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Als kind droomde ze er nooit van om iets met muziek te gaan doen. ”Op
het Leutfestijn van de Brandeliers besloten Joyce en ik: “We gaan gewoon een band oprichten.” We hadden helemaal geen kennis van zaken,
maar we wisten wel dat het een sambaband moest worden. Lees het
interview met de oprichters van de Brandeleros.
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Mark vertelt over zijn eigen bedrijf: BootcampBrandevoort. Bootcamp
is een sportdiscipline waarin wordt gewerkt aan kracht en uithoudingsvermogen, conditie, het stimuleren van het coördinatievermogen in beweging. Het belangrijkste is dat deze discipline geschikt is voor jong en
oud en zowel voor de beginnende als de ervaren sporter.
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Golfdag Brandevoort
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21 september staat de Tiende Golfdag Brandevoort gepland op golfbaan
De Gulbergen. Een heus jubileum dat zij graag met alle golfers uit Brandevoort willen delen. Het belooft een bijzondere golfwedstrijd te worden
met tal van extra activiteiten.
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Paarden
35
Kyra Westmaas is voor haar opleiding paraveterinair voor drie maanden
naar Spanje geweest. Ze heeft stage gelopen bij Los Caballos Luna, Stichting paard in Nood Spanje gewerkt. Dit is een stichting die zich met hart en
ziel inzet voor verwaarloosde paarden.
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MoederdagMarkt
37
Op zaterdag 10 mei vond de eerste MoederdagMarkt plaats. Het is een
van de evenementen die de winkeliersvereniging dit jaar organiseert.
Er stond een variëteit aan kramen en er waren diverse activiteiten. Ondanks het slechte weer was het een geslaagde gezellige markt!
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tekst: de redactie / foto: Rianne van Lierop

Redactioneel

In het weekeinde van zaterdag 17 en zondag 18 mei was er in ’t BrandPunt de derde editie
van Kunst in Brandevoort. Het mooie weer weerhield velen er gelukkig niet van om het
werk van plaatselijke kunstenaars te bekijken. Het was een divers aanbod: van fijnschilderkunst tot beeldhouwwerken en keramiek; er was voor elk wat wils.

Een echte markt onder de Markthal
De nieuwe biologische markt onder de Markthal lijkt een daverend succes te worden. Met
een groentekraam, biologische slager, zuivelkraam van een geitenboerderij en een delicatessenhandel is er al een behoorlijk aanbod, dat inmiddels is aangevuld met een bakker.
Het is in ieder geval een mooie aanvulling op het al aanwezige winkelbestand en zorgt
voor wat meer reuring in De Veste. Goed te zien dat dit initiatief op zo’n korte termijn gerealiseerd kon worden. Tegelijkertijd werd het winkelgebied opgesierd met hanging baskets.
Een fleurige aanvulling!
Brandevoorterdag
De Brandevoorterdag komt er weer aan. Daar komt zoals altijd heel wat organisatievermogen bij kijken. In deze uitgave van de Brandevoorter Courant een gesprek met twee
commissieleden. En verder wordt uitgebreid ingegaan op het interessante programma. Er
komen dit jaar nieuwe onderdelen bij: de BraNderiePLUS in ’t BrandPunt, een techniekhoek en ‘de zoete verleiding’. Genoeg redenen dus om op zondag 29 juni richting De Veste
te gaan.
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Heerlijk en eerlijk dineren
in een ongedwongen sfeer
bij Pezzaz!

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

w w w.vc-someren.nl
Slievenstraat 16

•

Someren

•

0493-441066

Margo van de Bunt
Madelon Janssen

Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350
www.verloskundigengeldrop-mierlo-brandevoort.nl
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Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege / foto: Vincent Knoops

Zaterdag 21 juni - In verband met het vrijwilligersuitje is
wijkhuis ’t BrandPunt gesloten.
Zondag 22 juni - Tiende Brandevoorter fierljepkampioenschappen
Zie elders in deze uitgave voor de uitgebreide aankondiging. Pagina 15
Zondag 29 juni – Brandevoorterdag
’t BrandPunt is die dag ook geopend en bij hopelijk mooi
weer, staan we buiten met de barbecue om braadworsten
en dergelijke te grillen.
De Brandevoorterdag is van 11.00 tot 18.00 uur en uiteraard gratis. In de rubriek In gesprek met leest u er meer
over. Pagina 11
Woensdag 2 juli - Voorlichting over de kindervakantieweek
De voorbereidingen van de kindervakantieweek zijn in volle gang. Woensdag 2 juli wordt tussen 18.00 en 23.00 uur
de informatieavond voor de groepsleiding gehouden! Deze
hebben de uitnodiging ontvangen.

Maandag 9 juni - In verband met Pinksteren is wijkhuis
’t BrandPunt gesloten.
Zondag 15 juni - ’t EetPunt
In ‘t BrandPunt wordt op iedere derde zondag van de
maand een diner bereid voor alleenstaande ouderen, mensen die hun partner als mantelzorger verzorgen en voor
mensen die om enige reden niet zelf een lekkere maaltijd
kunnen bereiden.
’t EetPunt is er om lekker te gaan eten, maar ook om gezellig 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 enzovoort). Daarna
wordt gezamenlijk de tafel gedekt en gezellig gegeten. Uiteraard wordt ook weer samen opgeruimd. Er zijn weer enkele plaatsen beschikbaar. Neem voor meer informatie of
deelname contact op met Mary-Ann Bosman, 55 18 42 of
maryannbosman@brandevoort.nu.
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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 Kennedymars, een wandeltocht van maar liefst tachtig kilometer. De mars gaat door Brandevoort, waarbij ’t BrandPunt
een post is. Vanaf 23.00 tot 8.00 uur is ’t BrandPunt voor
deze activiteit open. Verzorgers, familie en vrienden en belangstellenden zijn natuurlijk uitgenodigd om de wandelaars een extra steuntje in de rug te geven.
Zomersluiting ’t BrandPunt
‘t BrandPunt is gesloten van 19 juli tot en met 17 augustus.
In de week van 14 tot 19 juli zijn wij gedeeltelijk gesloten, dit
komt binnenkort op de website te staan. Hetzelfde geldt
voor de week van 18 tot 22 augustus.
Wat er te gebeuren staat
Zondag 21 september 2014 - Rondje Brandevoort voor
wandelaars
Zaterdag 27 september - Kika naar de Top benefietavond
Zondag 28 september - Brandevoort Culinair Ecozone
Zondag 28 september - ’t EetPunt

Bistro ter Plaetse 't beste vlees restaurant van Helmond
Onbeperkt dineren in stijl
Keuze uit ruim 30 gerechtjes voor een prijs.
Nu ook de mogelijkheid om onbeperkt desserts te bestellen.

Vlees met een Verhaal!
Eerlijk en heerlijk vlees van de grill, BBQ of uit de pan u bepaalt het zelf.
Ook kunt u zelf het gewicht aangeven wat u wenst, en een saus naar keuze
Wij werken uitsluitend met eerlijk en biologisch vlees uit Nederland.
Ook rijpen wij ons vlees in een rijpingskast in onze bistro.
Bij ons heeft vlees een verhaal, dit boekje staat op tafel in onze bistro!
Bistro Ter Plaetse de Plaetse 1 5708ZK HELMOND T:0492-661568 www.terplaetse.nl

Nieuw!

HET ‘STEENTJES’ MENU
Gerechten bestellen van

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

Behandeling op afspraak!
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E. info@dier-en-dokter.nl
I. www.dier-en-dokter.nl

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

a ltij d

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

–D

Met 1 Bravecto kauwtablet
blijft uw hond 3 maanden
vlo- en teekvrij

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

‘Warandelingetjes’menu

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

Zoveel gangen nuttigen als u wenst, nog een gerechtje geen probleem. En nog één, en nog één... U bent van harte welkom.
Kijk voor de diverse gerechten (ca. 25) op onze vernieuwde site!

LEKKERETENINHELMOND.NL | TROUWENINHELMOND.NL
restaurantdesteenoven.nl
BenB 4 foto_s 40 jaar brandevoorter.pdf
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Kijk voor de diverse gerechten (ca. 28) op onze site!
Uiteraard blijft ons 3-gangen week
keuzemenu verkrijgbaar di. t/m do.
€ 21,50 en vr. t/m zo. € 24,50

paviljoendewarande.com

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Holke Flapper, Diane van den Einden

In de maand april hield de Wijkraad zich onder andere met de volgende onderwerpen bezig. Zoals met het impulsbudget waarover we in de maartuitgave van de BC al het nodige schreven. Wij nodigen mensen met een
goed idee uit zich te melden. Meer informatie is te vinden op de website. De vlaggenmast is in gebruik genomen.
Het initiatief is door veel organisaties zeer positief ontvangen.
Buurttuin en bijenstal
Op 19 april waren vertegenwoordigers van de Wijkraad aanwezig bij de kick off van de buurttuin. De vrijwilligers zijn al
aan de slag gegaan met de plantwerkzaamheden. Op 22 juni wordt de buurttuin officieel geopend. Actuele informatie en
foto’s zijn te vinden op de website www.buurttuinbrandevoort.nl.
De bijenstal zal de komende maand officieel worden overgedragen aan onze imker Natasja Verdaasdonk-Verleg. Wij maken hier graag een leuke happening van en zullen op onze website datum en tijdstip bekend maken. Iedereen, jong en
oud, is van harte welkom.
Sportactiviteiten
Op zondag 13 april is het skatepark officieel geopend en kreeg het de naam Henk Noortpark. Nu heeft de jeugd er weer
een nieuwe fantastische speelmogelijkheid bij gekregen. We hopen dat ze er veel gebruik van maken.
Donderdag 17 april ging de street league officieel van start. Van zeven wijken waren jongeren aanwezig. Helaas niemand
van Brandevoort. We hopen dat we bij een volgende gelegenheid minstens één team kunnen aanmelden. We houden u
van het verloop op de hoogte. Zowel via de BC als via onze website.

Veiligheid
Voor het bevorderen van onze veiligheid verwijzen we graag naar de app Lokaal Alarm Systeem op lokaalalarmsysteem.
nl. Als er ergens in de straat een inbraak, ongeval, brand of onveilige situatie heeft plaatsgevonden, horen buurtgenoten
dit pas veel later of niet.
Lokaal Alarm Systeem (LAS) zorgt er voor dat je in je buurt direct en goed geïnformeerd bent en je elkaar kunt helpen.
Wij komen hier later nog op terug. Ook onze stadswacht heeft een nieuwe app: Meld Stadswacht. Hierop kunt u zowel
gewone meldingen als foto- of filmmeldingen maken.
Winkelcentrum
De werkgroep Leegstand Winkelpanden Brandevoort is volop in actie. Er zijn veel goede ideeën naar voren gebracht, die
in de loop van dit jaar verder worden uitgewerkt. De actieve betrokkenheid en inzet van wethouder Yvonne van Mierlo
zal zeker een positieve invloed hebben op de verdere uitwerking en resultaten. Een eerste concreet resultaat van de
activiteiten van de werkgroep is de biologische markt die op 9 mei van start is gegaan en iedere vrijdag terug zal keren.
Nieuwbouw
Op woensdag 16 april droeg de woningbouwvereniging Volksbelang twintig nieuwbouwhuizen in Stepekolk over aan de
nieuwe bewoners. Voor veel mensen is het bouwen van een eigen huis een droom. Een droom die door allerlei redenen
vaak niet gerealiseerd kan worden. Te duur of te moeilijk met al die partijen waar je zaken mee moet doen. Bij de afdeling Grondzaken van de gemeente komen genoeg mensen die dolgraag een kavel willen kopen, maar om bovenstaande
redenen moeten afhaken. De gemeente is dan ook blij met de formule Iedereen kan bouwen, die nu kavels in groepsvorm
aanbiedt, in Stepekolk. Wethouder Stienen gaf op vrijdag 4 april het officiële startsein voor dit initiatief. Dit gebeurde bij
het bouwbord bij de kavels van Iedereen kan bouwen. Na het feestelijke startmoment was er alle tijd om vragen te stellen
over Iedereen kan bouwen.
Uw Wijkraad was ook hierbij vertegenwoordigd en heeft met diverse betrokken partijen gesproken.
Als we verder zien dat het project Varia Veste is gestart, Veste Verde goed vordert, Volksbelang nog een aantal woningen
realiseert en Wocom een nieuw project met gedeeltelijk zorg aanpakt, kun je niet bepaald zeggen dat er in onze wijk niets
gebeurt. Daar zijn wij heel blij mee.
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De juiste mondzorg
voor iedereen in
uw gezin.
Tandartspraktijk de Veste neemt graag de tijd
om kennis te maken met u en uw gezin.
Ons motto is ‘voorkomen is beter dan genezen’.
Een regelmatige controle is daarom belangrijk.
Onze mondhygiënist ondersteunt u bij het goed
schoonhouden van uw gebit.
U zult zich ontspannen voelen bij onze aanpak in
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ons mooi ingerichte pand met de beste en meest
moderne apparatuur. Bel gerust even voor een
vrijblijvende kennismaking met ons.

De Veste Tandartspraktijk | De Plaetse 34 | 5708 ZJ Helmond | Tel. 0492 - 746012 | info@deveste.nl | www.deveste.nl

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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Brandeleros
naar Luxemburg

tekst: Hetty Aarts

Vanaf de eerste minuut dat ik een van de oprichters Audrey
Geboers ontmoet, voel ik de positieve energie, wanneer
ze over haar grote passie De Brandeleros praat. Als kind
droomde ze er nooit van om iets met muziek te gaan doen.
“Ik heb op de Pabo gezeten en daar moest ik blokfluit leren
spelen. Dat vond ik echt helemaal niets.”

afgelopen periode is het aantal doorgegroeid naar vierentwintig. Nu het eerste lustrum dus.

Toen haar gezin vanuit een gezellige straat in Geldrop verhuisde naar Brandevoort, wist ze niet wat haar overkwam.
Het was hier veel te rustig. Haar vriendin Joyce, die uit Eindhoven kwam, voelde precies hetzelfde.

Het repertoire van de band is in de afgelopen tijd ook
aanzienlijk uitgebreid!
“Ja, we begonnen vijf jaar geleden met twee nummers en
nu zijn we onder leiding van onze nieuwe leraar Ivo Janssen,
bezig met nummer tien.”
De aanvragen stromen binnen. Hun populariteit groeit en
niet alleen in Helmond en omstreken.

Hoe kwam dat dan?
“Dat weet ik niet. Toen zagen we in de BC een ledenoproep
staan voor een carnavalsvereniging. Er werd een inloopavond georganiseerd en daar zijn we naar toegegaan. Ze
zochten bestuursleden en wij meldden ons aan. Een paar
jaar heb ik in het bestuur gezeten. Omdat deze carnavalsvereniging nog in de opstartfase zat, hadden we wel zoiets
van: “Oké, het is leuk, maar er moet wel muziek bij.” Op het
Leutfestijn van de Brandeliers besloten Joyce en ik: “We gaan
gewoon een band oprichten.” We hadden helemaal geen
kennis van zaken, maar we wisten wel dat het een sambaband moest worden. We hebben een oproep geplaatst en
al snel meldden zich vijftien leden aan. Via een leverancier
van samba-artikelen heb ik advies ingewonnen over een
basispakket om samba te kunnen spelen. Via internet heb ik
contact gezocht met een leraar. Het klikte meteen. Hij heeft
ons op weg geholpen en het eerste jaar lesgegeven. Daarna
heeft onze bandleider Mattie Weijnen het lesgeven van hem
overgenomen. Nu gaan we nog wel mee met de carnavalsvereniging Brandeliers, maar niet meer met alle festiviteiten. We dragen wel dezelfde kledingkleuren: roze en groen.”
Welk instrument bespeel jij?
“De surdo. Dat is de bas van de band. Ik ben ooit begonnen
op de caixa. Dat was toch niet mijn instrument. Toen kwam
de surdo vrij. Dit instrument is het echt voor mij.” Opeens
maakt ze spontaan een sprongetje naar het afgelopen carnaval. “Op carnavalszaterdag gingen we met z’n allen met
de trein naar Eindhoven. We speelden daar op een soort
sambafestival. Toen dat afgelopen was, pakten we de trommels en gingen lekker de stad in. We kwamen bij de eerste
kroeg en we begonnen te spelen. Het café stroomde leeg.
Iedereen kwam om ons heen staan. Kippenvel kreeg ik. We
keken elkaar aan en we dachten allemaal hetzelfde: ‘hier
doen we het voor.’”
Vijf jaar geleden begon de band met vijftien leden en in de
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Hoe gaan jullie dat vieren?
Dat is een verrassing, Een speciale commissie heeft de organisatie in handen. Ik heb er veel zin in.”

Wat heeft in de afgelopen vijf jaar het meeste indruk op
jou gemaakt?
“Het moment dat de instrumenten werden geleverd en
ik met mijn vriendin thuis de trommels aan het uitpakken
was”. “Het Sambafestival in Hoogeloon. Daar eindigden we
in ons tweede jaar op de derde plaats, het Sambafestival in
Nijmegen et cetera. We hebben al zoveel leuke dingen meegemaakt de laatste jaren. Het is eigenlijk altijd gezellig!”
Waar zit de kracht van jullie band?
“In de saamhorigheid. Na het repeteren wordt er altijd nog
geborreld. Als er iets persoonlijks is, wordt er intens meegeleefd. “We hebben echt een fijne club bij elkaar.”
Het Luxemburgs weekend
Van 30 mei tot en met 1 juni neemt de band samen met andere sambabands deel aan de Night Marathon Luxemburg.
Audrey vindt dit super. “Lekker spelen, veel gezelligheid,
maar ook van andere sambabands leren.”
Hoe kijk je naar de nabije toekomst?
“In de komende tijd willen we de lat voor onszelf hoger leggen. Moeilijkere muziekstukken uitvoeren. Nieuwe uitdagingen dus. We willen ook meer met de choreografie gaan
doen. Ons streven is, om een keer in het voorprogramma
van Guus Meeuwis te mogen optreden.”
Waar hoop jij met Brandeleros over vijf jaar te staan?
“Ik hoop nog met dezelfde groep als nu te spelen. Misschien
kennen we dan wel vijftien nummers,” zegt ze lachend.
“Maar eerst op naar het volgende: het Luxemburgse weekend!” Dat ze zullen genieten, is een ding dat zeker is. En
Audrey… Die kan al bijna niet wachten tot het zover is!

Perk- hang en terrasplanten

Zoekt u BOMEN, TUIN- of VIJVERPLANTEN?
Dan bent u bij ons op het JUISTE ADRES!
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Echtscheiding
Alimentatiezaken

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

Ontslagzaken

Lei-, dak-, fruit- en sierbomen alles in pot
gekweekt, dus het hele jaar door te planten.
TIP:
Controleer uw bomen en planten:
er zitten meer luizen en rupsen dan dat u
DENKT of ZIET!
Bij twijfel breng een blaadje mee.

Uw bomen-, planten-, bemesting en advies, alles
op één plaats bij u om de hoek te vinden.
2e pinksterdag 9 juni open van 11.00-17.00 uur

Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Medevoort 29, Helmond 0492 - 546077
Op Brandevoort, bij u om de hoek.
Internet: www.petervangennip.nl

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

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

In juni diverse gordijnen in prijs verlaagd en
confectie in eigen atelier van
overgordijnen, inbetweens en vitrages

GRATIS*

*vraag naar de voorwaarden

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...
smitsensmits.nl
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Cadeaukaarten koopt
U bij Primera
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 )

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

PRIMERA BRANDEVOORT
DE PLAETSE 69
5708 ZK HELMOND

www.primera.nl

...even naar Primera

In gesprek met…

De organisatie van de Brandevoorterdag
tekst: Monique Coolen

Nog een maand te gaan voordat het grootste feest van
Brandevoort losbarst: de Brandevoorterdag op zondag
29 juni. “Het is een feest van, voor en door bewoners van
Brandevoort,” vertelt Patrick Dooms, lid van de zevenkoppige commissie die het afgelopen jaar actief is geweest om
dit grote evenement vorm te geven.
Het is de zevende keer dat De Veste het decor vormt voor
de Brandevoorterdag. Hoewel de essentie van de dag ongewijzigd is gebleven, is de invulling iedere keer net een
beetje anders. Ingrid Tielemans: “Nieuw dit jaar is de BraNderie PLUS, een onderdeel van de braderie in de grote zaal
van ’t BrandPunt. Hier kunnen ondernemers zich wat uitgebreider presenteren. Daarnaast is ‘de zoete verleiding’
een nieuw onderdeel van de braderie en richten we een
techniekhoek in met medewerking van de Automotive
Campus en TU/e.”

Veel aandacht voor de jeugd
Ook de vertrouwde onderdelen zijn dit jaar present zoals
een kermis, roofvogelshows en de helikoptervluchten. “Het
mooie van deze dag is dat er een grote diversiteit is aan activiteiten en er veel aandacht is voor de jeugd,” vertelt Patrick.

Nu de dag nadert, is er steeds meer werk aan de winkel.
Edwin Janssen, penningmeester, verantwoordelijk voor de
BraNderie en coördinator van de jeugdhoek, blijft er heel
rustig onder: “De aanloop richting het evenement verloopt
iedere keer soepeler. We merken dat we het steeds meer
in de vingers krijgen. Het is echt heel leuk om zoiets groots
als de Brandevoorterdag voor elkaar te krijgen.”

Ook met regen was het leuk
Hoe goed de commissie de dag ook voorbereidt, de dag
wordt gemaakt door de mensen die komen en natuurlijk
speelt ook het weer een rol. Tijdens de vorige Brandevoorterdag in 2012 regende het pijpenstelen en toch ziet
Patrick dit als één van de hoogtepunten uit de twaalfjarige historie. “Je zag veel mensen die in die enkele droge
uurtjes massaal kwamen. En ook alle standhouders en artiesten hebben er toen ondanks het slechte weer iets heel
gezelligs van gemaakt.”
We wensen de commissie veel succes met de laatste voorbereidingen. Laten we - ondanks de positieve ervaringen
van twee jaar geleden - toch maar hopen op mooi weer!

Open tuinendag Groei & Bloei
Groei & Bloei houdt zondag 22 juni haar jaarlijkse open tuinendag. De zeventien tuinen in Bakel, Helmond en Mierlo bieden een boeiende afwisseling in grootte en beplanting. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 10.00 en 17.00
uur. Zie voor de adressen de website.
De tuinen zijn gratis toegankelijk. De adressen, foto’s, routebeschrijving et cetera kunt u op de website van Groei & Bloei
afdeling Helmond en omstreken bekijken: www.helmond.groei.nl.

Nieuw logo voor

De Zonnebloem
Vanaf 22 juni zal in het
centrum van Brandevoort
tijdelijk de vlag met het
nieuwe logo van De Zonnebloem wapperen. Een
nieuw logo om De Zonnebloem herkenbaar en duidelijk te profileren. Niet alleen als organisatie die vele
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fysiek beperkte ouderen
helpt, maar ook fysiek beperkte jongeren!
Om meer over De Zonnebloem te weten te komen,
is De Zonnebloem tijdens
de Brandevoorterdag van
29 juni met een kraam aanwezig. De kraam wordt be-

mand door een aantal van
onze vrijwilligers. Zij zullen
u graag uitleg geven over
alle activiteiten van De
Zonnebloem. En als u enthousiast bent geworden
over De Zonnebloem, kunt
u zich hier ook aanmelden
als gast of als vrijwilliger.
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Fit & fun met

Bootcamp Brandevoort
tekst: Marga Dobma / foto: Rianne van Lierop

Mark Hendriks is geboren in Helmond op 5 september
1987. Het ouderlijk gezin bestaat uit vader en moeder en
een jonger broertje. Zijn vader werkt, na een carrière bij
Philips en SP, nu sinds kort bij Kuehne + Nagel (logistieke
dienstverlening) en zijn moeder werkt al jaren bij Wout van
Vlerken Electroworld.
Mark gaat naar de basisschool De Stroom en hierna gaat
hij door naar het Dr. Knippenberg College, richting mavo,
waarvan hij na vier jaar in 2003, zijn einddiploma behaalt.
Mark doet al van jongs af aan niets liever dan het beoefenen van allerlei soorten sport. Mede hierdoor is ook zijn
fascinatie voor Defensie te verklaren door een aantal raakvlakken op sportief gebied en ook door onder andere afwisseling in werkzaamheden, samenwerken met anderen,
werken in verschillende gebieden in de wereld en de avontuurlijke kant hieraan. Voor dit alles is een goede lichamelijke conditie van levensbelang. Omdat hier al zijn wensen
samenkomen is zijn belangstelling voor Defensie wel heel
vanzelfsprekend. Het liefst wil hij in de toekomst militair
sportinstructeur worden bij de Koninklijke Landmacht.

Defensie
Zijn keuze voor een carrière is dan ook snel gemaakt en in
2004 gaat hij naar de Koninklijke Landmacht, Pantsergenie
in Oirschot. In 2010 leert hij, via vrienden bij de voetbalclub MULO-Helmond, zijn toekomstige vrouw Manon van
de Kerkhof kennen. Het is liefde op het eerste gezicht en
op 31 december 2010 kopen ze samen een huis aan de Statenlaan.
Omdat Mark eerst ervaring wil opdoen met betrekking tot
het militaire leven kiest hij voor een baan als militair bij
Defensie, onderdeel genietroepen. Hij wordt in 2006 uitgezonden naar Afghanistan waar hij vier maanden verblijft.
Hier maakt hij, samen met zijn collega’s, veel mee maar
weet dit gelukkig goed te verwerken, mede dankzij het feit
dat hij zich hierover goed weet te uiten.
Daarna vindt hij het raadzaam verder aan zijn toekomst te
gaan werken en hij start met een opleiding voor Sportleider aan het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders)
in Arnhem Dit doet hij via Defensie en de duur hiervan is
tweeënhalf jaar. Hij rondt deze opleiding in mei 2012 af met
een diploma.
Zoals alom bekend, spelen er, zeker ook bij Defensie, grote
bezuinigingen en daarom kiest hij ervoor, naast zijn sportopleiding een cursus gewichtsconsulent te gaan doen.
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Deze opleiding volgt hij via het LOI en die rondt hij af in
juni 2013.
Nadat de grootste bezuinigingen bij Defensie zijn beëindigd, solliciteert hij naar de functie van sportinstructeur. Hij
wordt meteen aangenomen. Voor deze functie moet hij de
opleiding tot onderofficier volgen op de Koninklijke Militaire School Weert waar hij in maart 2014 het certificaat haalt.
Ook privé gaat alles prima en de relatie van Mark en Manon wordt op 14 juni 2013 bekroond met de geboorte van
dochter Pippa.

Bootcamp
Mark start in oktober 2013, naast zijn baan bij Defensie als
sportinstructeur, met zijn eigen bedrijf: BootcampBrandevoort.
Bootcamp is een sportdiscipline, afkomstig uit het Amerikaanse leger waarin wordt gewerkt aan kracht en uithoudingsvermogen, conditie, het stimuleren van het coördinatievermogen in beweging. Het belangrijkste is dat deze
discipline geschikt is voor jong en oud en zowel voor de
beginnende als de ervaren sporter. Mark past de oefeningen dusdanig aan dat iedereen op eigen niveau kan trainen, ook heel plezierig voor kinderen!
De lessen van Bootcamp Brandevoort zijn: woensdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdagochtenden
van 10.00 tot 11.00 uur. Ze verzamelen zich (het gehele jaar
door) onder de Markthal. Mark stelt belangstellenden in de
gelegenheid een gratis proefles bij te wonen om te kunnen
bekijken of het bevalt.
Voor algemene inlichtingen kunt u kijken op de website:
www.bootcampbrandevoort.nl of op Facebook Bootcampbrandevoort. Aanmelden via mailadres: info@bootcampbrandevoort.nl en/of via 06 118 000 34. Mark verzorgt
hiernaast ook nog teambuildingactiviteiten en bootcampclinics voor verschillende doelgroepen door middel van militaire oefenvormen.
Mark wil graag mensen inspireren de eerste stap te zetten richting de Bootcamp trainingen en op deze manier te
werken aan hun algemeen welzijn.
Mark en Manon vinden Brandevoort een jonge uitstraling
hebben zeker ook met het oog op hun opgroeiende dochter en vinden het hier heerlijk wonen.

Doneer voor Britt
Broeckx-Praasterink-Makelaars is donateur van stichting Super Girl Britt.
Daarnaast doneren wij de komende maanden tot en met juni bij elke
verkoopopdracht of verkooptransactie binnen Brandevoort € 100,Dus overweegt u toch al om uw woning te verkopen of om een woning te
kopen? Maak dan gebruik van deze aktie.
Wilt u zelf doneren? kijk dan op de site www.supergirlbritt.nl

Ruud Hesen, Makelaar
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Helmond T 0492 549055
helmond@woonplezier.nl www.woonplezier.nl

Van het seniorenconvent
tekst: Holke Flapper

In de afgelopen maand heeft het convent zich onder andere beziggehouden met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Aangezien de partij Senioren2013 met
twee zetels in de raad vertegenwoordigd is, is besloten
om met de fractievoorzitter Frans Mol een gesprek te
hebben en de belangrijke punten nader af te stemmen.
Duidelijk is hier ook aangegeven dat wat ons betreft Senioren2013 geen exclusiviteit heeft, maar gelet op haar
doelstellingen wel nauw zal worden gevolgd en door ons
gevoed met wensen en eventuele suggesties die voor de
senioren van belang zijn. Belangrijke zaken die spelen zijn
onder andere de overheveling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning naar de gemeente waarbij tevens
een aanzienlijke bezuiniging moet worden gerealiseerd.
Verder zijn er zaken zoals huisvesting ouderen bij kinderen en de consequenties hiervan, levensloopbestendige
woningen en de wijze waarop ontwikkelaars en architecten met de wensen van toekomstige gebruikers rekening
houden. Kijkend naar panden van de gemeente die nu
leeg staan of komen te staan, is de vraag wat hiermee
kan worden gedaan, een aantal zal geschikt zijn of te
maken om ze in ieder geval tijdelijk een bestemming te
geven via senioren en op die wijze inbraakgevoeligheid
en kraakrisico te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan communiteit voor senioren.
Binnen het convent zal een aantal onderwerpen worden
geselecteerd waarvoor kleinere groepen worden opge-

zet om per onderwerp meer gericht aandacht hieraan
te geven en de uitkomsten hiervan plenair te bespreken.
Dit voorkomt dat men onder zoveel informatie bedolven
raakt. Suggesties voor hoofdonderwerpen zien we graag
tegemoet.
Vanuit het convent heeft Marga Dobma zich kandidaat
gesteld voor het bestuur van de seniorenraad in Helmond. Wij ondersteunen haar kandidatuur van harte en
hopen dat zij in de nabije toekomst deel van het bestuur
zal uitmaken.
De Werkgroep Winkelleegstand Brandevoort is actief bezig onder de bezielende leiding van wethouders van Mierlo en Stienen. Alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd en
er is al een aantal interessante voorstellen gedaan die nu
nader worden uitgewerkt. Uiteraard staan we open voor
suggesties, dus mocht u iets weten laat het ons horen.
Een voorstel was om onder de Markthal weer optredens
te organiseren van koren en muziekgezelschappen en
mogelijk een groot tv-scherm voor de komende WK zodat
zij die dit willen, samen naar wedstrijden kunnen kijken,
wel zal hierbij rekening moeten worden gehouden met
tijdstip van uitzending.
Tot slot de vraag of de bereikbaarheid per auto van het
Gezondheidscentrum nu naar behoren is geregeld. Mocht
dit niet het geval zijn dan graag even melden.

Tiende Brandevoorter

FierljepKampioenschappen
Vanuit Friesland overgewaaid naar Brabant: fierljeppen,
met een stokje over de sloot en zorgen dat je droog blijft,
op 22 juni voor de tiende keer al weer in Brandevoort!
Het gaat dit jaar er om zo veilig mogelijk aan de overkant
te komen. En dat doen we dit jaar met een kussen van 5,5
x 5,5 meter in het water. We denken nu dat iedereen die
springt de overkant wil halen. Want zo wil iedereen wel
landen na een mooie sprong.
Het springen begint om 13.00 uur en duurt tot ongeveer
17.30 uur. Locatie is het bruggetje Stepekolk-Oost bij de
noodlocatie van de school. Dus schrijf deze datum alvast
in je agenda en dan zien we jullie op deze geweldige dag.
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Wat is er nog meer te doen:
• Uiteraard het fierljepkampioenschap
• Ruim opgezette braderie met wel meer dan zeventig
kramen, deze begint om 11.00 uur
• Buikschuifbaan
• Springkussen
• Een natje en een droogje
• Gezellige muzikale omlijsting
Schrijf deze datum alvast in je agenda!
Vorm een fierljepteam met vier personen en verzin een leuke teamnaam. Kijk hiervoor op www.actiefbrandevoort.nl. of
mail naar fierljeppen@brandevoort.org. Schrijf je op tijd in,
want vol is vol, en er kunnen maar vijftien teams meedoen.

Mooi in
Brandevoort:
Gedurende
de hele maand Juni
het 2e kledingstuk

DAMES &
KINDERSCHOENEN!
WWW.STOERSCHOENMODE.NL
Slegersstraat 6, Mierlo-Hout

(goedkoopste)

voor de HELFT!

STOER!
DAAR LOOP
JE
MEE WEG!

Boutique 4MORE
De Plaetse 165
Brandevoort

www.boutique4more.nl

www.restaurantderaymaert.nl

Restaurantmaand
bij De Raymaert
De hele maand juni
Drie-gangen keuzemenu
voor maar € 29,50 !

Mierloseweg 130
Helmond
Reserveren? Bel
(0492) 54 18 18
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Pasen
tekst: Corrie Tonnaer / foto: Corrie Tonnaer

Ja de paashazin kwam dit jaar naar Brandevoort, en zij bracht nog mooi weer mee. Dus het was heel fijn zoeken, heel veel
kindjes waren naar het Antoniusbosje gekomen. Dus ook veel papa’s en mama’s het was een gezellige boel. De koekjes
en limonade waren zo op, en ja de eieren, het gouden en zilveren, waren ook gauw gevonden.

De winnaars
Het gouden ei is gevonden door Jasper Diepenbroek (4 jaar), de zilveren eieren zijn gevonden door Femke Seevens (3 jaar),
Louisa Pierre (3 jaar), Bram Doesburg (5 jaar), Noor Cuijpers (4 jaar) en Eliza van Breugel (4 jaar).
Wij hopen dat iedereen het leuk heeft gevonden en dat de kindjes er veel plezier in hebben gehad. Komen jullie volgend
jaar weer? De paashazin in ieder geval. En wij willen de sponsors bedanken, want zonder hun hulp kan dit feest niet doorgaan. Tot volgend jaar.
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De hobby

Cos Raijmakers, suppen
tekst: Ilse Hommering / foto: Vincent Knoops

’’Je bent je zeil vergeten! wordt weleens naar me geroepen
als mensen me op het water bezig zien.” Cos Raijmakers
kan er wel om lachen. “Voor mij is het suppen de ideale
manier van sport en ontspanning. Relaxed op het water
staan en daarnaast een goede workout voor met name de
buik, arm -en beenspieren.”

Suppen
In een windsurftijdschrift had Cos al eens gelezen over het
stand up paddle surfing (suppen). Zeven jaar geleden zag hij
het voor het eerst in Frankrijk. Hij was daar op vakantie en
zag op een meer surfers op een surfplank staan met alleen
een peddel in hun hand waarmee ze zich voortbewogen. “In
deze vakantie vond ik een afgebroken kayak peddel. In deze
peddel heb ik een stok gestoken en samen met een vriend
hebben we daar voor het eerst gesupt op mijn surfboard. Ik
was eigenlijk een windsurfer, maar vond het suppen direct
leuk.” “Windsurfen heeft wel wat nadelen.” Volgens Cos is
er in het Zuidoosten van Nederland vaak te weinig wind om
echt goed te kunnen surfen. Daarnaast zijn er in de directe
omgeving niet heel veel mogelijkheden voor windsurfen. De
interesse voor het stand up paddle surfing was inmiddels gewekt. “Het leek me leuk om een mooie lange tocht te maken
over het water in de omgeving. Vier jaar geleden heb ik mijn
eerste peddel gekocht. Ik had zelf nog een oude Dufour liggen.” Cos vertelt over deze windsurfplank, die hij gekocht had
via Marktplaats. “Voor vijftig euro mocht ik de plank ophalen bij de eigenaar. De plank zat nog nieuw in de verpakking,
maar was al meer dan twintig jaar oud. De eigenaar vertelde
me dat hij de surfplank gewonnen had met een prijsvraag en
al die tijd bewaard had omdat hij dacht het nog wel eens te
gaan proberen.” Met deze surfplank heeft Cos anderhalf jaar
gesupt. Toen het toch wel een serieuze sport voor Cos bleek
te zijn geworden, vond hij het tijd voor een echt supboard.
Boards
“Er zijn verschillende soorten boards voor het suppen op
diverse wateren. Supboards voor op vlak water, maar ook
boards geschikt voor kleine of grote golven. Er zijn erg veel
surf-en sup fabrikanten die boards aanbieden in verschillende kwaliteitsklassen.” In Nederland zijn maar een paar
zaken waar je deze boards kunt kopen. “Ik heb mijn 14 foot
vlakwater raceboard in Engeland gekocht. Daar is het suppen al populairder dan in Nederland en het aanbod in materiaal groter.” Via forums en testverslagen op het internet
heeft Cos zich laten informeren. “Een board is te verkrijgen
vanaf vijfhonderd euro. Een peddel kun je kopen voor zeventig euro, maar ook voor vierhonderd euro. Tegenwoordig worden er opblaasbare subplanken, ofwel Isups, en
deelbare peddels verkocht. Dat is natuurlijk voor veel men-
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sen een stuk makkelijker vervoeren naar de bestemming.”

Tochtjes in de omgeving
Een of twee uur staat Cos op zijn board als hij gaat suppen.
Onderweg is er genoeg te zien. “Ik kom vooral veel dieren
tegen. Ik sup in de omgeving op de Zuidwillemsvaart, het
Wilhelminakanaal, de Aa, de Dommel, het Eindhovens Kanaal. Er zijn voldoende mogelijkheden in de omgeving. Je
kunt mooie rondes maken.” Het komt zelden voor dat Cos
niet verder kan. “Dat gebeurt alleen op heel ondiep water. Bij sluizen moeten we een stukje klunen en de meeste
bruggen zijn geen probleem. Daar kunnen we onderdoor.”
Cos gaat op zijn board ongeveer acht kilometer per uur.
“Het gaat mij niet om de snelheid. Ik kijk meer naar de afstand in kilometers. Suppen kan overigens ook goed met
een toeristisch doel. Het is geschikt voor de hele familie.”
Wedstrijden
In Nederland worden jaarlijks diverse tochten en wedstrijden georganiseerd. In het voorjaar start de Fridaynight-sup. Deze tochten vinden plaats in grote steden in
Nederland, zoals Amsterdam, Utrecht, Leiden. “Deze vrijdagavondtochten zijn vooral voor de gezelligheid. Met zijn
allen door de stad suppen en onderweg een keer aanleggen voor een drankje.” “De zwaarste sub wedstrijd van de
wereld is de Elfstedentocht. Daarvoor komen de professionals uit de hele wereld naar Nederland. In vijf dagen 220
kilometer suppen. Deze tocht staat nog wel op mijn verlanglijstje, maar dan als een estafette met een aantal mensen. Het lijkt me leuk een dagje mee te doen.” In de winter
draagt Cos een wetsuit. “Een wetsuit is eigenlijk wel warm
om in te suppen, maar toch wel noodzakelijk voor de veiligheid. Echt geschikte kleding is er nog niet. In de zomer is
dat makkelijker, want dan is een wetsuit niet noodzakelijk.”
Populariteit
Het stand up paddle surfing is ontstaan op Hawai. De surfers ontdekten dat ze met een peddel verder de zee op
konden. Staand is er een beter zicht op de beste golven en
met de peddel is het mogelijk verschillende golven te pakken. Sinds 2005 is het stand up paddle surfing een sport
die steeds populairder wordt. De sport groeit heel hard
in Amerika en Australië. In Europa zie je het suppen het
meest in Engeland en Frankrijk.
Cos supt meestal met een of twee vrienden. Hij hoopt dat
het in Nederland ook populairder wordt. “Het is ontzettend
leuk! Het lijkt misschien moeilijk om op de plank te blijven
staan, maar dat valt reuze mee. De plank is heel stabiel,
daarom is het toegankelijk voor iedereen. Ik kan het iedereen aanbevelen!”

NIEUW!

Nu 10 jaar schildervrij.*

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 aanbrengt én onderhoudt, is de buitenboel zelfs
voor 10 jaar schildervrij. Hoe fantastisch is dát?
Onze verfadviseurs vertellen u er alles over.

0733_Philips_Senso-NFM_Foldervisual_Met_Afbeelding.indd
11-10-10 09:46
2

MIERLOSEWEG 86 | WWW.DRIESSENHELMOND.NL
* M its toegepast en onder houden volgens voorgeschreven ver fsysteem. Vraag bij ons ver kooppunt naar de voor waarden.

WIJ LEVEREN EN INSTALLEREN

ALLE MERKEN INBOUWAPPARATUUR / WITGOED / TV ETC. Dit is de nummer 1
MIELE WASAUTOMAAT

MIELE WASAUTOMAAT

WDA110

W5873

Capaciteit 7 kg
1400 Toeren centrifuge
Soft care trommel voor
optimale bescherming wasgoed
Resttijd indicatie
Energieklasse A++

Capaciteit 7 Kg
1600 toeren centrifuge
Soft care trommel voor
optimale bescherming
wasgoed
Koolbostelloze motor
Energieklasse A++

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid
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Incl. 10 jaar volledige garantie!!
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De
punten van
verschil!

Hoofdstraat 105

5706 AK Helmond Tel 0492 539405
De wereldzaak
die je kent
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info@woutvanvlerken.nl

www.electroworldwoutvanvlerken.nl

Schoolhockeytoernooi
Zaterdag 21 juni wordt door HC Mierlo een schoolhockeytoernooi georganiseerd. Het toernooi is bedoeld voor de
kinderen uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 van de Mierlose en
Brandevoorter basisscholen. Ook wordt dit jaar een poging
gedaan om enkele basisscholen uit Mierlo-Hout bij dit evenement te betrekken. Het begint om 10.00 uur en duurt tot
ongeveer 14.00 uur. Het schoolhockeytoernooi wordt voor
de achtste keer door HC Mierlo georganiseerd.
In twee categorieën wordt gespeeld, namelijk voor de kinderen uit groep 4 en 5 en voor de kinderen uit groep 6,
7 en 8. Bij de laatste categorie mogen in de wedstrijden
per team maximaal drie kinderen uit groep 8 meedoen. De
teams moeten bestaan uit zes tot acht kinderen en per

school mogen in iedere categorie meerdere teams meedoen. Het toernooi is ook toegankelijk voor kinderen die
niet hockeyen. Sticks kunnen op de club worden geleend.
Op vrijdagmiddag 20 juni is er om 17.30 uur een training
voor de teams van de groepen 4 en 5 en om 18.30 uur trainen de teams uit de groepen 6 en 7. Deze training wordt
gegeven door leden van HC Mierlo.
De schoolteams kunnen zich aanmelden door uiterlijk 1
juni een e-mail te sturen naar schoolhockey@gmail.com.
Van de kinderen uit het team moeten in de e-mail de volgende gegevens worden doorgeven: naam kind, school en
groep en de naam en e-mailadres van de begeleider van
het team.

KBO St. Lucia
Donderdag 5 juni 13.30 uur EHBO-themamiddag.
Voorlichting over het gebruik van AED, de defibrillator, die tegenwoordig in elke sportkantine hangt en op diverse andere
plaatsen. U hebt zich vast wel eens afgevraagd waar die gele kastjes voor dienen en hoe ze werken.
Frans Welten van EHBO Mierlo-Hout komt uitleg geven en u kunt oefenen op een pop. Niet-leden zijn ook van harte welkom, er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie staat klaar! Locatie: ‘t BrandPunt.
Zondag 29 juni Brandevoorterdag waar ook KBO-St Lucia Mierlo-Hout- Brandevoort vertegenwoordigd zal zijn.
Woensdag 9 juli 9.30 uur bestuursvergadering.
Woonzorgcentrum Alphonsus.
Maandag 28 juli tot en met vrijdag 1 augustus Seniorenvakantieweek
Tijdens de vakantieweek worden in samenwerking met Woonzorgcentrum Alphonsus elke middag activiteiten georganiseerd voor leden en niet-leden. Hou de publicaties in de media in de gaten om hiervoor in te schrijven.
Kijk voor al onze activiteiten en meer informatie eens op onze website:
www.kbo-mierlohoutbrandevoort.nl.

11 juni Basketbaltour
Stichting Jibb start in samenwerking met onder
andere Streetball Helmond,
LEV Groep, basketbalvereniging de Black Shots en
de gemeente een Basket-
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baltour langs diverse veldjes in de stad. Tijdens deze
middag is er muziek, oefenen we coole moves, spelen we partijtjes en leren
we nieuwe tricks. We star-

ten telkens om 13.30 uur
en de middag duurt twee
uur. Inloop is vrij en deelname is gratis! Op 11 juni
is Brandevoort (Sportpark)
aan de beurt. Op zondag

29 juli sluiten we onze tour
af met een groot basketball
evenement op de markt in
Helmond.
Doe ook mee!
Info via www.jibbhelmond.nl.

Brandevo
Als organisatie zijn wij blij en trots dat we weer een
fantastisch programma konden samenstellen voor de
zevende editie van de Brandevoorterdag. Op zondag
29 juni barst het centrum van Brandevoort uit zijn
voegen door al de activiteiten die er plaatsvinden. In
deze Brandevoorter Courant vertellen wij u meer over
de verschillende onderdelen die u kunt beleven.
Oproep
We zoeken nog standhouders voor de BraNderie(PLUS),
vrijwilligers en deelnemers aan de taartbakwedstrijd. Verdere info in de diverse artikelen of op onze website.
BraNderie
In de afgelopen veertien jaar en met zes Brandevoorterdagen die aan deze editie vooraf gingen, hebben we een traditie opgebouwd: onze grote BraNderie. Dat lijkt niet iets
om speciaal trots op te zijn - tenslotte heeft elk zichzelf
respecterend evenement een braderie - maar onze BraNderie is toch bijzonder. De voorwaarde die we als Brandevoorterdag aan de standhouders stellen is dat er actief
gepresenteerd en gedemonstreerd moet worden.
Dit kan in alle vormen en maten: de ene standhouder laat
zien hoe zijn producten worden gemaakt - met een beetje
geluk zijn deze producten ook eetbaar en verlaat u met
een vollere buik het kraam - een ander laat u zelf knutselen, masseert uw voeten of geeft een schoonheidsbehandeling. Heeft u tuinadvies nodig, wil u producten kopen
voor het goede doel, of zien hoe dat mooie boeket geschikt
moet worden? Het is er allemaal. En met al die kramen is er
altijd wel iets bijzonders voor u bij.
Een greep uit ons aanbod:
• Zelfgemaakte producten uit Nepal
• Inspiratie en prachtige spullen voor uw interieur
• Knutselspullen
• Heerlijke koffie
• Mooie cadeautjes
• Poncho’s en sjaals
• Duikcursussen en informatie over duiken
• Beren
En nog zo veel andere kramen om te bewonderen en van
te genieten.

BraNderiePLUS
Nieuw dit jaar is de BraNderiePLUS. Deze braderie gaat
nog een stapje verder en is vergelijkbaar met een beurs.
De standhouders die deelnemen aan dit onderdeel krijgen
een ruime plek met tafel ter beschikking. De ruimte die zij
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mogen vullen is (ongeveer) 5m2. Ook zorgen we voor voldoende loopruimte voor het publiek en voor een sfeervolle
aankleding van de ruimte. Wat wij vragen van de standhouders in die ruimte is veel aandacht voor hun presentatie. De ruimte is bij uitstek geschikt voor het geven van
demonstraties of behandelingen.
Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de BraNderiePlus of aan de kunsthoek, neem dan contact op met
de organisatie. Dat kan via de website www.brandevoorterdag.nl of via de e-mail pr@brandevoorterdag.nl.

Circusacts
Circusschool Jacona is dit jaar nadrukkelijk aanwezig.
U loopt grote kans om een steltloper, koorddanser, jongleur
of andere artiest van circusschool Jacona tegen te komen.
Dit gezelschap heeft inmiddels een lange geschiedenis.
Ooit opgezet om Helmondse kinderen een zinvolle bezigheid te verschaffen, heeft dit gezelschap al decennialang
bewezen dat het veel meer in zijn mars heeft. Dolle capriolen voor lenige mensen en aanstekelijke circusacts die
bewondering afdwingen kunt u gedurende de hele dag op
het jeugdplein zien.
Muziek, dans en theater
De Brandevoorterdag wordt al sinds de eerste editie opgevrolijkt door de muziek van enkele orkesten. Dit jaar kunt u
luisteren en kijken naar:
Doe Mar Wa, deze groep werkt bijna ieder jaar een nieuw
thema uit en zorgt dan ook voor de bijpassende kostuums
en hoofddeksels. Hun repertoire is zeer uitgebreid en bevat nummers van onder andere Guns ’s Roses, Robbie Williams, Donna Summer, Santana en nog veel meer.
Blazerij Smarteez, een blazerij die bekend staat om de
prachtige pakken in Venetiaanse stijl. Zij doen regelmatig
vernieuwende en onverwachtse dingen, dus kijk en luister
goed. Hun muziekstijl is gericht op ‘feest’.
Heavy Hoempa, zeven blazers en een drummer die tot het
gaatje gaan! Massive Brass Rock met een dikke over the
top knipoog naar de hardrock, door blazers met ballen.
Verrassende uitvoeringen van herkenbare gouwe ouwe
van onder andere Rammstein, Nirvana, Kiss, Guns ‘n Roses, AC/DC. En dat met een volume waar je haren van gaan
wapperen!
Dansschool Friends en Hoomrun Dance Studios zetten
onder de Markthal hun beste beentjes voor met een fantastische mix van streetdance, Breakdance enzovoort.
Moes Mengelmoes, dit is een sprankelende theatergroep
die voorstellingen maakt voor iedereen van 3 tot 103. De
groep bestaat uit drie personen die ieder op hun eigen

oorter Dag
unieke manier bijdragen aan een fantastische en verrassende voorstelling. Moes Mengelmoes komt met het draaiorgel naar u toe. Zij zijn aanwezig vanaf 14.00 uur.
Breng de poppen tot leven en laat u verrassen. Op de klanken van het orgel raken de poppen van de wijs, lopen in
de maat of uit de pas en zingen de sterren van de hemel.

Helikoptervluchten
Wat een prachtig cadeau voor Vaderdag! Geef vader de gelegenheid om, al dan niet in het gezelschap van zijn gezin,
een vlucht boven Brandevoort te maken. Natuurlijk is de
mogelijkheid om onze wijk vanuit te lucht te bekijken niet
alleen fantastisch voor vaders, ook voor alle anderen die
deze ervaring graag eens mee willen maken is het zeer
zeker de moeite waard. De vluchten duren ongeveer zes
minuten en kosten slechts E30,- per persoon, ongeacht de
leeftijd. Kinderen mogen ook vliegen, mits zij zelfstandig
kunnen zitten. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
in ’t BrandPunt. Wees er snel bij want op is op! Op de dag
zelf kunnen, afhankelijk van de voorverkoop, ook nog kaarten worden gekocht. Het totaal aantal kaarten is echter
beperkt. Dus wilt u zeker weten dat u een vlucht kunt maken, zorg dan dat u kaart(en) aanschaft in de voorverkoop.
Hoe werkt het?
• Op de dag zelf aanmelden bij de helikopterstand.
• Daar ontvangt u na overhandigen uw ticket een volgnummer en een tijdstip van vliegen. Afhankelijk van de drukte
is dit tussen de dertig en negentig minuten na aanmelding.
• Zorg dat u tien minuten voor dit tijdstip aanwezig bent bij
de helikopterlandplaats.
• Volg verder de instructies van het grondpersoneel.
• Prettige vlucht!
Voor de jeugd
Verspreid over het terrein van de Brandevoorterdag zijn
diverse activiteiten voor de jeugd te vinden. Zo vinden er
onder de markthal dansdemonstraties plaats van dansschool Friends. Ook Hoomrun Dance Studios geeft een
spetterende dansdemonstratie weg. Verder kun je loopings maken op een fiets, tijgeren door een hindernisbaan,
gek doen op een springkussen, lachen om een clown en is
er een speurtocht uitgezet die je langs de diverse onderdelen leidt. Scouting Brandevoort tref je aan bij het Hertogsveld. Hier kun je kennis maken met de wondere wereld
die scouting heet.
Stepjes
Voor de wie een stepje heeft (en wie heeft er tegenwoordig
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geen stepje in Brandevoort) neem deze dan vooral mee.
Er is onder andere een parcours waar je jouw stunts kunt
showen.

Springkussens
Natuurlijk ontbreken mooie springkussens voor verschillende leeftijden niet. Dit jaar staat er een heus piratenschip
en een voetbalspringkussen waar de kinderen naar hartelust op kunnen springen, klimmen en spelen.
Klimwand
Ook dit jaar is de populaire klimwand aanwezig. Onder deskundige begeleiding kan er tot de top geklommen worden.
Je wordt gezekerd, waarna je zelf je houvast mag kiezen.
Wie durft er de uitdaging aan om de juiste klimroute te
kiezen uit de vele mogelijkheden op de wand?
Circuit gekke fietsen/swing trikes
Voor volwassenen en kinderen vanaf zes jaar zetten we dit
jaar een circuit uit waar met swing trikes of gekke fietsen
een parcours gereden kan worden. Er kunnen wedstrijdjes
gehouden worden, heerlijke bochten gemaakt worden en
ook gewoon flink fietsen behoort tot de mogelijkheden.
Looping bikes
Wie fietst in één minuut de meeste ronden? Fietsen en
over de kop gaan. Voor de lol of in wedstrijdverband. U
hoeft alleen maar in te stappen, gezekerd te worden en
fietsen maar! Alles wordt door deskundig personeel begeleid. Een attractie die zeer geschikt is voor onze pubers,
maar natuurlijk ook voor de echte volwassenen.
Scouting
Heb jij je wel eens afgevraagd wat Scouting Brandevoort
allemaal voor gave activiteiten organiseert op die geweldige nieuwe locatie nabij het voetbalveld? Dit is je kans om
van echte bevers, welpen en scouts te horen hoe je echte
knopen legt, broodjes bakt, een kampvuur maakt en leuk
op kamp gaat. Kortom, het is er erg gezellig, we nodigen
je uit om eens te komen kijken naar onze zelfgebouwde
constructies.
Horeca
De horeca wordt verzorgd door wijkhuis ’t BrandPunt, Cafetaria Brandevoort, Rooijakkers Party and Events. Ieder
heeft zijn eigen plaats op het evenemententerrein en natuurlijk ook zijn eigen specialiteit. Ook ’t Bakkertje zorgt
voor iets lekkers voor bij de koffie en de thee. Meer dan
voldoende dus om de inwendige mens goed te verzorgen.

Dierenshows
Een Brandevoorterdag is niet compleet zonder dieren. Albert Loomans van het Roofvogelcentrum Asten is traditiegetrouw aanwezig met zijn prachtige roofvogels. Ooit op
de foto geweest met zo’n vogel op je arm, of, als Albert ze
mee neemt, met een fretje op je hoofd? Tijdens de Brandevoorterdag heb je de kans! Op een groot zandterrein
pakken we uit met spectaculaire paardenshows. De trekpaarden van ’t Brabants Span denderen tijdens het ringsteken over het grote zandterrein. Tussen de shows door
kan de jeugd, of de ouders met voldoende lef, zich op het
‘vliegend tapijt’ door een trekpaard laten voortslepen. We
proberen ook ponyritten te verzorgen.
Kunsthoek
De kunsthoek kunt u vinden in voor de ingang en in de
grote zaal van ’t BrandPunt. Verschillende kunstenaars laten zien hoe hun kunstwerken tot stand komen. U ziet een
beeldhouwer hakken en snijden, een schilder kwasten, een
tekenaar schetsen, een kralenmaakster haar kralen branden en nog veel meer. Het Kunstkwartier is ook deze keer
aanwezig met een kraam waarin verschillende vormen van
kunst worden getoond. Ook vindt u hen op het terrein en
hebben zij een mobiele voorstelling.
Oude ambachten
Het blijft elk jaar een succes, het tiental kramen waarin
oude ambachten worden gedemonstreerd. En geloof het
of niet, de klompen zitten fijner, de mosterd smaakt lekkerder en de gehaakte tafelkleden zijn echt mooier als je
ziet en weet hoe ze gemaakt worden. Uw neus brengt u
vanzelf bij de palingroker waar u heerlijk versgerookte paling kunt eten.
Waterballen
Over het water lopen? Zonder nat te worden? Ja, dat kan in
een AquaBubble! Je neemt plaats in een transparante bal
van ruim twee meter doorsnede. Eenmaal in de bal wordt
deze dichtgeritst en opgeblazen. Je blijft daardoor lekker
droog tijdens je wandeling over het water. Kom met zijn
tweeën en ga het wedstrijdje aan wie er het eerst aan de
overkant is. Durf je niet alleen of vind je het gewoon gezellig om met je vrienden het water op te gaan, dan is er de
AquaRoller. Dit is geen bal maar een cilinder waar tot vier
deelnemers tegelijkertijd in plaats kunnen nemen. Deze
AquaRoller is niet luchtdicht afgesloten, maar is open aan
de zijkanten. Je kunt de AquaBubble en AquaRoller vinden
bij de kade naast de Markthal.
Rad van Fortuin
Op zoek naar het avontuur? In voor een gokje? Naar huis
met een mooie prijs? Breng dan een bezoekje aan ons Rad
van Fortuin waar Dave Joosten u graag aan het rad laat
draaien om voor slechts één euro kans te maken op prachtige prijzen.
High Tech & Automotive Stand
Techniek is leuk! En overal om ons heen! Neem een kijkje
in de wereld van de high tech automotive industrie. Bran-
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devoort bevindt zich midden in the place to be als het high
tech research en ontwikkeling betreft. Wist je dat Eindhoven en Helmond het hart zijn van Toptechnologieregio
Brainport, uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld in
2011? Brainport is een van de belangrijke pijlers van de Nederlandse economie met sectoren High Tech Systems &
Materials, Food & Technology, Automotive, Lifetec & Health
en Design. In ons eigen Helmond achter de Europalaan ligt
de Automotive Campus, onderdeel van Brainport.
Ooit al eens willen weten wat er daar allemaal gebeurt?
Bezoek dan de stands van de Automotive Campus, waar
met medewerking van TNO, Fontys Hogescholen en de
TU/e, verschillende demonstraties gegeven worden.
Zo kunnen er ritjes gemaakt worden in de kekke elektrische Renault Twizy. In de sporthal staat een heuse rijsimulator, de Driven Experience, waarin je je rijvaardigheden
kunt testen of een wedstrijdje kunt rijden tegen elkaar.
Fontys neemt zijn Toyota Prius mee. Saai denk je misschien, niet als je weet dat deze Prius zelf kan rijden, ja,
dat doet die van de buurman niet!
Ben je geïnteresseerd in techniek of gewoon dol op alles
wat rijden kan, kom dan zeker langs in de sporthal. Maak
kennis met de laatste technieken rondom elektrisch rijden!

Modelbouw
De modeltrucks van BEMOC zijn ook dit jaar weer aanwezig op de Brandevoorterdag. De landelijke vereniging bestaande uit enthousiaste hobbyisten geeft demonstraties
met de radiografische modeltrucks (schaal 1:16). Er wordt
rondgereden over een geweldig mooi aangeklede baan
van maar liefst 90m2 in de sporthal. De Europese en Amerikaanse trucks rijden rond tussen echt werkende shovels
en kranen, worden geladen en gelost en zelfs gewassen
in een heuse wasstraat. De GrootSpoorGroep is aanwezig
met een ‘tuinbaan’ waarop verschillende treinmodellen
getoond worden, van startmodel tot meer kostbare modellen. Veelal zijn dit soort modeltreinen in de Spoor-G schaal
(1:22.5). Deze treinen zijn viermaal groter dan het bekende
H0 formaat. De Helmondse modelbotenvereniging Amfibie
is ook een vaste bezoeker van de Brandevoorterdag. Ze laten hun collectie boten afwisselend rondvaren in de vijver
bij de Markthal. Leden van Stoomgroep Zuid komen met
hun handgemaakte stoom aangedreven voertuigen.
De Zoete Verleiding
Voor het eerst organiseert de Brandevoorterdag De Zoete
Verleiding. Op een deel van het terrein van het grootse
evenement staat alles in het teken van zoet en lekkers.
Alle kramen pakken letterlijk in geuren en kleuren uit en
voegen daar uiteraard smaak aan toe. Een plein voor iedereen die jong is, zich nog jong voelt of weer even jong
wil zijn. De kermisnostalgie van een enorme wijnbal, het
zomergevoel van een wafel met aardbeien, pannenkoeken
met slagroom en kersen, die grote lolly die je nooit durfde
te kopen of dat prachtige gebakje. Maar ook zelf cupcakes
versieren en uiteindelijk weer opeten hoort er bij.
Taartenbakwedstrijd Heel Brandevoort bakt In samenwerking met ‘t Taertenhuys

Bak jij er iets van? Appelgebak, slagroomsoesjes, boterkoek, marsepeintaart, koekjes of cake. Wat je bakt maakt
niet uit. Kinderen dagen we uit om hun eigen creatieve en
lekkere cupcake te bakken met als thema Vakantie! Een
vakkundige beoordeelt op smaak en presentatie. De baksels worden daarna te koop aangeboden voor een goed
doel. Opgeven en info via de website.

Taste Station On Tour
Prachtige groene velden, verse groenten en fruit, weelderige planten en heerlijk geurende bloemen. Elke dag werken
boeren en tuinders met onvoorwaardelijke passie aan de
producten die wij eten. Maar hoe gaat het er dan precies
aan toe op een boerderij? Hoe worden tomaten- en komkommerplanten verzorgd? En wat wordt er allemaal van
melk gemaakt? Leer meer over de agrarische sector in het
Taste Station! Het Taste Station biedt een verrassend en
inspirerend inzicht in de passie van boeren en tuinders en
hun bijdrage aan de kwaliteit van leven. U neemt plaats
aan een lopende band waar een intrigerende stoet aan
amuses passeert. Ruik, voel en proef de producten en laat
je inspireren door verhalen van ondernemers.
Het mobiele paviljoen genaamd Taste Station is gebaseerd
op het Nederland Bloeit paviljoen ontwikkeld voor de Floriade 2012.
Wie is de organisatie?
De organisatie van de Brandevoorterdag is al vele jaren
in handen van een relatief klein comité vrijwilligers. De
meeste commissieleden zijn ook al betrokken bij de Bran-

devoorterdag sinds de eerste editie van 2002. De commissie bestaat dit jaar uit een zevental personen, elk met hun
eigen takenpakket:
• Jan Drouen, voorzitter, sponsoring, info@brandevoorterdag.nl
• Ingrid Tielemans, publiciteit, communicatie, orkesten,
pr@brandevoorterdag.nl
• Patrick Dooms, publiciteit, terreinindeling, webmaster,
grafische vormgeving, pr@brandevoorterdag.nl, webmaster@brandevoorterdag.nl
• Edwin Janssen, BraNderie en jeugdhoekcoördinatie,
penningmeester, branderie@brandevoorterdag.nl
• Jan Roefs, contacten gemeente, sponsoring, algemene
zaken, info@brandevoorterdag.nl
• Roelof Jan Bouwknegt, dansdemonstraties en jeugdactiviteiten, info@brandevoorterdag.nl
• Ellen Deelen, Zoete Verleiding en algemeen bestuurslid,
info@brandevoorterdag.nl.

Vrijwilligers
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen
bij het opbouwen en afbreken van de diverse onderdelen
en/of willen assisteren bij de verschillende attracties. Zonder jouw hulp is het niet mogelijk om zo’n groot evenement
neer te zetten en goed te laten verlopen. Aanmelden kan
via info@brandevoorterdag.nl. Wij hopen dat je mee wilt
helpen om deze dag tot een succes te maken.
Sponsoren
Zonder sponsoren is de Brandevoorterdag niet mogelijk.
Wij willen daarom de volgende sponsoren geweldig
bedanken voor hun ondersteuning van dit prachtige
evenement:
VB&T groep, Doe Land/Multimate, Parochie Damiaan,
Marein Organizing, Cafetaria
Brandevoort, Brandevoortse
Hoeve, Wijkhuis ’t BrandPunt,
SBiA en Rabobank, Wijkraad
Brandevoort, ASWA keukens,
Manders
schildersbedrijf,
Winkeliersvereniging Brandevoort, Dupré, Van Gennip, Albert Heijn Brandevoort, Jumbo
Brandevoort, Bakkerij ’t Bakkertje, ZLTO, Wil Rooijakkers
Party and Events, BKL engineering.

Voor hun grote aandeel in
de publicaties bedanken
we ook:
De Brandevoorter Courant,
De Loop en CoFoto, De Damiaan, Mooi Mierlo, Startpagina Brandevoort, Threvon internetservices.
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Droomhuis bouwen?

Brandevoort
“Thuis in Helmond”
2
314 m
vanaf
0,€ 109.90
excl. btw

www.helmond.nl/bouwkavel
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

DE NIEUWE NISSAN QASHQAI
NU IN DE SHOWROOM!

ONTDEK DE ULTIEME CROSSOVER

korting op een 3 jarig
onderhoudscontract **

De nieuwe Nissan QASHQAI is beter dan ooit. Leverbaar met drie verschillende motoren, waaronder de zuinige DIG-T 115 benzinemotor,
de fiscaalvriendelijke dCi 110 dieselmotor met slechts 20% bijtelling, of de krachtige dCi 130 met een trekvermogen van maar liefst
1.800 kg. En leverbaar in vier verschillende uitrustingsniveaus, waaronder de Connect Edition met standaard het Nissan Safety Shield.
v.a.

20% bijtelling

v.a. e 23.400,-*

lease e 395,-/mnd*

Varenschut 7
5705 DK Helmond
T. (0492) 50 40 50

Olivier van Noortweg 4
5928 LX Venlo
T. (077) 355 38 00

www.autobedrijf-janssen.nl

23.400,- (o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage à € 45,- en kosten rijklaar maken). Vanaf leaseprijs gebaseerd op
* Consumentenadviesprijs Nissan QASHQAI 1.2L DIG-T 115 Visia v.a. € 23.150,Nissan QASHQAI 1.2L DIG-T 115 Visia o.b.v. 48 maanden/15.000 km per jaar full operational lease via Nissan Business Finance, incl. verzekering excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. ** De 50% korting op een 3 jarig
onderhoudscontract is uitsluitend geldig bij aanschaf van een nieuwe Nissan QASHQAI van 01/04/2014 t/m 30/06/2014. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaarduitvoering.

QASHQAI-gamma: 3,8-5,8 l/100 km, resp. 26,3-17,2 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 99 gr/km tot 129 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.
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Buurtpreventie
In onze samenleving ervaren mensen soms een gevoel
van onveiligheid; men hoort vertellen over en/of komt in
aanraking met (kleine) criminaliteit, inbraken, geweld en
overlast. De anonimiteit van veel buurten en wijken kan het
gevoel van onveiligheid versterken! In Helmond is te zien
dat buurtpreventie hierop een antwoord is en belangrijk
wordt gevonden. Voor veel buurtbewoners is buurtpreventie hetzelfde als leefbaarheid: buurtpreventie wil zeggen
dat er gewerkt wordt aan de leefbaarheid van de wijk. Een
leefbare wijk wil zeggen dat mensen zich prettig en veilig
voelen in de eigen woonomgeving. Bewoners leren elkaars
namen kennen, het anonieme verdwijnt.

Financiële bijdrage
Op initiatief van buurtpreventieprojecten Oost-Alert, Radar, Bloem- en Paardenvelden en Twijnsterhof, met ondersteuning van LEVgroep en politie, is een nieuwe overkoepelende buurtpreventiewebsite voor Helmond ontwikkeld.
Een financiële bijdrage van de gemeente, wijkfonds Rabobank Helmond en diverse wijkraden maakten dit mogelijk.

Overkoepelden website
Verschillende buurtpreventies hebben een eigen website.
Kleinere buurtpreventies hebben niet altijd de kennis en/
of middelen om een eigen website te ontwikkelen en te
onderhouden.
Bestaande preventies wilden een platform waar ze met
elkaar in contact kunnen komen en informatie en tips kunnen uitwisselen. Dit is mogelijk op een afgeschermd gedeelte.
Voor inwoners van Helmond die een nieuwe buurtpreventie willen opstarten is veel informatie met tips en trucs
beschikbaar, zodat zij het wiel niet opnieuw hoeven uit te
vinden. Er is een openbaar gedeelte waar bezoekers van
de website gemakkelijk informatie kunnen vinden over
buurtpreventie algemeen en specifiek in hun wijk, en worden er links geplaatst naar de belanghebbenden (denk aan
gemeente, politie, LEVgroep et cetera).
Tijdens een drukbezochte avond zijn veel buurtpreventies
onder begeleiding van de sitebouwer aan de slag gegaan
om de website te vullen. Elke buurtpreventie is zelf verantwoordelijk voor informatie die men op de website plaatst.
Op de site kan iedereen terecht die wil weten of, en welke
buurtpreventie in hun wijk actief is. In Helmond zijn veel
buurtpreventieteams actief. Zij organiseren allerlei activiteiten in hun buurt, om het gevoel van veiligheid en saamhorigheid te versterken.
Contactgegevens en aanvullende informatie over de
buurtpreventieteams is gemakkelijk te vinden. Als men
vragen heeft kan men deze via een contactformulier stellen, of rechtstreeks bij de buurtpreventie in de eigen wijk.
www.buurtpreventiehelmond.nl.

Gulden Snor
tekst: Luc Sleegers

Soms lijkt het misschien
alsof carnaval alleen maar
draait om het uit de ban
springen, hoe gekker hoe
beter. Toch heeft deze traditie vanuit de Katholieke kerk
een heel andere oorsprong,
als het begin van de vastenperiode.
Ook voor CS de Brandeliers
geldt dat het niet alleen gaat
om het feesten. Onze stich-
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ting wil het sociaal maatschappelijk klimaat van de
wijk verbeteren door het
organiseren van bijeenkomsten met een carnavalesk
karakter.
De Gulden Snor is bedoeld
voor iemand uit Brandevoort
die geen carnaval kan vieren
omdat het tegenzit. Dit kan
om verschillende redenen
zijn, maar deze persoon kan

in ieder geval een opsteker
gebruiken.
Dit jaar hebben Prins Patrick
I en zijn adjudant Albert de
Gulden Snor uitgereikt aan
Ria Lebens. Zij is een actieve
vrijwilliger in onze hoftempel ’t BrandPunt, maar ook
de Zonnebloem kan op haar
hulp rekenen.
Vlak voor carnaval is zij geopereerd aan haar heup.

Voor haar was het dit jaar
niet mogelijk carnaval te
vieren. Prins Patrick I en
zijn adjudant Albert hebben
haar op carnavalmaandag
een bezoek gebracht, zodat
zij toch nog een klein beetje
kon genieten van carnaval.
Ria, CS de Brandeliers wenst
jou een spoedig herstel en
hoopt jou gauw weer te zien
in ’t BrandPunt.
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‘Nu ook bij Het Koetshuis, stoere speelhuisjes op maat.’
(Ook leverbaar als super cool kinderbed.)

WWW.HET-KOETSHUIS.NL
T 040-7511585
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M 06-50849780

E

info@het-koetshuis.nl

Prins van Brandevoort!
tekst: Luc Sleegers

Nee, geen talentenoproep zoals the Voice, maar een kans
om je te laten horen. De Brandeliers hebben de laatste jaren behoorlijk aan de weg getimmerd en hebben al vier
geweldige Prinsen gehad.
Omdat we er zijn voor Brandevoort en transparant zijn, willen we de gelegenheid bieden om je te melden als eventuele toekomstige Prins.

Waar moet onze Prins aan voldoen?
Hij moet in Brandevoort wonen en een positief uithangbord zijn, en je partner moet er voor honderd procent achter staan. Wij zijn een modern clubje maar houden nog wel
vast aan het mannelijk geslacht (sorry dames)! Je moet beschikbaar zijn tijdens alle evenementen vanaf het Leutfestijn (Prinsbekendmaking) tot en met de volgende bekendmaking.
In de praktijk komt dit neer op de twee laatste weekenden
in november en januari tot en met carnaval en de eerste
drie weken daarna weer in november.
Wat doen wij?
Wij zorgen dat je er netjes opstaat en verzorgen alles qua
kleding, organisatie en programma. Alleen voor de smoking
vragen we een kleine bijdrage. Verdere details bespreken

we mondeling. Onze Prins hoeft zich dus niet in te kopen,
zoals weleens (verkeerd) gedacht wordt. De prinsenbegeleiding (Grootvorst en Vorst) zorgen ervoor dat je met raad
en daad ondersteund wordt en de geweldige Raad van 11
zorgt voor het plezier!
Daarna wordt je voor eeuwig opgenomen bij je gardistelijke voorgangers bij het Garde Oud Prinsen en voor eeuwig
een BB’er (Bekende Brandevoorter). Dit komt mooi samen
met het nieuwe motto van Buitengewoon Brandevoort!

Wat verwachtten we van de prins?
Hij dient lid te zijn of worden van CS de Brandeliers. Een sociaal mens die iets kan betekenen voor de wijk en die positief is. Na de bekendmaking een gezellig onderonsje met je
Raad van 11 en hun raadsdames. En bovenal: gezelligheid!
Aanmelden
Via raadvan11@brandeliers.com onder vermelding van
naam, leeftijd, telefoonnummer en gezinssituatie en waar
woonachtig in Brandevoort en natuurlijk je motivatie.
We zien je reactie graag tegemoet! Voor meer informatie over De Brandeliers kun je terecht op onze website:
www.brandeliers.com.

Kindervakantieweek 2014
volop in voorbereiding
Over anderhalve maand is
het weer zo ver: de jaarlijkse Kindervakantieweek! Dit
jaar gaan tijdens de eerste
week van de zomervakantie ruim duizend (!) kinderen uit onze wijk spelen,
speuren, samenwerken en
sporten rondom het thema
Superhelden. Zij hebben
zich aangemeld tijdens de
inschrijfdagen in februari,
net als zo’n tachtig jeugdvrijwilligers en een heleboel ouders die als groepsen spelleiding meehelpen.
We waren als organisatie
behoorlijk onder de indruk
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van het aantal inschrijvingen, ruim 250 meer dan
vorig jaar. Dat betekende
direct een hoop werk aan
de winkel. Achter de schermen is superhard gewerkt
om een leuk programma in
elkaar te zetten. Mede door
het aantal deelnemers is
besloten om het programma iets te wijzigen. Uiteraard ontbreken de knutselen sportactiviteiten niet en
is er dit jaar zelfs voor alle
groepen een bosdag gepland. Ook het traditionele
uitstapje staat weer op het
programma, dit jaar naar
twee verschillende locaties.

Welke locaties dat zijn, houden we nog even geheim.
Om de Kindervakantieweek super te laten verlopen, zijn we op zoek naar
extra handjes die uit de
mouwen gestoken kunnen
worden. Ben jij die juiste
superheld die samen met
onze commissieleden en
de andere leden van ons
materiaalteam ons wilt komen helpen, dan horen we
dat graag. Ons materiaalteam kan zeker nog hulp
gebruiken. Zij zorgen er bijvoorbeeld tijdens de week
dagelijks voor dat de tafels

tekst: Marloes Kuyten

en banken op het Palladium staan (en weer worden
opgeruimd) en sjouwen de
spullen die nodig zijn tijdens de bosdagen en op de
sportvelden. Kortom: vroeg
uit de veren, lekker hard
werken maar zeker ook
heel veel plezier onder elkaar. Denk jij dit superteam
uit de brand te kunnen
helpen, al is het maar voor
een paar uurtjes? Neem
dan contact op met de organisatie via onze website
www.kvwbrandevoort.nl of
bezoek onze kraam tijdens
de Brandevoorterdag op
zondag 29 juni.
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Tiende Golfdag Brandevoort
op zondag 21 september
21 september staat de Tiende Golfdag Brandevoort gepland op golfbaan De Gulbergen. Een heus jubileum dat
we graag met alle golfers uit Brandevoort willen delen.
Het belooft een bijzondere golfwedstrijd te worden met
tal van extra activiteiten. We gaan er een echt feest van
maken. Start om 12.30 uur met een shot gun. De middag
wordt afgesloten met een geweldige barbecue. Kortom
reden genoeg om je alvast aan te melden via de mail:
info@golfdagbrandevoort.nl.
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Bijgaande foto’s zijn genomen tijdens de Golfdag Brandevoort vorig jaar. Op de nieuwe website www.golfdagbrandevoort.nl kunt u stemmen voor de leukste foto. De
winnende fotograaf wordt tijdens het tienjarig jubileum
in het zonnetje gezet.
Voor meer informatie, ook over de sponsormogelijkheden, kunt u altijd bellen met Twann van Schijndel,
06 144 818 88 of Stef van den Bogaard: 06 227 350 54.

MEYER
OLYMP
MAC
STONE
CAST
TWINLIFE
LERROS
BAILEYS
COME4
DRAGSTER

Te dik?
Bel Dick!
088 500 9000

Al 10 jaar hét adres voor een gezond gewicht!
Total Body Balance helpt mensen
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Meer weten? www.totalbodybalance.nl/detox
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• overdag en ‘s avonds spreekuur
• eigen echo apparaat
• zwangerﬁt programma
& info avonden
• advies bij kinderwens
Leen van Leuken - Baccarne
Marinda van de Rijt - van Lierop

de Plaetse 98 B
5708 ZJ Helmond
T 0492-504712
M 06-46012212
www.verloskundigenbrandevoort .n l

Dickensnight
heeft hulp nodig

tekst: Rob Robben

Met de zomervakantie in het vizier lijkt Dickensnight nog
heel ver weg. Toch wordt er sinds begin april achter de
schermen hard gewerkt om op zondag 14 december weer
een prachtig winterevenement in De Veste neer te zetten.
Want die ene zondag in december vergt een enorme inspanning van de organisatie: onder andere de kraamhouders benaderen en vastleggen, sponsoren werven, entertainment boeken en decoratiematerialen onderhouden.
Tel daarbij de nog de bijna onzichtbare werkzaamheden
op van een voorzitter, penningmeester en secretaris en je
komt al snel aan flink wat uren werk.
Jarenlang werd al dit werk verzet door een elftal aan commissieleden. Mede door het wegvallen van een aantal van

deze commissieleden, is de organisatie naarstig op zoek
naar nieuwe mensen die ook de schouders onder Dickensnight willen zetten. Hulp is nodig op verschillende vlakken; van PR en redactioneel tot het begeleiden van entertainment en van hulp bij decoratie tot versterking van de
sponsorcommissie. Alles onder het motto ‘vele handen
maken licht werk’ zijn alle handjes welkom.
Heb jij zin om je in te zetten voor Dickensnight Brandevoort? Neem dan contact op met Judith Geubbels via secretaris@dickensnight.nl. Er kan dan samen worden bekeken hoe jouw geboden hulp kan worden ingezet, uiteraard
rekening houdend met jouw eigen wensen.

Schoolthema Natuurlijk Brandevoort afgesloten
In april heeft het thema
Natuurlijk
Brandevoort
drie weken lang centraal
gestaan bij zo’n duizend
kinderen op OBS Brandevoort, Spring Kinderopvang en Kids Castle.
Op de open avond hebben
de kinderen vol trots hun
werkjes en activiteiten in
de groepen gepresenteerd.

Ook waren er verschillende
vrijwilligers aanwezig die
een belangrijke bijdrage
hebben geleverd in de afgelopen periode en die
hiermee het gezamenlijke
thema tot een groot succes hebben gemaakt. Hartelijk bedankt daarvoor.
Wij vonden het fijn om
zoveel vaders, moeders,

opa’s, oma’s en andere belangstellenden te mogen
verwelkomen.
Wij kijken terug op een
goed bezochte en geslaagde open avond waarop wederom zichtbaar was
dat onze kinderen met veel
enthousiasme en beleving
hebben geleerd van ons
gezamenlijke aanbod.

Tuintjes en klusjes voor ouderen
Het aantal senioren neemt toe, zij willen nog zelfstandig blijven wonen. Vele van hen hebben geen familie en/
of kennissen meer. Ook gehandicapte mensen of mensen
die door omstandigheden niet meer in staat zijn hun tuintjes netjes te houden en tot de lagere inkomensgroepen
behoren, hebben uw hulp nodig! Bent u iemand die het
leuk vindt om buiten actief bezig te zijn? Hebt u groene
vingers? Wij zijn op zoek naar enthousiaste tuinmannen

33

of -vrouwen die de hulpbehoevende stadsgenoten willen
helpen. Het gaat om de gewone tuinkarweitjes zoals onkruid wieden, schoffelen, snoeien, gras maaien of andere
werkzaamheden, zoals tuinen winterklaar maken. Ook in
uw wijk. Het biedt leuke contacten en is dankbaar werk. De
vrijwilliger ontvangt een kleine onkostenvergoeding. Tijd:
in overleg met een cliënt. Meer informatie: Lidia Zagorska,
Buurthulp/LEVgroep, tel.: 59 89 89.

Eerste biologische markt
druk bezocht
tekst: Marc Dekkers / foto: Cora Brouwer

Het is vrijdagmiddag 9 mei, de eerste biologische markt
in Brandevoort wordt geopend door wethouder Van Mierlo
van Economische Zaken. “Met dit initiatief komen we tegemoet aan de wensen en suggesties van ondernemers.
Indien succesvol, wordt de pilot omgezet naar een vaste
biologische markt.”
De markt is net een half uur open en voor de kramen staan
al rijen klanten. Niet alleen uit onze wijk maar ook uit Helmond en omgeving. Een vrouw uit Beek en Donk wacht bij
de groentekraam om af te rekenen. Ze heeft haar handen
vol met verschillende producten. “Tot nu waren er in de
omgeving weinig bio-markten. De producten hebben een
lekkere smaak en het assortiment is anders dan in de supermarkt,” vertelt ze blij.
Een bezoeker uit Brandevoort komt niet specifiek voor het
biologische, maar wel voor de markt. “De producten zijn
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lekker vers,” aldus mevrouw Bakers, “wel mag de markt
groter. Ik mis bijvoorbeeld de bakker.” Binnenkort wordt ze
op haar wenken bediend. Hans Sanders, een van de standplaatshouders, vertelt dat ze vergaand in gesprek zijn met
een ecologische bakker. Sanders is met zijn wijn en delicatessen een van de vier kramen. Ook Vanhetland.nl met
groenten en fruit, de boerderij De Blije Big met vlees en
eieren en De Saanenhof met geiten- en koeienkaas nemen
deel. De ondernemers zijn enthousiast over de locatie. Door
de Markthal is het een markt zoals vroeger. Denk maar aan
de visafslag, die vond ook altijd onder een markthal plaats.
De winkeliersvereniging is blij met de komst van de markt.
Het is een aanvulling voor het centrum en trekt bezoekers
van buiten de wijk, die ook gelijk boodschappen doen bij
onze winkels.
De biologische markt is elke vrijdagmiddag van 14.00 tot
18.00 uur te vinden onder de Markthal.

Paarden in nood
tekst: Kyra Westmaas

Mijn naam is Kyra Westmaas en voor mijn opleiding paraveterinair ben ik voor drie
maanden naar Spanje geweest. Ik heb deze stage periode bij Los Caballos Luna,
Stichting paard in Nood Spanje gewerkt. Dit is een stichting die zich met hart en
ziel inzet voor verwaarloosde paarden. Als gevolg van de huidige economische
omstandigheden in Spanje zijn er veel Spanjaarden niet meer in staat om voor hun
paarden te zorgen. Deze paarden worden dan vaak ergens achtergelaten, zonder
eten en drinken. Soms worden ze vastgezet met een touw op een afgelegen terrein of in een dichtgetimmerde schuur. Vaak lopen deze paarden een trauma op
door de opsluiting of door mishandeling. Sommige paarden zijn al te ver heen en
moeten worden geëuthanaseerd.

Tweede kans
Laura Hoitsema, voorzitter van Los Caballos Luna probeert
al deze paarden een tweede kans te geven. Ik vind het
onwijs gaaf om te zeggen dat ik drie maanden voor deze
stichting heb mogen werken. Ik was diep ontroerd als de
paardjes verwaarloosd binnen kwamen en enorm gelukkig om te zien hoe ze opgeknapt zijn. Het is mooi om een
band op te bouwen met paarden die getraumatiseerd zijn,
maar toch nog het vertrouwen in de mens kunnen vinden.
Ik heb met deze paarden kunnen wandelen, rijden, poetsen en knuffelen, wat mij enorm gelukkig maakte. Naast
alleen paarden opvangen, stelt de stichting paarden ook
ter beschikking voor adoptie of herplaatsing. Los Caballos
Luna, Stichting Paard in Nood Spanje heeft altijd behoefte
aan donaties om nog meer paarden een tweede kans te
kunnen geven.
www.paardinnoodspanje.nl
Rekeningnummer: 7150062 / IBAN: NL12INGB0007150062
/ BIC: INGBNL2A

Buurttuin
Op zondag 22 juni wordt
de Buurtuin Brandevoort
officieel geopend en is het
van 10.00 tot 17.00 uur toegankelijk voor het publiek.
De Buurttuin ligt aan de
Stepekolksehoeve, met de
ingang bij de rotonde met
De Voort.
Na de succesvolle kick off in
april is de tuin gevuld met
groenten, fruit, kruiden en
bloemen. Vrijwilligers uit
Brandevoort en scholieren
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Christ Tielemans

van de basisscholen zorgen
dat alles er prima bij ligt.
Tijdens de open dag kunt u
een wandeling maken over
de tuin, zien wat er allemaal
staat en in de zithoek een
praatje maken met de vrijwilligers van de buurttuin.
Op die zondag zijn in het
kader van de open tuinendag van Groei & Bloei
afdeling Helmond, ook andere tuinen in Helmond en
Mierlo opengesteld. Voor

meer informatie, foto’s en
een routebeschrijving kunt
u de website van Groei &
Bloei afdeling Helmond
en omstreken bekijken:
www.helmond.groei.nl.
Meer informatie over onze
buurttuin: www.buurttuinbrandevoort.nl of op de Facebookpagina van Buurttuin Brandevoort. Christ
Tielemans, 06 467 461 46,
info@buur ttuinbrandevoort.nl

Schakel Klusmeester in voor

...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

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

Gegarandeerd Vakwerk! www.klusmeester.nl

B09
Van ontwerp tot realisatie
6125

Weer met plezier naar school
• advies en ontwerp
• aanleg en onderhoud

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

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

ELKE DONDERDAG INLOOPAVOND ONTHARING

SCHOONHEIDSSALON

WWW.INESSENSA.NL

- van 20.30 tot 22.00 uur
- zonder afspraak binnenlopen
- ontharing gezicht, oksels of liezen
- gewone of permanente ontharing
- je krijgt op de inloopavond 20% korting!

Tierelayshoeve 17 Helmond | T 0492 - 66 77 18 | info@inessensa.nl

Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer
Koeriersdiensten
Chauﬀeursdiensten
Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer
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78.11.22
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

www.taxicentralebrandevoort.nl

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

www.landvanoz.nl

Bezoekers trotseren weer en wind
voor MoederdagMarkt

tekst: de redactie / foto: Leonie Voets

Op zaterdag 10 mei vond
de eerste MoederdagMarkt
plaats. Het is een van de
evenementen die de winkeliersvereniging dit jaar organiseert. De weersvoorspellingen zaten in dat weekend
niet mee. Zoals vele evenementen en markten, die
niet waren afgelast, hadden
ze te kampen met veel wind
en regen. Maar desondanks
wisten veel moeders, vaders en kinderen de weg
naar de markt te vinden.
Op de markt hing een gezellige en gemoedelijke sfeer.
Kinderen knutselden een
moederdagcadeautje, waren cupcakes aan het decoreren, of zich op het grote

springkussen aan het uitleven. De Busquitos zorgden
voor het nodige muzikale
entertainment en de oma
van Roodkapje wist de kinderen te vermaken met al
haar mooie verhalen.
De bezoekers vonden het
een gezellige markt. “Er is
veel variatie en weinig overlap van kramen,” aldus een
bezoekster. Er stond een
variëteit aan kramen, met
mooie bloemen, heerlijke
lekkernijen en delicatessen,
cosmetica, nagel- en verzorgingsproducten,
leuke
kleding en accessoires zoals
(handgemaakte) sieraden,
tassen, sjaals, massage- en
schoonheidssalons en nog

veel meer. “De markt ziet
er heel leuk uit, leuke hebbedingentjes en het is er
gezellig druk,” aldus een andere bezoekster.
Tegen het einde van de
MoederdagMarkt vond de
Allerliefste Moeder van
het Zuiden 2014 verkiezing
plaats. Deze is gewonnen
door Jannie Schuiling (83).
Haar kleindochter Celine
Triki heeft haar opgegeven.
Jannie was aangenaam
verrast dat zij werd verkozen voor Ingrid Heusschen
(tweede plaats) en Marieke
Dortmans (derde plaats). De
winnares kreeg twee grote
tassen vol met boodschappen en cadeaus, een mooie

bos bloemen en een fotoshoot.
“Het slechte weer scheelt
bezoekers en dat is jammer.
Niet alleen voor ons maar
zeker voor de marktkraamhouders,” vertelde de organisator Marc Dekkers, “we
hebben er alles aan gedaan
om iedereen naar het zin te
maken. Een dag vooraf hebben we de marktkraamindeling nog gewijzigd om te
zorgen dat zoveel mogelijk
deelnemers beschut waren
tegen weer en wind. Ons
winkelcentrum leent zich
daar goed voor. De Plaetse
heeft volop ruimte voor alle
activiteiten en onder de
Markthal is plek voor vele
kramen en staan de bezoekers droog. “Meer dan veertig ondernemers hebben
deelgenomen en we hebben vele positieve reacties
ontvangen. We zijn uiterst
tevreden over het verloop
van de eerste MoederdagMarkt,” aldus Marc.
Het volgende evenement
dat de winkeliersvereniging
organiseert, is het Italiaanse
evenement Klein Venetië.
Ook dan is er een markt met
tal van Italiaanse delicatessen, activiteiten en nog veel
meer. Dit evenement vindt
plaats in het laatste weekend van september.

Hoe wordt het leven in Brandevoort ervaren?

Olivier Rieter

In mijn proefschrift over nostalgie in Noord-Brabant besteed ik aandacht aan Brandevoort. Beïnvloedt de gebouwde omgeving de wijze waarop inwoners in het leven staan? Hoe ervaren zij er de gemeenschapszin? Zien zij hun omgeving als
vanzelfsprekend of nodigt deze uit tot reflectie op wat nostalgie en geschiedenis in de tegenwoordige tijd betekenen?
Kortom, het gaat me om hoe u het leven in Brandevoort ervaart. Het zou mijn onderzoek zeer helpen als u uw mening wilt
mailen: orieter@yahoo.com onder vermelding van beleving Brandevoort.
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BrandTastic

nieuwe Brandevoorter band
tekst: Marga Dobma / foto: Rianne van Lierop

Vorig jaar nam Brandevoorter Marjo Tielemans het initiatief
om een muziekgroep voor de wijk op te richten. Al gauw
heeft hij hiervoor enige mensen, die als hobby een instrument bespelen, bij elkaar. En natuurlijk zijn er dan vragen
als: welke muziekstijlen willen we gaan spelen, uit welke
instrumenten zou ons groepje kunnen of moeten bestaan
en wat kunnen goede aanvullingen zijn op de al aanwezige
instrumenten? En last but not least: hoe gaan wij onze muziekgroep noemen? Intussen maakt deze muziekgroep ook
deel uit van de Stichting Brandevoort in Actie. De groep is
inmiddels uitgegroeid tot negen gemotiveerde muzikanten
die met elkaar verder willen. Dit zijn: vier saxofonisten (drie
mannen en één vrouw), een gitarist, zangeres, drummer,
percussionist en een toetsenist en tot slot een manager,
omdat het belangrijk is dat alle zaken buiten de muziek in
goede banen worden geleid.

Muziekstijlen
De band wil leuke vlotte moderne muziek gaan maken zoals dance classics, soul, R&B en Nederlandstalige muziek.
Kort samengevat: allerlei soorten muziek die bij henzelf,
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maar natuurlijk ook bij het toekomstige publiek in de smaak
valt. Alle groepsleden spelen van bladmuziek. Er wordt één
keer per week gerepeteerd en wel op de donderdagavond
van 20.30 tot 22.30 uur in ’t BrandPunt in zaal De Marke.
Als de band zichzelf goed genoeg vindt en het repertoire
verder is uitgebreid dan willen ze muziek gaan maken bij
allerlei Brandevoorter activiteiten zoals bijvoorbeeld de
Brandevoorterdag en Dickensnight. Ook concerten onder
de Markthal of spelen bij speciale evenementen of festiviteiten behoren tot de mogelijkheden!

Bandleden gezocht
De band is nog op zoek naar enkele muzikanten zoals twee
trompettisten, twee trombonisten en een basgitarist.
Dus, bij deze worden alle muziek makende Brandevoorters die hierin geïnteresseerd zijn uitgenodigd om mee
te komen doen. Zij kunnen zich aanmelden bij: Clark
Kellenaers (clark.kellenaers@upcmail.nl) of J. Verhoeven
(j.verhoeven24@chello.nl).
Wij, ‘gewone’ Brandevoorters wachten met spanning op de
eerste publieke tonen van BrandTastic.

Even de wijk uit
Fiets4Daagse De Peel
De negenendertigste Fiets4Daagse De Peel vindt dit jaar
plaats van dinsdag 15 juli tot en met vrijdag 18 juli. Dit is
de eerste week van de basisschoolvakantie in onze regio.
Startplaatsen zijn; Deurne, Meijel, Stiphout en Weert.

heid en transformatie samenkomen. Een samenwerking
met DansBrabant.

Deelnemers kunnen per dag kiezen uit tochten van dertig,
vijfenveertig of zestig kilometer. De routes gaan door en
rond het Brabantse- en Limburgse Peelgebied, de schitterende Limburgse Maasvalleien, de Brabantse Kempen en
zelfs over grondgebied van Belgisch Limburgs. De 30 kilometer is bij uitstek geschikt voor gezinnen met kinderen
en voor ouderen.

Kunstinitiatief DE CACAOFABRIEK is geopend van dinsdag
tot en met zondag, van 13.00 uur tot 17.00 uur. U bent van
harte welkom.

Voorinschrijving voor deelname voor vier dagen met een
korting van €2,- per persoon is mogelijk tot 9 juli.
Inschrijving kan via de website www.fiets4daagsedepeel.
nl. Nadere inlichtingen: P. Dekkers, 06 494 219 23 of info@
fiets4daagsedepeel.nl.

DE CACAOFABRIEK
Exposities tot en met 22 juni
Who cares? (Bovenzaal)
Helmie Brugman (Venlo, 1957) toont haar keramische installatie The Terracotta Davids. Een leger lagere schooljongetjes, net iets kleiner dan ware grootte, ieder afzonderlijk
staand op een eenvoudige palletachtige houten sokkel.
Een opstelling als bij een opgraving.
Bartleby’s Deutsche Korrespondenz (Vide)
De tekeningen van Charles Vreuls (Schaesberg, 1953) hebben betrekking op het verhaal Bartleby, de schrijver van
Herman Melville (1853). De opgestapelde regels doen in
hun grijstinten denken aan de trieste façades van Wall
Streetarchitectuur en de bijna lichtloze werkplaats van de
schrijver.
Still keeping it up (Benedenzaal)
wordt in deze periode gebruikt door De choreografe en
danseres Hilde Elbers (Venray, 1979) zet de Cross-overzaal in als repetitielokaal en maakt onder de noemer Still
keeping it up een start met de voorbereidingen voor haar
volgende voorstelling. Op gezette tijden toont ze haar bevindingen. Zo kun je de eerste aanzetten tot een voorstelling zien waarin haar fascinatie voor extreme lichamelijk-
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Meer informatie kunt u vinden op www.kunstinitiatiefdecacaofabriek.nl

Natuurmarkt Helmond
In stadswandelpark de Warande wordt op zondag 1 juni
van 12.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse Natuurmarkt Helmond
georganiseerd.
Meer dan vijftig organisaties en verenigingen geven demonstraties en voorlichting op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid, gericht op een breed publiek! De
markt biedt doe-activiteiten en interacties met het publiek.
De markt wordt georganiseerd door Groen4Life in samenwerking met Imkersvereniging Helmond e.o.. De toegang
tot de markt is gratis.
Divers en duurzaam
Natuur en milieu komen in al hun aspecten aan bod. Er zijn
demonstratiekasten met bijen, je kunt zien hoe een bijenkorf en kunstraten worden gemaakt en natuurlijk kun je
honing proeven. Maar er is veel meer te zien en beleven. Zo
is er iemand die van koffiezakken mooie stoelen bekleedt
en kun je bij Natuurkanaal kijken wat er allemaal live in de
natuur gebeurt.
Activiteiten
Zowel kinderen als volwassenen kunnen deelnemen aan
workshops, speurtochten, wandeltochten (georganiseerd
door het IVN). Er staan microscopen klaar om te kijken naar
de kleine wereld. Zo zie en leer je bijvoorbeeld wat kruiden
voor je kunnen doen. Ook is er volop informatie over zaden
van wilde planten en vele natuurproducten zoals propolis
(bijenbalsem), stuifmeelkorrels en koninginnegelei.
Locatie
De Natuurmarkt wordt gehouden in en rondom de Bijenhal
in de Warande (GPS-adres: Kluis 1, 5707 GP). De ingang tot
de markt bevindt zich aan de Aarle-Rixtelseweg.
Wilt u een indruk krijgen van eerder gehouden Natuurmarkten in Helmond, dan kan dat via de website www.imkersvereniginghelmond.nl

Puzzel
Helaas hadden we vorige maand geen enkele inzending en dus ook geen winnaar. Deze maand een nieuwe puzzel. Kunt u een beetje hoofdrekenen? Maak de bewerkingen en schrijf de uitkomst naast de letter. Rangschik
dan de uitkomsten van klein naar groot. De letters die bij de uitkomsten horen 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 15 juni. Succes!

30 x 2 x 10

=		 G

(40 x 20) + 23

=		 E

(600 : 3) + 488

=		 E

349 - 99 - 60

=		 E

(61 + 50) x 7

=		 O

100 + 100 - 1

=		 A

(20 + 25) x 10

=		 E

(50 x 10) - 1

=		 R

(600 : 2) - 1

=		 E

18 x 4 x 4

=		 D

(300 + 82) : 2

=		 G

(500 : 5) x 2

=		 A

(20 x4 0) : 2

=		 O

50 x 3 x 2

=		 Z

(600 - 350) x 2

=		 T

(30 x 3) + 5

=		 W

(20 + 100) x 6

=		 M

(30 x 30) - 40

=		 T

5 x 5 x 11

=		 N

80 + 464 - 13

=		 E

(900 : 2) - 25

40

=		 M

Bruidsbloemwerk
Rouwbloemwerk
Workshops

Openingstijden
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

De Plaetse 89
5708 ZK Helmond
Brandevoort

Kleurplaat
Naam:
adres:			
leeftijd:
jaar

We hebben weer een
leuke kleurplaat gevonden voor jullie en
wij hopen dat jullie er
weer iets moois van
maken. Dus leef je uit
en lever hem in op:
Oud Brandevoort 10
voor 15 juni.
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.
De prijzen worden
aangeboden door:

Schootense Dreef 20
5708 HZ Helmond
Telefoon: 0492-523133

Dit zijn de uitslagen van de
kleurwedstrijd waar jullie
weer enorm je best op hebben gedaan. De 3 winnaars
van de prijzen in willekeurige
volgorde zijn:
Cleo Creutzburg 6 jaar
Frouke van der Stelt 8 jaar
Inora Scheerder 10 jaar
De prijzen worden naar jullie
huisadres opgestuurd.
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postcode:
jongen/meisje

Activiteitenkalender
Juni
Datum
09 juni
21 juni
22 juni
22 juni
29 juni
30 mrt

Activiteit
Tweede Pinksterdag ’t BrandPunt gesloten
’t BrandPunt gesloten ivm vrijwilligersuitje
Fierljeppen in de Ecozone Stepekolk Oost
Opening buurttuin Brandevoort - Stepekolksehoeve
Brandevoorterdag - De Veste
Concert Kobra

Tijd

Juli
Datum
02 juli
04 juli
5 / 6 juli
19 juli t/m 17 aug

Activiteit
Voorlichting over kindervakantieweek
Distributie BC nr 6
Doorkomst Kennedymars - De Veste
t BrandPunt gesloten vanwege zomervakantie

Tijd

Augustus
Datum
aug
aug

Activiteit
Straatzeskamp
Zomerfestival

Tijd		

September
Datum
21 sept
21 sept
27 sept
26 sept
28 sept
28 sept

Activiteit
Rondje Brandevoort voor wandelaars - Sportpark
Tiende Golfdag Brandevoort Gulbergen
Kika naar Top benefietavond
Distributie BC nr 7
Brandevoorter Culinaire Ecozone - De Hoeves
Klein Venetië - winkelcentrum

Tijd		

13 juni
5 sept

Inleveren kopij nr. 6
Inleveren kopij nr. 7

Voor 18.00 uur
Voor 18.00 uur

13.00 uur
10.00 – 17.00 uur
11.00 – 18.00 uur
14.30 – 16.30 uur

22.00 uur

12.30 uur

10.00 - 16.00 uur		

Bron: www.kalenderbrandevoort.nl
Wijzigingen voorbehouden
Activiteiten vinden plaats in ’t BrandPunt tenzij anders vermeld

Brandjes
Ik ben Jessie Eekels, zit in
de brugklas havo/vwo en
zoek een oppasadres in
Brandevoort. Ik woon zelf
ook in Brandevoort. Mijn
telefoonnummer is 06 136
151 30.
Ik heb een sleutel hanger-
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tje gevonden met een rode
letter K, en een klein sleuteltje eraan. Er kan contact
opgenomen worden via telefoon: 06 248 079 97.
Ben je meditatiebeoefenaar en heb je interesse
om met anderen in Bran-

devoort op structurele
basis te mediteren in een
meditatiegroep
(Sangha
Brandevoort), meld je dan
aan. Een groep van gelijkgestemden die middels beoefening de verbinding met
zichzelf en de ander zoekt.
Naast beoefening (van o.a.

Mindfulness & compassie) is er ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan
met elkaar over daaraan
gerelateerde
onderwerpen. Informatie: Ignaas
Bongers 06 506 521 56 of
igmbongers@me.com

belangrijke
telefoonnummers
ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

112
51 39 71

GG&GD
58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl
088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar &
0900 - 88 44
Patrick de Vogel e-mail rob.jansen.op.de.haar@brabant-zo.politie.
nl of patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl
stadswacht
84 59 70
GEMEENTE
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water
Ziekenhuis Elkerliek Helmond

14 04 92

0800 - 90 09
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
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
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de Cuijt

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

Restaurant de Cuijt

Jos en Marianne

Burg.Termeerstraat 50 57310 SE Mierlo

0492 661323

www.decuijt.nl

