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Veilig op pad
9
Verkeersvoorlichting, een verkeerskennisquiz, e-bike voorlichting door
de fietsenspecialist, fysieke gesteldheid, het komt allemaal aan bod bij
de cursus elektrisch fietsen van de LEVgroep.
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Lilian Schouten heeft twee bloeiende mondhygiënepraktijken: een in de
wijk en een in Deurne. Ze vindt het prima dat haar bedrijf in de toekomst
verder wordt uitgebreid, maar voor haar blijft toch het allerbelangrijkste,
handhaving van de kwaliteit!
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werving / financiën Paul Princen
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“Hekjes eruit, kuiltje graven, stenen vervangen, nieuw boompje geplant
en hekjes weer erin.” Een bewoner beschrijft de stress die het bomenproject in Schutsboom heeft opgeleverd.

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

het wijkblad op internet
www.brandevoortercourant.nl
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Een aantal jaar geleden besloot Giel Pollemans wegens drukke werkzaamheden te stoppen met zijn hoofredacteurschap van de BC, maar
hij bleef op de achtergrond actief. Nu hangt hij ook zijn redacteurschap
aan de wilgen om zich op andere activiteiten in de wijk te kunnen storten.
brandjes
brandjes@brandevoortercourant.nl
reacties
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Tal van middelen zijn de afgelopen tijd al bedacht om het winkelcentrum te verlevendigen zoals een biologische markt minder strikte regels
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of in te korten. De ingeleverde kopij
verplicht de redactie niet tot plaatsing. Opname van kopij betekent niet
automatisch dat de redactie het met
de strekking ervan eens is. Ook is het
mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle
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tekst: de redactie

Redactioneel

Er staan weer tal van zomerse activiteiten voor de deur, de kindervakantieweek, de doorkomst van de Kennedymars en het eerste klapstoelconcert in de wijk. De winkeliersvereniging heeft het initiatief genomen voor een wereldfestival met kraamhouders uit verschillende culturen, diverse optredens en vanzelfsprekend zijn er de nodige hapjes te proeven.
Elders in dit blad leest u er meer over. Helaas was bij het ter perse gaan van de BC nog niet
bekend of er dit jaar een Zonnebrandfestival plaatsvindt.

Brandoween in nood
We hebben er in mei-editie van de BC ook al aandacht aan besteed, en dat doen we nu
weer: Brandoween staat op het punt een zachte dood te sterven. Er zijn dringend vrijwilligers nodig om het stokje over te nemen en als dat niet gebeurt hebben de kinderen van
de wijk en die uit de wijde omgeving aanstaande oktober geen Halloweenfeest. Dus, meld
u aan als vrijwilliger. De verdere gegevens kunt u elders in deze uitgave vinden. En hierbij
roepen we alle bewoners aan de route op zich van hun creatiefste kant te laten zien, hun
huis in de griezeligste Brandoweenstijl aan te kleden en er een ongekend feest van te
maken. Brandevoort kan dit!
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TUINCENTRUM

A C T I E VA N D E M A A N D

PETER VAN GENNIP
Lei-, dak-, fruit- en sierbomen alles in pot
gekweekt, dus het hele jaar door te planten.
TIP:

3de rolgordijn

GRATIS!

Op maat gemaakt en GRATIS gemeten!

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.
Het is weer de tijd om uw gazon, bloemen,
planten en bomen te bemesten.

vraag naar de voorwaarden

smitsensmits.nl

Kom na
ar onze
show
en laat
u inspir room
eren!

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

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

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

--

- - --- - -- - -

--

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

-- - - - -- - -

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

Kraamzorg Homecare

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

--

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

Onze kraamzorg zal u goed bevallen!
---------------

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

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

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege

De nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juli - Doorkomst
Kennedymars
Zaterdagavond 4 juli om 22.00 uur gaat op het Wilhelminaplein in Someren de Kennedymars van start. Aan deze
wandeltocht van maar liefst tachtig kilometer doen ongeveer 2500 mensen, jong en oud, mee. Wijkhuis ’t BrandPunt
is de zesde controlepost en zal daarom vanaf middernacht
tot ongeveer 7.00 uur open zijn. De deelnemers hebben
dan inmiddels negenendertig kilometer gelopen. Kom de
deelnemers aanmoedigen en een steuntje in de rug geven
tijdens dit voor velen toch wel moeilijke moment.
Zondag 19 juli - ‘t EetPunt
Elke maand wordt de seniorenactiviteit ’t EetPunt georganiseerd, waarbij een mooi culinair driegangendiner wordt
aangeboden voor slechts €8,- per persoon. De drankjes zijn
voor eigen rekening. ’t EetPunt is bedoeld voor alleenstaande ouderen, echtparen waarvan één van beiden de mantelzorg voor de ander vervult of echtparen waarbij één van
beiden minstens tachtig jaar is. Het duurt van 16.30 uur tot
20.00 uur. Opgave uiterlijk een week vooraf is noodzakelijk
via mickbm61@gmail.com of 06 556 297 62 of 06 549 463
59. Het laatste EetPunt voor de zomervakantie is op 19 juli.
Zondag 13 september - Open middag Body & Mind
Zondag 13 september kan je tussen 12.00 uur en 16.00 uur
komen kennismaken met diverse disciplines die te maken
hebben met lichaam en geest. Je kunt meedoen aan workshops chi kung en yoga, je laten masseren en kennismaken
met acupunctuur. Tevens kun je meedoen aan een familieopstellingen je laten verwennen door een shiatzubehandeling. Kortom: een fijne ontspannen middag waarbij je op
een laagdrempelige manier kan ervaren wat één en ander
inhoudt en wat het voor jou kan betekenen. Benieuwd wat
het allemaal is? Kom dan gewoon even binnen lopen, het
is geheel gratis. Het volledige programma en de tijdstippen
volgen op www.brandpunt.info.

Vrijdag 18 september - Comedy Club
Voor de zomervakantie zijn er een drietal uitvoeringen geweest van de Comedy Club. Dit was een groot succes en
vandaar dat dit een vervolg krijgt. Je wordt verrast met een
gezellig avondje comedy en cabaret van cabaretiers uit
Nederland of België. De avonden worden gepresenteerd
door eigen cabaretier Tim Goditiabois (winnaar Leids Cabaretfestival 2008 met duo Ter Bescherming van de Jeugd).
Kaarten (€10,- ) zijn te koop aan de kassa van ’t BrandPunt.
En verder:
In juli is er geen Liederentafel
Zondag 12 juli - Voorspeelochtend gitaarschool Erik van Os
Woensdag 15 juli - Infoavond over de cursus Neuro Linguïstisch Progammeren (deze start op 9 september)
Zaterdag 18 juli - De laatste bijeenkomst van de Naaiclub
voordat de zomervakantie begint
Vrijdag 11 september - Single Café
Vrijdag 25 september - Senioren Brandevoort
Dinsdag 29 september - Liederentafel
Data waarop wijkhuis ’t BrandPunt gesloten is
In de week van 20-24 juli is wijkhuis ’t BrandPunt beperkter
open, aangezien de schoolvakantie al begonnen is.
Vanaf zaterdag 25 juli tot en met zondag 30 augustus is
uw wijkhuis gesloten.
In de wijk
Donderdag 9 juli - Klapstoelconcert onder de Markthal
De Brandevoortse band BRANDtastic verzorgt een klapstoelconcert onder de Markthal in De Veste van Brandevoort. Geniet van een muzikale avond met een afwisselend
programma met de Brandevoorter muziekgezelschappen
BRANDtastic, Brandeleros, KoBra en Dave Joosten. Neem
uw eigen (klap-)stoel mee. De aanvang van het concert is
19.30 uur en het duurt tot 22.00 uur. De toegang is gratis.

Trimloop

Rondje Brandevoort
Het Rondje Brandevoort wordt zondag 20 september voor
de achtste 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

tekst: Roelof Jan Bouwknegt

die begin oktober meelopen met de halve marathon van
Eindhoven met afstanden van vier tot zestien kilometer.
Rondje Brandevoort begint om 10.30 uur met een jeugdloop voor de diverse leeftijdscategorieën met afstanden
van 400 tot 1200 meter. De trimloop start om 11.30 uur op
de atletiekbaan van Sportpark Brandevoort.
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Ook als je
gaat verhuizen.
Uw favoriete
dealer.
met de
Volkswagen
Crafter!

udenhout.nl/verhuur
Uw officiële Volkswagen en Audi dealer

Helmond Varenschut 17

OF KOOP EEN
BOOTCAMP
RITTENKAART!
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maanden
sporten
maanden
betalen
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V@487
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T9V6u9fVVV6
info@debrugactive9nl
www9debrugactive9nl

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Fons Bosman

heden om dit of iets gelijkwaardigs te realiseren. Een eerste steuntje hebben we van de gemeenteraad ontvangen,
door de toezegging van een mooi bedrag in de Voorjaarsnota. Maar het is zeker nog niet genoeg. We gaan in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden om
te horen wat de bewoners ervan vinden. Elders in dit blad
leest u daar meer over.
Verder gaat de gemeente onderzoeken of de mogelijkheden voor middenstanders om nieuwe activiteiten te ondernemen kan worden verruimd.

Het Dagelijks Bestuur en de commissies van de Wijkraad
hebben diverse onderwerpen in behandeling en we willen
u graag hiervan met dit artikel op de hoogte brengen.
In de komende maand zal extra aandacht aan de punten
uit het WijkActiePlan 2014-2016 worden besteed. Met name
het starten van een burendienst heeft grote aandacht van
de Wijkraad en wij hopen dan ook dat de senioren hiermee voortvarend aan de slag gaan. Want het onderwerp
burenhulp betreft niet alleen de senioren in Brandevoort,
die zich tot taak hebben gesteld meer op dit gebied te willen gaan ondernemen, maar ook alle andere bewoners van
onze wijk. Meer aandacht voor elkaars buren verhoogt de
kwaliteit van leven in de wijk en leidt vaak tot leuke en interessante contacten. In de BC van februari is onder de titel
Wonen op Maat aandacht gevestigd op het idee om meer
levensbestendige woningen te realiseren. Dit past natuurlijk ontzettend goed in het beleid van de regering om er
naar te streven dat mensen langer in hun eigen huis blijven
wonen. Hierop zijn een aantal reacties ontvangen die nu
nog verder worden onderzocht.

Wijkbezoeken B&W
Het College van B&W heeft besloten dat zij elke maand een
wijk in Helmond gaat bezoeken. Dat betekent dat iedere
wijk elk jaar een bezoek mag verwachten van het voltallige
college, waarbij burgemeester en wethouders circa drie
uur in de wijk aanwezig zijn. Het is nog niet bekend wanneer Brandevoort aan de beurt is. Als iemand een leuk idee
heeft hoe we een dergelijk bezoek kunnen invullen, dan
horen wij dat ook graag.

Verlevendiging winkelcentrum
Binnen de Werkgroep Winkelcentrum is gesproken over de
mogelijkheid op De Plaetse en met name op het pleintje
voor de OBS speelmogelijkheden voor kinderen te realiseren. De gemeentelijke landschapsarchitect heeft voorgesteld om een bijzonder mooi in de wijk passend speeltoestel te plaatsen, in de vorm van een ouderwetse carrousel.
Maar dat ding is best duur. Wij zoeken nu naar mogelijk-

Loop eens binnen bij de Wijkraad
Wist u trouwens dat alle bijeenkomsten van de Wijkraad
altijd openbaar zijn? Wilt u iets mededelen of ergens
iets over weten? Dat kan. De Wijkraad komt elke dinsdag
in de even weken bijeen in ’t Brandpunt. Voorafgaand
aan elke vergadering is er een inloopmoment van 19.30
tot 20.00 uur. Meld u eens aan voor een bezoekje via
wijkraad@brandevoort.org.

Gypsy jazz in de wijk
Op 4 juli is er weer de jaarlijkse Kennedymars die ook door
onze wijk gaat. Een flinke uitdaging voor de wandelaars.
Al enkele jaren op rij organiseert Bistro Ter Plaetse iets
bijzonders tijdens dit evenement. Na een succesvolle muzikale avond afgelopen jaar, zal ook dit jaar een leuke en
goede band zorgen voor een gezellige en muzikale avond.
Vanaf 20.30 uur zal het Cravat Quartet zijn repertoire ten
gehore brengen dat bestaat uit gypsy jazz. Perfect voor
een ontspannen en zwoele zomeravond. Cravat Quartet is
een begrip in de zigeunermuziek. Het kwartet speelt zeer
swingende muziek van onder andere Django Reinhardt.
Deze muziek is misschien bij een groter publiek bekend

van het Rosenberg Trio. Het zal een waar gitaarspektakel
worden met sfeervolle liedjes.
U kunt deze avond luisteren naar deze topartiesten en natuurlijk mag er mee geswingd worden. Ook is het mogelijk
om heerlijk te dineren of gewoon gezellig te borrelen.
Bij slecht weer zullen we zorgen voor een grote tent, zodat
u lekker droog kunt genieten.
Maar we hopen natuurlijk op prachtig weer, zodat u heerlijk
aan het water kunt vertoeven.
Iedereen is van harte welkom. In verband met de voorbereidingen hebben we deze dag een aangepaste openingstijd. We zullen om 18.00 uur onze deuren openen.
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KANTELBERGBOUW
KLUS & BOUWSERVICE

ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUWING PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND
TIMMERWERK T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74
SCHILDERWERK WWW.KANTELBERGBOUW.NL

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

Van ontwerp tot realisatie

Bollenhoeve 9 Helmond
06-19702668 www.cortenstijl.nl

• advies en ontwerp
• aanleg en onderhoud

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

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

Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Cortenstijl adv BC.indd 1

12-03-15 10:05

www.BBig-Design.com

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

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

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

www.landvanoz.nl

Veilig op pad met de
elektrische fiets
Op dinsdag 14 juli 2015 organiseert de Stichting LEVgroep
in en om sportpark Brandevoort een cursus voor bezitters
van een (elektrische) fiets.
Nederland is een echt fietsland. Kijk alleen al maar naar
het feit dat er meer fietsen in Nederland zijn dan inwoners.
Een aantal jaren geleden is er een nieuw type fiets bijgekomen dat nu flink aan populariteit wint: de elektrische fiets.
In principe is de elektrische fiets hetzelfde als een gewone
fiets, alleen de elektrische fiets is uitgerust met een elektrische hulpmotor. Deze hulpmotor ondersteunt de fietser
bij het trappen tot een snelheid van ongeveer 25 km/u. De
elektrische fiets is geruisloos en tegenwoordig vrijwel niet
te onderscheiden van een gewone fiets.
Naarmate men ouder wordt, neemt het reactievermogen
en de fysieke conditie af, met als gevolg dat het minder
gunstig uitpakt met de hogere snelheden op de elektrische fiets. Met het oog op de toenemende vergrijzing én
de opkomst van de elektrische fiets, is er extra aandacht
nodig voor ouderen op de elektrische fiets. Verder hebben
ook medeweggebruikers minder tijd om te reageren op de
snelle elektrische-fietsgebruikers.

Gezellige en leerzame dag
Onze elektrische fietsinfodag is niet alleen leerzaam, maar
ook gezellig. Na het ontvangst met koffie en thee, neemt u
deel aan het programma. Tussen 9.00 en 16.30 uur staan
diverse onderdelen op het programma. Denk hierbij aan
verkeersvoorlichting, verkeerskennisquiz, e-bike voorlichting door de fietsenspecialist, fysieke gesteldheid, het oefenparcours, de rit door de omgeving en tussendoor een
verzorgde lunch .
De kosten voor deelname aan deze cursus zijn €12,50 te
voldoen bij binnenkomst op dinsdag 14 juli. De kosten zijn
zo laag mogelijk gehouden dankzij de financiële ondersteuning van de gemeente Helmond.
U kunt zich tot 1 juli aanmelden voor deze cursus bij de
Stichting LEVgroep. Telefonisch: 59 89 89 of per e-mail:
patricia.jongen@levgroep.nl. Vermeld uw naam, adres en
telefoonnummer onder vermelding deelname e-bikecursus 2015. Na aanmelding ontvangt een bevestigingsbrief
van de Stichting LEVgroep.
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Madelon Janssen
Tea Bijlsma
Cijnsbeemden 2, 5706 NP Helmond
Mobiel: 06-29574376, E-mail: info@deinstallatieman.nl

Nefit TrendLine HR-ketel
nu extra voordelig!
AK

Met 7 jaar
garantie!

TIE

●
●
●

!

Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350

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

ERKEND
INSTALLATEUR

www.deinstallatieman.nl
GROOTSTE CORTINA DEALER VAN DE REGIO

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

78.11.22
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

www.taxicentralebrandevoort.nl
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NIEUW ADRES:

BUDGETFIETSEN MIERLO
Dorpsstraat 100 5731JK MIERLO
Tel:0492-663694 www.budgetfietsen.nl

Senioren Brandevoort
tekst: Holke Flapper

Naar aanleiding van het verhaal van Lonneke Marazci van
de SP hebben we gediscussieerd over de vraag hoe we de
uitvoer van de WMO kunnen volgen. Het voorstel dat hieruit
gekomen is, is dat we in het najaar een uitnodiging aan de senioren in Brandevoort doen om de stand van zaken te horen.

WMO
Via de VBOB/VBOH (gezamenlijke ouderenbonden) zijn
enkele cliëntondersteuners opgeleid, maar van hen zijn er
twee inmiddels gestopt. Dit betreuren wij aangezien deze
vorm van hulp voor veel ouderen van groot belang is gezien de vele onduidelijkheden rondom de WMO. Momenteel is één cliëntondersteuner beschikbaar en zijn er drie in
opleiding. Er bereiken ons verhalen dat mensen een brief
ontvangen en voor vijftig procent gekort worden op de
huishoudelijke hulp zonder dat er een zogenaamd keukentafelgesprek heeft plaatsgevonden. Juist dit is een onderwerp dat door de cliëntenondersteuners wordt opgepakt
aangezien iedereen recht heeft op een gesprek en tevens
desgewenst op een begeleider/adviseur.
Om de WMO op de voet te volgen is Iet Heystee bereid de coördinatie binnen de Senioren Brandevoort
op zich te nemen. Wie dus vragen of opmerkingen op
dit gebied heeft kan een mail sturen aan Iet Heystee:
iet_heystee@hotmail.com of telefonisch op 06 108 520
48. We willen Iet bedanken voor haar bereidheid zich op dit
zeker niet eenvoudige gebied in te willen zetten.

Rondleidingen door Brandevoort
Enthousiaste verhalen over de rondleidingen doen de
ronde. Door de werkgroep zijn inmiddels al drie rondleidingen gegeven en er zijn een aantal rondleidingen gepland. Er wordt nu €5,- per persoon gevraagd, voor koffie
met gebak in ‘t BrandPunt en een kleine kostenopslag. De
rondleiders zijn allen vrijwilligers. Er wordt gewerkt aan
meer variatie in de rondleidingen. Vaste onderdelen zijn
in ieder geval een bezoek aan ’t BrandPunt en de Kunstkamer.
Kunstkamer
Het aantal bezoekers aan de Kunstkamer neemt toe en
de reacties zijn positief. Er wordt nog gewerkt aan meer
variatie in exposities en aan meer zichtbaarheid van de
onderdelen historie en wijkinformatie die nu nog niet helemaal goed uit de verf komen. De volgende maand is er
wisseling van exposerende kunstenaars. Er worden nog
sponsoren gezocht om de exploitatie blijvend mogelijk te
maken.
Ouderensoos
De suggestie is gedaan een ouderensociëteit te starten
in ’t Brandpunt van 10.00 tot 12.00 uur. Een geheel vrijblijvende manier om elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie of thee. Wie zin heeft gaat ernaartoe
en is van harte welkom.

G1 schittert
Op 30 en 31 mei organiseerde Helmond Sport en haar
hoofdsponsor Vlisco weer het jaarlijkse voetbalweekend
voor G-spelers. Dit zijn kinderen tussen de acht en vijftien jaar met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
In totaal hadden bijna honderd spelers uit de regio zich
aangemeld. Voor het eerst waren hier ook zes spelers van
het nieuwe G1 team van SV Brandevoort bij aanwezig. De
spelers werden hierbij samen met zes spelers uit Heythuysen ingedeeld in het team met de naam Helmond Sport.
Toepasselijk kregen alle spelers een nieuw voetbaltenue in
de kleuren rood-zwart aangeboden van de hoofdsponsor.
Zo waren ze duidelijk herkenbaar.
Op zaterdag waren er diverse voetbalspellen opgezet en
waren de voorrondes van het penalty schieten. Helaas was
er af en toe wat regen maar dat mocht gelukkig de pret
niet drukken.

Op zondagmorgen was er eerst een gezamenlijke warming-up door de trainer van Helmond Sport, waarna deze
samen met enkele van zijn spelers en assistenttrainers
clinics verzorgde. Hierna was er nog de gelegenheid om
handtekeningen te verzamelen van de spelers. Op het einde van de ochtend vertrok de hele stoet naar het stadion
van Helmond Sport. Daar werden op het hoofdveld onder
toeziend oog van de ouders en andere supporters wedstrijdjes gespeeld met als afsluiting het nemen van strafschoppen. Vermoeid maar allen met een tevreden blik op
hun gezicht keerden we huiswaarts!
Ben jij tussen de acht en vijftien jaar en wil jij graag voetballen, maar is een regulier team geen optie, kom dan zeker eens bij ons kijken of een paar keer meedoen. na de
zomer starten we weer. Info gvoetbal11@gmail.com of informeer bij SV Brandevoort.
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VAATWASSER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

BEL DIRECT

0492 539405

Hoofdstraat 105

5706 AK Helmond

Tel 0492 539405

info@woutvanvlerken.nl

www.electroworldwoutvanvlerken.nl
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Leerlingen Carolus
sporten buiten

Nu de zon weer schijnt, het gras groener wordt en de
dagen lengen, gaan de leerlingen van het Carolus Borromeus College naar buiten om te sporten. In de maanden mei, juni, juli en de weken na de zomer- tot aan de
herfstvakantie sporten onze leerlingen op de sportvelden van het Sportpark. Het Sportpark biedt volop mogelijkheden. Er is een kunstgrasveld waarop gerend, gehockeyd en gevoetbald kan worden. De basketbalveldjes
en de beachvolleybalvelden worden volop ingezet en er
is alle gelegenheid om aan atletiek te doen. Verder zijn
de gewone velden natuurlijk voor alle gymactiviteiten
inzetbaar.

Op 13 juli, 15 juli en 17 juli staan de sportmiddagen gepland. Tijdens deze sportdagen spelen de leerlingen
onderlinge wedstrijdjes: basketbal, voetbal, zitvoetbal,
beachvolleybal en frisbee. De winnaars zullen met een
mooie prijs naar huis gaan.
In het nieuwe schooljaar gaan leerlingen van klas 4 van
het Carolus weer een sportdag organiseren voor de leerlingen van de basisscholen uit de wijk. Dat wordt vast
een mooie happening. Wij hopen dat u kunt genieten
van de sportende leerlingen en wij wensen u een sportieve zomer toe.
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Praktijk voor mondhygiëne
Lilian Schouten

tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops

Lilian Schouten is in 1961 in Spijkenisse geboren en ze blijft
enig kind. Al op heel jonge leeftijd wordt bij haar de diagnose doofheid gesteld. Mede daarom verhuist het gezin
naar Rotterdam, omdat daar de faciliteiten voor dove kinderen optimaal zijn. Ze gaat in deze stad naar de kleuteren lagere school en stroomt daarna door naar de mavo
voor slechthorenden in Rotterdam. In haar verdere carrière
laat ze steeds zien zich niet door haar beperking te laten
hinderen en bovendien over veel doorzettingsvermogen te
beschikken.

Een mensenmens
Na het behalen van het mavodiploma kiest ze voor een
‘normale’ opleiding tot medisch analiste. In 1987 behaalt
zij ook hiervoor het felbegeerde papiertje. Daarna zoekt
en vindt ze in Rotterdam een baan als medisch analiste.
Ze blijft in deze job maar een paar maanden werken. Als
zogenaamd mensenmens komt ze er al snel achter toch
meer met mensen te willen werken en gaat daarom verder studeren aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling
tandheelkunde, voor de opleiding tot mondhygiëniste. Na
het behalen van haar diploma vindt ze een baan bij een
orthodontistenpraktijk in Haarlem.
Dit werk doet ze met hart en ziel en ze beleeft vooral veel
plezier aan het werk met kinderen - op het gebied van beugels. Deze periode omschrijft Lilian als zeer leerzaam, zowel op haar vakgebied als op het menselijke vlak. Dan krijgt
ze een relatie met een partner die in Eindhoven woont en
in 1992 gaat ze daar met hem samenwonen. Ze krijgt in de
wijk Woensel een baan bij een grote groepspraktijk voor
paradontologie*. Hier blijft ze een kleine vijf jaar. En ook
hier doet ze enorm veel ervaring op. Tegelijkertijd werkt ze
nog in meerdere tandartspraktijken.

Een eigen praktijk
Haar relatie loopt ten einde en Lilian gaat zich geheel
wijden aan haar ultieme doel: het starten van een eigen
praktijk. Een droom die ze in 1992 verwezenlijkt, want
dan begint ze in Deurne voor zichzelf. Haar bedrijf krijgt
de naam Praktijk voor mondhygiëne Lilian Schouten. Ze
werkt met hart en ziel in haar eigen bedrijf en in 2006
verhuist ze naar een grotere ruimte met twee behandelkamers in een gezondheidscentrum. Dit is nodig vanwege
de hoeveelheid werk. Daardoor heeft ze ook personeel en
andere collega-mondhygiënistes nodig. In 1995 ontmoet
ze Vincent Knoops, ze krijgen een relatie en nog in dat-

zelfde jaar gaan ze samenwonen. Ze trouwen in 1999 en
in 2000 wordt hun relatie bekroond met de geboorte van
hun zoon Maurice.

Verhuizen naar Brandevoort
In deze periode wonen ze in Tongelre in Eindhoven. Van
hieruit maken ze in hun vrije tijd geregeld fietstochtjes en
zo komen ze toevallig in 2002 een keertje in Brandevoort
terecht. Ze vinden het hier meteen zo leuk dat ze zich laten
inschrijven voor een woning. Hun wens wordt al snel gehonoreerd, want ze worden ingeloot aan de Bentbeemden 3.
In 2003 start Lilian, op hun nieuwe woonadres, ook een
tweede praktijk voor mondhygiëne.
De praktijk blijft groeien
Sinds de start van haar praktijken in Deurne en Helmond is het totale personeelsbestand inmiddels uitgegroeid tot acht personen. Niet in de laatste plaats met
hulp van haar echtgenoot Vincent die, samen met Lilian,
de managementactiviteiten voor zijn rekening neemt
naast zijn eigen werkzaamheden als beroepsfotograaf
(www.knoopsfotografie.nl).
In 2013 behaalt ze haar bachelor diploma als mondzorgkundige. Deze opleiding duurt een jaar en ze moest daarvoor een aantal certificaten halen en een afstudeerscriptie schrijven. Door de steeds groter wordende praktijk
en door de groei van het personeelsbestand moest er in
Deurne een grotere praktijkruimte komen. En na een grondige verbouwing is deze sinds een aantal weken nu helemaal klaar. Ze hebben hier onder andere de beschikking
over twee behandelkamers, sterilisatieruimte, receptie
en kantine. De praktijk van Lilian is te vinden op de site:
www.lilian-schouten.nl, schoutenlilian@planet.nl. Het algemeen telefoonnummer, zowel voor Deurne als Helmond
is 0493 32 15 44.
Kwaliteit staat voorop
Als een kroon op haar werk wordt ze in 2014 landelijk genomineerd als mondhygiëniste van het jaar. Voor haar is
en blijft het voornaamste om kwalitatief goed werk te leveren en dit streven blijft haar prioriteit voor de toekomst. Uiteraard vindt ze het prima dat haar bedrijf in de toekomst
verder wordt uitgebreid, maar voor haar blijft toch het allerbelangrijkste, handhaving van de kwaliteit!
*Paradontologie is een differentiatie binnen de tandheelkunde
die zich richt op de steunweefsels van tanden en kiezen.
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Wij verkopen geen zandkastelen,
maar wel huizen!

Heeft u verkoopplannen? Maak dan gebruik van onze leuke zomeractie!
Stuur ons de ansichtkaart (of mail helmond@woonplezier.nl) voor een gratis adviesgesprek.
Verkoopt u via ons dan ontvangt u gratis deze mooie Rivièra Maison Strandtas.
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Stuur uw ansichtkaart naar: Antwoordnummer 1072, 5700 WB Helmond
Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vemelden.
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Ladies’ night
voor Brazilië

Graag wil ik u iets vertellen over de stichting SOLidariedade in Brazilië waar ik als vrijwilliger bij betrokken ben.
Wij - mijn man Bram en ik en onze twee dochtertjes Pip
en Guusje van acht en zeven jaar - wonen al bijna zeven
jaar met heel veel plezier in Brandevoort. Sinds vorig jaar
februari vertoeven we in verband met het werk van Bram
tijdelijk in het zuiden van Brazilië, in Porto Alegre. Tot ongeveer midden 2017 zullen we hier blijven en in principe keren
we dan weer terug naar Nederland.

Grote verschillen met Nederland
Het is een bijzondere ervaring om dit avontuur mee te mogen maken en je merkt dan uiteraard ook veel verschillen
op. Mensen wonen hier in condominiums, achter hekken
en de kinderen spelen niet op straat. Naar school fietsen is
er niet bij, want dat is veel te gevaarlijk en niet te doen vanwege de steile wegen over de heuvels. Wat ons het meeste
opvalt, is het verschil tussen arm en rijk. Er zijn mensen
die met verschillende bedienden in huis wonen en er zijn
gezinnen die in golfplaten huizen van tien vierkante meter
bivakkeren, zonder stromend water of elektriciteit, en bij
wie de oudere kinderen op de jongsten moeten passen,
omdat de ouders met het openbaar vervoer anderhalf uur
heen en anderhalf uur terug moeten rijden om in de stad
te werken.
Onze dochtertjes zitten op een internationale school en
krijgen de kans veel te leren en zich te ontwikkelen. Het
is schrijnend te zien dat kinderen van dezelfde leeftijd een
paar kilometer verderop niets van dit alles hebben. De
meeste kinderen zijn overgeleverd aan overvolle openbare
scholen zonder lesmateriaal en krijgen les van ongekwalificeerde, vaak ongemotiveerde, leraren.

tekst: Noortje van den Heuvel-Relou

Hulp voor kansarme kinderen
We hebben twee Nederlanders ontmoet, Anouk Cleven en
Mark Fijen, die een stichting hebben opgericht voor kansarme kinderen tussen vier en achttien jaar, SOLidariedade. Deze organisatie probeert door kennisoverdracht het
verschil te maken. De kinderen worden voor school en na
school in twee jeugdcentra in Porto Alegre opgevangen. Ze
worden geholpen met hun huiswerk, krijgen computerles,
individuele begeleiding, Engelse les en gewoon de aandacht en zorg die ze thuis vaak niet krijgen. Ze krijgen een
maaltijd en de mogelijkheid om te knutselen en te sporten.
Het gaat dan echt om kinderen van wie de thuissituatie het
schrijnendste is: waar bijvoorbeeld drugs en criminaliteit
in het spel zijn, er sprake is van eenoudergezinnen, of er
überhaupt geen ouders meer zijn.
Ladies’ night voor het goede doel
Om de stichting te steunen vindt er op donderdagavond
2 juli een Ladies’ night plaats in het Lavans stadion van
Helmond Sport. Een kaartje kost €25,- inclusief hapjes en
drankjes. Er is een loterij waarbij mooie prijzen te winnen zijn
en natuurlijk gaat iedereen naar huis met een goodie bag. Er
zijn vijfenvijftig stands met fantastische deelnemers, onder
wie ook een aantal uit Brandevoort: Pink Cherry, Rebel Lady,
BinnenPret Wonen, Decorieur, Pracht & Sjaal, Yoga en Chai
Chi van studio Marychi, GezondMetBettina, Hartwerkplaats
en nog vele anderen. Tevens zijn er acht verschillende
workshops, De Brandeleros komen optreden en geven een
sambapresentatie. Kortom, we hebben gewoon super veel
mooie en enthousiaste deelnemers die ervoor willen zorgen
dat het de dames aan niets ontbreekt die avond. Voor meer
informatie over de Ladies’ night en de deelnemers kunt u
kijken op www.solidariedade/ladiesnight.
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Professionele verf voor een scherpe prijs!

€ 66,50

€ 40,65

€ 69,90

€ 49,95

€ 50,70

€ 53,40

€ 76,50

€ 53,10

€ 50,50

€ 39,35

€ 53,95

€ 58,70

€ 65,70

€ 37,90

€ 69,50

€ 52,30

Wij mengen uitsluitend met originele kleurpasta’s!
Prijs per liter exclusief € 2,50 mengkosten.
Actieperiode t/m 29 augustus 2015.

Mierloseweg 86, 5707 AP, Helmond
(0492) 53 50 66, www.driessendeverffabriek.nl

DRI15 - 008 Adv. ED_180x132_10062015.indd 1

10-06-15 10:37

Actief in Mierlo, Brandevoort,

Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout

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

Hooggeëerd publiek…
tekst: Marloes Kuyten

Op maandag 20 juli breekt de leukste week van het jaar
weer aan voor de Brandevoorter jeugd: de Kindervakantieweek! Voordat het echt zo ver is, staat er nog een aantal
belangrijke zaken op ons ‘to-do’-lijstje.
Op woensdag 8 juli vindt de informatieavond plaats voor
alle ouders van deelnemers aan de KVW. Plaats van handeling is zoals elk jaar de grote zaal van ‘t BrandPunt.
We werken weer met drie groepen. Kijk dus goed in de
uitnodiging(en) die je hebt gekregen om hoe laat je er moet
zijn voor jouw kind(eren). Tijdens de infoavond worden alle
afspraken rondom de KVW even doorgenomen, het programma wordt nader toegelicht en uiteraard maken we
bekend waar we op woensdag tijdens het uitje heen gaan.
De avond is tevens een mooie gelegenheid om de andere
begeleiders van het groepje van jouw kind te treffen. Zorg
dus dat je aanwezig bent.
Een ander punt op ons ‘to-do’-lijstje is het autovrij maken

van ons festivalterrein. De hele week staat in het teken van
Circus en we krijgen daarvoor hulp van ware circusartiesten! Op vrijdag wordt het Hertogsveld omgetoverd tot festivalterrein met, natuurlijk, een grote tent voor het Magic
Festival! Om dat allemaal soepel te laten verlopen, verzoeken we omwonenden die hun auto, camper of aanhanger
hier hebben staan, deze voor vrijdag 24 juli om 7.00 uur ’s
morgens te verplaatsen. Op het terrein kan ’s avonds, na
afloop van de Midzomeravond, weer geparkeerd worden.
We hopen op jullie medewerking.
Uiteraard zijn alle omwonenden, ouders, grootouders en
andere familie van deelnemers van harte welkom op onze
Midzomeravond, de afsluiting van de Kindervakantieweek
op vrijdagmiddag, van 17.00 tot 19.00 uur op ons Magic
Festival-terrein. Komen jullie gezellig een hapje mee-eten
en een drankje drinken? Wij hebben er in elk geval weer
heel veel zin in!

Het stopt

tekst: Marc Dekkers

Wat zou het mooi zijn als we zaterdag 31 oktober Brandoween, Halloween in
Brandevoort, kunnen vieren. Jarenlang heeft een hecht team van bewoners tijd en
energie gestoken in het Halloweenevenement, waar elke keer zo’n 2500 mensen
aan deelnamen. Als zich voor 5 juli geen nieuwe teamleden aanmelden, dan stopt
deze activiteit en was 2014 de laatste editie.

In de voorgaande BC plaatste de organisatie een noodkreet voor versterking van het team. Die oproep heeft
slechts twee reacties opgeleverd. Volgens de organisatie
zijn het enthousiaste kandidaten, maar twee is te weinig.
Ze zoeken nog drie mensen die er energie en tijd in willen steken om iets moois voor de wijk en vooral de kinderen en jeugd te organiseren. De organisatie is niet specifiek op zoek naar mensen met een bepaalde expertise.
Het takenpakket is breed en kan al naar gelang worden
verdeeld over de teamleden. Denk aan bijvoorbeeld het
creëren van het thema en programma, werven van sponsoren, verzorgen van de publiciteit, en het betrekken van
bewoners en theater- en muziekverenigingen en dergelijke
bij het inrichten en decoreren van de straten en pleinen.

heeft om het grootste Halloweenevenement van de regio
te organiseren, of ben je zelf zo iemand? Stuur dan een
mail naar halloween@brandoween.org.

De organisatie heeft tal van ideeën voor het evenement,
maar omdat het budget heel beperkt is, wordt creativiteit
en gezamenlijke inspanning heel belangrijk. En daarvoor
zijn enthousiaste mensen onmisbaar. “Het is ook goed om
eens in de zoveel tijd nieuwe teamleden te krijgen,” aldus
de organisatie, “dat zorgt voor nieuwe energie, nieuwe
contacten, nieuwe ideeën.” Dus ken jij iemand die interesse
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Reis door de
wereld van wijn!
Wilt u als liefhebber of professional uw kennis van wijn uitbreiden? De nieuwe cursussen voor het najaar 2015 staan
op de website karinlips.nl.

CURSUSAANBOD
Wijnvignet (SWEN-1): 2 avonden

• praktijk met twee
enthousiaste
en ervaren
verloskundigen

Wijnoorkonde (SWEN-2): 5 avonden
Wijnbrevet (SWEN-3): 10 avonden

LOCATIE /DATA

• overdag en ‘s avonds
spreekuur

Helmond en Mierlo
Najaar 2015

• echoscopie in eigen
praktijk

Informatie/aanmelding:
WWW.KARINLIPS.NL
karin@karinlips.nl
06 21 81 30 48
Ook op

• informatieavonden
• kinderwensspreekuur

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

Green egg
grill & wine
Mierloseweg 5

All-Day-Sunday

5707 AA Helmond
T 0492 544415

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

Elke zondag onbeperkt, onbezorgd
en eindeloos genieten van de
Big Green Egg voor maar 25,-

Echtscheiding
Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht

Restaurant op Suyt
Scheepsboulevard 2
5705 KZ Helmond
(0492) 870055
info@opsuyt.nl
www.opsuyt.nl

braakmanadvocaten.nl

DK_241

Strafrecht

DK_241_170x226mm_Adv_All-Day-Sunday_OpSuyt.indd 1
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Mag ik wat minder stress?!
foto: Rianne van Lierop

Groen, ik houd van groen. Je raakt er minder gestrest door.
Dus als er in de straat planten bijkomen dan zal je mij echt
niet horen klagen. Dus waarom zou ik er een probleem van
maken als die boom voor mijn huis wordt vervangen door
een nieuwe met ook nog wat leuke plantjes eromheen?
Het hele project kost per slot voor dit deel van de wijk maar
e450.000,-. Het is - nu was - eigenlijk een prima boompje
dus van mij hoefde het eigenlijk niet.
Mijn buurtjes waren er vol van; hadden we dat geld niet
beter kunnen besteden aan iets anders in onze stad, een
stad waar voedselbanken druk bezocht worden. Zelfs via
de App hele conversaties, met als gevolg boze buurtjes
die uit de App stapten... Gelukkig is dat nu weer bijgelegd,
maar hoezo minder stress?
Als goede wijkbewoner bezocht ik natuurlijk de voorlichtingsavond en het lukte een paar buurtjes om er nog een
boom bij te praten. Mooi gedaan! En toen begon het project. Binnen luttele seconden werd de vertrouwde boom
in de versnipperaar tot zaagsel verwerkt. Hadden ze die
boom een week geleden niet nog staan snoeien?
Hekjes eruit, kuiltje graven, stenen vervangen, nieuw
boompje geplant en hekjes weer erin. Het duurde even maar dat is altijd bij mooie creaties - maar ach de kids hebben heerlijk kunnen genieten van de ontstane zandbakken.
Maar ben ik nu blij? De boom is verschoven naar een ander plekkie en ik heb ineens meer blik voor de deur staan.
Bij het achteruitrijden rijd ik steeds bijna tegen dat ijzeren
hekje aan. En behalve het onkruid kunnen de plantjes al die
spelende kinderen en de droogte van de afgelopen tijd niet
aan. En dan hebben we het nog niet over de schaalgrootte.
Ik heb vier bakken in de straat. Eén bak de breedte van de
stoep en twee tuinen lang. Ofwel, ik en mijn kids, moeten
elke keer van de stoep af, wat niet echt bevorderlijk is voor
de veiligheid. En met die rolstoel is dat toch wel echt een
gehannes. Dus meer groen, maar hoezo minder stress?!
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advertorial

In één dag
brand new
Het is 5 juni en ze weet het echt nog niet. Conny Merks zal vanochtend door Simon,
haar partner, met een smoes worden meegenomen. Op het programma staat een
verwendag.
Mahran Merks meldde haar moeder hiervoor aan. Zoals er nog veel andere aanmeldingen werden ontvangen. Dat maakte de keuze er niet gemakkelijker op, maar het
is goed te constateren dat het initiatief wordt omarmd.
Het is een mooie dag, die vrijdagochtend. De thuiszorg die Conny zo hard nodig
heeft, is voor die dag anders geregeld, Mahran mag van haar werkgeefster later
beginnen en het team staat klaar. Als ze weggaan vraagt Conny aan Simon of ze
zonnebrandcrême mee moet nemen… “Doe maar,” zegt Simon. Maar vijf minuten
later staat ze in de winkel bij Boutique4more.
Overmand door emoties is ze, Conny, en dat mag. Het is ook nogal wat. Haar dochter heeft een kaart voor haar geschreven waarin ze mama uitlegt waarom ze haar heeft aangemeld. Langzaam aan starten we de dag op. Ingrid van
Fotostudio Joy zal eerst wat foto’s maken maar dan vertrekt ze, op naar de eerste afspraak bij Praktijk KI-MA voor een
ontspanningsmassage.
Omdat Conny aan haar rolstoel gebonden is vanwege haar ziekte MS, is er vervoer voor de hele dag geregeld. Daar gaat
ze, afscheid nemen van Simon en dochter Mahran valt zwaar.
Een gesprek met Patricia Beumer van Hartwerkplaats. “Je hart luchten, met pijn, gemis en lichtheid zodat de liefde kan
stromen,” zegt Patricia. Aan het einde van deze mooie ontmoeting kiest Conny haar symbool voor bescherming, liefde
en overgave. Met een dankbaar afscheid: “Dankjewel Patricia, ik hou van je.” Er is ontroering en een geraakt hart. Maar
Conny laat ook zien dat ze over een gezonde dosis humor beschikt. Dat vindt ze belangrijk, dat er ook nog gelachen
wordt. Schoonheidssalon Inessensa zorgt voor de make-up, lekker lunchen bij Cafetaria Brandevoort, en de voetjes laten
verwennen bij Pedicure Jolanda. Conny is dan al erg moe maar ze houdt vol!
Vervolgens naar de kapper. Bij Kapsalon De Veste is ze in goede handen: beetje knippen en een pittig kleurtje naar de
nieuwste zomertrend. Tot slot wordt Conny weer teruggebracht bij Boutique4more. Om haar zich niet al te veel te laten
inspannen, is er al wat voorwerk verricht, maar dat het zo snel zou gaan… Ja hoor, de eerste set krijgt al meteen haar
goedkeuring. Al het andere laat Simon nog zien maar nee, ze weet het zeker, dit is het.
Dan volgen er nog enkele cadeautjes. Een volle boodschappentas van Jumbo Supermarkten, een cadeaubon van Studio
Marychi voor een speciaal aangepaste ontspanningsles en een bon van Per Manus voor een behandeling, ze mag zelf
kiezen welke.
Een laatste foto buiten, het is erg warm, met Simon en Mahran en dan zit de dag er bijna op. Nog even volhouden, want
ze mag gaan dineren bij Restaurant Liverdonk. En dat kan dan lekker buiten op het terras. Als een delegatie van het team
haar een uur later gaat opzoeken zit ze samen met Mahran te genieten. “Bloemen voor mij? Nee hoor, het is al zoveel
geweest, zet ze maar bij jou in de winkel, die kan ik echt niet aannemen!” Jawel Conny, Seringe heeft dit boeket echt voor
jou gemaakt, en voor niemand anders.
Het Brandnewomanteam wil graag iedereen bedanken voor de aanmeldingen. De volgende Brandnewoman verwendag
zal plaatsvinden begin november, graag tot dan.
Boutique4more, www.boutique4more; Cafetaria Brandevoort, www.cafetariabrandevoort; Catalini Calzature,
www.catalini; Fotostudio Joy, www.fotostudiojoy; Hartwerkplaats, www.hartwerkplaats; Jumbo Supermarkt,
www.jumbo.com; Kapsalon de Veste, www.kapsalon-deveste; Pedicure Jolanda, www.pedicurejolanda.com; Per Manus Natuurgeneeskundige Therapie, www.permanus; Praktijk KI-MA, www.ki-ma; Restaurant Liverdonk, www.liverdonk; Schoonheidssalon Inessensa, www.inessensa; Seringe - bloemen en meer, www.seringe; Studio Marychi,
www.studiomarychi.
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Wereldfestival
Fiesta Mundial

Culturen uit de hele wereld komen samen op zondag 28
juni in winkelcentrum Brandevoort. Dan gaat de eerste
editie van het zomerse wereldfestival Fiesta Mundial van
start. Het festival is voor jong en oud en een initiatief van
de winkeliersvereniging.
Met de zomervakantie in aantocht maak je tijdens Fiesta
Mundial kennis met gerechten uit alle hoeken van de wereld en kun je genieten van verschillende dansstijlen. Er is
een markt waar standhouders uit diverse landen samenkomen. Daarnaast staan op twee podia muzikale optre-
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dens klaar met Indonesische en Afrikaanse invloeden. “We
zijn trots op onze mooie wijk en het bijzondere karakter
van het winkelcentrum. Daarom organiseren wij, en vele
anderen, hier diverse evenementen,” aldus Jet Uijen, secretaris van de winkeliersvereniging. Vorige maand organiseerden we nog een kunstmarkt en nu brengen we met
Fiesta Mundial zang, dans, hapjes en wervelende shows
uit de hele wereld naar onze wijk.
Kortom, er is van alles te beleven in ons winkelcentrum.
Het evenement vindt plaats van 11.00 tot 17.00 uur en de
winkels zijn open. Kom je ook?

Nationale Tuinweek
tekst: redactie / foto: Vincent Knoops

Tuinvereniging Groei & Bloei Helmond e.o. organiseerde
van 13 tot en met 20 juni 2015 voor de tweede keer de Nationale Tuinweek met als thema ‘Water in en om de tuin’. Het
doel van dit initiatief was om meer mensen te enthousiast
te maken voor tuinieren. Op donderdag 11 juni gaven deltacommissaris Wim Kuijken, burgemeester Elly Blanksma en
televisietuinman Lodewijk Hoekstra op originele wijze het
startsein van de Nationale Tuinweek onder de Markthal.
Onder het motto ‘Tegel eruit, plant erin’ legden Blanksma
en Hoekstra tevens de laatste hand aan een nieuwe geveltuin aan de Neerwal. Onder de Markthal was ook nog een
groene minimarkt.

Vergroenen van de stad
Het is belangrijk dat steden uit meer bestaan dan alleen
stenen. Groen komt niet alleen de leefbaarheid ten goede,
maar is bijvoorbeeld ook belangrijk voor de waterhuishouding. Door veranderingen in het klimaat komen er vaker
heftige regenbuien en hoge temperaturen voor. Beplanting helpt bij een goede waterafvoer, want groen neemt

veel water op waardoor overstromingen worden voorkomen. Groen brengt ook verkoeling en zorgt voor demping
van geluid. Daarom is het ook belangrijk dat tuinen niet
verstenen. Voorts zijn vlinders en bijen natuurlijk ook gebaat bij voldoende bloemen.

Groenmarkt
In heel Nederland worden lokaal diverse groene initiatieven genomen: van plantenmarkten en fietstochten langs
tuinen tot natuurwandelingen en groene workshops. Ook
stadstuinbouw wint aan populariteit. Groei & Bloei organiseerde op zaterdag 13 juni een gezellige groenmarkt onder
de Markthal. Daar werden onder andere bloemschikdemonstraties gegeven en onder leiding van gidsen kon er
gewandeld worden door de Ecozone of langs de architectuur van de wijk. Ook een bezoek aan de buurttuin en de
binnentuin van de Zorgboog stonden op het programma,
er kon een sedumdak bekeken worden en er waren activiteiten voor kinderen.
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Giel bedankt!
tekst: redactie / foto: Paul Princen

Giel Pollemans stopt als redactielid van de Brandevoorter Courant. Daar willen we als redactie wel even bij stilstaan, want Giel stond immers aan de
basis van ons mooie wijkmagazine en hij was ook de drijvende kracht achter
het realiseren van de twee digitale informatieborden aan de Brandevoortse
Dreef.
Hij heeft jaren met veel enthousiasme en inzet de ontwikkelingen in onze
wijk gevolgd. En dat waren er veel. Hij was namelijk een van de eerste bewoners van Brandevoort. In 1999 kwam hij, samen met zijn vrouw Liesbeth,
op een woonbeurs in aanraking met Brandevoort. Ze schreven zich in voor
een kavel en werden ingeloot. In mei 2000 betrokken ze hun woning aan de
Tyssenvoort.
Bij veel initiatieven en evenementen was en is Giel aanwezig. Bij tal van overleggen stelde hij geregeld kritische vragen om op deze manier mee te kunnen denken met de ontwikkelingen in de wijk.
Een aantal jaar geleden besloot Giel wegens drukke werkzaamheden te
stoppen met zijn hoofredacteurschap van de BC, maar hij bleef op de achtergrond actief. Hij verwoordde het toen zo: “Ik blijf in de wijk wonen, echter
niet meer als de schichtige dorpsomroeper die alles wil volgen, maar als
wijkbewoner die het heeft getroffen om in deze mensvriendelijke gemeenschap te mogen leven.”
Dat maakte voor Giel dat er meer tijd vrij kwam voor andere wijkinitiatieven.
Zo heeft hij zich ingezet voor de Stuurgroep Jeugd en heeft hij de taak op
zich genomen om te starten met een ‘Brandevoortmuseum’, de bijbehorende geschiedschrijving en het plaatsen van informatieborden op historisch
waardevolle plaatsen in onze directe leefomgeving. Ook is hij nauw betrokken bij de Computerclub. En deze lijst is nog niet eens uitputtend.
Giel is na meer dan tien jaar een Brandevoorter in hart en nieren geworden,
iemand voor wie de menselijke maat allesbepalend is. “Brandevoort is een
wijk die een combinatie van verschillende leefstijlen, woongroepen en woonvormen herbergt. Er is tolerantie naar en solidariteit met elkaar. Dit is een
woon- en leefideaal dat mij erg aanspreekt.”
Giel, ontzettend bedankt voor je bijdrage. We hebben in onze maandelijkse
redactieoverleggen geregeld mooie discussies gehad over het benaderen
van verschillende onderwerpen. Dat gaan we zeker missen.
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Dat loopt gesmeerd!
Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66
T. 0492 - 540 953
Ma.-Wo.-Vr. 9.00-18.00 uur,
Di.-Do. 9.00-19.00 uur
Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
T. 0492 - 599 559
Ma.-Wo.-Vr. 9.00-19.00 uur,
Di.-Do. 9.00-18.00 uur,
Za. 9.00-12.00 uur
E. info@dier-en-dokter.nl
www.dier-en-dokter.nl
(Behandeling op afspraak)

In juli en augustus heeft Dier en Dokter extra
aandacht voor honden en katten die minder goed
‘uit de pootjes’ kunnen.
Heeft uw dier last van zijn gewrichten of met
bewegen? Kom langs voor een gratis
mobility check bij de dierenarts.

Vraag aan de balie naar onze speciale
kortingsactie voor Royal Canin
mobility voer bij gewrichtsklachten!

Flexssaupdpin
lement

(voeding
n)
tsklachte
bij gewrich

s

1 + 1 grati

kinder-, dames- en herenschoenen
mode
pasvorm
kwaliteit

elzaspassage 23 | 5701 rw Helmond | 0492-523424
info@arnanischoenen.nl | www.arnanischoenen.nl

Bistro ter Plaetse 't beste vlees restaurant van Helmond

4 juli kenndymars live muziek
.

Cravat Quartet
Gypsy jazz festival

Locatie Bistro ter Plaetse aanvang 20.30 uur
U bent van harte welkom
U kunt deze avond gewoon dineren of borrelen
Bistro Ter Plaetse de Plaetse 1 5708ZK HELMOND T:0492-661568 www.terplaetse.nl
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Evaluatie aanpak bomen
Schutsboom
tekst: gemeente Helmond

Zoals u wellicht gezien hebt, heeft begin dit jaar een deel
van de straten van Schutsboom nieuwe bomen en plantvakken gekregen. Oorspronkelijk was het plan om een dergelijke herinrichting vervolgens ook in de rest van Schutsboom te gaan uitvoeren en de bewoners daarover begin
2015 te informeren. Maar de gemeente heeft - in overleg
met de Wijkraad - besloten eerst de uitgevoerde werkzaamheden uitgebreid te evalueren, voordat het vervolg
wordt aangepakt.
De bewoners van het noordelijk deel van Schutsboom - de
Roefvoort en Landvoort, waar de werkzaamheden dit jaar
zijn uitgevoerd - ontvangen binnenkort een enquête. Met
deze enquête wil de gemeente een goed beeld krijgen hoe
tevreden de bewoners zijn over de herinrichting, over de

manier waarop de plannen tot stand zijn gekomen en hoe
daarover is gecommuniceerd. Het oordeel van de bewoners wordt gebruikt om plannen voor het vervolg in de rest
van de wijk waar nodig bij te stellen. Dit gebeurt in nauw
overleg met de Wijkraad. Het bijgestelde plan hopen we
dit najaar tijdens een informatieavond met bewoners van
betreffende straten te kunnen bespreken.

Groot Schuilen en ’t Leemsveld versneld aangepakt
Een uitzondering hierop vormen de straten Groot Schuilen en ‘t Leemsveld, waar de bomen die niet langer houdbaar waren recent zijn gekapt. Deze locaties worden als
eerste aangepakt. Deze herinrichting staat gepland voor
dit najaar. Betreffende bewoners worden hierover apart
geïnformeerd.

Automobilistenopfriscursus 2015

Op 16 en 23 september 2015 wordt er een opfriscursus
voor 50+ automobilisten georganiseerd door Stichting
LEVgroep in samenwerking met VVN afdeling Helmond.
Deze cursus draagt de goedkeuring van het Platform Verkeersveiligheid Helmond. Op 16 september volgt men van
13.30 tot 16.30 uur een verkeerstheoriemiddag in wijkhuis
de Westwijzer, waarin de nieuwe verkeersregels en -gedragingen extra aandacht krijgen.
Op 23 september neemt men deel aan de praktijkdag (och-

tend of middag). Een verkeerstheoriequiz, beweegonderdeel en een praktijkrit in uw eigen auto, onder leiding van
een erkende rijinstructeur, staan dan op het programma.
Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Dankzij de gemeentelijke subsidie is de bijdrage slechts €15,-. Er is
plaats voor maximaal tweeënveertig personen. Aanmelden: 598989 of patricia.jongen@levgroep.nl. Inschrijven is
mogelijk tot uiterlijk 1 september 2015.
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SALE

Broekstraat 87 | 5731 RA Mierlo | 0492-700 205

Kom heerlijk genieten van asperges van Mierlose bodem !
Bekijk onze website voor onze actuele aspergekaart

Boutique 4MORE
WWW.BOUTIQUE4MORE.NL De Plaetse 165 - Brandevoort

T. 0492 - 700 205 | www.liverdonk.nl | info@liverdonk.nl
Broekstraat 87, 5731 RA Mierlo.
Woensdag tot en met Zondag geopend vanaf 12:00

Omdat iedereen
anders is...

Zomeractie

Frits & Lieke Spierings

Split-airco in wanduitvoering

Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent
kunt u voor ons kiezen

BINNEN UNIT DAIKIN FTX 25JV

BUITEN UNIT DAIKIN RX25K

(incl. BTW en montage)*

UITVAART FRITS SPIERINGS | 0492- 525 000
N A S S A U S T RA AT 3 0 | W W W. S P I E R I N G S . CO M

24-uurs mortuarium
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* Zolang de voorraad strekt.
Vraag naar onze voorwaarden.

voor slechts € 1250,-

Heesmans Installatie Techniek B.V.
Brandevoortse Dreef 101, Helmond
T: 0492-661352, I: www.heesmans.nl

Meer ‘reuring’
in het centrum
De werkgroep Winkelcentrum Brandevoort heeft wederom een nieuw idee bedacht
voor nog meer ‘reuring’ in het centrum van de wijk: de K&K draaimolen in de cirkel
op het plein voor de OBS. “Het is geen gewone draaimolen, maar een speeltoestel
dat door de vormgeving en afmeting (3 meter breed en 3,75 meter hoog) uniek is.
Wolfgang Holtz, landschapsarchitect van de gemeente Helmond, kwam met dit idee
en de werkgroep reageerde direct enthousiast,” vertelt D’66-raadslid Stef Stevens.
De vorm van dit speeltoestel past namelijk ‘als vanzelfsprekend’ bij de vormgeving
en stedenbouwkundige stijl van Brandevoort,” vervolgt voorzitter van de Wijkraad
Fons Bosman.
tekst: Patricia Teuns

“De aanwezigheid van horeca in het winkelgebied zal de
levendigheid van ons centrum vergroten. Dit betekent aan
de ene kant deregulering om terrasjes mogelijk te maken,
aan de andere kant moeten wij dan ook initiatieven ontplooien die zorgen dat bewoners en ondernemers komen
en blijven. Met de komst van dit speeltoestel kunnen kinderen en hun (groot)ouders gezellig samenkomen.
Wij vinden het als werkgroep ook belangrijk om op dit plein
ruimte te houden voor grote evenementen als Dickensnight, Kindervakantieweek en Brandevoorterdag. Door
het speeltoestel te plaatsen in de bomencirkel creëren we,
met de al aanwezige stoelen, nog meer dan nu, een functionele plek voor jong en oud. Een neveneffect is dat deze
locatie voor een horecaterras interessant wordt. Uiteraard
gaan we nog met de omwonenden in gesprek over dit idee
en de uitwerking,” aldus Bosman.
Stevens: “De realisatie van dit idee kost €30.000,-. Een
bedrag dat je niet zo maar bijeen hebt. Vandaar dat we
alvast een bijdrage hebben gevraagd aan de Helmondse
gemeenteraad.” Op zijn initiatief en na een toelichting van
wethouder Yvonne van Mierlo (VVD), draagt de gemeenteraad nu €6.000,- bij aan het realiseren van dit speeltoestel.

mogelijkheden om klanten te lokken en vanwege een half
afgebouwde wijk bleef leegstand bestaan. De onvrede
groeide, vooral bij de winkeliers. Zowel wijkbewoners als
de Helmondse gemeenteraad vroegen zich hardop af wat
te doen aan de leegstand van zo’n veertig procent in ons
winkelgebied. Een motie van een aantal politieke partijen
om iets aan de leegstand en de problemen van de huidige
winkeliers te doen, werd toen twee jaar geleden unaniem
aangenomen.
Vrij snel daarna ging de werkgroep Winkelcentrum Brandevoort van start. In deze werkgroep zitten wethouder
Yvonne van Mierlo, projectmanager Brandevoort Jacqueline Klomp, vertegenwoordiger van de Wijkraad Fons Bosman en namens de winkeliersvereniging Jet Uijen.
Tal van middelen zijn de afgelopen tijd al bedacht en ingezet door deze werkgroep, zoals een biologische markt in
de Markthal, minder strikte regels voor reclame-uitingen
en de Kunstkamer. Daarnaast organiseren de winkeliersvereniging en tal van vrijwilligersverenigingen het gehele
jaar door diverse evenementen in het centrum om de leefbaarheid in dit deel van de wijk te vergroten.

Extra openbare speellocatie
Bij het bedenken van nieuwe initiatieven werd binnen de
werkgroep op gegeven moment ook geopperd om het
bestaande speeltuintje achter de glasbakken bij de parkeerplaats De Plaetse te verplaatsen naar de bomencirkel. Bosman: “Dat zou kapitaalvernietiging betekenen. We
hebben dan ook gekozen voor een nieuwe speelplek, omdat we in dit gebied al relatief weinig openbare speellocaties hebben. De meerwaarde van de cirkel op het plein als
speelplek is de verkeersluwte, de al aanwezige zitplekken
en beschutting van de omringende bomen. Ofwel, we hoeven bij het plaatsen van een nieuw speeltoestel geen extra
aanpassingen te verrichten.”
Leefbaarheid vergroten
Het winkelcentrum kampt al jaren met leegstand. Verschillende winkels startten enthousiast, maar hebben hun deuren moeten sluiten. Mede door de huurprijzen, de geringe
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Kies voor een kwalitatieve behandeling die past bij u voor een lang resultaat.
Wij hebben ook behandelervaring met patiënten met orthodontische apparatuur,
kinderen van alle leeftijden, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
U kunt zonder doorverwijzing een afspraak maken.
Ons team van hbo-opgeleide mondhygiënistes zijn gespecialiseerd in
en het behandelen van:
• Gevoelige tanden
• Terugtrekkend tandvlees
• Parodontitis: kaakbotontsteking (veroorzaker van losstaande
tanden en kiezen)
• Sealen (kinderen)
• Bloedend tandvlees
• Halitose (slechte adem)
• Fluoride behandeling
• Preventieve mondzorg
• Screening
• Voorlichting geven

PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN

Praktijk Helmond, Bentbeemden 3, 5706 NB Helmond | Praktijk Deurne, Fabriekstraat 24, 5753 AH Deurne
Algemeen telefoonnummer: 0493 - 32 15 44 | E-mail: lilians@xs4all.nl | www.lilian-schouten.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Du Pré, Marein Organizing en Winkeliersvereniging Brandevoort
DE ENTREE IS GRATIS
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Even de wijk uit
Zintuig- en spelletjeswandeling De Bikkels
Op zondag 5 juli houdt het IVN Helmond om 14.00 uur een
zintuig- en natuurspelletjeswandeling door het stuifzanden jeneverbessengebied in De Bikkels. Natuur kun je zien,
proeven, ruiken, horen en voelen. De deelnemers worden
uitgedaagd om allerlei elementen van de natuur intenser
te beleven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van werkvormen waarbij men zelf actief met alle zintuigen de omgeving ontdekt.
Het gaat tijdens deze wandeling niet om kennis, maar om
de natuur te ervaren. Tevens worden tijdens allerlei natuurspelletjes gedaan. Daardoor is de wandeling bijzonder aantrekkelijk voor kinderen. De circa twee uur durende
ontdektocht start om 14.00 uur. De wandeling is niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Deelname is gratis.
Verzamelpunt: vanuit Helmond richting Deurne. Eerste
weg rechts: Biesdeel.(na Groenrecycling). Pad volgen en
spoorweg oversteken. Verzamelpunt in de bocht.
Tinkebell bij Gemeentemuseum Helmond
Op woensdag 1 juli komt Tinkebell (1979, Goes) naar Gemeentemuseum Helmond. Daar vertelt zij over onder andere haar nieuwste werk My Little Pony (2012), te zien in
de zomerexpositie Krachtwerken. De lezing van deze controversiële Nederlandse kunstenares kun je bijwonen van
19.00-20.15 uur in de Boscotondohal. De zaal is toegankelijk vanaf 18.30 uur. De lezing kost E3,50 per persoon, dit is
inclusief koffie en thee.
Krachtwerken
Onder de titel Krachtwerken toont Gemeentemuseum Helmond tot en met 13 september meer dan zeventig bijzondere kunstwerken uit de eigen collectie moderne en hedendaagse kunst, waaronder de foto’s die de beroemde
Anton Corbijn maakte van de legendarische band Kraft-

werk (de titel van de tentoonstelling is hierdoor geïnspireerd). In Krachtwerken zijn zowel recente aankopen als
oudere werken uit de collectie te zien: schilderijen, videofilms, fotografie, sculpturen en installaties.
Kunstenaars
In Krachtwerken is werk te zien van onder meer de volgende kunstenaars en stromingen: Amerikaanse Graffiti
(Rammellzee), Figuration Libre (Robert Combas), Nederlandse en buitenlandse kunst en fotografie van René Daniëls, Reinier Lucassen, John Fekner, Rob Scholte, Milan
Kunc, Jan Knap, Frans Franciscus, Merijn Bolink, Sven Kroner, Terry Rodgers, Tracey Snelling, Thomas Wrede, Martin
Parr, Michael Wolf, Inez van Lamsweerde, Eldon Garnet,
David Godbold, Dick Verdult, Alexandra Vogt, Anton Corbijn, Martijn van de Griendt, Loretta Lux, Esther Janssen,
Justine Kurland, Nicolas Dhervillers en Philip-Lorca diCorcia. In een filmzaal wordt een keuze uit de videocollectie
getoond waaronder Lernert & Sander, Josef Dabernig en
Pilvi Takala.		

Verstand van Brandevoort
Gevoel voor mensen

T 0492-55 99 88

E info@andre-relou.nl I www.andre-relou.nl
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Kinderpagina
Lever je kunstwerkje
voor 7 september in op
Oud Brandevoort 10,
onder vermelding van je
naam, adres en leeftijd.

Naam:
adres:			
leeftijd:
jaar

postcode:
jongen/meisje

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

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

Brandjes
Een bijna 70-jarige man in Brandevoort met psychiatrische
problemen is op zoek naar een maatje om er samen op uit
te gaan en een luisterend oor te vinden. Voor meer informatie: LEVgroep Vrijwillige Thuiszorg, 59 89 89, vrijwilligethuiszorg@levgroep: www.levgroep.
Ik ben Isa Hoeks, 12 jaar oud, en zoek een oppasgezinnetje.
Ik kan elke dag van de week oppassen, zo niet laat ik het
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u natuurlijk van tevoren weten. Heeft u een leuke oppas
nodig, sms of bel dan naar: 06 - 123 616 38. En dan kunnen
we een keer een afspraak maken.
Vanaf woensdag 24 juni tot en met 26 augustus is het
weer vrij bridgen bij BC ‘t Huijs, Mierloseweg te Helmond.
Aanvang om 20.00 uur, kosten €1,-.

Puzzel

6

A

Deze maand een nieuwe sudoku. 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 7 september.
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Belangrijke informatie
ALARMNUMMER
112
dierenambulance/dierenbescherming
51 39 71
GG&GD
58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl
088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar &
0900 - 88 44
Patrick de Vogel e-mail rob.jansen.op.de.haar@politie.nl of
patrick.de.vogel@.politie.nl
stadswacht
84 59 70
GEMEENTE
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas

14 04 92

0800 - 90 09

water
Ziekenhuis Elkerliek Helmond

59 48 94
59 55 55

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

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

Activiteitenkalender

U vindt de activiteitenkalender voortaan terug op onze website www.brandevoortercourant.nl/wijkkalender.
4 september uiterste inleverdatum kopij nummer 7. 25 september distributie nummer 7.
2 oktober uiterste inleverdatum kopij nummer 8. 23 oktober distributie nummer 8.

Zondag
28 juni

Zomers Wereldfestival

Fiesta Mundial
Muziek, dans en heerlijke gerechten
uit alle hoeken van de wereld
van 11.00 tot 17.00 uur,
Winkelcentrum Brandevoort
Gratis toegang voor jong en oud
en de winkels zijn geopend

@winkelenBrndvrt
www.facebook.com/winkelenbrandevoort

