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Ondernemer 13
Op 1 mei 2013 is Emmely Plas voor zichzelf begonnen als scheidingsbe-
middelaar onder de naam: 2Divorce. Om voor zichzelf een praktijk als 
scheidingsbemiddelaar te kunnen starten heeft Emmely eerst nog een 
interne juridische opleiding (gefocust op dit onderwerp) gedaan. Op dit 
moment zit ze in de afrondingsfase van de opleiding tot mediator. Lees 
een interview met haar in deze courant.
 
Alpe d’HuZes 2014 19
Zaterdag 31 mei was het zo ver: tezamen met het Eindhovense Fontys 
team van Toegepaste Psychologie (TP) vertrok Liesbeth Ploeg naar de 
Alpe d’Huez. Op weg naar de beroemde berg in Frankrijk die gedurende 
die ene speciale week in juni de naam Alpe d’HuZes draagt. Liesbeth 
Ploeg ging mee als rouw- en verliesbegeleider. Ze kijkt terug op een 
prachtige week.

Sportdag 21
Op dinsdag 20 mei werd door de sectie lichamelijke opvoeding van het 
Carolus Borromeus College een sportdag georganiseerd voor verschil-
lende bovenbouwklassen van OBS Brandevoort. Sportpark S.V. Brande-
voort opende speciaal de poorten zodat men kon beschikken over een 
ideale locatie. 

Brandevoorterdag 22
Zondag 29 juni was het grootse wijkevenement Brandevoorterdag er 
weer. Bezoekers vanuit de wijk en van ver daarbuiten konden genieten 
van de sfeer, het gebodene in de marktkramen, de levende muziek, de 
demonstraties en nog veel meer.

Klein Venetië 24
Zondag 28 september organiseert winkeliersvereniging Brandevoort 
voor het tweede jaar het evenement Klein Venetië. Ondernemers en 
winkeliers die interesse hebben in deelname met een marktkraam of 
een leuk idee hebben voor een workshop kunnen zich melden bij de 
organisatie. Op de Italiaanse markt kunt u kijken, kopen, proeven en 
beleven. U vindt er heerlijke producten en delicatessen.

En verder: 
Wijkhuis ‘t BrandPunt 5
Wijkraad 7
Kindervakantie week 17
Brandoween 35
Brandevoort Culinair 37
Even de wijk uit 39 
Puzzel 40
Kleurplaat + uitslag 41
Infopagina + brandjes 42-43
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Juni 2014
tekst: de redactie / foto: Rianne van Lierop

Het WK voetbal woedt in 
alle hevigheid en dat is ook 
niet aan Brandevoort voor-
bijgegaan. Er zijn behoor-
lijk wat versierde huizen, 
ofschoon het er in veel 
andere Helmondse wijken 
nog veel uitbundiger aan 
toegaat. Gezellig samen 
kijken naar de wedstrijden 
van Oranje in ’t BrandPunt 
of op het Sportpark, of bij 
de buren; het zorgde weer 
voor veel gezelligheid, 
maar ook voor heel veel 
spannende momenten. Bij 
het ter perse gaan van dit 
nummer van de BC was 
niet bekend hoe ver het 
Nederlands elftal in het 
toernooi is gekomen, maar 
we hopen natuurlijk op een 
heel goed resultaat.

Zomeractiviteiten
De fierljepkampioenschap-
pen en de tweejaarlijkse 
Brandevoorterdag konden 
gelukkig als vanouds ge-
houden worden, maar de 
organisatie van het Zon-
nebrandfestival heeft he-
laas moeten besluiten dat 
dit evenement dit jaar geen 
doorgang kan vinden. De 
Back 2 School Party gaat 
wel door, zodat onze jeugd 
in ieder geval kan genieten 
van een groot feest. Elders 
in deze uitgave leest u er 
meer over.

Vakantie
Zoals u weet, verschijnt de Brandevoorter Courant niet in de zomermaanden. Eind sep-
tember kunt u het volgende nummer bij u op de mat verwachten. De redactie wenst u een 
heel fijne zomervakantie toe.

Redactioneel
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Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350

www.verloskundigengeldrop-mierlo-brandevoort.nl

Margo van de Bunt
Madelon Janssen

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

3 of 4 gangen 
keuze Pezzaz menu

3 gangen € 24,50
4 gangen € 29,00

3 of 4 gangen 
seizoenen menu
3 gangen € 29,50
4 gangen € 34,50

Heerlijk en eerlijk dineren 
in een ongedwongen sfeer 

bij Pezzaz!

www.restaurantpezzaz.nl
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Nacht van zaterdag 5 op zondag 6 juli - Doorkomst van 
de Kennedymars
Zaterdag 5 juli om 22.00 uur wordt in Someren voor de 
tweeënvijftigste keer het startsein gegeven voor de Ken-
nedymars, een wandeltocht van maar liefst tachtig kilo-
meter. Deze mars gaat ook nu weer door Brandevoort. En 
’t BrandPunt is ook dit jaar weer een post. Vanaf midder-
nacht is ’t BrandPunt in verband met deze leuke, zware, 
maar ook zeer gezellige activiteit open. Verzorgers, familie 
en vrienden zijn natuurlijk uitgenodigd. Maar ook zijn be-
zoekers meer dan welkom om in de nachtelijke uren deze 
enorme doorzetters een extra steuntje in de rug te geven. 
U kunt terecht in wijkhuis ’t BrandPunt tussen 23.00 en 
8.00 uur.

Zondag 6 juli - voorspeelochtend gitaar
Cursisten van gitaarschool Eric van Oss spelen stukken die 
ze geleerd hebben. Om 10.00 uur kinderen vanaf vijf jaar, 
met diplomauitreiking, en om 12.00 uur vanaf ongeveer 
dertien jaar. 

Zomersluiting van’t BrandPunt.
Wijkhuis ’t BrandPunt is in de zomerperiode gesloten. Uw 
wijkhuis is in de periode van 19 juli tot en met 17 augustus 
dicht. Aangepaste openingstijden zijn er in de weken van 
14 tot en met 18 juli en van 18 tot en met 22 augustus. Voor 
meer informatie kijkt u op de website www.brandpunt.info.

Zaterdag 20 september - Arie Vuyk speelt Alles en de 
rest
In wijkhuis ’t BrandPunt kan op zaterdag 20 september 
veel gelachen worden. Vanaf 20.00 uur treedt de cabare-
tier Arie Vuyk op. Veel cabaretiers geven alles, maar alleen 
Arie Vuyk geeft ook nog de rest. Het gevolg is een avond 
vol gebulder, gegniffel en gegrinnik. Flip de voorleeslo-
geerbeer, een bezoek aan Paaseiland, stratenmakers, Fred 
uit Crooswijk en nog veel meer onzin passeren de revue. U 
krijgt zelfs een pauze cadeau!
Lukt het Arie om alles in één avond te stoppen? En als dat 
lukt, wat moet je dan nog? Voor meer informatie kijkt u op 
de website www.brandpunt.info. De kaartverkoop start op 
25 augustus en kaartjes kosten €10,-.

Zondag 21 september 2014 Rondje Brandevoort 
Het Rondje Brandevoort wordt zondag 21 september 2014 
voor de zevende keer georganiseerd. Tijdens de vorige 
editie van het Rondje Brandevoort hebben meer dan 250 
deelnemers meegelopen.

Rondje Brandevoort is zowel geschikt voor de beginnende 
als voor de gevorderde loper. Deze trimloop is een ideale 
voorbereidingsloop voor de deelnemers die begin oktober 
meelopen met de halve marathon van Eindhoven. Naast 
de trimloop met de keus uit diverse afstanden wordt ook 
een jeugdloop georganiseerd voor de diverse leeftijdsca-
tegorieën.

Zaterdag 27 september Kika naar de Top benefietavond 
Weet u het nog? Vorig jaar heeft de stichting KIKA ruim 
125 duizend euro opgehaald met hun actie. Ook dit jaar 
gaat KIKA weer naar de top. Dit gebeurt met een junio-
renteam (van veertien tot achttien jaar) en met twee se-
niorenteams. Drie teams gaan naar de top om een groot 
bedrag bij elkaar te krijgen voor geld ten behoeve van on-
derzoek naar kanker bij kinderen. Zie voor meer informatie  
www.naardetopvoorkika.nl/editie-2014. De benefietavond 
start om 20.00 uur. Zie www.brandpunt.info voor actuele 
info.

Zondag 28 september - EetPunt
’t EetPunt is er om lekker te gaan eten, maar ook om gezel-
lig bij te kletsen en om andere mensen te ontmoeten. Men 
komt om 16.00 uur bij elkaar om gezellig te kletsen of een 
spel te spelen (kaarten, sjoelen et cetera) daarna wordt ge-
zamenlijk de tafel gedekt en gezellig gegeten. Neem voor 
meer informatie of deelname contact op met Mary-Ann 
Bosman (55 18 42 of maryannbosman@brandevoort.nu).

Wat er te gebeuren staat 
Zaterdag 4 oktober - Can’t Touch This! Video Classic Dance 
Party
Zondag 26 oktober - Trybuut

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege / foto: Vincent Knoops
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paviljoendewarande.com

Uiteraard blijft ons 3-gangen week
keuzemenu verkrijgbaar di. t/m do.
€ 21,50 en vr. t/m zo. € 24,50

restaurantdesteenoven.nl
LEKKERETENINHELMOND.NL | TROUWENINHELMOND.NL

HET ‘STEENTJES’ MENU
Gerechten bestellen van

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

Kijk voor de diverse gerechten (ca. 25) op onze vernieuwde site! Kijk voor de diverse gerechten (ca. 28) op onze site!

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

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

het ‘Warandelingetjes’ menu

Zoveel gangen nuttigen als u wenst, nog een gerechtje geen probleem. En nog één, en nog één... U bent van harte welkom.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BenB 4 foto_s 40 jaar brandevoorter.pdf   1   25-3-2014   13:31:37

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

Het team van 
DierenDokter wenst u 

een fijne vakantie!
Ook tijdens de vakantie is DierenDokter

 24 uur per dag bereikbaar.

Dier en Dokter

Bistro Ter Plaetse    de Plaetse 1  5708ZK  HELMOND   T:0492-66156  www.terplaetse.nl 

Bistro Ter Plaetse    

5 JULI SPAANSE AVOND
 ONBEPERKT TAPAS RUIM 35 GERECHTJES

€ 22,95 P.P.

LIVE MUZIEK 
SPAANSE BAND MET SPAANSE DANS

AANVANG VANAF 18.00 UUR. LIVE MUZIEK VANAF 20.30 UUR

TEVENS DOORTOCHT KENNEDYMARS. 

U BENT OOK VAN HARTE WELKOM OM GEZELLIG TE BORRELEN

 

4-6 JULI SERVEREN WIJ OOK ONBEPERKT TAPAS

Bezoek onze site www. terplaetse.nl voor meer informatie.
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In de maand mei heeft het Dagelijks Bestuur van de wijk-
raad twee maal vergaderd.

Hierbij een overzicht van de besproken zaken:
Over het aanbieden en ondertekenen van h et Wijkactie-
plan wordt gewacht op reactie van de gemeente in ver-
band met de nieuw aangetreden wethouders. Margreet de 
Leeuw blijft onze wijkwethouder, maar Erik de Vries heeft 
nu de verantwoordelijkheid voor alle wijken en wil 8 juli 
kennis komen maken. Dan zal nader de verdere  voortgang 
worden afgestemd

Buurtavond geslaagd
Er is uitgebreid gesproken over de voorbereidingen van de 
Buurtavond op 21 mei die inmiddels met succes is verlo-
pen. Alle wijken waren met een aantal vertegenwoordigers 
en bewoners gekomen. Het was een leuk en zeer interes-
sant programma. Tijdens de bijeenkomst werden weer 
veel nieuwe contacten gelegd en bestaande verstevigd. 
Het college van B&W onderstreepte ook het belang hier-
van door bijna voltallig aanwezig te zijn. Frans Stienen was 
vanwege verplichtingen elders niet bij het gezelschap. Er 
zijn een aantal lovende dankbetuigingen ontvangen.

Winkelcentrum
Het contact en overleg met de winkeliersvereniging zal 
verder worden versterkt om dat we allemaal dezelfde be-
langen hebben, namelijk meer levendigheid in de wijk en 
meer diversiteit in het winkelaanbod. Er is al weer een goe-
de activiteit bijgekomen namelijk de biologische markt die 
zoals het zich laat aanzien goed wordt bezocht. Hiervoor is 
een woord van dank aan wethouder Yvonne van Mierlo op 
zijn plaats vanwege haar actieve en positieve opstelling in 
dit geval. Bistro Ter Plaetse is bereid tijdens de markt het 
terras open te stellen, zodat er ook gelegenheid is voor een 
kopje koffie of thee met iets erbij. Ook dat zal de levendig-
heid in het centrum van De Veste vergroten.

Lokale netwerken
Daarnaast is deelgenomen aan een door de gemeente 
georganiseerde bijeenkomst met als doel versterking van 
de lokale netwerken. Dat men dit belangrijk vond, bleek 
wel uit de aanwezigheid van de wethouders Van der Zan-

den en De Vries. Een interessant programma waarbij met 
name wordt ingespeeld op de komende situatie waarin het 
Rijk een aantal belangrijke taken aan de gemeentes over-
draagt. Dit vereist een optimale samenwerking en initiatief 
van bewoners en organisaties.

Splash Diving
Er is een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de kos-
ten van het zogenaamde Torenduiken ofwel Splash Diving. 
Dit is een activiteit voor jongeren, waarvoor echter spe-
ciale voorzieningen vereist zijn. De Wijkraad staat hier in 
principe positief tegenover en zal een en ander beoordelen 
op basis van een ingediende begroting en argumentatie.

Vandalisme
Helaas hebben een aantal vandalen forse beschadigingen 
toegebracht aan de bij de loods geplaatste units. Er zijn 
maatregelen genomen om herhaling tegen te gaan en de 
beschadigde units zullen worden verwijderd. Het valt te 
betreuren dat op deze wijze leuke en belangrijke voorzie-
ningen voor onze wijk en haar bewoners worden misbruikt 
om verveling en vandalisme vorm te geven. De daders 
zouden zich beter op positieve wijze voor de wijk kunnen 
inzetten, er zijn ideeën genoeg waarvoor we graag extra 
vrijwilligers zouden zien. Het gebeurde is zeker geen toon-
beeld van durf en moed.

In verband met het aanstaande WK voetbal zijn er in  
’t BrandPunt een aantal voorzieningen getroffen om het 
mogelijk te maken, voor wie wil, gezamenlijk naar het 
spektakel te kijken onder het genot van een drankje. We 
gaan ervan uit dat we allemaal achter Oranje staan en dat 
ook laten zien.

Al met al was het een drukke en gezellige maand. We zien 
dat er nog steeds op diverse locaties in Brandevoort wordt 
gebouwd en dat stemt ons hoopvol voor wat de uitbreiding 
van het aantal inwoners betreft. Er lopen plannen om de 
nieuwe bewoners op een leuke manier welkom te heten 
en van de nodige informatie te voorzien. Wie suggesties 
of ideeën hierover heeft is van harte uitgenodigd deze aan 
de Wijkraad kenbaar te maken. Aan het beste idee zal een 
prijsje worden toegekend.

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Holke Flapper
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Bedrijfsruimte 32m 
verkoopprijs                   excl. BTW v.o.n.

Tot 100% Financiering mogelijk.

www.dezilvermijn.nl   -  0297 – 26 21 55

€ 29.900,-

2

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

Houtsestraat 69 
Helmond ’t Hout

T. (0492) 57 90 90
www.compaen-wonen.nl
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Per 1 juli zal ik, Marinda van de Rijt-van Lierop, niet langer meer 
werkzaam zijn binnen Verloskundigenpraktijk Brandevoort.

In juli 2000 ben ik afgestudeerd aan de VroedVrouwen-
School te Kerkrade, na drie jaar binnen diverse verloskun-
digenpraktijken als waarneemster te hebben gewerkt en 

een jaar als klinisch verloskundige binnen het MMC Veld-
hoven, ben ik op 1 mei 2003 samen met Leen van Leuken-
Baccarne deze mooie dynamische verloskundigenpraktijk 
gestart. Met veel enthousiasme, inzet, trots, inspiratie, 
liefde en plezier heb ik ruim elf jaar binnen deze praktijk 
gewerkt. We hebben vele ups en downs samen doorstaan.
De laatste jaren is de verloskunde in Nederland onderhevig 
aan vele veranderingen, dit heeft tot nieuwe inzichten en 
visies geleid. Tevens heeft dit geresulteerd in een andere 
visie binnen onze praktijk en onderling tussen Leen en mij. 
Dit en ontwikkelingen voor mij binnen mijn gezin en op 
persoonlijk gebied, hebben mij doen besluiten om uit de 
verloskundigenpraktijk Brandevoort te treden.
Voor de toekomst wil ik mij gaan verdiepen in wat mijn 
mogelijkheden zijn binnen of buiten de verloskunde om de 
vrouwen en moeders van deze tijd te kunnen ondersteu-
nen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Verder wil 
ik mij gaan toeleggen op de leuke en originele webwin-
kel www.Springin.nl, om hier mijn creativiteit en onderne-
mersgeest nog meer in te ontwikkelen.

Via deze weg zou ik dan ook van de gelegenheid gebruik 
willen maken om alle zwangeren, moeders en partners die 
ik de afgelopen elf jaar met veel liefde en toewijding heb 
mogen begeleiden in de prachtige periode van zwanger-
schap, bevalling en kraamtijd binnen hun leven, te bedan-
ken voor het gestelde vertrouwen in mij en veel geluk wil-
len wensen met hun gezin. Wie weet waar onze wegen nog 
eens zullen kruisen!
Daarnaast wens ik Leen veel succes met het voortzetten 
van Verloskundigenpraktijk Brandevoort.

Vele lieve groetjes Marinda

Verloskundige Marinda van de Rijt 
verlaat praktijk Brandevoort

tekst: Marinda van de Rijt-van Lierop / foto: Eugène van Hoof

In september staan de opnamen gepland van EMMA, een 
korte speelfilm over een tienermeisje dat gebukt gaat on-
der de stress van de laatste weken van het schooljaar en 
een moeilijke thuissituatie. 

De film wordt geregisseerd door Mark Verhoeven - geen 
familie van - uit Deurne. Vorig jaar nam Verhoeven deel 
aan het 1 minuutfilmfestival in zijn woonplaats en kreeg de 
smaak te pakken. Hij ontmoet daarna schrijfster Elles Dil-
len en samen werken ze aan het scenario voor deze film. 
Dillen is de bedenkster van Beertje Juul- kinderboeken, au-

teur van spelen zonder computer en droeg bij aan het sce-
nario van Steekspel, een user generated film die door Paul 
Verhoeven is geregisseerd. 
Het filmproject wordt gecoproduceerd door Emiel La-
bree van Stichting Helmond Film. De voorkeur en het 
streven is om alle rollen te vergeven aan lokaal filmta-
lent. Op zaterdag 12 juli is er tussen 10.00 en 14.00 uur in  
De Cacaofabriek een auditieronde voor vier verschillende 
rollen. Iedereen die droomt van acteren en deze kans wil 
grijpen kan meer informatie vinden over het aanmelden op 
www.helmondfilm.nl. 

Audities lokale filmproductie
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TUINCENTRUM
PETER VAN GENNIP

 
Lei-, dak-, fruit- en sierbomen alles in pot 

gekweekt, dus het hele jaar door te planten.
 

TIP:
Controleer uw bomen, planten en rozen.

Er zitten meer luizen, rupsen en
meeldauw dan dat u DENKT of ZIET!

Bij twijfel breng een blaadje mee.
 

Tijd weer om uw gras, bomen en planten
te bemesten.

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.

 Scheiden met begrip

2divorce.nl

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

Vast tarief, eerste adviesgesprek gratis.

GOED SCHEIDEN
HET KAN ECHT

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

ZOMER IN DE BOL

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

smitsensmits.nl

De zomer betekent volop acties 
bij Smits & Smits!

Kom snel naar onze showroom en 

PROFITEER!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

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

schilderwerk binnen en buiten

onderhoudswerken

bel gerust voor vrijblijvende prijsopgave

Forelstraat 11, 4706 EG  Helmond

Telefoon 0492 - 54 43 78

Mobiel 06 - 51 16 99 97

E-mail: c.verhoeven6@chello.nl



11

Van buiten naar binnen denken. Corine Beeuwkes-van Ede 
zegt dat dat een speerpunt voor haar zal zijn als predikant 
van onze Protestantse Gemeente Helmond (Bethlehem-
kerk). Zij wordt 18 mei bevestigd. 
“De kerken konden heel lang zeggen dat zij een geweldige 
boodschap hebben en dat iedereen mocht komen luisteren. 
Dat werkt niet meer. We moeten dus andere middelen ge-
bruiken om mensen, en zeker de jeugd, te bereiken en con-
tact te leggen. Mensen die op zondag niet in de kerk zijn, 
zoals jongeren, zijn er wel. De zingevingsvraag ligt op straat. 
We moeten inhaken op dingen waar anderen mee bezig zijn.”
Ds. Beeuwkes komt naar onze gemeente met concrete plan-
nen, waar ze eerder bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, De Glind 
en Leersum, ervaring mee opdeed. Die wil ze, natuurlijk pas-
send in de situatie in Helmond, in praktijk brengen. “Samen 
eten verbindt mensen. Na de zomer zou ik samen met de 
gemeente met kerkelijke eetcafes willen beginnen voor jon-
geren en jonge volwassen waar van alles aan de orde kan 
komen. Een leuk en goed gesprek komt spontaan tot stand 
tijdens het samen eten. Het werkt omdat jongeren anders 
geen tijd meer hebben voor een goed gesprek.”
Onze nieuwe predikant, die in Bakel is komen wonen, vindt 

dat de Bethlehemkerk vaker open mag zijn. Ze heeft haar 
werkkamer in de kerk en ziet wel iets in vrije inloop in de 
kerk. “Mensen zouden voor een kopje koffie of thee moe-
ten kunnen komen en dan kan er bijvoorbeeld een leestafel 
komen.” 
Onze nieuwe predikant wil ook met sociale media mensen 
bereiken; Facebook met name. Ze heeft er geen moeite mee 
om haar preken op internet zetten. Ze zal in Helmond ook 
werken aan dialoog en activiteiten met moslims.
Als het gaat om werkgroepen en projecten binnen de Pro-
testantse Gemeente Helmond vindt ds. Beeuwkes het as-
pect van bewustmaking erg belangrijk. De noden van men-
sen laten zien, in en buiten Nederland. En duidelijk laten zien 
waar het geld blijft.
Corine Beeuwkes (53) en haar man Han zijn naar eigen zeg-
gen apetrots op het eerste eigen huis dat ze gekocht heb-
ben. Dat staat dus in Bakel en de kennismaking met dorp 
en omgeving is hen uitstekend bevallen. Ze wonen voor 
het eerst in hun leven beneden de grote rivieren. Het zal 
wel even wennen zijn in Brabant, dat een rooms-katholieke 
achtergrond en Bourgondische inslag heeft. Hun drie zonen, 
Gerben (21), Arjan (21) en Daan (17) studeren.

Predikant Corine Beeuwkes 
legt in Helmond verbindingen

Op een aantal plekken in de stad zijn oplaadpunten geplaatst 
voor elektrische auto’s. Dit is onder andere het geval in Bran-
devoort. Er zijn twee oplaadpunten in De Veste, aan De Plaet-
se en op de hoek Huiskensstraat/Herselsestraat (bij Jumbo). 
De parkeerplaatsen zijn te herkennen aan een P-bord en een 
onderbord met de tekst: Opladen elektrische voertuigen. 
Meestal heeft een oplaadpaal twee oplaadpunten. Hierdoor 
kunnen twee auto’s tegelijkertijd hun batterij opladen.

Alleen voor elektrische auto’s
De oplaadpunten mogen alleen gebruikt worden door 
elektrische auto’s, zolang de stekker van de auto in de op-
laadpaal zit. Het komt regelmatig voor dat gewone auto’s 
geparkeerd worden bij de oplaadpaal. Als er dan iemand 
met een elektrische auto komt, kan die de batterij niet op-
laden. Het is dan ook niet toegestaan om een gewone auto 
te parkeren in het parkeervak bij de oplaadpaal. Medewer-
kers van Stichting Stadswacht zullen hierop controleren en 
indien nodig boetes uitdelen. Let dus goed op bij het par-
keren van uw auto om een boete te voorkomen.

Overzicht locaties laadpunten
Op de website www.oplaadpunten.nl vindt u een overzicht 
van alle openbare oplaadpunten in Helmond en de rest van 
Nederland.

Regels parkeren
bij oplaadpunten elektrische auto’s
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Emmely Plas is geboren in Gennep op 17-7-1970 in een gezin 
dat bestaat uit vader, moeder en een jongere zus. Haar vader 
werkt bij de douane, haar moeder is, naast haar huishoude-
lijke taken nog steeds werkzaam in de bejaardenzorg. Inmid-
dels is haar vader gepensioneerd.

Ze bezoekt de basisschool in Gennep en stroomt daarna door 
naar de middelbare school, het Elzendaalcollege in Boxmeer, 
richting havo. Dat betekent voor haar iedere dag vijftien kilo-
meter van Gennep naar Boxmeer en weer terug.
In 1988 behaalt ze het einddiploma. Omdat Emmely altijd al 
de visie heeft gehad dat wat er ook gebeurt, er altijd een op-
lossing te vinden is en dit ook in praktijk wil brengen door het 
ondersteunen en begeleiden van mensen, stroomt ze bijna 
als vanzelfsprekend door naar de Sociale Academie in Eind-
hoven, richting maatschappelijk werk. Ze zoekt en vindt in 
deze stad ook een kamer. Deze hbo-studie duurt vier jaar die 
ze voorspoedig doorloopt en ze behaalt in 1992 haar diploma.

In eerste instantie wil ze verder orthopedagogie gaan stu-
deren en gaat daarvoor naar de Universiteit Nijmegen. Ze 
blijft wonen in haar, inmiddels flat, in Eindhoven en reist op 
en neer met de ov-jaarkaart. Na anderhalf jaar stopt ze met 
deze opleiding, omdat deze haar te theoretisch is, want zij is 
echt meer een praktijkmens. In 1996 leert ze, Marcel Heme-
rik (haar echtgenoot) kennen tijdens een zweefvliegkamp. Hij 
is technisch natuurkundige en werkzaam in de ontwikkeling 
van zonnecellen (ofwel duurzame energie). Het is liefde op 
het eerste gezicht en binnen een maand wonen ze samen op 
de flat van Emmely in Eindhoven.

In deze periode werkt ze om haar studie te financieren ge-
lijktijdig bij Stichting Lunetzorg (regionale organisatie voor 
mensen met een verstandelijke beperking). Ze is daar begon-
nen als groepsbegeleidster en is in de daaropvolgende jaren 
doorgegroeid tot de functie van manager. Na twee jaar deze 
functie te hebben bekleed, neemt ze ontslag omdat de visie 
en de besteding van het geld binnen de zorg op een wijze 
geregeld wordt die ze niet in overeenstemming kan brengen 
met haar eigen opvattingen. Maar wat wil ze nu gaan doen? 
Om hierachter te komen neemt ze contact op met Marloes 
Halmans Loopbaanadvies. Ze weet echter al wel dat ze deze 
soort zorg uit wil, maar wel in de zorg in het algemeen wil 
blijven. Ze gaat met open vizier een traject in met Marloes 
en uiteindelijk, na een push in de goede richting, besluit Em-
mely om scheidingsbemiddeling te gaan doen. Mede doordat 
het aantal scheidingen de laatste jaren in hoog tempo is toe-
genomen en je de verschrikkelijkste verhalen hoort over een 
niet goed doorlopen scheiding met de kinderen letterlijk als 
kind van de rekening. 

Het zusje van Emmely woont al sinds 2001 in Brandevoort en 
ook Emmely en Marcel vinden het in deze wijk zo leuk dat ze 
hier een huis willen kopen. Extra gestimuleerd door het feit 
dat ze op dat moment in hun huis aan de Laagstraat in Eind-
hoven al drie keer een inbraak hebben meegemaakt. 
Ze schrijven zich eind 2001 in voor een koophuis in Brande-
voort en worden uitgeloot, Marcel en Emmely trouwen in dat-
zelfde jaar en in november 2002 betrekken ze hun nieuwe 
huis aan de Rubeemden. 

Om voor zichzelf een praktijk als scheidingsbemiddelaar te 
kunnen gaan starten heeft Emmely eerst nog een interne 
juridische opleiding (gefocust op dit onderwerp) gedaan. Op 
dit moment zit ze in de afrondingsfase van de in Gorinchem 
gevestigde opleiding tot mediator.
Op 1 mei 2013 start ze voor zichzelf onder de naam: 2Divor-
ce gevestigd aan de Rubeemden 14 in Brandevoort. Schei-
dingsbemiddelaar 2Divorce is te bereiken: www.2divorce.nl, 
e.plas@2divorce.nl, 06 307 381 73.

Het allerbelangrijkste voor haar is dat er een duidelijke klik 
moet zijn met nieuwe cliënten. Dit omdat zij heel kwetsbaar 
zijn doordat ze in een zware periode van hun leven zitten. 
Daarbij komt dan nog dat de partners in kwestie hun hele 
hebben en houden op tafel moeten leggen. De basis van dit 
traject is vertrouwen en de tijdsduur is zo lang als de cliënten 
nodig hebben. Er geldt hiervoor dan ook een all-in prijs zonder 
tijdslimiet waarbij vooral kwaliteit hoog in het vaandel staat. 
Als uiteindelijk de scheidingspapieren worden getekend dan 
kunnen beide partijen daar later, ondanks het verdriet, toch 
goed op terugkijken. Het uitgangspunt in haar bemiddelaars-
rol en haar slogan is dan ook: scheiden met begrip. Haar tot 
op heden afgeronde bemiddelingszaken beslaan een tijds-
bestek tussen drie weken en een half jaar waarbij een drie 
maandelijkse periode wel tot het gemiddelde behoort.
In de toekomst wil Emmely graag een kantoor apart van haar 
woonhuis in Brandevoort betrekken en wil ze het verschil 
maken in scheidingszaken door kinderen hier juist zo goed 
mogelijk doorheen te laten komen. Verder zou ze graag een 
netwerk voor adequate hulp en ondersteuning willen creëren 
binnen Helmond-Eindhoven voor alle partijen in een schei-
ding. Ze wil met haar dienstverlening persoonlijk, betrokken 
en dichtbij blijven. Voor een bemiddelingstraject van start 
gaat, is er altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek waar-
na beide partijen zich, indien nodig, nog kunnen beraden.

Marcel en Emmely wonen samen met hun hond Appie heer-
lijk in Brandevoort. Ze zijn blij met alle activiteiten en ook met 
de centrale ligging van Brandevoort van waaruit allerlei plek-
ken prima bereikbaar zijn.

2 Divorce
scheiden met begrip

tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops
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Schutsboom 38 • HelmondVraagprijs € 499.000,-- k.k.

Luitvoort 20 • HelmondVraagprijs € 345.000,-- k.k.

Schutsboom 25 • HelmondVraagprijs € 499.000,-- k.k.

Iekendonksevoort 25 • Helmond
Vraagprijs € 262.000,-- k.k.

De Plaetse 29 • HelmondVraagprijs € 259.000,-- k.k.

Karthuizerserf 6 • HelmondVraagprijs € 289.000,-- k.k.

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

Herstel woningmarkt zet door!

Wij zien wederom volop kansen om tot goede verkoopresultaten te komen doordat er meerdere en 
serieuze kopers op de markt zijn. Recent verkochten wij kort achter elkaar en binnen korte termijn 
een flink aantal woningen.

Door dit zeer goed en recent verkoopresultaat zijn wij zoekende naar perfect afgewerkte 
tweekappers/vrijstaand geschakeld of vrijstaand woonhuizen van 375.000,- tot 500.000,- k.k.

Bent u benieuwd naar de verkoopmogelijkheden en waarde van uw woning? Dan kunt u contact 
opnemen met ons kantoor.

Verder wensen wij u een zonnige zomervakantie toe!

Ruud Hesen, Makelaar

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

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!
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Deze bijeenkomst had geen vaste agenda en de aanwe-
zigen hebben gebrainstormd over de actuele stand van 
zaken van het Seniorenconvent en hoe mogelijk verder in 
de toekomst. 

Contacten met de politiek
De informatie die we hebben ontvangen van Frans Mol 
van Senioren 2013 wordt waardevol genoemd, maar er 
mag niet uit het oog verloren worden dat we als Senioren-
convent een neutrale houding hebben ten opzichte van 
alle partijen in de gemeenteraad. We zullen onze wensen 
en suggesties dan ook bij alle raadsfracties aan de orde 
stellen. Om zaken voor elkaar te krijgen voor Brandevoort 
en voor de senioren, is het noodzakelijk het beleid van 
de gemeente goed te volgen en lijntjes te leggen naar 
betreffende wethouders, ambtenaren en partijen. We wil-
len voorkomen dat de senioren vergeten worden! Diverse 
leden zijn lid geworden van politieke partijen om daar de 
belangen van senioren onder de aandacht te krijgen en 
te houden. Ook zijn er contacten met de Seniorenraad 
en heeft een van de leden zich voor een bestuursfunctie 
aangemeld.

Bouwen en wonen
Onlangs is er een ‘open hekkendag’ geweest bij een aan-
tal bouwprojecten in Brandevoort. Het is van belang dat 
bij de ontwerpen meer aandacht komt voor levensloop-
bestendige woningen. Het is wenselijk dat er voor de vrije 
sector huurwoningen worden ontwikkeld die qua prijs 
vlak boven de sociale huurgrens liggen. Nu worden die-

genen die met hun inkomen net boven de huurgrens zit-
ten, geconfronteerd met in verhouding dure woningen.
Als gevolg van de crisis stijgt het aantal inwoners van 
Brandevoort maar langzaam alhoewel er diverse nieuwe 
projecten worden opgestart. We moeten in de gaten hou-
den hoeveel voor senioren geschikte woningen worden 
ontwikkeld en gerealiseerd. Gezien de voorzieningen zo-
als het GCB, winkels en nabijheid van openbaar vervoer 
is Brandevoort een zeer aantrekkelijke locatie. Ook het 
verenigingsleven waarbij ook de senioren niet vergeten 
worden is actief en goed ontwikkeld. 

Zorg
De boeteregeling voor ouders die bij de kinderen gaan in-
wonen - die met een jaar is uitgesteld - wordt sterk afge-
wezen door het Seniorenconvent. Ook zijn er andere re-
geringsmaatregelen zoals vrije artsen- en ziekenhuiskeuze 
die onze aandacht behoeven. We zullen ons goed moeten 
laten voorlichten en dan reageren. Vanuit de KBO worden 
hierover al petities ingebracht, hopelijk zullen de andere 
ouderenverenigingen ook dergelijke stappen zetten.

De KBO Kring Helmond wil starten met een tablet project. 
Bedoeling is om mensen die niet bekend zijn met com-
puters met deze nieuwe mogelijkheden te leren omgaan 
aangezien veel dienstverlening en informatie slechts di-
gitaal beschikbaar is. Voor wat Brandevoort betreft kan 
de computerclub hierbij een belangrijke rol spelen. We 
wachten verder nog op een definitieve beslissing omtrent 
de loods en de gebruiksmogelijkheden.

Van het seniorenconvent
tekst: Holke Flapper

Op zondag 22 juni heeft wethouder Margreet de Leeuw-
Jongejans de Buurttuin Brandevoort officieel geopend. Ze 
kreeg een mandje met zaden en met groenten mee naar 
huis als dank hiervoor. Verder was de open dag, mede door 
het goede weer, zeer geslaagd te noemen. Er hebben zich 
weer nieuwe vrijwilligers aangemeld die willen komen hel-
pen tuinieren. 

Buurttuin Brandevoort is een open tuin en een ontmoe-

tingsplek voor alle mensen uit de wijk. Ook de Openbare 
Basisschool en basisschool Mondomijn hebben een eigen 
gedeelte binnen de tuin. Na de succesvolle kick-off in april is 
de tuin gevuld geraakt met groenten, fruit, kruiden en bloe-
men. Vrijwilligers en scholieren zorgen ervoor dat alles er 
prima bij ligt. 

Buurttuin Brandevoort is te vinden aan de Stepekolksehoe-
ve met een tweede ingang bij de rotonde met De Voort. 

Buurttuin
Nu officieel geopend
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Restaurantmaand
bij De Raymaert
De hele maand juli

Drie-gangen keuzemenu 
voor maar € 29,50 !

www.restaurantderaymaert.nl

Mierloseweg 130
Helmond

Reserveren? Bel
(0492) 54 18 18 

www.boutique4more.nl

Boutique 4MORE

De Plaetse 165
Brandevoort
 

SALE

100
jaar

restaurant
de Cuijt

 B
rabantse gastv

rij
he

id

Beste buren,
We willen u graag uitnodigen om eens te komen proeven van 
onze keuken en de sfeer. En omdat we nu eenmaal jarig zijn 
verwelkomen we u graag met een welkomstdrankje.
Spontaan binnenlopen kan en mag natuurlijk, maar als u 
0492- 661323 belt voor een reservering staat het drankje 
bij wijze van spreken al klaar.

Graag tot ziens                     Jos en Marianne  

Restaurant de Cuijt     Burg.Termeerstraat 50     57310 SE Mierlo
0492 661323     www.decuijt.nl 

20141914

Beter een goede buur
dan een verre vriend.
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Kindervakantieweek
is er klaar voor!

Hoera! Nog een paar nachtjes slapen, dan is het zover. 
Op maandagochtend 14 juli vanaf kwart voor tien staat 
het Palladium bomvol voor de aftrap van de zesde Kin-
dervakantieweek. Meer dan duizend kinderen en enkele 
honderden begeleiders (en waarschijnlijk nog een hele-
boel nieuwsgierige voorbijgangers) starten dan aan een 
SUPER-week vol met leuke, sportieve, uitdagende en cre-
atieve activiteiten in en om onze wijk. Dit jaar staat alles 
in het teken van SUPER-helden. Uiteraard ontbreekt een 
eigen Kindervakantieweek-SUPERheld niet. Gunther heeft 
zijn opleiding echter nog niet helemaal afgerond en komt 
daarvoor vanuit Duitsland naar Brandevoort! Samen met 
zijn eigen SUPERheldin Helga en natuurlijk met de hulp 
van alle kinderen hoopt hij zijn laatste opdrachten te kun-
nen afronden.

Helpende handen tijdens de week zijn altijd welkom, met 
name voor ons materiaalteam en bij de spelbegeleiding. 
Maar we kijken ook al verder, naar de Kindervakantieweek 

van volgend jaar. Ook voor de zevende editie zijn we op 
zoek naar enthousiaste mensen die de schouders onder 
de organisatie willen zetten. 
Op woensdag 2 juli is de jaarlijkse informatieavond in 
de grote zaal van ’t Brandpunt voor de ouders van alle 
deelnemer(tje)s. In vier sessies (tussen 18.30 en 22.15 uur) 
worden de begeleiders van alle 116 groepen geïnformeerd 
over het programma, de afspraken en andere belangrijke 
wetenswaardigheden over de komende Kindervakantie-
week. 

Voor wie echt niks wil missen in de aanloop naar en tij-
dens de Kindervakantieweek is er natuurlijk onze website 
(www.kvwbrandevoort.nl). Daarnaast wordt er veel gebruik 
gemaakt van verschillende Social Media. Like ons op Fa-
cebook (www.facebook.com/KVWBrandevoort) en je bent 
snel op de hoogte van alle nieuwtjes en ziet als eerste de 
foto’s en filmpjes die tijdens (en ook al vóór) de week wor-
den gemaakt!

tekst: Marloes Kuyten
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Het duurt niet lang meer voordat de schop in de grond 
gaat in Blok 25 van De Veste in Brandevoort. Stichting Sa-
menGaan is betrokken bij de realisatie van de woningen 
voor een bijzondere groep jongeren die hier zelfstandig 
gaan wonen. Graag stellen wij ons hier aan u voor.

Ouderinitiatief
Stichting SamenGaan is een initiatief van ouders met kin-
deren met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). 
De stichting heeft als doelstelling voor hun jongvolwassen 
kinderen zelfstandig wonen te realiseren met daarbij de 
voor hen noodzakelijke begeleiding. Ook al lijken deze jon-
geren met ASS vaak normaal te kunnen functioneren, toch 
is er wel degelijk begeleiding en ondersteuning nodig. Deze 
is vaak gericht op de organisatie van alledaagse zaken zo-
als: het huis opgeruimd houden, financiële administratie, 
omgaan met instanties en het stellen van prioriteiten.
De beperking van mensen met ASS zorgt er ook voor dat zij 
moeite hebben met het aangaan en onderhouden van so-
ciale contacten. Door gezamenlijk te gaan wonen is de so-
ciale omgeving minder bedreigend en kan vereenzaming 
worden voorkomen. 

Het ouderinitiatief is in 2006 met hulp van stichting MEE 
Zuid-Oost Brabant gestart. Sinds een jaar of drie zijn de 
plannen in een stroomversnelling geraakt en concreter ge-
worden. Afgelopen februari hebben vier maatschappelijke 

organisaties, te weten: De Zorgboog en ORO, de woning-
bouwvereniging woCom en onze Stichting SamenGaan 
hun samenwerking bekrachtigd in Blok 25 in De Veste om 
samen te gaan bouwen aan woningen voor speciale be-
woners. De oplevering van de woningen wordt verwacht 
in 2016. 

Verschillende partijen doen mee
Er staan veertien woningen in de planning voor de jonge-
ren van SamenGaan. Ook is er een gemeenschappelijke 
ruimte voorzien om elkaar te ontmoeten. Inmiddels be-
staat er al een wachtlijst voor de woningen in Brandevoort!
Stichting SamenGaan wordt bij de realisatie van het pro-
ject ondersteund door Stichting MEE, gemeente Helmond, 
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), 
woningbouwvereniging woCom en regionaal Platform de 
Sleutel tot Wonen (RPSW).

Word Vriend
Ook kunt u Vriend worden van SamenGaan. Hiermee on-
dersteunt u onze stichting met een éénmalig of maande-
lijks bedrag waarmee de gezamenlijke ruimte ingericht en 
onderhouden kan worden. Als Vriend bent u dan van harte 
welkom bij de gezellige activiteiten, zoals bijvoorbeeld 
wijnproefavonden, die SamenGaan gaat organiseren. Meer 
informatie over het wooninitiatief is ook te vinden op de 
website www.stichtingsamengaan.nl 

Stichting SamenGaan
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Zaterdag 31 mei was het zo ver: tezamen met het Eindho-
vense Fontys team van Toegepaste Psychologie (TP) ver-
trok ik naar Alpe d’Huez. Op weg naar de beroemde berg 
in Frankrijk die gedurende die ene speciale week in juni de 
naam Alpe d’HuZes draagt.

Vijf maanden eerder had een oud-collega van Fontys TP 
mij benaderd of ik als rouw- en verliesbegeleider mee wilde 
gaan met hun team. In het jaar daarvoor had ik bij Fontys 
het vak Verlieskunde ontwikkeld en gedoceerd, inmiddels 
was ik voor mijzelf begonnen als zelfstandig rouw- en ver-
liesbegeleider in Brandevoort. Ik besloot mee te gaan, hoe-
wel ik eigenlijk niet goed wist waar ik ja op zei. Ik voelde dat 
ik dit moest doen. In mijn eigen omgeving en in mijn werk 
zie en ervaar ik hoezeer kanker zijn verwoestende sporen 
nalaat in gezinnen. De grote onzekerheid en de zware be-
handelingen trekken een enorme wissel op patiënten en 
iedereen die er naast staat. Ik realiseer me ook steeds 
meer dat iedereen zomaar op een dag die diagnose kan 
krijgen met de mededeling: het is niet goed… Dan begint 
de onzekere strijd om genezing. Gelukkig vaak genoeg met 
een goede afloop, maar die garantie is er niet. Nog niet.

Ik werd coach van het groepje EHBE’rs, een mix van stu-
denten en docenten voor de Eerste Hulp bij Emoties. In de 
dagen voorafgaand aan de beklimming hadden we een 
aantal activiteiten georganiseerd: wandelingen en bezin-
ningsbijeenkomsten, maar ook stenen schilderen. Dit is 
een ontspannen activiteit die ik in mijn eigen werk ook 
gebruik, omdat het gewoon fijn is om met je handen be-
zig te zijn. Iedereen kon hierbij aansluiten en de tafels met 
stenen, verf en kwasten vulden zich met jong en oud. Ver-
halen werden verteld en emoties werden gedeeld. Kleine 
kleurrijke stenen waren het resultaat. Stenen die soms als 
kleine monumentjes langs de route werden neergelegd, 
maar er werden ook stenen uitgedeeld na de rit, als tast-
bare beloning en herinnering aan de geweldige prestatie.

Op donderdag 5 juni was de start al om half vijf ‘s ochtends 
aan de voet van de berg. In het donker fietsten de eerste 
renners in de ijzige kou omhoog, de temperatuur was on-
der nul! De eenentwintig bochten van de berg werden ver-
licht door duizenden brandende kaarsen, met persoonlijke 
boodschappen. Heel indrukwekkend; de ontroering stond 
op vele gezichten te lezen. Na de steile tocht van ruim der-

tien kilometer was daar ineens de finish waar de renners 
door muziek en een juichende menigte werden ontvangen. 
Ook daar waren er tranen, bij renners en omstanders. Tra-
nen van opluchting, maar vooral ook tranen omdat ieder-
een wist dat er bij elke fiets wel iemand meereed op de 
symbolische bagagedrager. Vaak zelfs meer dan één per-
soon…

Ik kijk terug op een prachtige week. De zeven fietsers van 
het Fontys-team hebben samen de berg twintig keer be-
klommen om zo geld op te halen voor het KWF: hulde! Ook 
ben ik ongelofelijk trots op de jonge TP-studenten van 
Fontys die zich belangeloos hebben ingezet als EHBE’rs. 
Zij begrepen dat verdriet er mag zijn en dat verdriet ruimte 
nodig heeft. Niet om zelf veel te praten, maar om te luiste-
ren. Een aantal had dit zelf in het eigen leven al ervaren en 
was nu daar om er voor anderen te zijn. 

Laten we vooral het KWF (www.kwf.nl) een warm hart blij-
ven toedragen. Door de bijdragen en inspanningen van alle 
vrijwilligers kunnen hoopvolle onderzoeksprojecten gefi-
nancierd blijven. Want dat is nog steeds heel hard nodig.

Alpe d’HuZes 2014
tekst: Liesbeth Ploeg 

Zaterdag 31 mei was het zo ver: tezamen met het Eindhovense Fontys team van Toege-
paste Psychologie (TP) vertrok ik naar Alpe d’Huez. Op weg naar de beroemde berg in 
Frankrijk die gedurende die ene speciale week in juni de naam Alpe d’HuZes draagt. 
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De wereldzaak die je kent
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Er is een verf voor buiten die alle andere 
overtreft: Sigma S2U Allure Gloss. Als u deze 
verf kiest voor uw buitenschilderwerk, bent u 
voor jáááááren klaar.  En als u Sigma S2U Allure 
Gloss volgens het Sigma verfsysteem aan-
brengt én onderhoudt, is de buitenboel zelfs 
voor 10 jaar schildervrij. Hoe fantastisch is dát? 
Onze verfadviseurs vertellen u er alles over.

* Mits  toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven ver fsysteem. Vraag bi j  ons verkooppunt naar de voor waarden.

MIERLOSEWEG 86 | WWW.DRIESSENHELMOND.NL

NIEUW!
Nu 10 jaar schildervrij.*
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Gezamenlijke sportdag
Carolus Borromeus College - OBS Brandevoort

tekst: Paul Buuts en Marcel Wijgergangs / foto: Paul Buuts

Het idee voor deze dag is ontstaan nadat er contact was 
gelegd tussen beide scholen over het gebruik van de gym-
zalen in Brandevoort en de mogelijkheid om hierbij meteen 
gebruik te maken van elkaars krachten en elkaar als school 
beter te leren kennen. 
Vierdejaars leerlingen van het vwo op het Carolus Borro-
meus College waren verantwoordelijk voor de spelbegelei-
ding en als scheidsrechter. Dat behoort tot de opdrachten 
die terugkomen in een gymles van een bovenbouwleerling 
op het Carolus. Leerlingen van OBS Brandevoort namen 
deel aan de sportactiviteiten, een superleuke en originele 
invulling van hun gymles. De groepsdocenten van OBS 
Brandevoort kregen hierdoor ook een kans om de leerlin-
gen bezig te zien zonder hierbij andere taken te hoeven 
vervullen. Kortom, het mes sneed aan alle kanten.

De dag was ingedeeld in twee rondes waaraan telkens vier 

klassen van OBS Brandevoort deelnamen. Per ronde was 
een andere klas vwo verantwoordelijk voor de begelei-
ding. De rode draad van de dag was samenwerken. Bij alle 
sport- en spelactiviteiten moesten de groepjes laten zien 
dat ze goed op elkaar waren ingespeeld en goed konden 
samenwerken. Na een korte uitleg over wat er die dag op 
de sportagenda stond, kon men vlot van start gaan onder 
het genot van een muziekje. Werkelijk alle ingrediënten die 
bijdragen tot een super sportdag waren die dag aanwezig. 
Zo scheen de zon volop (sommigen hadden dit voorzien en 
de zonnebrandcrème was aanwezig) en was er voldoende 
geregeld om de vochtbalans op peil houden: ranja met wat 
lekkers erbij!

Aan de enthousiaste blikken van zowel de deelnemers, 
spelbegeleiders en het publiek was duidelijk af te lezen dat 
het een geslaagde dag was!

Op dinsdag 20 mei werd door de sectie lichamelijke opvoeding van het Carolus 
Borromeus College een sportdag georganiseerd voor verschillende bovenbouw-
klassen van OBS Brandevoort. Sportpark S.V. Brandevoort opende speciaal de 
poorten zodat men kon beschikken over een ideale locatie. 
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Brandevoorterdag 2014

De weergoden zijn dit evenement niet bijzonder gunstig 
gezind. Ook de editie 2014 werd niet bepaald beschenen 
door een gulle zon, maar kreeg halverwege de dag te ma-
ken met af en toe een dreigende donderklap en wat regen 
tussendoor. Om een uur of drie was het echter weer droog 
en verliep het evenement gelukkig niet zo dramatisch als 
de voorgaande editie, toen bezoekers en standhouders al 
snel vertrokken vanwege het extreem slechte weer. Maar 
ook nu was het helaas zo dat er kooplui vroeger weggin-
gen, wellicht in de veronderstelling dat het regenachtig 

zou blijven. Jammer, want het ziet er minder gezellig uit 
met hier en daar een lege kraam.

Divers aanbod
De organisatie van de Brandevoorterdag was er ook dit 
jaar weer in geslaagd een divers aanbod neer te zetten. De 
wijk was heel goed vertegenwoordigd: aan bewoners en 
bezoekers van buiten de wijk werd het rijke verenigings-
leven van Brandevoort gepresenteerd: van Scouting tot 
Kindervakantieweek, van KBO tot De Zonnebloem, om er 
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Brandevoorterdag 2014
tekst: de redactie / foto: Rianne van Lierop - Vincent Knoops

maar een paar te noemen. Er was een kleine kunstten-
toonstelling in ’t BrandPunt, er waren modeltreinen te zien 
op het plein voor de OBS, en er was het nodige te snoepen 
en te snacken. En natuurlijk waren de roofvogels ook weer 
van de partij. De live muziek bracht de stemming er goed 
in, zelfs tijdens het regenbuitje. En de helikopter kon geluk-
kig zijn rondjes boven de wijk blijven vliegen.

Jeugdactiviteiten
Voor de kinderen was er veel leuks te beleven: er kon in 

grote plastic ballen over de gracht ‘gelopen’ worden, voor 
de durfallen was er een klimwand, waar druk gebruik van 
werd gemaakt. Maar er stond ook een mini-halfpipe waar 
op de step halsbrekende toeren op konden worden ge-
maakt. En niet te vergeten de enorme springkussens, de 
clownsvoorstelling, de minidraaimolen of de paarden waar 
je op een mat achter kon hangen om je zo te laten voor-
trekken.

Kortom: een geslaagde dag. Op naar 2016!
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Vanaf 11 juni is de Mede-
voort in het gebied De 
Marke een doodlopende 
weg. Het is dan niet meer 
mogelijk om via deze weg 
de noordzijde van station 
Brandevoort te bereiken. 
In plaats hiervan kan het 
verkeer het station en het 
P&R-terrein bereiken via de 
nieuwe rotonde die is aan-
gelegd bij De Voort. Ook 
fietsers kunnen die nieuwe 
route gebruiken.

De afsluiting van de Me-
devoort geldt alleen voor 
het gedeelte bij de Diepen-
broek. De afsluiting heeft 
dus geen gevolgen voor het 

deel van de Medevoort bij 
de Burg. Krollaan, ter hoog-

te van de Brandevoortse 
Hoeve. De afsluiting wordt 

met verkeersborden aan-
gegeven.

Medevoort
nu een doodlopende weg

foto: Rianne van Lierop

Zomers genieten
tijdens Klein Venetië

Zondag 28 september organiseert winkeliersvereniging 
Brandevoort voor het tweede jaar het evenement Klein 
Venetië. De zon schijnt heerlijk en de temperatuur loopt 
op richting de twintig graden. Het is een fantastische na-
jaarsdag. Onder de Markthal staan Italiaanse huisjes in 
decorvorm en een café met een zomers terras waar men 
een heerlijke koffie, espresso of cappuccino drinkt. Terwijl 
de ouders genieten van de zon en de koffie, luisteren de 
kinderen aandachtig naar Luciana de dikke kok. Ze smul-
len van haar verhalensoep. Verderop stapt een bezoeker in 
een felgele Lamborgini voor een ritje door Helmond. Het is 
een momentopname van vorig Klein Venetië.
Klein Venetië is één van de drie evenementen die de win-
keliersvereniging jaarlijks organiseert. Ook dit jaar wordt 
het mooie centrum omgetoverd in Italiaanse sferen. Het 
belooft weer een gezellig en bijzonder evenement te wor-
den met een Italiaanse markt en allerlei activiteiten voor 
jong en oud.

Markt en workshops
Op de Italiaanse markt kunt u kijken, kopen, proeven en 

beleven. U vindt er heerlijke producten en delicatessen. 
Denk hierbij aan pasta’s, worsten, wijnen, kazen, nougat, 
koffie of Italiaanse kleding, schoeisel, sierraden, sjaaltjes 
en nog veel meer. Om de beleving extra aandacht te ge-
ven, worden diverse workshops georganiseerd. Denk aan 
knutselen en kleuren voor kinderen, wijnproeven, schilder 
workshops enzovoort. De exacte invulling wordt later be-
kend gemaakt via de Facebooksite. 

Ondernemers en winkeliers die interesse hebben in deel-
name met een marktkraam of een leuk idee hebben voor 
een workshop kunnen zich melden bij de organisatie Marc 
Dekkers, marc.dekkers@comee.nl. Uiteraard krijgen onder-
nemers gericht op Italië en de Méditerranée voorrang bij 
deelname. 

Er is van alles te beleven in het winkelcentrum. Kom je 
ook? De winkels zijn open en Klein Venetië vindt plaats van 
11.00 tot 17.00 uur. Voor meer info volg het Winkelcentrum 
Brandevoort op Twitter @winkelenBrndvrt en via Face-
book.com/winkelenbrandevoort.
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Het rijpen van vlees zorgt voor mals vlees met een volle 
smaak. Goed vlees wordt een week of acht afgehangen 
in een speciale koelcel. Dit rijpen is niets anders dan een 
enzymatische reactie. Gerijpt vlees is te herkennen aan 
de vetrand. Dit vet is gelig met wat bloedsporen en smelt 
tussen je vingers. Het ziet eruit alsof het vanuit de spier is 
ontstaan. Een rijpe koe heeft de tijd gekregen de ideale ver-
houding tussen vet en vlees te ontwikkelen. Daarna zet de 
koe het voer vooral in vet om. Te jong vlees is te herken-
nen aan de dunne vetrand en de lichte kleur. Het vlees heeft 
amper smaak en ook de structuur zakt sneller in. Bistro Ter 
Plaetse beschikt sinds enige tijd over een dergelijke koelcel 
om vlees in te laten rijpen.

Dry-aged
In Nederland eten we rundvlees vaak te vers. Voor de echte 
smaakbeleving moet vlees - net zoals dat vroeger gebrui-
kelijk was - enkele weken rijpen, bij voorkeur in het been. 
Dit rijpen gebeurde vroeger bij de boer in de schuur, maar 
tegenwoordig kunnen we dat doen in een speciale koelcel. 
Dit wordt dry-aging genoemd.
In de dry-aging cel, wordt de luchtvochtigheid (85%), lucht-
circulatie en temperatuur (tussen 0°C en 1°C) voortdurend 
streng gecontroleerd. Tijdens het rijpen in de cel - een pro-

ces dat minimaal eenentwintig dagen duurt - verdampt het 
vocht in het vlees tot wel dertig procent en de natuurlijke 
enzymen breken het spierweefsel af. Er is sprake van lang-
zame besterving. Hierdoor krijgt het vlees een zeer malse 
structuur en intense smaak.

Incourante delen
Longhaas, brisket, bavette, bloemstuk, staartstuk; het zegt 
veel mensen niets meer, maar deze delen zijn heel lekker 
als ze goed verwerkt worden. Het is vlees met een heerlijk 
mondgevoel, werkvlees waar je op moet kauwen. 

Eerlijk vlees
Eelco van der Tuin: “Voor mij als kok is het van essentieel 
belang om te weten waar mijn vlees vandaan komt, hoe 
deze dieren hebben geleefd en wat voor voer ze hebben 
gekregen. In acties en aanbiedingen geloof ik niet, dieren 
zijn geen actie- of kiloknallers. Omdat ik graag weet hoe het 
gesteld is met het welzijn van de dieren, heb ik mijn eigen 
boeren en slagers geselecteerd. Het vlees waar ik mee werk, 
komt dan ook bijna allemaal uit Nederland. Waarom wer-
ken met Zuid-Amerikaans rundvlees dat maanden lang in 
een vriescel ligt, als je prachtige runderen in Nederland hebt 
grazen?”

Gerijpt vlees
van eigen bodem

tekst: Cora Brouwer / foto: Nol Smeelen
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Stefanie van der Beek,
wijkverpleegkundige bij Savant Zorg voor 
Mierlo-Hout en Brandevoort

‘Ons wijkteam is erg betrokken en heeft altijd oog voor de 
klant en zijn omgeving.’
De Helmondse wijken Mierlo-Hout en Brandevoort heb-
ben een nieuwe wijkverpleegkundige: Stefanie van der 
Beek. Stefanie is wijkverpleegkundige voor Savant Zorg en 
het aanspreekpunt voor de inwoners van deze twee wij-
ken. Vanuit haar steunpunt in het ontmoetingscentrum 
voor senioren d’n Huijsakker aan de Hoofdstraat 133-A in 
Helmond, werkt zij samen met een hecht team van zeven 
verzorgenden. Het team verzorgt en verpleegt ongeveer 
vijftig mensen.

Prettig voelen
Wijkverpleegkundige Stefanie benadrukt dat de zorg voor 
mensen duidelijk aan het veranderen is. “Mensen willen 
steeds langer zelfstandig blijven wonen, liefst in hun ei-
gen omgeving. Samen met de klant en zijn mantelzorger 

bekijk ik hiervoor de mogelijkheden. Wij bieden zorg met 
een heel team. Daarnaast kan ik ook een beroep doen op 
de centrale diensten van Savant Zorg. Het fijne is dat onze 
klanten zoveel mogelijk door dezelfde mensen worden 
verzorgd. We vinden het belangrijk dat onze klanten zich 
prettig voelen bij onze diensten. Dat ze altijd met hun vra-
gen bij Savant terecht kunnen en dat deze ook daadwer-
kelijk worden opgelost. Onze verzorgenden zijn getraind in 
het bieden van de juiste ondersteuning. Tevens motiveren 
ze klanten zoveel mogelijk zelfstandig dingen te doen. Mijn 
collega’s nemen dus niet alle taken over maar kijken naar 
wat klanten zelf kunnen en waar zij hulp bij nodig hebben. 
Wij stimuleren dus de zelfregie van mensen.”

Spin in het web
Samen met de collega’s van het wijkteam verzekert Ste-
fanie een zorgvuldige overdracht van informatie voor een 

>>>

Het wijkteam van Brandevoort en Mierlo-Hout met in het midden wijkverpleegkundige Stefanie van der Beek
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goede continuïteit van de zorg. De wijkverpleegkundige 
stelt haar collega’s van allerlei zaken op de hoogte die be-
langrijk zijn voor de kwaliteit van de zorg. Weten ze iets 
niet, dan doen ze beroep op Stefanie. Op deze manier zor-
gen ze er samen voor dat de klant altijd op de juiste manier 
geholpen wordt met de juiste deskundigheid. “Uiteraard 
maken we waar nodig gebruik van een breed netwerk,” 
zegt Stefanie. “Daarom heeft Savant Zorg gekozen voor 
een wijkverpleegkundige die dicht bij de wijkbewoners 
staat, op de hoogte is van de plaatselijke omstandigheden, 
snel kan handelen en korte lijntjes heeft met andere disci-
plines en organisaties in de wijk. Een zogenaamde spin in 
het web die nauw samenwerkt met bijvoorbeeld huisart-
sen, LEVgroep en gemeente.”

Breed zorgaanbod
Het zorgaanbod van Savant Zorg is heel breed binnen Mier-
lo-Hout en Brandevoort, vertelt Stefanie. “Behalve verple-
ging en verzorging overdag is ook ’s nachts zorg mogelijk. 
Deze wordt geleverd door het verpleegkundig team. Voor 
onplanbare zorg ’s nachts zoals alarmering, werken we 
samen met onze collega’s van De Zorgboog. We hebben 
met elkaar afgesproken dat de dichtstbijzijnde verpleeg-
kundige naar de klant gaat. Zo kunnen beide organisaties 
snel hulp verlenen.” Verder levert Savant 24 uur per dag 
terminale zorg. Deze zorg wordt gecoördineerd door Moni-
que van Loon en Helma den Dekker. Ook kan Stefanie een 
beroep doen op onder andere Dré de Kort, casemanager 

dementie in Mierlo-Hout en Brandevoort. Belangrijk omdat 
het aantal mensen met dementie alleen maar toeneemt. 
Maar ook kunnen klanten bij Savant terecht voor maaltij-
den aan huis, hulp bij het huishouden en kunnen zij deel-
nemen aan activiteiten in nabijgelegen woonzorgcentra.

Oog voor de klant
De kracht van het wijkteam Mierlo-Hout/Brandevoort ligt 
volgens Stefanie onder meer bij het continue vergroten 
van de zelfredzaamheid van de klant. “Wat de klant zelf 
kan, nemen wij niet over. Ook kijken we of een klant door 
het inzetten van een hulpmiddel weer uit zorg kan. Op deze 
manier krijgt hij weer meer regie over zijn leven. Binnen 
ons team heeft iedere verzorgende een apart aandachts-
gebied. Zo wordt de planning gedaan door collega’s die 
zelf op de routes werken en dus op de hoogte zijn van wat 
klanten willen. Een andere collega heeft als aandachtsge-
bied ouderenmishandeling, de volgende het zorgleefplan 
waarmee Savant werkt. Ons wijkteam is erg betrokken en 
heeft altijd oog voor de klant en zijn omgeving.”

Advies of zorg aanvragen?
Als wijkbewoners vragen hebben over zorg en welzijn 
kunnen zij hiervoor terecht bij Stefanie. Zij houdt op don-
dermiddag van 13.30 tot 15.00 uur een inloopuur in haar 
steunpunt in d’n Huijsakker. Ook buiten dit inloopuur zijn 
mensen doordeweeks welkom aan de Hoofdstraat 133-A. 
Ze is ook te bereiken via Savant Zorg, telefoon 57 20 00.

De afgelopen jaren heb-
ben we kunnen genieten 
van een fantastisch Zon-
nebrandfestival onder de 
sfeervolle Markthal in Bran-
devoort. Ook voor dit jaar 
heeft de organisatie zijn 
uiterste best gedaan om dit 
Zonnebrandfestival weer te 
kunnen laten plaatsvinden.
Helaas heeft de organisatie 
moeten constateren dat er 
dit jaar onvoldoende spon-
soren waren om het festival 
groen licht te kunnen ge-
ven. Via deze weg danken 
we alle sponsoren van de 
afgelopen jaren, en tevens 
de sponsoren die ook dit 

jaar weer bij zouden hebben 
gedragen aan het zomer-
festival van Brandevoort.

Toch is er ook goed nieuws! 
We zijn namelijk wel blij 
om te kunnen melden dat 
het jeugdfeest, de Back 2 
School Party, dat jaarlijks 
plaatsvindt op de vrijdag 
van het Zonnebrand-week-
end wel door gaat! Er is ge-
kozen om dit feest plaats 
te laten plaatsvinden in 
‘t BrandPunt in plaats van 
onder de Markthal.
Iedereen vanaf groep 8 tot 
en met 15 jaar is dus wel-
kom op vrijdag 29 augustus 

in het wijkhuis. Dan zal van 
19.00 tot 23.00 uur de Back 
2 School Party plaatsvin-
den; dit jaar met een thema 
De Gekke Haren Party! Het 
feest zal losbarsten met 
gave muziek van DJ The M! 
De entreeprijs bedraagt 
€3,- dit is inclusief twee 
consumptiebonnen.

Nogmaals danken we alle 
sponsoren, vrijwilligers, be-
trokkenen, en bezoekers 
van de afgelopen jaren 
waardoor er al meerdere 
malen een fantastisch zo-
merfestival in onze wijk 
heeft plaatsgevonden. En 

vergeet niet alvast het 
weekend van vrijdag 4 tot 
en met zondag 6 septem-
ber 2015 in uw agenda te 
noteren, want we zullen als 
organisatie weer ons uiter-
ste best gaan doen om in 
2015 terug te kunnen keren 
met een fantastisch Zonne-
brandfestivalweekend on-
der de Markthal van Bran-
devoort!

We wensen iedereen alvast 
een fijne en zonnige zomer 
toe!

Organisatie Zonnebrand-
festival

Geen Zonnebrandfestival,
wel een Back 2 School Party
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Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

www.helmond.nl/bouwkavel

Droomhuis bouwen?

314 m2 

vanaf 

€ 109.900,-

excl. btw

 Brandevoort
“Thuis in Helmond”
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Na een aantal oefenavonden bij de liederentafel in  
‘t BrandPunt, hebben we nu de succesvolle uitvoerings-
methode gevonden. De laatste twee avonden zijn daarom 
ook zeer succesvol verlopen en het is jammer dat het sei-
zoen voorbij is!

PowerPoint
We waren begonnen met het apart opstarten van de tekst 
en de muziek. Dit gaf nogal wat onrust omdat iedere keer 
gezocht moest worden naar de juiste combinatie.
Ook hebben we een paar avonden ondersteuning gehad 
van een accordeonist, met wisselend succes.
Nu hebben we via PowerPoint de liedjes bewerkt tot een 
semi-professionele presentatie! Als het liedje wordt op-
gestart, loopt de tekst mee met de muziek. Geen gezoek 
meer maar een vlot, plezierig meezingprogramma, waarbij 
de tekst op de wand gepresenteerd wordt, duidelijk lees-
baar voor jong en oud. Natuurlijk zijn er veel meezingers, 
klassiekers en smartlappen. Maar er zijn ook liedjes bij, 
waarvan je na afloop zegt: ik wist niet dat het zo’n mooie 
tekst was!

Doe mee
Dus als u een avond gezellig wil meezingen, of gewoon wil 
luisteren naar prachtige liedjes, kom dan de laatste dins-
dag van de maand om 20.00 uur naar ‘t BrandPunt. In een 
gezellige ruimte met aangepaste verlichting en kaarslicht 

kunt u meedoen. U hoeft niet te kunnen zingen, gewoon 
meedoen! Juni, juli en augustus is er geen liederentafel. 
De eerste avond is dinsdag 30 september om 20.00 uur.  
U bent van harte welkom! 

Ken uw klassiekers
Hebt u dat ook, komt er een prachtige klassieker op de  
autoradio, zingt, of blèrt u hartstochtelijk mee! Eigenlijk 
wilt u het hele lied meezingen, maar u kent de tekst niet 
helemaal. Onlangs nog meegemaakt bij het nummer Music 
was my First love, van wie ook weer?
Met de ervaringen opgedaan bij de liederentafel lijkt het 
me leuk om een aparte liederentafel te organiseren met 
alleen klassieke popsongs.
Ik noem er enkele: Pearl Jam Black (1991), Coldplay Viva La 
Vida (2009), Metallica One (1994), Guns N’ Roses November 
Rain (1992) of Coldplay Clocks (2003).
Dit zijn hoog geplaatste nummers uit de top 2000 van 
2013. Maar ik kan me voorstellen dat er nog veel mooiere 
zijn. Bovenstaand is slechts een voorbeeld om wat voor 
muziek het gaat. Er is veel mogelijk!
Het in PowerPoint zetten kost heel veel tijd. Daarom wil ik 
weten of er belangstelling is en welke klassiekers populair 
zijn. Geef uw voorkeur op en laat weten of u interesse hebt 
in zo’n soort muziekavond. Dit kan aan de bar van ‘t Brand-
Punt, of bij mij. Een briefje in de brievenbus, Herenlaan 86, 
of mobiel (06 543 750 39). Ik ben benieuwd! 

Liederentafel
tekst: Wil Fabrie
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Verstand van
 

Brandevoort

 Gevoel voor mensen

 
   T 0492-55 99 88  

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

Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer

Koeriersdiensten
Chauff eursdiensten

Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer

78.11.22
www.taxicentralebrandevoort.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

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



31

Bij TV Carolus zijn bij de jeugdleden van tien tot en met 
twaalf jaar maar liefst drie van de vier teams kampioen. 
Deze teams spelen op woensdagmiddag tennis, de zoge-
naamde groene competitie. Per competitiedag worden vier 
enkelspelen gespeeld en twee dubbels. Gespeeld wordt 
om twee gewonnen sets van vier gewonnen games met 
een verschil van twee games.

Carolus Groen 1 - team 1 bestaande uit Eline Bosch, Pleun 
Bosch, Coby Dijkstra en Tommie de Kort heeft iedere com-
petitiedag winnend afgesloten en zijn dan ook terecht 
kampioen.
Carolus Groen 1 - team 2 is samen met ELTV bovenaan 
geëindigd, maar Carolus is toch kampioen op basis van 
meer gewonnen sets. Het team bestaat uit Veron Vos, Jaap 
Groeneveld, Hugo Verhulst, Espen Klompen en Hidde van 
Egmond.
Carolus Groen 1 - team 3 is op een mooie derde plaats 
geëindigd.
De spelers van dit team zijn: Kiet Janssen, Matthijs den 
Dekker, Max Berghuis, Thomas Swinkels en Timo de Jong.
Carolus Groen 2 - team 1 met Lois Ceelen, Moos Ceelen, 
Roan Otte, Lilly van Bruggen en Sem van de Kant hebben 
alle competitie dagen gewonnen en zijn dan ook duidelijk 
de kampioen in hun poule.
Iedereen van harte gefeliciteerd met dit fantastische re-
sultaat.

Drie teams TV Carolus kampioen

De Raspberry Pi Workshop 
is ten einde
Met de recente zesde bijeenkomst zit de Raspberry Pi 
workshop erop. Met zo’n man of acht hebben we de afge-
lopen maanden veel van elkaar opgestoken over hoe we 
de Raspberry Pi kunnen inzetten in allerlei situaties. Zo 
heeft een deelnemer laten zien hoe hij daarmee zijn elek-
triciteitsverbruik registreert. Een ander gebruikt de Rasp-
berry Pi om er de wissels van de Legotrein van zijn zoontje 
mee te besturen. Ook hebben we voorbeelden gezien van 
het gebruik van de Raspberry Pi bij het besturen van ver-
lichting, en als media center.

Hiermee is het verhaal niet ten einde
De samenwerking in deze workshop is de groep zeer goed 
bevallen. Er heeft zich een groep mensen gevormd met 
een uniek samenstel van competenties en vaardigheden. 
Zo heeft de een verstand van software, de ander meer kijk 
op de hardware, of juist webprogrammering, en weer een 
ander weet heel goed hoe je printplaatjes maakt en onder-

delen daarop bevestigt. Ook de lijst van webwinkels waar 
goed en goedkoop ingekocht kan worden, bewijst nog elke 
dag zijn diensten. 
Unaniem hebben de mensen van deze werkgroep daarom 
besloten dat het hier niet mag eindigen, maar dat we als 
groep door willen gaan. Vooralsnog zullen we daarom in 
maandelijkse bijeenkomsten onder de vlag van de Com-
puterClub Brandevoort werken aan de inzet van de Rasp-
berry Pi in domotica projecten. En het is de wens van de 
groep om langs deze weg wellicht ook nog een bijdrage te 
kunnen leveren aan het welbevinden van groepen mensen 
in onze Brandevoorter samenleving.
Uiteraard zijn nieuwe mensen die met hetzelfde enthou-
siasme willen bijdragen aan het bereiken van de doelen, 
altijd van harte welkom. Voor nadere informatie kunnen ze 
altijd contact opnemen met de ComputerClub Brandevoort 
(http://computerclub.brandevoort.org) of rechtstreeks met 
Rinus van Weert (mjmvanweert@gmail.com).

Rinus van Weert



32

Meer weten? www.totalbodybalance.nl/detox

t 088 - 500 9000

Meer weten?

Al 10 jaar hét adres voor een gezond gewicht!

Total Body Balance helpt mensen 

om  verantwoord af te vallen met een 

 effectieve methode. 

 Zonder hongergevoel 

en met een positief 

effect op de conditie: 

u voelt zich al snel 

veel beter. Deze 

complete 

 methode onderscheidt zich door de 

unieke combinatie van laagcalorische 

voeding, voedingssupplementen en een 

persoonlijke ondersteuning: bij vragen of 

 problemen kunt u altijd terugvallen op uw 

eigen coach. 

Total Body Balance biedt iedereen een 

oplossing, ook mensen die ieder dieet al 

ge probeerd hebben.

Te dik?
Bel Dick!

088 500 9000088 500 9000

PR-14098 Advertentie 94x140 BC.indd   1 06-05-14   11:05

MEYER

OLYMP

MAC

STONE

CAST

TWINLIFE

LERROS

BAILEYS

COME4

DRAGSTER

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

&
B E A U T Y S A L O N

Facials 
More

Medik8 gecertificeerd specialist
Het adres voor onder andere huidverbetering m.b.v. Peeling en Dermaroller

www.facialsandmore.nl
Cijnsbeemden 2,  5706 NP Helmond,  Telefoon: 06-57373235

Wij hebben ook

cadeaubonnen

verkrijgbaar

in elke prijsklasse

...even naar Primerawww.primera.nl

Maak uw cadeau nog feestelijker en combineer deze met een bijbehorend tijdschrift 
Bij een gecombineerde aankoop ontvangt u 25 % korting op het tijdschrift

tegen inlevering van deze bon en een minimaal te  besteden bedrag van € 10,-                                   
( max 2 per klant )

Cadeaukaarten koopt 
U bij Primera

PRIMERA BRANDEVOORT
DE PLAETSE 69

5708 ZK HELMOND



33

LOL wordt VITAZ
Davita Meulendijks-van der Zanden vertelt: “In 2006 heb 
ik Studio LOL opgericht en sindsdien verzorg ik met veel 
plezier verschillende sport- en danslessen binnen de wijk. 
Ook draag ik regelmatig een steentje bij aan de vele eve-
nementen die binnen de wijk worden georganiseerd. Het 
bevalt me hier prima, ik vind het geweldig om te zien wat 
hier allemaal van de grond komt door de inzet en gedre-
venheid van de wijkbewoners. Ook op sportief gebied ste-
ken de bewoners hun enthousiasme niet onder stoelen of 
banken. Vooral de afgelopen jaren kreeg ik regelmatig een 
verzoek om uitbreiding van het aantal lessen. Dit heeft me 
aan het denken gezet. Ik ben op zoek gegaan naar andere 
fanatieke sport- en dansdocenten, die mijn passie voor het 
lesgeven en mijn sportieve visie delen. Inmiddels heb ik 
een super leuk team samen kunnen stellen en zal ik na de 
zomervakantie verder gaan onder de nieuwe naam .”

Nieuw sport- en danscentrum
Met de opening is Brandevoort een innovatief sport- en 
danscentrum rijker, wat zich vooral uit in het soort groeps-
lessen dat wordt aangeboden. Lessen als Insanity (een 
intensieve intervaltraining, overgewaaid vanuit Amerika), 
Fysiotraining (gericht op mensen met lichamelijke klach-
ten), Power Beats (een combinatie van percussie met be-
weging), Power Jump (een les op een mini-trampoline), Ur-

banity (een combinatie van verschillende urban dansstijlen 
binnen één les) en PiYo Aerobics (een combinatie van ae-
robics met yoga en Pilates) zijn uniek te noemen. En dit is 
nog maar een kleine greep uit het wekelijkse lesrooster. 
De groepslessen zijn er voor iedereen: of je nu jong of oud 
bent, man of vrouw, super lenig of zo stijf als een plank, 
ritmegevoel hebt of totaal niet, lichamelijke klachten hebt 
of af wilt vallen, er is voor elk wat wils. 

Kleinschalige groepslessen
VITAZ richt zich, net zoals Studio LOL de afgelopen acht 
jaar gedaan heeft, enkel en alleen op groepslessen, met 
veel ruimte voor persoonlijke aandacht en gezelligheid. De 
lessen blijven kleinschalig, met in elke les ruim voldoende 
bewegingsruimte voor elke sporter. Geen massale aanpak 
dus. 

In de week van 25 tot en met 31 augustus wort een proef-
lesweek georganiseerd: in deze week kun je alle groepsles-
sen gratis uitproberen. Ben je benieuwd naar het complete 
lesrooster van VITAZ en/of zou je je graag aan willen mel-
den voor de proeflesweek? Kijk dan op www.vitazinbewe-
ging.nl. Hier vind je tevens meer informatie over de lesin-
houd, de abonnementen en de locatie.
Het team van VITAZ hoopt nog meer Brandevoorters met 
veel plezier in beweging te krijgen!

VITAZ in beweging 
opent in Brandevoort
Brandevoort is, naast een gemoedelijke, gezellige en zeer ondernemende wijk, ook 
een super sportieve wijk. Dat bewijzen de vele sportieve activiteiten die worden ge-
organiseerd in onder andere wijkhuis ‘t BrandPunt en het Sportpark, alsmede het 
groot aantal buitensporters dat je tegenkomt wanneer je door de wijk rijdt. Brande-
voort is hiermee al een goede sportieve weg ingeslagen, maar: het kan nog beter!
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Brandoween
en de Mysterieuze Monniken

tekst: Marc Dekkers

Brandoween is een begrip in Brandevoort en omgeving. 
Veel huizen, straten en pleinen worden versierd en het 
aantal deelnemers groeit elk jaar. In 2013 hebben maar 
liefst 2500 kinderen en volwassen deelgenomen aan de 
lampionoptocht en 150 kinderen aan de Halloween Kids 
Party & Workshop. De bezoekers komen niet alleen uit 
onze wijk, maar ook uit andere Helmondse wijken en om-
liggende dorpen.

Huizen en straten versieren
De route start bij de Brandevoortse Hoeve en loopt door 
de Schutsboom en is zo goed als onveranderd ten opzichte 
van vorig jaar. Het is fantastisch om te zien hoeveel mensen 
actief zijn om hun huizen en straten te versieren. We willen 
dan ook iedereen aan de route, omliggende straten mag na-
tuurlijk ook, oproepen om 1 november hun huizen en straten 
wederom te versieren in Halloweenstijl. 

Vrijwilligers gezocht
Al jaren werken we met een vast team van vijf personen aan 
de organisatie van Brandoween. Daarbij krijgen we onder-
steuning van tientallen vrijwilligers die ons op de dag hel-
pen. Voor het slagen van Brandoween zijn we sterk afhanke-
lijk van deze vrijwilligers. Uitzetten van de route, opbouwen 
van de startlocatie, mensen van de entertainmentgroep die 
verkleed de bezoekers verwelkomen, de Kids Party & Work-
shop begeleiden en nog veel meer. Om het vrijwilligersteam 
te versterken zijn we op zoek naar jou. Ben je 16 jaar of ou-
der en niet zo snel bang te krijgen dan weten we zeker dat 
je dit heel leuk zal vinden. Daarnaast zoeken we nog één 
of twee personen die het Brandoweenorganisatieteam wil 
versterken. Durf jij het aan? Stuur dan een mail met je gege-
vens naar halloween@brandevoort.org en laat ons weten of 
je dagvrijwilliger of teamlid wilt zijn. 

Deelname
Tijdens Brandoween worden tal van activiteiten georgani-
seerd. De Halloween Kids Party & Workshop, waarbij kin-
deren kunnen knutselen en allerlei leuke en spannende 

activiteiten kunnen ondernemen. En uiteraard de grote lam-
pionoptocht die vanwege het monnikenthema wordt omge-
toverd tot lantaarnoptocht. Om het evenement te kunnen 
bekostigen wordt voor deelname aan de Kids Party €5,- per 
kind gevraagd en voor de lantaarnoptocht €2,50 per kind. 
De kaartjes zijn in oktober verkrijgbaar. Meer informatie over 
Brandoween vind je in de volgende BC (september) en bin-
nenkort ook op de website www.halloween.brandevoort.
org.

Zaterdag 1 november vindt de veertiende Brandoween plaats. Het grootste Hal-
loweenevenement van Helmond en omstreken waarbij onze wijk voor één dag 
wordt omgetoverd tot de spookstad van Brabant. Het thema van dit jaar wordt 
Brandoween en de Mysterieuze Monniken.
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• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

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

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

INESSENSA  |  TIERELAYSHOEVE 17  |  HELMOND  |  T 0492 - 66 77 18

S C H O O N H E I D S S A L O N

WWW.INESSENSA.NL

SUPER ZOMER 
  BELEVING van (78,-    voor  (55,-

Extra mogelijkheden:

- verzorging van nagels € 12,50

- scrub van je hele lichaam € 12,50

- scrub en verzorging lichaam € 25,00

INESSENSA  |  TIERELAYSHOEVE 17  |  HELMOND  |  T 0492 - 66 77 18

Extra mogelijkheden:

- verzorging van nagels € 12,
- scrub van je hele lichaam € 12,
- scrub en verzorging lichaam € 25,

Extra mogelijkheden:

- verzorging van nagels € 12,
- scrub van je hele lichaam € 12,
- scrub en verzorging lichaam € 25,

Je voeten, onderbenen, armen, handen, bovenkant rug, 

decolleté en gezicht worden op milde wijze intensief gescrubd 

en heerlijk verzorgd. Daarnaast wordt je gezicht gereinigd 

en eventueel onthaard. Onder het genot van een weldadige 

massage wordt je huid vervolgens intensief verzorgd...zo ben je 

helemaal klaar voor de zomer, hoe fijn is dat!

Aanbieding geldig t/m 30 september 2014.

Je boekt deze beleving heel makkelijk via onze 

online agenda onder seizoensbehandelingen

(alleen bij Inessensa Helmond).

Dé digitale entree 
naar Brandevoort!

www.landvanoz.nl

Weer met plezier naar school

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

 
 
 
 

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

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

        
Gegarandeerd Vakwerk!  www.klusmeester.nl 

 
 
  
 
 
B09  
6125

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

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

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

...omdat ‘t gaat om mensen.

Bruidsbloemwerk
Rouwbloemwerk
Workshops

De Plaetse 89
5708 ZK  Helmond 
Brandevoort

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

13:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 20:00
09:00 - 17:00

Openingstijden

SAMEN UW BOUWPLAN TOT EEN SUCCES MAKEN!

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

Jeroen van der Poel I Den Hoge Hurk 14 I 5706 SK  Helmond 
0492 475 250  I  06 5397 5456

info@vanderpoelbouwmanagement.nl  I  www.vanderpoelbouwmanagement.nl 
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In 2013 vond de eerste Brandevoort Culinair plaats. Dit 
weekend bleek een succes, zodat wij dit evenement jaar-
lijks willen laten terugkeren. In 2014 willen wij zoveel mo-
gelijk ondernemers van binnen en buiten Brandevoort de 
gelegenheid geven zich te presenteren. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden op ons e-mailadres.

De activiteiten van Brandevoort Culinair vinden plaats op 
de Ecozone nabij het Eindhovens Kanaal waar wij een gro-
te tent, pagodetenten en marktkramen plaatsen. Daar zijn 
ook diverse activiteiten voor de kinderen.

Tijdens dit weekend is het mogelijk om tegen een kleine 
vergoeding reclameborden te plaatsen. Ook sponsoren 
zijn van harte welkom, we vermelden hun naam in de dag-
bladen et cetera. Onze hoofdsponsor is Verbakel Party & 
More. Medio augustus worden in de omgeving posters ge-
plaatst en wordt Brandevoort Culinair bekend gemaakt in 
de regionale dagbladen en sociale media. Verder organi-
seren we een grote loterij. Hiervoor zoeken wij prijzen, de 
namen van degenen die de prijzen ter beschikking stellen 
worden vermeld. 

Wijkvereniging De Hoeves is sinds november 2012 een of-
ficiële Wijkvereniging en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Ook zijn we lid geworden van Brandevoort in 
Actie. Daarnaast zijn we volop bezig om onze website ge-
stalte te geven, is het mailadres geactiveerd en hebben we 
de beschikking over een eigen logo. Naast volop informatie 
over activiteiten kunt u op de website ook terecht voor het 
geven van reacties en het aandragen van ideeën en sug-
gesties. De Wijkvereniging heeft als doel zoveel mogelijk 
bewoners tot elkaar te brengen !

Dit jaar organiseren we de volgende activiteiten: Pasen (de 
Hoeves) paaseieren voor de kinderen, 27 september Wijk-
feest (de Hoeves) ‘s middags voor kinderen ‘s avonds voor 
volwassenen, 28 september Brandevoort Culinair voor 
iedereen (ook voor bewoners buiten Brandevoort), om-
streeks 5 december Sinterklaas (de Hoeves), Zwarte Pieten 
komen op bezoek bij de leden.

Als er nog vrijwilligers zijn die ons bestuur willen komen 
versterken, horen we dat graag. U kunt dan contact opne-
men met Peter van Hoof (voorzitter@dehoeves.nl).

Brandevoort Culinair
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Download iedere maand de Brandevoorter Courant 
als PDF voor op uw tablet, smartphone of gewoon op 
uw PC.

Naast een geheel vernieuwde gedrukte 
Brandevoorter Courant is er nu ook 
de totaal vernieuwde website.

www.brandevoortercourant.nl
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Balletgroep Bloesem zoekt nieuwe ballerina’s
Balletgroep Bloesem heeft weer plaats voor nieuwe bal-
lerina’s. Kun je ook niet stilzitten op muziek? Draai jij regel-
matig een pirouette? Ben je gek op dansen en wil je graag 
op een podium dansen voor publiek?
Balletgroep Bloesem laat kinderen vanaf vijf jaar, onder 
professionele begeleiding, op een speelse wijze, kennis 
maken met dans, beweging en muziek, met aandacht voor 
fantasie en creativiteit.
De balletlessen worden met veel enthousiasme gegeven 
door Carmelien de Haan-Houben die sinds 1988 als ballet-
pedagoge verbonden is aan balletgroep Bloesem. Zij werkt 
volgens het wereldwijd erkende RAD (Royal Academy of 
Dancing) ballet systeem.
Dit systeem is opgebouwd uit acht graden die een gede-
gen en verantwoorde basis geven voor amateurdansers 
vanaf vijf jaar. Ieder jaar worden de passen, danscombina-
ties en choreografieën moeilijker en borduur je verder op 
wat je daarvoor geleerd hebt. Er is naast het aanleren van 
de techniek ook ruimte voor improvisatie en het ma ken 
van eigen dansen.
Voorop staat dansplezier en dat kun je, naast wat je al-
lemaal hebt geleerd, laten zien tijdens een presentatie, 
openbare lessen of de grote uitvoering in 2015. Er zal weer 
een mooi balletsprookje op de planken gezet worden met 
prachtige kostuums en decors. Heb je interesse en ben je 
nieuwsgierig naar Balletgroep Bloesem neem dan contact 
op met Anny Liebreks: 66 23 51 of kijk op onze website  
www.balletgroepbloesem.nl of op onze Facebookpagina  
www.facebook.com/balletgroepbloesem. De lessen wor-
den gegeven in balletzaal van sporthal De Weijer in Mierlo 
op dinsdag- en donderdagmiddag.

Phileutonia Proms
Een oude traditie in een nieuw jasje. Op 5 en 6 juli is het 
weer de beurt aan de Koninklijke Stadsharmonie Phileuto-
nia om tijdens de Phileutonia Proms aan het Helmondse 
publiek haar muzikale talenten te vertonen. Al 19 jaar lang 
is de eerste zondag in juli gereserveerd voor dit grootse 
evenement in de Warande dat, zeker bij mooi weer, enkele 
duizenden bezoekers trekt die komen genieten van de mu-
ziek, de sfeer en de gezelligheid. In 2011 kwam daar ook 
de zaterdag bij toen de samenwerking ontstond met de 
Stichting Samenloop voor Hoop. 
Al die jaren lag het hoogtepunt van het programma op de 
zondagavond, met een optreden van het harmonieorkest 
samen met een bekende artiest. Dit jaar zal dat anders 
zijn. Samen met harmonie Amicitia uit Brouwhuis, die dit 
jaar haar vijftigste verjaardag viert, organiseert Phileutonia 

voor het eerst op de zaterdag al een groots meezingspek-
takel onder de titel: Heel Helmond zingt. 
Deze avond zal worden geopend door het harmonieor-
kest van Phileutonia met als solisten Yvette Keijzers en 
Erik Moonen. Daarna zal Amicitia het overnemen met een 
programma van gezellige meezingers en met het publiek 
als gelegenheidskoor. Alle teksten zullen op een LED wall 
worden geprojecteerd zodat iedereen kan meezingen. 
Daarnaast zijn ze te downloaden (en te printen) via de 
website van Phileutonia www.phileutonia.nl Het prachtige 
programma blijft dus, alleen de dag is gewijzigd van de 
zondag naar de zaterdag.
De avond zal in het teken staan van saamhorigheid. Saam-
horigheid onder de aanwezigen die samen een prachtig 
koor zullen vormen maar ook saamhorigheid onder beide 
harmonieën die nooit eerder samen optraden maar toch zo 
veel gemeen hebben. Beide werkzaam in Helmond, beide 
enorm betrokken en actief, beide zich verheugend in een 
groeiend aantal (jeugd)leden. De dirigent van Amicita, Gert 
van Kraaij, was jarenlang dirigent van Phileutonia; de com-
missarissen van Amicitia, als enige harmonie in Nederland 
beschikt Amicitia over een vrouwelijk commissariaat, zijn 
in een aantal gevallen de echtgenotes van de commissa-
rissen van Phileutonia. Daarbij komt dat Amicitia dit jaar 
50 jaar bestaat en dat graag wil vieren met een muzikaal 
feestje. Reden genoeg om samen dit fantastische evene-
ment te organiseren!
De avond begint op zaterdag 5 juli om 20.00 uur in de Wa-
rande en is geheel gratis voor iedereen toegankelijk. Op de 
zondag is er opnieuw een schitterend programma dat start 
om 12.30 uur met optredens van onder andere de Rimbo-
band en diverse geledingen van Phileutonia waaronder 
het Pieporkest, de slagwerkgroep en het Philbee orkest. 
Tot 20.00 uur is iedereen die dag welkom om één of meer 
van deze concerten bij te wonen.

Seniorenwandeling IVN Helmond dinsdag 8 juli
IVN Helmond organiseert op dinsdag 8 juli een senioren-
wandeling langs de Goorloop en door het Goorlooppark 
in aanleg. Het Goorlooppark in aanleg is gelegen tussen 
Warande en Groot Goor. De aanleg is reeds begonnen en 
moet in 2015 geheel voltooid zijn. Het wordt een aantrek-
kelijk wandel- en fietsgebied met hoge natuurwaarde. De 
Goorloop wordt natuurlijker gemaakt met meer mogelijk-
heden voor planten en dieren om er zich te vestigen.
We verzamelen om 10.00 uur bij de slagboom bij de Mid-
getgolfbaan in de Warande. Hier zijn parkeermogelijkhe-
den voor zowel auto’s als fietsen. De wandeling is gratis en 
duurt tot ongeveer 12.00 uur. Ook geschikt voor rolstoelen.

Even de wijk uit
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Puzzel
De meipuzzel is gewonnen door L. Zijfers. Gefeliciteerd! De oplossing is: we gaan de zomer tegemoet. 

Deze maand een sudoku. De cijfers in het vakje bij de letters vormen de oplossing! De redactie nodigt u weer 
van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs. De oplossing 
kunt u insturen middels een e-mail (voorzien van uw naam en adresgegevens) aan de redactie via puzzel@
brandevoortercourant.nl. De uiterste inleverdatum is 5 september. Succes!

Antwoord is: A      B      C      D      E      F

9 4 3 7

6

23 8

9

1

5

5

4

1 6

9

3

8 6 9

2

7 1

2

A

F

B

E

C

D

Begin april ontstond bij Joris van der Waart het idee om met 
inwonersuit de wijk gezamenlijk cv-ketels in te kopen. Op 
11 april ging een eenvoudige website live: http://cvketelcol-
lectief.wordpress.com Via mond-tot-mond reclame, soci-
ale media en aandacht van Startpagina Brandevoort en de 
Brandevoorter Courant (die - zo bleek uit de vele aanmel-
dingen - erg goed gelezen wordt) hebben uiteindelijk ruim 
zeventig Brandevoorters interesse getoond. Namens deze 
gezinnen is Joris de markt opgegaan en zijn er voor ketels 
van een vijftal topmerken (Atag, Vaillant, Intergas, Remeha 
en Nefit) prijzen opgevraagd. De firma Kemkens bleek de 
beste aanbieding te hebben: bovenop een aantal scherpe 

actieprijzen was er een collectiviteitskorting van twintig 
procent te behalen. Ook kregen deelnemers een gratis 
thermostaat en twee jaar garantie op alles, waardoor een 
onderhoudscontract niet nodig was. Uiteindelijk hebben 
ruim veertig gezinnen een nieuwe ketel via het CV-ketel 
inkoop collectief gekocht. Afhankelijk van het merk en type 
ketel liep het voordeel op tot meer dan €500,-. Alles bij el-
kaar hebben we door de gezamenlijke inkoop een voordeel 
behaald van vele duizenden euro’s. Zo zie je dat je samen 
sterker staat. Op dit moment worden de ketels geïnstal-
leerd. Na afloop zal er nog een evaluatie plaatsvinden met 
de deelnemers en Kemkens.

Collectieve inkoop cv-ketels 
groot succes
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Dit zijn de uitslagen van de 
kleurwedstrijd waar jullie 
weer enorm je best op heb-
ben gedaan. De 3 winnaars 
van de prijzen in willekeurige 
volgorde zijn:
 
Alycha 7 jaar
Taeke Captein 6 jaar
Lenneke Dekkers 11 jaar
 
De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd.

Loom wedstrijd

Met de zomervakantie 
voor de deur en dus 

lekker veel tijd om te 
knutselen, hebben we 
een nieuwe wedstrijd 

voor jullie bedacht: een 
Looming uitdaging! Je 
mag alles maken wat 
je wil, dus laat je fan-

tasie de vrije loop.

Lever je kunstwerkje 
voor 5 september in op 

Oud Brandevoort 10, 
onder vermelding van je 
naam, adres en leeftijd.

Inzendingen worden 
niet geretourneerd.

De prijzen worden 
aangeboden door:

Schootense Dreef 20
5708 HZ  Helmond 

Telefoon: 0492-523133
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Brandjes
Gezocht: Brasil school-
tas (zwart met geel groen 
logo), met daarin: Ajax uit-
tenue (zwart roze), Nike 
gymschoenen (zwart met 
oranje logo), Ajax Brood-
trommel. Op 19 mei is deze 
tas bij de Skatebaan ver-
dwenen. Heb je de tas ge-
vonden, of weet je waar 

de tas is gebleven, bel dan 
naar: fam de Jonge, tele-
foon 06 134 238 59.

VOLLEYBALLERS GE-
ZOCHT (Alle leeftijden, 
beg inners/gevorderd) . 
Wij sporten sinds 2005 in 
‘t BrandPunt op de dinsdag-
avond. Wij spelen recreatief 

volleybal en het niveau is 
divers. Ook beginners met 
een beetje balgevoel zijn 
dus welkom! Wij zoeken 
voor het seizoen 2014-2015 
nieuwe leden(man/vrouw). 
Graag aanmelden bij: 
marsmulders@hotmail.nl.

Wij verzamelen fotokaar-

ten en stickers van (beat) 
orkesten van vroeger en nu 
uit de regio Helmond-Deur-
ne-Gemert. Er zijn altijd nog 
ontbrekende kaarten. Mis-
schien heeft iemand nog 
iets voor ons. Frans Lin-
termans, Den Dilleman 11, 
5712 XE Someren, 0493 84 
33 15.

Activiteitenkalender 
 Juli
 Datum Activiteit Tijd
 5 / 6 juli Doorkomst Kennedymars - De Veste 22.00 uur
 6 juli Voorspeelochtend gitaar  10.00 uur
 14 juli  Start Kindervakantieweek Brandevoort 09:45 uur
1 9 juli t/m 17 aug  t BrandPunt gesloten vanwege zomervakantie  

 Augustus
 Datum Activiteit Tijd
 29 aug Back 2 School Party 19.00 uur

 September
 Datum  Activiteit Tijd  
 20 sept Cabaretier Arie Vuyk 20.00 uur
 21 sept Rondje Brandevoort voor wandelaars 
 21 sept Tiende Golfdag Brandevoort Gulbergen 12.30 uur
 27 sept Kika naar Top benefietavond 20.00 uur
 26 sept Distributie BC nr 7 
 28 sept Brandevoorter Eetpunt 16.00 uur
 28 sept Klein Venetië 11.00 uur
 28 sept Brandevoort Culinair - ecozone De Hoeves 

 Oktober
 Datum  Activiteit Tijd  
 4 okt Video Classic Dance Party
 26 okt Trybuut
 
 5 sept Inleveren kopij nr. 7 Voor 18.00 uur
 10 okt Inleveren kopij nr. 8 Voor 18.00 uur

 Bron: www.kalenderbrandevoort.nl
 Wijzigingen voorbehouden
 ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS IN ’T BRANDPUNT TENZIJ ANDERS VERMELD



belangrijke
telefoonnummers
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 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
De Zorgboog - wijkverpleging en wijkzorg,  0900 - 899 86 36
consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling
Logopedie - Renate Jacobs 50 47 10
Podotherapie Van Iersel / De Greef 50 47 20 
Haptotherapiepraktijk Brandevoort  50 47 25 
Fysiotherapie De Veste (ook manuele therapie) 50 47 30
Orthopedagogenpraktijk Brandevoort -  59 95 64
 drs. Fannie Heesakkers-van Ansem   
Maatschappelijke werk levgroep  53 91 04
 Nienke Crijns en Miek Manders 59 89 89

Logopedie - Callista Lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
Verloskundigen
 “Brandevoort” - Leen van Leuken & Marinda van de Rijt 50 47 12
 “Helmond” L. Daamen, M. Daamen - de Jong,  53 28 00
 W. van Melis-van Hout, L. Backx
 Margo van de Bunt - Le Loux 66 38 99
Haptotherapie - John Kivits 06 - 49 22 55 50

Kraamzorg Homecare 0900 - 206 44 44
Kraamzorg de Zorgboog, tel.nr. zorgcentrale 0900 - 899 86 36 
Mee Helmond - ondersteuning bij leven 32 80 00
met een beperking
Moeders Voor Moeders - Sandra Rondeel 51 49 11
Praktijk voor adem- en ontspanningstherapie -  66 47 22
 Carlijn Bamberger 
Remedial Teaching - Susanne Kuijken 33 26 83
Remedial Teacher - Hannie Verhofstad 52 79 77
Tandarts - H. Koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
De Veste Tandartspraktijk - De Plaetse 34  74 60 12
Praktijk voor mondhygiëne - Lilian Schouten 66 46 44
Natuurgeneeskundig therapeute - Hélène Corbijn 06 - 47 66 41 94
Jongerenwerk swh Helmond-West & Brandevoort 06 - 42 96 73 43 
 Elke Minnebach
Speltherapie Brandevoort - Miranda Mulders 06 - 55 34 84 60
Psychologie-haptotherapie – VidaSense    66 73 79

SchOlEN, kINdEROpvANG EN BuITENSchOOlSE OpvANG 
O.B.S. Brandevoort, De Plaetse 150 66 78 57
                                 Hulshoeve 4 66 29 62
De Vendelier, Schutsboom 67, Stepekolk - Oost 53  52 04 34
Mondomijn, Laan Door De Veste 1000 66 28 94

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

CONTACTGEGEVENS VAN ANDERE WIJKGERELATEERDE CLuBS EN COMMISSIES VINDT u TERuG OP ONZE WEBSITE 
WWW.BRANDEVOORTERCOuRANT.NL/INDEWIJK



klein 

Venetië
zondag 28 september

Kom naar winkelcentrum Brandevoort en waan je in “Klein Venetië”
Van 11.00 tot 17.00 uur, Winkelcentrum Brandevoort, De Plaetse & Markthal, Helmond.

Gratis toegang voor jong en oud en de winkels zijn geopend.

- Italiaanse markt 
- Sfeervol Italiaans terras 
- Kindervoorstelling
 en nog veel meer...

@winkelenBrndvrt
www.facebook.com/
winkelenbrandevoort


