INBOUWAPPARATUUR / WITGOED / TV ETC.
BOSCH WASMACHINE

MIELE AFWASAUTOMAAT

WAQ28496

G4282 SCVI
VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE
AFWASAUTOMAAT

Bent u op zoek naar een nieuwe
wasmachine? Eentje die niet alleen
perfect wast, maar ook stil, duurzaam
én zuinig is? Overweeg dan zeker deze
WAQ28496 VarioPerfect wasmachine
van Bosch. Voorzichtig voor uw kleding, voordelig voor uw portemonnee.
En u beslist zelf of u bijvoorbeeld een
kortere wastijd kiest, of een zuiniger
programma.
Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

Hoofdstraat 105
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A

ENERGIE
KLASSE

NU

699,-

5706 AK Helmond

Perfecte reiniging en droging,
comfortabel in- en uitruimen
dankzij zeer flexibele
rekindeling en besteklade,
ruimte voor maar liefst 14
couverts, Turbo-functie, voorprogramma tot 24 uur met
resttijdweergave.

A A
ENERGIE
KLASSE

DROOG
RESULTAAT

NU

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

Tel 0492 539405

799,-

info@woutvanvlerken.nl

www.electroworldwoutvanvlerken.nl

Tess at Sea
tekst: Patricia Teuns / foto: Frank Malipaard

Tess Hille (14), woonachtig aan de Moerdonksvoort, heeft
een droom. Ze wil deelnemen aan School At Sea (SAS), een
halfjaar durend leer- en ontwikkelingsprogramma op een
Tall Ship voor leerlingen uit 4 vwo. Dit schip vaart uit op
24 oktober 2015. Samen met drieëndertig andere leerlingen, vijf docenten en een complete bemanning vaart ze
in zes maanden naar de Caraïben en weer terug: de oude
West-Indische handelsroute. Een geweldige levenservaring, maar wel met een prijskaartje van €21.000,-. Om dit
bedrag bijeen te krijgen zoekt Tess donateurs en sponsors;
particulieren en bedrijven.
De teller staat nu op €2.000,-. Ze heeft al verschillende
acties uitgewerkt. Zo heeft ze rond de jaarwisseling oliebollen gebakken die gretig werden afgenomen na haar
oproep op Facebook. Ze verkoopt zelfgemaakte sieraden en T-shirts met haar Tessatsea logo. Ook heeft ze
sponsors gevonden die haar hielpen met haar website
www.tessatsea.nl, visitekaartjes, T-shirts, foto´s en flyers.
Het begin is gemaakt, maar er is meer geld nodig. Helpt u
haar of kent u een bedrijf dat haar wil sponsoren?

Leren en werken tegelijk
Tess zal op het Tall Ship geen dag school missen. Het is
niet alleen varen en excursies maken op de eilanden waar
ze aanmeren. Er wordt zes dagen per week gewerkt: afwisselend school en wachtlopen. Tijdens deze wachten is
Tess met haar wachtteam verantwoordelijk om het schip
gaande te houden: navigatie, uitkijk, veiligheid et cetera.
Daarnaast heeft ze van 9.00 tot 18.00 les van eerstegraads
docenten. “Alleen zondag is mijn vrije dag,” geeft Tess aan.
“Ik zal daarnaast op mijn website en in een nieuwsbrief

verslag doen van mijn ervaringen. Het zou helemaal leuk
zijn als ik mijn ervaringen kan delen via andere media.”

Wie is Tess
Tess woont al sinds haar geboorte in Brandevoort, zat
op de Vendelier en ze voetbalt al bijna zes jaar in een gemengd team bij SV Brandevoort. Nu zit Tess in de derde
klas van het Willibrordgymnasium in Deurne. Ik vraag aan
Tess waarom ze wil varen. “Ik wil mijn kwaliteiten ontwikkelen en mijn horizon verbreden. Leren samenwerken met
andere mensen en nieuwe vriendschappen opbouwen,”
vertelt ze enthousiast. “Ik vind het leuk om andere culturen en levensstijlen te ontdekken. Door deze reis, zonder
mijn ouders en broertje, zal ik straks nog steviger in mijn
schoenen staan.”
Haar keuze om te varen is niet zo vreemd. Haar vader heeft
ook jaren in de scheepvaart gewerkt. Nu is hij docent natuur- en scheikunde. Hij toonde haar de website van dit initiatief. Ze heeft zich gelijk aangemeld en heeft een sponsorcursus gekregen om het benodigde geld te verzamelen.
Haar enige ervaring met varen is haar tocht naar Engeland,
met haar ouders. Op het Tall Ship zal ze echt leren varen.
Na die zes maanden gaat ze in Deurne haar vwo afronden.
Daarna? Tess: “Ik wil later graag werken in een internationale omgeving, waarschijnlijk de Marine.”
Tessatsea
Wilt u Tess helpen om haar droom werkelijkheid te maken?
Kijk dan op haar website: www.tessatsea.nl of mail naar:
info@tessatsea.nl. Op haar website is alle informatie te
vinden over sponsor- en donatiemogelijkheden.
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Open
Dag
• praktijk met twee
enthousiaste
en ervaren
verloskundigen
• overdag en ‘s avonds
spreekuur
• echoscopie in eigen
praktijk
• informatieavonden
• kinderwensspreekuur

zondag

8 februari
11.00–15.00 uur

Carolus Borromeus College
Markesingel 2
0492-792000

Dr.-Knippenbergcollege
Nachtegaallaan 40
0492-597587

Vakcollege Helmond
Keizerin Marialaan 4
0492-506000

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

Mierloseweg 5

AANMelDiNgeN vOOr het
schOOljaar 2015-2016

9 t/m 11 maart 2015
15.30-17.00 uur en 19.00-20.30 uur
www.omoscholengroephelmond.nl

Dé culinaire
aanlegplaats
op Suytkade.

Green egg
grill & wine

5707 AA Helmond
T 0492 544415

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

Echtscheiding
Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht

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

Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl
14

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

Restaurant Op Suyt

@OpSuyt

4-Gangenmenu

€34,50

Facebook-initiatieven
in Brandevoort

Als in het jaar 2000 op een voormalig agrarisch gebied
een nieuwe wijk ontstaat wordt al snel duidelijk dat
deze wijk een hoop creatieve en ondernemende mensen
huisvest. Tal van verenigingen, straatfeesten en evenementen ontstaan. En vijftien jaar later staat de wijk nog
steeds niet stil. Ja, de huizenbouw is sterk afgenomen.
Het oorspronkelijke doel was een totale bevolking van
circa 17.000 inwoners in het jaar 2017. Toch ontstaan er
tal van nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld op Facebook. Eigenlijk ook niet zo gek. Het aantal Facebook-gebruikers is
de afgelopen jaren erg toegenomen en vooral onder de
leeftijdsgroep vaan 25 tot 44 jaar. En wat blijkt, dat is ook
de grootste groep in onze wijk. Met een totaal van 8.690
inwoners is 37% tussen de 25-44 jaar.
Een van die personen die tot deze doelgroep hoort is
mijn vrouw. Ja, ik ook. Regelmatig zie ik haar foto’s maken van een knuffel, kinderkleding, een boek of andere
spullen die op onze vliering staan. Even later wordt er
aangebeld. Ik doe open en er staat een onbekende vrouw
voor de deur. Ze komt het jurkje ophalen, vertelt ze me.
Even later wordt er weer gebeld. Dit keer is het een man.
“Ik kom voor het boek,” zegt hij. Het blijkt dat mijn vrouw
met regelmaat spullen op de Weggeefhoek Brandevoort
zet. Een initiatief op Facebook speciaal voor bewoners
van onze wijk. Zeg maar een soort Marktplaats, maar dan
gratis. Dat ruimt lekker op, althans als je alleen spullen op
de weggeefhoek zet. Gelukkig mag ik mijn vrouw daartoe
rekenen. En ik ben dan ook blij met dit mooie initiatief van
Lara Tamarinof.
De kans is groot dat je al van de Weggeefhoek Brandevoort hebt gehoord. De groep heeft 1.173 leden en aan
de reacties op de door mijn vrouw geplaatste artikelen te
zien, bekijken dagelijks veel mensen de groepsberichten.
1.173 mensen, dat is zo’n 19% van alle Facebook-gebrui-

tekst: Marc Dekkers

kers in Brandevoort! Even een rekensommetje: officieel
mag je vanaf 13 jaar pas een Facebook-account aanmaken en Brandevoort heeft ca 2600 inwoners (30%) die
15 jaar of jonger zijn. Dus 1.173 delen door 1% van (8.6902.607) = 19%. Kun je me nog volgen? Conclusie: best veel
Brandevoorter inwoners maken gebruik van deze groep.
Enkele maanden geleden heeft een artikel over de Weggeefhoek in de Brandevoorter Courant gestaan. Wellicht
heeft de BC hiermee aan de populariteit bijgedragen. Laten we de proef op de som nemen. Want er zijn nog tal
van mooie Facebook-initiatieven in Brandevoort, die nog
niet in dit blad hebben gestaan. Ik zet ze even voor je
op een rij, waarbij het aantal vermelde leden van midden
januari was.

Wat dacht je van:
- Durf te vragen Brandevoort, met 495 leden
- Oppashoek Brandevoort, met 335 leden
- Uitleenhoek Brandevoort, met 251 leden
- Repareerhoek Brandevoort, met 250 leden
- Te Koop/Gevraagd Brandevoort, met 218 leden
- Reclamezuil Ondernemend Brandevoort, met 162 leden
- Brandevoort LEEST, met 83 leden
- Brandevoort kookt en bakt met 77 leden
- Samenspeelhoek Brandevoort, met 63 leden
- Ruilhoek Brandevoort, met 17 leden
Dat zijn heel wat initiatieven. En dan heb ik nog niet eens
alle groepen zoals de Oldtimer Brandevoort, Lopersgroep
Brandevoort en dergelijke genoemd. Komende uitgaven
duiken we eens dieper in de wereld van Brandevoorter
Facebook-groepen. En kun je niet wachten, ga dan naar
je Facebook-pagina, of maak snel een Facebook-account
aan, typ de ‘naam groep’ in de zoekbalk bovenaan de pagina en je krijgt de resultaten vanzelf te zien.

Pubquiz Brandevoort
Haal als de bliksem je agenda erbij, want hij is er! De Pubquiz!
Brandevoort in Actie organiseert op 6 maart een pubquiz in ‘t BrandPunt.
Teams van maximaal vier personen strijden om de eeuwige roem. Aanmelden kan de avond zelf tot 20.00 uur. Aanvang
om 20.15 uur. Inschrijfgeld bedraagt €1,- per persoon.
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Kruising A270/
Neervoortsedreef
Er sprake van gevaarlijke situaties op dit kruispunt. Op de
sociale media wordt er met enige regelmaat over geklaagd.
De gemeente geeft aan dat er daar geen officiële meldingen of klachten over de situatie zijn binnengekomen. Wel is
er één melding over binnengekomen bij de politie en hebben enkele mensen er melding van gemaakt via Twitter.
Dit was voor de gemeente reden om het, samen met de
politie, verder te onderzoeken.

Nader onderzoek
Er wordt nagegaan of en zo ja hoeveel ongelukken er geregistreerd zijn op dit kruispunt en of deze te maken hebben
met de snelheid en/of het negeren van rood licht.
Voorts registeren slimme verkeerslichten wanneer, waar en
hoe lang er door rood gereden wordt per kruising. Er kunnen echter geen snelheden gemeten worden. Momenteel
worden de gegevens van het afgelopen jaar onderzocht
en vergeleken met andere kruisingen op vergelijkbare wegen met vergelijkbare verkeersintensiteiten. Vervolgens
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foto: Vincent Knoops

gaat de gemeente deze gegevens bespreken met de politie en indien nodig met het regionale handhavingsteam.
Een vlugge scan laat zien dat op andere kruisingen veel
vaker door rood gereden wordt dan op dit kruispunt. Maar
de gemeente beseft dat de impact op dit kruispunt groter
is, omdat auto’s over een autoweg/autosnelweg rijden en
de snelheid dan hoger is.

Mogelijke maatregelen
Hierover gaat de gemeente in gesprek met de politie. Mogelijke maatregelen die genomen zouden kunnen worden
zijn het plaatsen van vooraankondigingen (borden) of een
flitskast. Wanneer er maatregelen als bijvoorbeeld vooraankondigingen nodig zijn, zal de gemeente dit ook met
de provincie moeten bespreken, zij zijn wegbeheerder van
de snelweg A270. Indien bijvoorbeeld een flitskast wenselijk is, dient dit via het regionale handhavingsteam van de
politie en via het OM te lopen. De gemeente plaatst deze
niet zelf.

Nieuws
van het Sportpark
tekst: Dindy Sutorius / foto: Willem Hendriks

Officieel mag het eigenlijk niet meer natuurlijk, maar we
doen het toch: We willen iedereen binnen Brandevoort
een heel gezond en sportief 2015 toewensen! Wij zien uit
naar een nieuw jaar vol nieuwe sportieve uitdagingen! Ondanks de winter bruist het nog steeds van de activiteiten
op Sportpark Brandevoort. Hoewel het voetbal tijdens de
winterstop als buitensport even een paar weken nagenoeg
stil ligt, zien we nog regelmatig de hardlopers van Lopersgroep Brandevoort op het Sportpark een rondje rennen.
We schoten Willem Hendriks van de Lopersgroep even aan
om te vragen hoe met de groep gaat.

Lopersgroep Brandevoort
“De missie om van Lopersgroep Brandevoort een sociale
en sportieve club te maken is nu al gelukt. Als je voor het
eerst komt lopen, voel je de sociale band die de leden met
elkaar hebben en je wordt direct opgenomen in het loopgebeuren. Alle leden hebben het druk, maar maken toch
de tijd vrij om te komen lopen. Voor beginnende hardlopers
hebben we een aparte groep. In het voor- en najaar kun
je bij de Lopersgroep, onder de naam Fun to Run, starten
met hardlopen. Elke keer is het mooi om te zien, dat de
Fun to Run deelnemers plezier hebben in het hardlopen
en een sociale band opbouwen,“ aldus Willem. De Lopersgroep heeft nu twintig trainers, die allemaal opgeleid zijn
om de vijf groepen, ieder van een ander niveau, te trainen.
Eén op de vier lopers is daarnaast ook nog vrijwilliger. Wil
je ook een keer meetrainen? Kijk dan voor meer informatie
op www.lopersgroepbrandevoort.nl.
Pilatus Center Asten
Natuurlijk gaan de sporten binnen in het Sporthuis gewoon
door in de winterperiode. Pilatus is een van die sporten.
Naast Pilates Mat, Wall Unit, Reformer, Personal Training,
Zwangerschapspilates, Pilates 60+ wordt er in de skybox
van het Sporthuis nu ook Biomechanica gegeven. Dit is
nieuw in Nederland. Angelie Roelofs legt uit: “Veel ziektes en pijn(tjes) die we gedurende ons leven ‘verzamelen’,

kunnen ook een mechanische oorzaak hebben. De manier
waarop je gewend bent te bewegen en hoe je je lichaam
gebruikt, kunnen dus bijdragen aan osteoporose, pijnlijke
gewrichten, bekkenbodemklachten en zelfs hart- en vaat
aandoeningen. Biomechanica is een programma voor gezond en natuurlijk bewegen. Het is gebaseerd op totale lichaamsuitlijning. De oefeningen zijn zo ontworpen dat ze
de natuurlijk functie van het lichaam helpen herstellen. Je
spieren krijgen weer de optimale lengte, je bloedsomloop
verbetert, schade aan gewrichten wordt beperkt en het
hele lichaam zal beter regenereren.” Op pilatuscenterasten.nl kun je meer informatie vinden over de verschillende
lessen.

Beachvolleybal
Ondertussen ligt het beachvolleybalveld er nog wat verlaten bij. Logisch natuurlijk, want beachen is een echte
zomersport. Vanaf dinsdag 5 mei is de beachbak weer
op dinsdag en donderdag voor senioren en recreanten
geopend. Op maandag en woensdag ligt het weer in de
planning om hier jeugdgroepen te laten volleyballen. De
beachleden in seizoen 2014 bestonden voornamelijk uit
Polaris-volleyballers, die na het winterseizoen in de zomer
lekker door willen gaan met hun hobby. De hoop en verwachting is echter, dat vanuit de eigen wijk meer sportievelingen willen aansluiten. Hoe mooi is het om in je eigen
wijk op zwoele zomeravonden lekker even anderhalf of
twee uur in het zand te duiken, dan even een afzakkertje
en lekker douchen? Meer informatie over beachvolleybal is
te vinden op: www.vcpolaris.nl/beach.
Goede voornemens voor 2015
Deze sporten zijn slechts een kleine greep uit het totale
aanbod van Sportpark Brandevoort. Als je het goede voornemen om meer te gaan bewegen dit jaar handen en voeten wil geven, kom dan gezellig een keer een kijkje nemen
in het Sporthuis! Natuurlijk kun je het totale aanbod van
sporten ook terugvinden op www.sportparkbrandevoort.nl.
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NIEUW!

‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale
woningmarkt met een
vernieuwende, creatieve en
verfrissende kijk op woningpresentatie en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar
om ook uw woning te
verkopen...! Laat u overtuigen
van onze meerwaarde!’
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‘Nieuw jaar, nieuwe uitstraling!
Nadat we medio 2014 ons kantoor volledig hebben verbouwd, zijn we de afgelopen
weken druk bezig geweest met het compleet vernieuwen van onze huisstijl en
uitstraling.
Dit heeft o.a. geresulteerd in een zéér overzichtelijke, geheel vernieuwde website
(www.woonplezier.nl) en een bedrijfsfilm waarin wij precies uitleggen wat we voor u
kunnen betekenen. Deze zal medio februari zichtbaar zijn!
Dit hebben we gecombineerd met een professionele fotoshoot zodat het voor u ook
duidelijk is wie de mensen achter Broeckx-Praasterink Makelaars zijn.
Neem om een goed beeld te krijgen al vast eens een kijkje op www.woonplezier.nl en
schroom niet om ons te bellen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek
(tel: 0492-549055).’

Ruud Hesen, Makelaar
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helmond@woonplezier.nl www.woonplezier.nl

BMX-baan
zoekt nieuwe eigenaars

tekst: Frits van der Linden / foto: Vincent Knoops

Ik kom Brandevoort inrijden vanaf de A270 en rijd onder
het spoor over De Voort richting De Brandevoortse Dreef.
Rechts van mij zie ik het sportpark van Brandevoort. De
BMX-baan op het sportpark valt mij direct op doordat deze
volop verlicht wordt. De baan is een paradepaardje onder
de BMX-banen in Nederland.

Olympische sport
Bicycle Motorcross is een Olympische sport en daarmee
een sport om rekening mee te houden. BMX wordt veel
beoefend door jeugdige fietsers. Ook voor volwassenen is
het een serieuze sport waar goede resultaten mee te behalen zijn. BMX-banen dienen wel te worden onderhouden.
De baan moet regelmatig aangeharkt worden, het onkruid
dient te worden verwijderd en de bochten en heuvels dienen te worden geperfectioneerd. En dat telkens weer.
Onderhoud kan beter
De BMX-baan in Brandevoort ligt er echter wat verlaten bij.
Duidelijk is te zien dat er niet meer heel frequent wordt gewerkt aan het onderhoud van de baan. Jammer, maar dat
kan gebeuren. BMX is een sport waarbij de gebruikers, zoals
in veel sporten, na enkele jaren van intensief sporten andere
interesses krijgen. Omdat het gros van de gebruikers tot de
jeugd behoort, zijn studie en stappen enkele aanwijsbare
oorzaken. Dit geeft niet, er komt telkens weer een nieuwe
groep gebruikers. En dat wil ik graag een zetje geven.
Eigenaars gezocht
Zou jij graag van deze baan ‘jouw baan’ willen maken dan
nodig ik je bij deze uit om deel te nemen aan een vaste

groep van BMX-gebruikers. Je wordt een van de nieuwe ‘eigenaren’ van de BMX-baan Brandevoort.Wat wij je bieden
is een uitstekende baan op een toplocatie. De baan heeft
goede verlichting zodat ook ’s avonds gefietst kan worden.
De baan kan naar eigen inzicht worden ingedeeld: bochten
en heuvels leg je samen met je ‘mede-eigenaren’ aan zoals
jij dat wil. Regelmatig wordt er een hapje of een drankje
aangeboden door een van de vaste gebruikers. Gezelligheid is een belangrijk item. Wanneer jij dat wil, behoort het
organiseren van wedstrijden met andere verenigingen tot
de mogelijkheden.
Wat wij van je vragen is dat jij je verantwoordelijk voelt
voor het onderhoud van de baan en de directe omgeving.
Je komt om te laten zien wat je op de fiets kunt bereiken
op jouw baan, maar ook om te zorgen dat jouw baan in
topconditie is en blijft.

BMX-baan voor iedereen
Het gebruik van de BMX-baan staat voor iedereen open.
Zowel de jeugdige fietser als de volwassen BMX-er kan op
deze baan terecht. Voordat een BMX-er uit Brandevoort zal
gaan deelnemen aan de Olympische Spelen zal er nog veel
getraind moeten worden. Het zou prachtig zijn als een topsporter van de toekomst is voortgekomen door het gebruik
van ‘jouw baan’.
Meer informatie
Je kunt ons uiteraard regelmatig op locatie bereiken.
Je treft ons altijd indien je een e-mail stuurt naar info@
flametrails.nl. We nemen dan altijd contact met je op. Heb
je dringende vragen, bel dan 06 303 128 08.
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Speltherapie Brandevoort
Omdat spel werkt!

tekst: Marga Dobma/ foto: Vincent Knoops

Miranda Mulders is in 1984 geboren in Oirlo, een dorpje
bij Venray, in een gezin met vader, moeder en een oudere
broer. In haar geboortedorp gaat ze naar de basisschool en
daarna naar de mavo in Venray. In deze periode is het voor
Miranda al duidelijk dat ze later iets wil gaan doen met kinderen, bijvoorbeeld pedagogiek lijkt haar op dat moment al
erg leuk. Na het behalen van haar mavodiploma gaat ze de
opleiding mbo sociaal pedagogisch werk doen in Venray
en daarna stroomt ze door naar de hbo-opleiding pedagogiek in Nijmegen en reist ze per trein heen en weer.
In 2000 leert ze, op initiatief van een gezamenlijk vriend,
tijdens het stappen in Eindhoven, Jeroen Taphoorn kennen.
Na dit eerste gezellige contact verdiepen ze gaandeweg
hun relatie onder andere door middel van de moderne
communicatiemiddelen zoals chatten, mailen, sms-en enzovoort dat uiteindelijk resulteert in een relatie en ze gaan
in 2006 samenwonen in Venray. Na twee jaar verhuizen ze
naar Brandevoort en gaan wonen in een huurappartement
boven de HEMA, om op deze manier rustig te bekijken of
het hen hier bevalt. Bovendien studeert Miranda op dat
moment nog en financieel gezien is kopen dus nog even
niet aan de orde. Na haar studie met goed gevolg afgerond
te hebben, bezoeken de twee een open dag van Blok 18 en
daar wordt de keuze tot kopen snel gemaakt. Het wordt
een huis aan de Rinckstraat 12, waar ze in 2010 intrekken.
Miranda begint haar carrière met het opdoen van werkervaring bij gezinnen thuis (bijvoorbeeld werken met kinderen met gedragsproblemen, of ouders die hulp behoeven
bij de opvoeding). Deze werkervaring aangevuld met nog
enige andere werkplekken, zijn nodig om toegelaten te
worden tot de post-hbo-opleiding speltherapie. Speltherapie is een vorm van therapie waarbij spel gebruikt wordt
om het kind beter te begrijpen en te helpen. Spel is de taal
van het kind. Volwassenen praten, kinderen spelen. Speltherapie is voor kinderen van vier tot en met vijftien jaar
die niet lekker in hun vel zitten (snel boos, verdrietig, angstig, weinig zelfvertrouwen) of kinderen die iets vervelends
hebben meegemaakt (echtscheiding, verlies van een dierbare, ongeluk, enzovoort). Kinderen laten in hun spel zien
hoe zij de wereld beleven en welke problemen ze ervaren.
Al spelende verwerkt een kind zijn problemen, leert zijn
krachten kennen en vindt een manier om met zijn (nieuwe)
situatie om te gaan.
Met deze opleiding begint Miranda in 2011 naast haar baan,
één dag in de week in Utrecht. In deze opleiding die in to-

taal tweeënhalf jaar duurt, komen onder andere aan de
orde: onvoorwaardelijke acceptatie van het kind, de betekenis van spel en het inzetten van de juiste interventies
tijdens het spelen. Miranda’s eerste opgave is om een veilige vertrouwensband op te bouwen met het betreffende
kind waardoor die heel open wordt in zijn spel. Hieruit haalt
Miranda informatie en naar aanleiding hiervan kan ze een
juiste aanpak bedenken die is toegespitst op het betreffende kind, uiteraard na gesprekken met de ouders. Vaak
komen kinderen spelenderwijs zelf met een oplossing
waarbij Miranda uiteraard van harte helpt.
Miranda’s taak hierin is, kort samengevat: het verwoorden
van gedachten en gevoelens van het kind waardoor hij zich
begrepen voelt en ze samen op zoek kunnen gaan naar
een oplossing.
Ze werkt nauw samen met de huisartsen in Brandevoort
en omgeving. Zij ontvangen altijd bericht als een kind bij
Miranda wordt aangemeld. Omgekeerd komen kinderen
ook via huisartsen in haar praktijk terecht. Het is niet per
se noodzakelijk om een verwijzing te hebben, want ouders
kunnen zichzelf ook aanmelden.
Miranda heeft inmiddels een registratie als speltherapeute.
Dit houdt in dat de meeste zorgverzekeraars deze therapie, in ieder geval deels, vergoeden. Deze registratie heeft
ze gekregen omdat ze voldoet aan de hiervoor gestelde eisen: werkervaring in speltherapie en deelname aan diverse
intervisiegroepen (samenkomen en delen van ervaringen
met andere speltherapeuten) en het volgen van cursussen
en bijscholingen. Dit is een voortdurend eisenpakket om de
registratie te kunnen behouden.
Als Miranda in 2013 net klaar is met haar opleiding speltherapie, wordt hun zoontje Pepijn geboren. Daarna wil ze
natuurlijk dolgraag iets met haar opleiding doen en vindt
een baan in een praktijk voor kindertherapie in Waalre.
Hiernaast start ze haar eigen praktijk voor speltherapie
aan huis (www.speltherapiebrandevoort.nl, info@speltherapiebrandevoort.nl, 06 553 484 60). Vanaf februari gaat
Miranda bij Mondomijn speltherapie op locatie aanbiede n.
Ouders die dat willen, kunnen hiervoor zelf contact opnemen met Speltherapie Brandevoort zodat hun kind onder
schooltijd en op locatie speltherapie kan krijgen. Daarnaast blijft haar eigen praktijk in de Rinckstraat bestaan
voor kinderen van andere scholen. Ze hoopt dat zich dit
alles in de toekomst gunstig blijft ontwikkelen.
Zowel Jeroen als Miranda vinden het wonen en werken in
Brandevoort heerlijk!
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Bistro ter Plaetse 't beste vlees restaurant van Helmond

SUPER ACTIE
2de
3 GANGENMENU GRATIS!
.
U kunt van de gehele ala carte menukaart gebruik maken.
Het goedkoopste gerecht per gang krijgt u gratis.

BenB 4 foto_s 40 jaar brandevoorter.pdf

Deze actie is geldig in de maanden januari en februari.
Reserveren gewenst u dient de actie daarbij te vermelden
Zie voor alle voorwaarden www.terplaetse.nl

1
25-3-2014
Bistro
Ter Plaetse13:31:37
de Plaetse 1 5708ZK HELMOND T:0492-661568 www.terplaetse.nl
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Probeer nu de eerste maand Royal Canin
dental voer met 50% korting en ontvang bij
elke zak voer een gratis speeltje.

E. info@dier-en-dokter.nl
I. www.dier-en-dokter.nl
Behandeling op afspraak!
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Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a, T. 0492 - 599 559
Ma.-Wo.-Vr. 09.00-19.00 uur,
Di.-Do. 9-18 uur, Za. 9-12 uur

Doe mee aan onze
facebookactie en
maak kans op een gratis
gebitsverzorgingsset!

a ltij d

Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66, T. 0492 - 540 953
Ma.-Wo.-Vr. 09.00-18.00 uur,
Di.-Do. 09.00-19.00 uur

10% korting op
gebitsbehandelingen
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Maand van de
Gebitsverzorging
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Team Brand’HuZes
gaat de Nederlandse berg op

tekst: Maarten Beks

Het is gelukt... Een team van enthousiaste Brandevoorters gaat op 4 juni meedoen aan
Alpe d’HuZes. Het team Brand’HuZes bestaat uit negen fietsers en heeft als streven om
maar liefst €30.000,- voor het KWF bij elkaar te fietsen. De teamleden Gerrit-Jan Gosefoort, Jeroen Postma, Jeroen Mol, Maarten Beks, Marc Jansen, Martijn Spohr, Maikel Hommel, Michiel de Kock en Stefan Bollars hebben ieder hun eigen reden om mee te doen en
zijn vast besloten om gezamenlijk vijftig keer Alpe d’ Huez te beklimmen.
Brandevoort kon het eigenlijk al niet ontgaan zijn dat
Brand’HuZes werkelijkheid
is geworden. Zowel via Facebook als Twitter is er al de
nodige ruchtbaarheid aan
dit initiatief gegeven. Maar
natuurlijk heeft iedereen
ons ook al kunnen ontmoeten tijdens Dickensnight
waar we een aantal keer
virtueel de 14,4 kilometer
lange klim naar een hoogte
van 1860 meter bedwongen
hebben. Mede dankzij de organisatie van Dickensnight,
onze sponsoren en de nodige extra handjes is Dickens
ook voor ons een mooie activiteit geweest.

In samenwerking met De
Brug Active kunt u zich voor
het luttele bedrag van €5,inschrijven voor een spinningtraining van een uur.
Dit bedrag zal in zijn geheel
gedoneerd worden aan het
KWF. De data voor deze
spinninglessen zijn woensdag 11 februari (19.00 uur),
woensdag 11 maart (19.00
uur), woensdag 15 april
(19.00 uur) en zaterdagochtend 16 mei. De sessie van
16 mei zal een afmattende
sessie van twee uur zijn!

Dat wilt u toch niet missen?
Inschrijven voor deze spinninglessen kan door contact
op te nemen met één van
de leden van Brand’HuZes
of door een e-mail te sturen
naar info@brandhuzes.nl.
Mocht u spinnen echt leuk
vinden, dan kunt u natuurlijk ook deelnemen aan de
spinningmarathon op zaterdag 14 maart!

Donaties zijn welkom
Het ophalen van €30.000,is een hele opgave die

we niet kunnen realiseren zonder uw steun. Veel
Brandevoorters hebben al
gedoneerd. Wilt ook u ook
doneren, ga dan naar onze
actiepagina: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.
nl/teams/brand-huzes/.
Voor bedrijven hebben we
sponsorpakketten samengesteld die in ruil voor een
donatie veel exposure gaan
bieden, e-mail of bel ons
even voor meer informatie.
Meer informatie: website
www.brandhuzes.nl

Sponsoring door activiteiten
Ook de komende maanden gaat onze wijk niet om
Brand’HuZes heen kunnen,
want kosten noch moeite
worden gespaard om het
streefbedrag bij elkaar te
sprokkelen. Zo gaat er in
het voorjaar bijvoorbeeld de
eerste Brandevoorter fietstoertocht
georganiseerd
worden. Ook het houden
van een benefietavond en
een spinningmarathon staat
op de agenda. Houd daarom
de media goed in gaten, zodat u niets mist van de geplande activiteiten.
Sport mee
Op korte termijn kunt u al
samen met team Brand’HuZes sporten voor het KFW.
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Laatste ronde van de

SALE
Profiteer van

HEELVEEL voordeel
Boutique 4MORE

Nieuw binnen:

verrassende voorjaarscollectie
www.boutique4more.nl

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

Broekstraat 87
5731 RA Mierlo
T. 0492 - 700205

GOED SCHEIDEN
HET KAN ECHT
Wie gaat scheiden heeft behoefte aan rust en
zekerheid. Aan goed onderling overleg.
Concrete stappen en overzicht,
zodat jullie weten waar je staat.
Met goede afspraken die
werken in de toekomst.

Vast tarief, eerste adviesgesprek gratis.

UITVAART FRITS SPIERINGS | 0492- 525 000
NASSAUSTRAAT 30 | WWW.SPIERINGS.COM
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Emmely Plas
e.plas@2divorce.nl
06 - 3073 8173

Scheiden met begrip

2divorce.nl

Informatieavond

oprichting wandelgroep
tekst: Trudy van Horne / foto: Willem Hendriks

tiviteiten. De informatieavond vindt plaats in ‘t BrandPunt
en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).
Lopersgroep Brandevoort bestaat inmiddels bijna drie
jaar. In die tijd is de groep uitgegroeid tot een sportieve
en bovenal gezellige vereniging, waar iedereen, zowel de
sportieve recreant als de prestatieve loper, aan zijn trekken
kan komen. De vereniging telt inmiddels ruim 150 leden en
staat als een huis! Nu de hardlooptak volwassen is geworden, wil de Lopersgroep haar diensten graag uitbreiden,
om op deze manier nog meer mensen op een laagdrempelige en verantwoorde manier in beweging te krijgen.

Lopersgroep Brandevoort start per 1 april met het aanbieden van wandeltrainingen. De trainingen worden voorlopig eenmaal per week verzorgd, op woensdagochtend,
van 9.15 tot ongeveer 11.30 uur. Er wordt getraind op twee
niveaus: een groep die in een tempo van 5 km per uur
wandelt en een groep die een tempo van 6 km per uur
aanhoudt. Beide groepen worden begeleid door ter zake
opgeleide wandeltrainers.
Op dinsdag 17 maart organiseert de Lopersgroep een informatieavond. Tijdens deze avond passeren allerlei wetenswaardigheden rondom de nieuwe wandelgroep de revue.
Denk aan informatie over contributie en lidmaatschap,
trainingslocatie en routes, het eventueel samen deelnemen aan wandelevenementen en andere gezelligheidsac-

Wandelaars die de smaak te pakken krijgen, kunnen overwegen om binnen de Lopersgroep de stap naar het hardlopen te zetten. Een gezonde basisconditie is daarvoor immers vereist en hieraan kun je werken door regelmatig te
gaan wandelen. Andersom kunnen hardlopers, die te veel
van zichzelf gevraagd hebben en kampen met een blessure, enige tijd gaan wandelen, om zo langzaam maar op
een verantwoorde manier weer op krachten te komen.
Maar het is natuurlijk ook prima om te kiezen voor de wandelsport en het daarbij te houden. Wandelen is immers een
van de meest eenvoudige manieren om je gezondheid op
peil te houden. Alles wat je nodig hebt, zijn een paar goede
schoenen en gemakkelijk zittende kleding. De voordelen
van wandelen zijn legio: het houdt spieren en gewrichten
soepel, het versterkt hart en longen, het is goed voor de
lijn en het is bovendien uitermate ontspannend.
Meer informatie: www.lopersgroepbrandevoort.nl.

Vitaz bedankt sportieve
Brandevoorters!

tekst: Davita Meulendijks-van der Zanden

Zondag 21 december organiseerde sport- en danscentrum
Vitaz een sport- en dansdag in het kader van 3FM Serious
Request. In de gymzaal van basisschool De Vendelier kon
gratis deelgenomen worden aan diverse sport- en danslessen voor jong en oud, mits er een (zelf te bepalen) donatie voor 3FM Serious Request werd gedaan.
In de ochtend dansten alle kinderen, in kerststijl gekleed,
de sterren van de hemel. Van het eindresultaat is een
heuse videoclip gemaakt, die te bewonderen is op www.
vitazinbeweging.nl. Verschillende danslessen voor jeugd
en volwassenen volgden: dancehall, gevolgd door gogodance, Afrikaanse dans onder begeleiding van percussie-

groep Slagkr8 en urbanity. In de middag werd er verder getrommeld tijdens de power beats, flink geschud met XCO’s,
geswingd tijdens de denzi, trampolinegesprongen tijdens
de power jump en na al deze inspanning weer volledig tot
rust gekomen tijdens de body & mind. Verschillende deelnemers waren tijdens alle lessen aanwezig (chapeau!) en
kregen van familieleden, buren en kennissen een extra bijdrage voor 3FM Serious Request mee. Het was een fantastische dag vol positieve energie en gezelligheid en wij zijn
super trots op het eindbedrag dat we op hebben mogen
halen: €559,12! Wij bedanken al onze deelnemers, docenten, muzikale begeleiders en overige enthousiastelingen!
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Brandevoorter 2014:
Ankie Puts

tekst: Patricia Teuns / foto: Rianne van Lierop

Deze maand kreeg Ankie Puts de titel Brandevoorter 2014. “Ik ben ontzettend verrast en
trots. Ik had echt niet gedacht dat ik die titel zou krijgen, maar het liep anders,” zegt ze bescheiden. “Ik werd het wel. Ik dacht altijd dat je al jaren actief moest zijn als vrijwilliger. Ze
slaat het Eindhovens Dagblad open en laat zien dat in de wijken om ons heen alleen maar
ouderen de eretitel van hun wijk hebben gekregen. Ik ben voor mijn gevoel net bezig met
vrijwilligerswerk. En gezien mijn leeftijd ben ik ook nog piepjong,” zegt ze met een lach.

Motivatie jury
De jury denkt er toch iets anders over. Ingrid Tielemans,
een van de juryleden: “Ankie is onvermoeibaar bezig met
het organiseren van wijkactiviteiten. Zij is zeer creatief in
het bedenken van nieuwe activiteiten voor jong en oud en
zet zich daar dan volledig voor in. Zo is Ankie al jaren heel
actief in de Commissie Carnaval, het Oranjecomité en de
Commissie Evenementen van de Stichting Brandevoort in
Actie (SBiA). Ze is initiatiefnemer van Trybuut, organiseert
de zwetsavonden, de seniorenmiddagen en de carnavalsactiviteiten voor de jeugd. Ook heeft ze dansavonden georganiseerd en nu is ze bezig met opzetten van een nieuw
evenement On Stage.”
Wie o wie
“Toen de commissie vergaderde over de Brandevoorter
van het jaar stond ik achter de bar in ’t BrandPunt,” gaat
Ankie verder. Ingrid Tielemans vertelde mij dat ik op de site
kon lezen wie genomineerd waren. Zo nieuwsgierig als ik
ben, heb ik op mijn telefoon direct de website bekeken. Ik
zag tot mijn stomme verbazing dat mijn naam er ook tussenstond. Tot op de dag van vandaag weet ik niet wie mij
genomineerd heeft of hebben, maar ik vind het super fijn
om te zien en horen dat mijn inzet zo gewaardeerd wordt.
En wat ik wel wil melden is dat ik de activiteiten altijd met
andere enthousiaste wijkbewoners organiseer. Ik kan het
echt niet alleen. Samen kom je tot mooie ideeën en resultaten en als er dan ook nog veel Brandevoorters op het
initiatief afkomen, dan geeft me dat een heel goed gevoel.”
Leefbare wijk maak je samen
Ankie is een duizendpoot. Ze heeft al jaren haar eigen
schoonheidssalon de Blauwe Reiger in De Veste en in
juni is ze klaar met haar studie pedicure. Naast haar gezin, steekt ze ook veel van haar tijd en energie in het leefbaar maken van Brandevoort. “Rond 2009 werd ik vrijwilliger en in 2010 begon ik als gastvrouw en vrijwilliger in ’t
BrandPunt. Eerst achter de bar en al snel werd ik gevraagd
voor de aankleding van het wijkhuis en kon je me ook in
de keuken vinden. Ik ben niet veel later ook gevraagd voor
de commissie Carnaval en heb mijzelf aangemeld voor de
evenementen van Stichting Brandevoort in Actie (SBiA).”
Van het een kwam het ander en bedacht ze steeds meer

nieuwe wijkactiviteiten. “Sommige mensen vragen zich af
waarom ik dit allemaal doe,” gaat Ankie verder. “Ik vind dat
je zelf moet investeren in een fijne woonomgeving. In onze
wijk zie je dat meer mensen hier zo over denken. Er zijn
tal van activiteiten in de wijk en we hebben een bloeiend
verenigingsleven. Ik vind het belangrijk om mijn bijdrage te
leveren aan een leefbare wijk voor jong en oud. En dat doe
ik het liefst in de vorm van een feestje.”

30-plussers gezocht
“We hebben geen budget voor onze activiteiten, vandaar
dat we naast vrijwilligers ook entree vragen om budgetneutraal te organiseren. Het leukste vind ik om evenementen te bedenken voor jong en oud in de wijk. Voor de groep
30-plussers vind ik dat wel lastig. Als ik een idee opper dan
is er wel het enthousiasme, maar als je dan naar de kaartverkoop kijkt dan valt het aantal bezoekers soms tegen.”
Waarom dat zo is, daar heeft ze eigenlijk geen antwoord
op. “Wellicht beslist deze groep pas op het laatste moment
of ze komt. En ik heb een deadline of een evenement door
kan gaan of niet,” gaat ze verder. “Maar ik geef niet op hoor.
En er zijn heel veel activiteiten die heel druk bezocht worden. Zo fijn!”
Nog steeds ideeën
“Ik blijf feestjes organiseren en zoeken naar nieuwe activiteiten. Nu ligt de focus op On Stage. Dit is een show voor
talenten in de wijk, jong en oud. Alle talenten kunnen zich
inschrijven: zingen, dansen, muziek maken, acteren, goochelen et cetera. Op welke wijze en wanneer wordt nog
bekend gemaakt.” Op de slotvraag hoe ze haar eretitel het
komende jaar wil uitdragen, moet ze heel even nadenken.
Dan zegt ze heel terecht: “Ik ga gewoon verder op de ingeslagen weg.”
Voetbalclub SV Brandevoort is in Brandevoort de groepering van 2014 geworden. De jury: “De voetbalclub voorziet
in een grote behoefte in onze groeiende wijk. Veel jongeren brengen hun vrije tijd door en kunnen daar hun energie
kwijt. Roland Koster is een van de oprichters en heeft zich
volledig ingezet om deze vereniging een groot succes te
laten worden. En er zijn in het lopende seizoen al sportieve
successen te melden.”
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Overlast en vernielingen
tekst: de redactie / foto: Rianne van Lierop

Brandevoort. De een vindt de bouwstijl gruwelijke Anton
Pieck-kitsch, de ander vindt het prachtig. Wij Brandevoorters vinden onze wijk in ieder geval mooi en we zijn
er trots op. Helaas gaat de werkelijkheid van 2015 ook
niet aan ons voorbij. We hebben hangjeugd die overlast
veroorzaakt. We hebben last van vernielingen aan de
sfeerverlichting, de geluidsschermen bij het spoor moeten het regelmatig ontgelden en de brievenbussen worden met oud en nieuw opgeblazen, om maar eens een
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paar dingen te noemen. Niet iedereen durft het echter
aan overlastgevers hierop aan te spreken. Maar melden
bij de politie kan natuurlijk altijd! De Stadswacht Helmond heeft een app waarmee meldingen kunnen worden gedaan. Verder geeft de gemeente nog de mogelijkheid een klacht door te geven over bijvoorbeeld de
openbare ruimte via helmond.nl/meldpunt. Want: als
niet bekend is wat er allemaal gebeurt, wordt er ook niet
tegen opgetreden.

Maatschappelijk werk
tekst: Miek Manders

Met ingang van 1 januari heeft het Maatschappelijk Werk
van de LEVgroep in Helmond haar kantoor in Gezondheidscentrum Brandevoort gesloten. Voortaan worden alle
bewoners uit Brandevoort, Stiphout, Mierlo-Hout en OudWest die met vragen zitten voor het Maatschappelijk Werk,
Jongerenwerk en Opbouwwerk en Opvoedondersteuners
bediend vanuit één kantoor en wel vanuit Wijkhuis Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in Helmond-West.
We hebben daar open inloop, wat betekent dat bewoners
langs kunnen komen met vragen of een afspraak kunnen

maken. Men kan ook bellen met het Sociaal Team West
(06 485 766 24) om een vraag te stellen of een afspraak
te maken of e-mailen naar: sociaalteamwest@levgroep.nl.
Bezoek ook eens onze website: www.levgroep.nl.
Mocht het voor u onmogelijk zijn om naar Westwijzer te
komen, schroom dan niet te bellen zodat we een huisbezoek kunnen afleggen. Verder blijft de samenwerking met
de hulp- en dienstverleners van het Gezondheidscentrum
Brandevoort bestaan.

Werkzaamheden bij het
Eindhovens Kanaal
Bosgroep Zuid Nederland
en gemeente Eindhoven
starten met werkzaamheden aan de oevers van
het Eindhovens kanaal.
Langs het kanaal worden
inhammen in de bosranden gemaakt en struiken

aangeplant. Dit alles wordt
gedaan om het leefgebied
van een bijzondere vlinder,
de kleine ijsvogelvlinder,
te verbeteren. Dit is een is
een vrij schaarse dagvlinder die voorkomt op open
plekken en in bosranden

van vochtige tot natte
loofbossen met kamperfoelie.
De werkzaamheden vinden plaats net buiten de
gemeente Helmond, nabij
de Broekstraat bij Brande-

voort. De werkzaamheden
zijn voor 15 maart klaar. Tijdens de werkzaamheden
kan er op de wandel- en
fietspaden naast het Eindhovens Kanaal sprake zijn
van hinder door de aanwezigheid van machines.

Kinderdroom komt uit
Een rondje fietsen door het bos, lekker in de achtertuin een
balletje overschieten of tussen de dieren lopen in de kinderboerderij. Voor veel Nederlanders lijkt dit heel normaal,
maar voor veel kansarme kinderen niet. Deze kids tweeëneenhalve week laten genieten van een vakantie in Nederland is al meer dan 50 jaar het doel van Europa Kinderhulp.
Nieuwe vakantieouders zijn zeer welkom en krijgen volop
begeleiding vanuit de organisatie.
Kinderen uit een achterstandsgezin of met emotionele
problemen, zomaar wat voorbeelden van kinderen die Europa Kinderhulp wil helpen. Noord-Brabant ontvangt in de
zomervakantie (juli en augustus) kinderen van 5 tot en met
15 jaar uit eigen land, maar ook uit Duitsland en Frankrijk.
Bij het vakantiegezin in Nederland draaien ze mee in het
gezin, kunnen ze helemaal tot rust komen en weer even
kind zijn.

In de afgelopen jaren zijn er zo’n 100.000 kinderen naar
Nederland gekomen. Ieder jaar komen er gelukkig weer
nieuwe vakantieouders bij. ‘Zo dankbaar om een kansarm
kind een glimlach te bezorgen’ en ‘het kind fleurde hier
helemaal op’ zijn enkele uitspraken van gezinnen die zich
vorig jaar aanmeldden.

Informatie
Ook geïnteresseerd om vakantieouder te worden, of wilt u
meer weten?
Op www.europakinderhulp.nl staat veel informatie, zoals
over de voorwaarden en de procedure waarmee de vrijwilligersorganisatie werkt. Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Felix Verlaar: brabant@europakinderhulp.nl
of met het landelijke informatienummer: 0118 - 62 79 74.
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Carnaval in B
tekst: Paul Smits / foto: Vincent Knoops

Nog een paar weken en dan barst het feest der feesten weer los in Brandevoort. Van
13 tot en met 17 februari staat onze prachtige wijk weer helemaal in het teken van
carnaval. CS de Brandeliers heeft dit jaar wederom een goedgevuld carnavalsprogramma met volop feesten om je flink uit te leven. Op vrijdag 13 februari starten we
traditioneel met het scholenbezoek waarbij we met onze prinsenwagen langs OBS
Brandevoort, de Vendelier en de Mondomijn trekken. Het is ieder jaar fantastisch om
samen met de scholieren een feestje te bouwen. ’s Avonds start in ’t BrandPunt de
eerste feestavond voor de jeugd. Hieronder volgt het complete programma.

Vrijdag 13 februari - Fancy Teen Dance Party
Op deze vrijdagavond van de carnavalsweek wordt in onze
hoftempel ’t BrandPunt alweer de vijfde editie van deze
feestavond gehouden. De Fancy Teen Dance Party is een
supervette feestavond voor de jeugd vanaf groep 7 tot en
met jongeren van vijftien jaar. Dit geweldige tienerfeest
duurt van 19.30 tot 23.00 uur en afgaand op het succes
van de afgelopen vier jaar belooft het ook dit jaar weer een
knaller te worden met de beats van DJ The M!
Let op, van 20.00 tot 22.30 uur blijft de zaal gesloten, tenzij men tussentijds door de ouder(s) wordt opgehaald. De
entreeprijs bedraagt €3,- voor niet-Brandeliers. Entree
voor Brandeliers is gratis.
Zaterdag 14 februari - After Optocht Party
Na de optocht in Mierlo-Hout op zaterdag 14 februari kan
er van 15.30 tot 19.00 uur gezellig doorgefeest worden in
hoftempel ’t BrandPunt met DJ Peter. Op deze gezellige
eerste carnavalsmiddag kan iedereen carnaval komen vieren in onze hoftempel, zodat u direct helemaal in de carnavalsstemming komt! Entree is deze middag gratis!
Brandeliersbal met live coverband!
Op de zaterdagavond kunt u ook dit jaar weer terecht in
‘t BrandPunt voor het spectaculaire Brandeliersbal. Ook dit
jaar belooft het weer een mooi feest met diverse optredens te worden. Eveneens staat dit jaar de zaterdagavond
in het teken van livemuziek van de coverband Nightwind.
Zij zorgen voor een gevarieerde muzikale carnavalsavond.
Het wordt een fantastische avond die u zeker niet mag
missen! Hopelijk zien we iedereen vanaf veertien jaar dus
op zaterdagavond 14 februari in onze hoftempel! Entree
bedraagt €5,- voor niet-Brandeliers. Entree voor Brandeliers is gratis!
Zondag 15 februari - Thema-feest: 80’s and 90’s party!
Het jaarlijkse themafeest bij de Brandeliers vindt dit jaar
plaats op de zondagavond, met een heerlijk thema: de 80’s
and 90’s party! Iedereen vanaf veertien jaar is op zondag 15
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februari vanaf 20.30 uur van harte welkom in ‘t BrandPunt.
Dan barst namelijk tot 00.30 uur het feest los! Op deze
avond zal DJ Peter u een fantastische carnavalservaring
bezorgen. De zaal wordt in stijl ingericht, en met mooie
80’s en 90’s getinte carnavalsoutfits krijgt u het gevoel dat
u weer jaren terug in de tijd gaat richting de periode van de
Trammps, Earth Wind & Fire, the Village People, enzovoort.
Uiteraard zal deze avond ook het carnavalsgevoel uitstralen. De entreeprijs bedraagt €5,- voor niet-Brandeliers. De
entree voor Brandeliers is gratis!

Maandag 16 februari - Kindermiddag
Georganiseerd door Stichting Brandevoort in Actie en C.S.
de Brandeliers
De kindermiddagen in Brandevoort zijn ieder jaar een groot
succes. Om voor iedereen carnaval mogelijk te maken, is
er op de maandag- en dinsdagmiddag van de carnaval
een heus carnavalsfeest voor de kleinste feestvierders
onder ons. Dit seizoen vinden de kindermiddagen plaats
op maandag 16 en dinsdag 17 februari, van 14.00 tot 18.00
uur. De prijs voor een kinderkaart bedraagt €3,50 (inclusief twee maal ranja en één keer chips), de prijs voor een
ouderenkaart bedraagt €2,50. Als er nog kaarten beschikbaar zijn, kunnen deze gekocht worden aan de bar van ’t
BrandPunt.
Dinsdag 17 februari - Kindermiddag
Onze jongste feestbeesten onder ons die nog niet genoeg
gefeest hebben, kunnen vandaag nog een keer los.
Sluitingsfeest
Aansluitend aan de kindermiddag, die eindigt om 18.00
uur, start het sluitingsfeest van het carnavalsseizoen. De
zaal blijft na de kindermiddagen gewoon open, dus u kunt
lekker blijven hangen om te genieten van DJ Peter. Niet
aanwezig op de kindermiddag? Dan zien we u uiteraard
graag vanaf 18.00 uur in ‘t BrandPunt om de week carnavalesk af te sluiten!

Brandevoort

Zoals u ziet staat dus ook dit jaar ons programmaboekje
weer goed vol. Alle informatie is ook terug te vinden op
onze website www.brandeliers.nl. Prins Dave I en zijn adjudant Silvio roepen graag alle wijkbewoners op om deel
uit te maken van dit geweldige feest in hoftempel ’t Brandpunt om zo samen het eerste lustrum te gaan vieren. Verder wensen zij alle carnavalsverenigingen en inwoners van

Helmond en omstreken een geweldig maar vooral swingend carnaval toe, en hopen hen in de aanloop naar en
tijdens carnaval te zien!
Want het motto van onze Prins Prins Dave I: Oh wanne
pret, mi Prins Dave wordt d’n toon gezet!
ALAAF!

31

JPNUP.P.PL
ffv.
lidmaatschap

P.
lidmaatschap

Family
lidmaatschap

NormaalW € 8zjfg.1p1p1m1

NormaalW € fFjfg.1p1p1m1

NormaalW € fzjfg.1p1p1m1

...y.W.
€ 9Fjfg.1p1p1m1/.u

...y.W.
€ 8fjfg.1p1p1m1/.u

...y.W.
€ 88jgg.1p1p1m1/.u

..Z.W
gFWgg.-.&FWgg

.
openingstijden

.
openingstijden

.7.W
gHWgg.-.&wWgg.

...
sportlidmaatschapu

..
.

/...

/...

/...

.bb..Z.w.@RUP.u
P.9-&F..fF9&....1.g8Hz.-.yF.ww.wg..|debrugactive1..1debrugactive1nl

Actief in Mierlo, Brandevoort,

Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout

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

Kinderpagina
Lever je kunstwerkje
voor 19 februari in op
Oud Brandevoort 10,
onder vermelding van je
naam, adres en leeftijd.

Naam:
adres:			
leeftijd:
jaar

postcode:
jongen/meisje

Tip voor het inkleuren:
Download de kleurplaat en print hem uit.
Het papier is namelijk
te glad om fijn te kunnen kleuren. Plak liever
geen stickers, glitters
en ander leuks (diks)
op de kleurplaat.
Inzendingen worden
niet geretourneerd.
De prijzen worden
aangeboden door:

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

Dit zijn de uitslagen van de
kleurwedstrijd waar jullie
weer enorm je best op hebben gedaan. De 3 winnaars
van de prijzen in willekeurige
volgorde zijn:
Sem 7 jaar
Chefaine Fermin 6 jaar
Annekee Mager 9 jaar
De prijzen worden naar jullie
huisadres opgestuurd.
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Voetbal voor
‘bijzondere’ talenten
tekst: Richard Waldt

Sinds enkele maanden zijn we bij SV Brandevoort gestart
met G-voetbal. Dit is voetbal voor kinderen in de leeftijd van
acht tot vijftien jaar met een beperking. Denk hierbij aan
kinderen met een lichamelijke beperking zoals bijvoorbeeld
hypermobiliteit of een geestelijke beperking als autisme.
Natuurlijk moet het sporten hierbij voor het kind wel een
toegevoegde waarde hebben.
Inmiddels zijn er al zeven enthousiaste spelertjes actief en
hopen we op korte termijn nog meer kinderen te mogen verwelkomen. Doelstelling hierbij is om na de zomervakantie,
als we voldoende spelertjes hebben, naast de wekelijkse training ook mee te gaan doen aan de regionale G-competitie.

Aangepast sporten
Natuurlijk zijn zowel de trainingen als de wedstrijden aangepast aan de doelgroep. De focus ligt hierbij wat minder op
competitie maar meer sociaal met elkaar bezig zijn, (sportieve) ontwikkeling van de kinderen en vooral veel plezier!
Momenteel is het winterstop, maar medio februari gaan we
weer verder. We trainen dan op donderdagavond tussen
18.00 en 19.00 uur op het sportpark Brandevoort. Heeft uw
zoon of dochter interesse, kom dan zeker eens vrijblijvend
langs bij onze training. We kijken dan samen met u naar de
mogelijkheden. Immers ook uw kind is een ‘bijzonder’ talent.
Voor meer informatie zie de website van SV Brandevoort.

Mag ik het bonnetje?
tekst: Cora Brouwer / foto: Franka van Vlerken

“Mag ik het bonnetje?” is een vraag die in december heel
vaak aan de caissière wordt gesteld. Meer dan in andere
maanden, omdat dan de bonnetjesactie van de winkeliersvereniging loopt. De opzet is eenvoudig: verzamel kassabonnen tot je een bedrag van €150,- bij elkaar gespaard
hebt, stop ze in een wedstrijdenvelop en lever ze in bij de
plaatselijke supermarkten. Kun je soms nog wel eens een
verdwaalde bon in een winkelwagentje zien liggen, aan
het einde van het jaar waren alle winkelkarren opmerkelijk
bonloos.

Meulendijks, Louise van de Brug, Tiny van de Vorst en Lysette van Bergen (cadeaumand met producten en waardebonnen van de winkeliers uit de wijk), Eveline Hogenes
(spelcomputer), J. Booij (flatscreen tv) en de familie Feelders (reischeque ter waarde van €500,-).

Succesvolle actie
Op de laatste dag van de actie, zo meldden de winkeliers,
waren er opvallend veel klanten die nog een klein boodschapje kwamen doen om toch nog op de valreep het bedrag voor in een laatste envelop vol te maken. Twee tonnen vol was de oogst dit keer.
Winnaars
29 december was de prijsuitreiking in Cafetaria Brandevoort. De prijswinnaars: familie Mink, Suzanne Jacobs, Erna

Brandjes
Ik ben Rita, 19 jaar en ik ben
een lieve, enthousiaste oppas. Ik wil mij graag aanbieden als oppas in het week-
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end en doordeweeks in de
avonden. Ik heb ervaring
met kinderen van 2 tot en
met 10 jaar. Als u meer over

mij wilt weten dan kunt u
mij bellen 06 201 351 41.
Per

direct

woonruimte

gezocht voor mezelf en
mijn kinderen, bij voorkeur
in Brandevoort of Mierlo
06 307 197 91.

Opening Ecozone Zeepsehoeve
Een mooi nieuw speelveld voor kinderen van diverse leeftijden, een bloemenweide, een ecologische zone, wandelpaden, een fietspad richting kanaal en een hondenuitlaatveld. Deze ‘groene’ voorzieningen zijn nu aangelegd
tussen wijkdeel Stepekolk en het Eindhovens kanaal. Het
gebied van tweeënhalve hectare nabij de Zeepsehoeve
maakt deel uit van de Ecozone Brandevoort. Wethouders
De Vries uit Helmond en Hoekman uit Geldrop-Mierlo
onthulden op 22 januari een speciaal door kinderen van
OBS Brandevoort versierde boom. Hiermee is deze mooie
groene rand om Brandevoort officieel geopend.
De aanleg van deze zogeheten Planrand Brandevoort gebeurt naar aanleiding van een besluit uit 1994, toen de
grond waar de nieuwbouwwijk Brandevoort zou komen
van Mierlo aan Helmond werd overgedragen. De toenmalige gemeenteraden van Mierlo en Helmond waren het
eens dat Mierlo de planranden van Brandevoort zou invullen en betalen. Het onderhoud en beheer zou dan vervolgens door de gemeente Helmond worden gedaan. Nu
de bouw van Stepekolk al een flink eind op weg is, heeft
de gemeente Helmond aan Geldrop-Mierlo gevraagd om
het besluit uit te gaan voeren. In goed overleg tussen bei-

de gemeenten is een inrichtingsplan gemaakt en uitgevoerd voor het stuk grond tussen de Zeepsehoeve en het
Eindhovens kanaal. De Wijkraad Brandevoort is akkoord
met het inrichtingsplan.

Diverse nieuwe voorzieningen
In het gebied hebben een multifunctioneel speelveld,
een hondenloslaatveld, bosschages en natuurlijke ruigtes allemaal een plaats. Daar doorheen zijn wandelpaden
aangelegd, vergelijkbaar met de paden in de Ecozone nabij de Schootense Loop. Het fietspad, dat voorzien wordt
van asfalt en openbare verlichting, verbindt de Zeepsehoeve met het fietspad langs het Eindhovens kanaal. Er
is gekozen voor led-licht met een bewegingssensor, zodat de natuur er zo min mogelijk last van heeft. Ook het
fietspad tussen de Zandershoeve en Sportpark Brandevoort en het fietspad in het verlengde daarvan tot aan
de straat Brandevoort hebben een nieuwe asfaltlaag. In
het voorjaar wordt op het stuk dat nog niet is verlicht
straatverlichting aangebracht. Een deel van de bomen
en struiken is geplant door leerlingen van OBS Brandevoort De Hoeves tijdens het project “Blauw en Groen
moet je doen!”.

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@brabant-zo.politie.
nl of patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl
stadswacht
84 59 70
GEMEENTE
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas

14 04 92

0800 - 90 09

water
Ziekenhuis Elkerliek Helmond

59 48 94
59 55 55

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

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 februari uiterste inleverdatum kopij nummer 2. 27 februari distributie nummer 2.
6 maart uiterste inleverdatum kopij nummer 3. 27 maart distributie nummer 3.

Stichting Dickensnight Brandevoort bedankt al haar vrienden
Adriaans Projectontwikkeling - Helmond • Driessen HRM
Bavaria - Lieshout • Eindhovens Dagblad • Gemeente Helmond
Intra Tuin - Nuenen • Rabobank - Helmond • vb&t
Pullman Hotel Eindhoven Cocagne • Winkeliers Vereniging Brandevoort
WoCom - Brandevoort - Someren
Adcommunicatie • Albert Heijn Brandevoort • B4print • Bakkerij ‘t Bakkertje • Bollair
Boutique 4More • Bistro ter Plaetse •Braakman Advocaten - Helmond • Brandevoorter Courant
Broeckx - Praasterink • Cafetaria Brandevoort • Christmas Carolus Singers
Cofoto Fotografie Mario Coolen • EHBO vereniging Helmond • Fanfare Unitas - Helmond
Fotograaf Jan Dijstelbloem • Fysiotherapie de Veste • Helmond Muziek Corps
Heesmans Installatie Techniek B.V. Helmond • Helmond Marketing • Pedicure Jolanda
Jumbo - Brandevoort • Kemenade Design Belettering • Leger des Heils • Omroep Helmond
Politie - Helmond • Regionaal Weekblad De Loop • Rooijakkers Party & Events
RSW Accountants • Sound & Light Technology • Spons • Startpagina Brandevoort
Stichting Brandevoort in Actie • Theo Keijzers Makelaardij • Threvon Internet Services
TTPConcepts • Van der Vorst Verhuur • Wegener Media • Workx Materieelverhuur
Zeilmakerij Rits - Helmond • Quadrivium To Enjoy • Brandtastic • De Greef Textiel - Stiphout
Hetty Aarts Teksten - Helmond • Site Turn Webdesign & onderhoud • Autobedrijf van Vlerken - Mierlo
Schretlen notaris - Geldrop/Mierlo • 2 Divorce - Brandevoort • Pizzeria Grillroom Aspendos
Multimate - Mierlo • Hema - Brandevoort • Wijkhuis ‘t BrandPunt

en niet te vergeten... alle vrijwilligers!
Tevens willen wij alle bewoners bedanken die hun steentje hebben
bijgedragen aan de sfeer van Dickens door hun huizen te versieren.

Graag tot de 13e editie van
Dickensnight Brandevoort in 2015

