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Groei en bloei 19
De vereniging Groei & Bloei organiseert van 13 tot en met 20 juni voor 
de tweede keer de Nationale Tuinweek. De grootste tuinvereniging van 
Nederland en België wil hiermee meer mensen enthousiasmeren om ac-
tief te gaan tuinieren met bloemen en planten. In heel Nederland en in 
Vlaanderen worden de hele week diverse ‘groene’ initiatieven genomen. 
 

Schoonspringen 25
De drie Brandevoorter zusjes Renske (13), Meike (14) en Noor Lanen (15) 
hebben hun hart verloren aan het schoonspringen. Renske springt drie-
maal per week met de nationale selectie mee. Meike heeft sinds kort 
weer de overstap gemaakt naar de wedstrijdgroep van PSV schoon-
springen na een afwezigheid van drie jaar.

Koninklijke onderscheiding 26-27
Op 24 april ging Erik Jager nietsvermoedend naar de Cacaofabriek. Daar 
kreeg hij uit handen van burgemeester Elly Blanksma de koninklijke on-
derscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een mooie en verdiende 
verrassing.

Hoogspanning 31
Door de gemeente Helmond is bij veel Brandevoorters de indruk ge-
wekt dat het dossier Hoogspanning is gesloten. In werkelijkheid lopen 
er nog diverse rechtszaken. Door een aantal bewoners is bijvoorbeeld 
een verzoek om planschade bij de gemeente Helmond ingediend met 
betrekking tot de aanwezige hoogspanningslijnen en de daaruit voort-
vloeiende gevolgen.

Hobby 32-33
“Nooit gedacht dat bootcamp mijn leven zo zou veranderen!” Bianca 
Poschkens vertelt over haar hobby; “Buitensporten leek me bevrijdend 
en laagdrempelig. Aangezien ik een lichamelijke beperking heb, wist ik 
niet of ik wel mee kon doen. Een telefoontje met Bootcamp Brandevoort 
overtuigde me om te gaan. Zonder Bootcamp Brandevoort was ik nog 
lang niet zo ver!”

En verder: 
Wijkhuis ‘t BrandPunt 5
Wijkraad 5
Senioren 11
Ondernemer 15
Help Nepal 34
Brandjes + informatiepagina 35
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Mei 2015
tekst: de redactie / foto: Rianne van Lierop

Helaas heeft het niet zo mogen zijn dat Senioren 1 na het behalen van het periodekampi-
oenschap promoveerde naar de vierde klasse amateurvoetbal. Merselo bleek echter net 
iets sterker te zijn dan SV Brandevoort. Door het opheffen van de zesde klasse komt Bran-
devoort volgend jaar uit in de vijfde klasse. 

Zonder vrijwilligers komt niets van de grond
De Kindervakantieweek komt steeds dichterbij. Meer dan duizend kinderen zullen weer 
kunnen genieten van een vol programma met voor elk wat wils. Maar dit kan natuurlijk al-
leen maar met de hulp van heel veel vrijwilligers. Dus als u mee wilt doen aan dit letterlijk 
grootse gebeuren, meld u dan aan. Lees elders in dit blad waar en hoe. Ook Brandoween 
heeft dringend helpende handen nodig. Het huidige organisatieteam zoekt opvolgers en 
als die niet gevonden worden, kan het Halloweenevenement dat al tien jaar Brandevoort 
mede op de kaart heeft gezet, geen doorgang vinden. Verderop in deze BC staat waar u 
zich kunt aanmelden.

Redactioneel
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Perk- hang en terrasPlanten
Zondag 31 mei oPen van 12.00-17.00 uur

Zoekt u BOMEN, TUIN- of VIJVERPLANTEN?
Dan bent u bij ons op het JUISTE ADRES! 

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.

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.

ACTIE VAN DE MAAND

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

smitsensmits.nl

Duo rolgordijnen op maat:

€ 0,01 per cm2!
Prijsvoorbeeld: 60x100 cm voor € 60,-

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

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

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

--
--

--
--

--
--

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

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

bij de start van de zorg

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

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

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

--
--

--
--

--
---

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

Kraamzorg Homecare

 
 

 

                                                     

 

 

 Vrijblijvend kennismakingsgesprek    
 Hulp op locatie 

Hulp bij opvoedingsvragen: 
 Laat uw kind een gedragsverandering zien?  
 Heeft uw kind hulp nodig bij het aanleren  

 van bepaalde vaardigheden? 
 Wilt u graag beter communiceren met uw 

 kind?  
 

Intelligentie-onderzoek om inzicht te krijgen in de 
cognitieve mogelijkheden van uw kind (6 tot 17 jaar). 

 

Begeleiding van kinderen in scheidingssituaties met 
behulp van de KIES methode. 

 

 

 

www.mvgbegeleiding.nl 
info@mvgbegeleiding.nl 
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Zaterdag 27 juni - Comedy Club 
De eerste twee avonden van de Comedyclub in ’t Brand-
Punt waren een geweldig succes. Ook de recensies in 
lokale en regionale media waren lovend. Dit is alweer de 
laatste avond in de reeks voor de vakantieperiode. Je wordt 
opnieuw verrast met een gezellig avondje comedy en ca-
baret van cabaretiers uit Nederland en België. Tim Goditia-
bois is de presentator.

Nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juli - Doorkomst 
Kennedymars
Zaterdagavond 4 juli om 22.00 uur gaat op het Wilhelmina- 
plein in Someren de Kennedymars van start. Aan deze 
wandeltocht van tachtig kilometer doen ongeveer 2500 
mensen mee. ’t BrandPunt is de zesde controlepost en 
zal vanaf middernacht tot ongeveer 7.00 uur open zijn. De 
deelnemers hebben dan inmiddels negenendertig kilo-
meter gelopen. Kom de deelnemers aanmoedigen en een 
steuntje in de rug geven tijdens dit voor velen toch wel 
moeilijke moment. 

En verder:
Tot en met augustus is er geen Liederentafel
Donderdag 25 juni - De laatste bijeenkomst voor de zo-
mervakantie van de breiclub 
Zaterdag 18 juli - De laatste bijeenkomst voor de zomerva-
kantie van de Naaiclub 
Vrijdag 26 juni - Senioren Brandevoort (vanaf 14.30 uur)

Een blik vooruit: 
Donderdag 9 juli - Klapstoelconcert van BrandTastic onder 
de Markthal
Zondag 12 juli - Voorspeelochtend gitaarschool Erik van Os
Woensdag 15 juli - Infoavond over de cursus neuropro-
grammeren
Zondag 19 juli - ‘t EetPunt (vanaf 16.00 uur)
In de week van 20 tot 24 juli heeft ’t BrandPunt beperkte 
openingstijden, aangezien de schoolvakantie dan al be-
gonnen is. Vanaf zaterdag 25 juli tot en met zondag 30 
augustus is uw wijkhuis gesloten.

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege

De eerste fase van het bomensaneringsproject is afgerond. 
Halverwege dit jaar zal met de betrokken bewoners geëva-
lueerd worden en in het najaar wordt het nieuwe plan gepre-
senteerd. Vooruitlopend op de tweede fase zullen dertien bo-
men in Groot Schuilen vanwege de overlast worden gekapt.
Voor de komende winter is de kostenverdeling van het 
sneeuwruimen geregeld. De werkzaamheden van afgelo-
pen winter zijn goed geëvalueerd en worden voor de ko-
mende winter bij dezelfde uitvoerder ondergebracht.
Op 20 april heeft de gemeente een evaluatiebijeenkomst 
georganiseerd over wijkgericht werken. Tevens werd aan-
dacht besteed aan de voortgang van de WijkActie Plannen. 
Tussen de wijken in Helmond blijkt grote verschillen te be-
staan, kijkende naar de verschillen in prioriteiten en voort-
gang met de actiepunten. Een verslag van de bijeenkomst is 
bij de secretaris op te vragen.

De eerste welkomstpakketten zijn inmiddels uitgereikt aan 
de nieuwe bewoners. De reacties waren positief. Zij die re-
cent in de wijk zijn komen wonen en nog geen pakket heb-
ben ontvangen kunnen zich melden bij de secretaris van de 
Wijkraad: wijkraad.secretaris@brandevoort.org.
De Kunstkamer mag gerust een succes worden genoemd. 
Het aantal bezoekers en de reacties stemmen tot tevreden-
heid. De kunstenaars hebben inmiddels een aantal uitge-
stalde kunstwerken vervangen door andere, zodat er weer 
iets nieuws te bekijken valt. Ook het historisch gedeelte met 
ondersteuning van aardige films en video’s over Brande-
voort wordt zeer gewaardeerd. Het Informatiegedeelte is in 
opbouw en krijgt gaandeweg meer een eigen gezicht. Op-
merkingen en suggesties zijn uiteraard welkom. We zoeken 
nog meer vrijwilligers die als onze wijkambassadeurs, be-
zoekers op een enthousiaste wijze te woord willen staan.

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Holke Flapper

Al ruim een decennium wordt in oktober Brandoween, het 
Halloweenevenement in Brandevoort georganiseerd. Dui-
zenden mensen trekken langs de versierde huizen en plei-
nen. Zoals zoveel activiteiten en evenementen is de orga-
nisatie afhankelijk van sponsoring en vrijwilligers. Al enkele 
jaren zoekt het organisatieteam naar mensen die het team 
willen komen versterken. Helaas zonder resultaat. Nu wil 

het huidige organisatieteam de stok overdragen en wordt 
de nood voor opvolgers groot. Zonder opvolgers geen Hal-
loween en dat zou heel jammer zijn. Brandevoort verliest 
daarmee een mooi evenement. Dus ken jij iemand die in-
teresse heeft om het grootste Halloweenevenement van 
de regio te organiseren, dan kan je een mail sturen naar 
halloween@brandoween.org.

Halloween in nood
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Ook voor
vervangend
vervoer bij 

onderhoud.
Uw favoriete 

dealer.

VW up! al vanaf

€18,50
p/dag

Een groep van ongeveer tien enthousiaste vrijwilligers 
heeft het initiatief genomen een rondleiding Brandevoort 
op te richten. Hiermee willen zij onze wijk onder de aan-
dacht brengen bij zowel huidige bewoners als ook geïnte-
resseerden van buiten.
Op dit moment wordt gewerkt aan een rondleidingshand-
boek. Hierin wordt de historie en de bijzondere wetens-
waardigheden over onze wijk beschreven. Diverse aanvra-

gen voor een rondleiding zijn al ontvangen. Een leuk idee is 
om bijvoorbeeld familieleden die op bezoek komen, de wijk 
te laten zien en te wijzen op leuke weetjes van onze wijk.

Wij verwachten nog vrijwilligers nodig te hebben en doen 
hierbij een oproep voor hulp. Voor een eventuele rondlei-
ding en aanmelding als vrijwilliger kunt u contact opnemen 
met Corrie Clemens, via gucoclemens@live.nl.

Nieuw
wijkrondleidingen

tekst: Henk van Ewijck

Ruim een jaar hebben wij nu onze jeu-de-boulesclub JBCB. 
Voor de circa dertig leden is Sportpark Brandevoort de 
thuisbasis.Tijdens de zomerstadscompetitie strijden we 
met jeu-de-boulesclubs uit de regio. Deze worden altijd 
gespeeld op een donderdagavond. We organiseren ook 
eigen clubkampioenschappen. Daar houden wij de zater-
dagmiddag af en toe voor vrij. Het is een gezellige middag 
waar je kunt laten zien wat je waard bent als bouler en het 
geheel wordt afgesloten met een gezamenlijke barbecue.
De enthousiastelingen kunnen in de winter binnen door-
spelen en meedoen aan de wintercompetitie. Het is na-

tuurlijk ook mogelijk aan geen enkele competitie mee te 
doen en gewoon lekker vrij te boulen. Dat kan bijna iedere 
middag samen met de anderen. Vind je het leuk om een 
keer te komen kijken of mee te doen, dan kan dat op de 
woensdagavonden vanaf 3 juni om 19.00 uur. Wij hebben 
ballen voor je en we staan klaar om je het een en ander uit 
te leggen!

Voor meer informatie en aanmelden: Fien de Vries, te-
lefoon 06 441 151 04, fien39@live.nl of Louis Vrolings 
06 236 025 06, lpcvrolings@onsbrabantnet.nl.

Jeu-de-boulessport
iets voor jou?

http://www.udenhout.nl/
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• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

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

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

 

www.landvanoz.nl

Weer met plezier naar school

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

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

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

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

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

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

...omdat ‘t gaat om mensen.

SAMEN UW BOUWPLAN TOT EEN SUCCES MAKEN!

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

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

info@vanderpoelbouwmanagement.nl  I  www.vanderpoelbouwmanagement.nl 

Bollenhoeve 9  Helmond
06-19702668  www.cortenstijl.nl

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

Cortenstijl adv BC.indd   1 12-03-15   10:05

Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

www.BBig-Design.com
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Tourclub Mierlo-Hout is in januari 1986 door enkele fietsfanaten opgericht. Binnen 
de tourclub zijn er allerlei activiteiten waar de achtendertig leden aan kunnen deel-
nemen. Deze activiteiten hebben vooral een sportief, maar eveneens een sociaal 
karakter.

Tourclub Mierlo-Hout
ook voor Brandevoorters

Vanaf medio maart tot en met medio oktober worden er op 
zondagmorgen tourtochten gefietst. Samenkomst is bij het 
scoutinggebouw aan de Koeveldsestraat. De lengte van de 
eerste drie tot vier tochten varieert van 50 tot 90 kilometer. 
Daarna gaat de lengte van een tocht al snel naar de 100 tot 
incidenteel 150 kilometer. Elke tocht is van tevoren voorge-
reden door een lid van de tourclub. Dit is noodzakelijk om 
ervoor te zorgen dat de tocht zonder problemen kan worden 
gereden. Tijdens alle tourtochten rijdt er een volgwagen mee 
met onder andere EHBO-koffer, medische gegevens en een 
aantal reservewielen, zodat snel van wiel kan worden gewis-
seld indien iemand lek rijdt. Bij bijna alle tochten wordt er 
halverwege een pauze ingelast van ongeveer een kwartier. 
Tijdens de tochten wordt er gedisciplineerd gefietst en wor-
den er regels in acht genomen. Indien nodig corrigeert de 
wegkapitein tijdens een tocht. Dit gebeurt vooral om onvei-
lige situaties te voorkomen. De gemiddelde snelheid waar-
mee wordt gefietst ligt rond de 26 tot 27 km per uur, dit komt 
neer op een constante snelheid van 28-29 km op de teller.

Clubweekend
Jaarlijks wordt er een tweedaags weekend georganiseerd, 
meestal in september. De deelnemers aan dit weekend 
moeten vaak een extra inspanning leveren, omdat de af-

stand duidelijk langer is dan de afstand van een doorsnee 
tourtocht. Ook gaat de tocht vaak door heuvelachtig ge-
bied, zoals de Eifel of de Ardennen. De laatste jaren ging 
het clubweekend naar plaatsen zoals Spa, Goes, Zeddam, 
Geraardsbergen, Monschau en Epen. Van de deelnemers 
aan een tweedaags weekend wordt verwacht dat zijn of 
haar racefiets technisch in zeer goede staat is.

Tijdrit
Meestal wordt de tijdrit aan het einde van het seizoen ver-
reden. Bij deze tijdrit gaat het niet om de hoogst mogelijke 
snelheid, maar om een bepaalde, vooraf door de individu-
ele deelnemer opgegeven snelheid. De te rijden afstand 
wordt vooraf niet bekend gemaakt en vanzelfsprekend 
mogen de leden geen hulpmiddelen gebruiken, bijvoor-
beeld fietscomputer, horloge enzovoort. Op de jaarlijkse 
feestavond wordt de winnaar bekend gemaakt.

Meer informatie
Mocht je interesse hebben in onze tourclub, wil je graag als 
gastrijder een keer met ons mee op een zondagmorgen? 
Bekijk dan even onze website www.tourclub-mierlohout.nl 
of neem contact op met onze secretaris Ton van Mierlo, via 
111066@club.ntfu.nl.
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Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350

Madelon Janssen
Tea Bijlsma

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

GROOTSTE CORTINA DEALER VAN DE REGIO 

   NIEUW ADRES: 

BUDGETFIETSEN MIERLO 
Dorpsstraat 100    5731JK    MIERLO 

Tel:0492-663694  www.budgetfietsen.nl 

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

Nefit TrendLine HR-ketel
nu extra voordelig!

www.deinstallatieman.nl

ERKEND
INSTALLATEUR

Met 7 jaar
garantie!

AKTIE!

Hypotheken

Verzekeringen

Pensioenen

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

Uw zekerheid, onze zorg!



11

Tijdens de bijeenkomst van Senioren Brandevoort heeft 
Lonneke Marazci van de SP met de bewoners gesproken 
over de wijzigingen in de zorg. Gebleken is dat de gevolgen 
van de wijzigingen nog niet helder en overzichtelijk zijn. 
Men is hier volop mee bezig en het is zaak problemen en 
manco’s te melden. De gemeente Helmond heeft in afwij-
king van andere gemeentes de bijdragen in de huishoude-
lijke hulp niet geschrapt, wel is er een korting toegepast. 
De vraag was dan ook meer aan de bewoners gericht om 
de verantwoordelijke personen te informeren over proble-
men waar de senioren tegen aanlopen. Voor veel mensen 
is het nog onduidelijk tot wie men zich kan wenden. Voor-
gesteld is dat de cliëntenondersteuners WMO hierbij een 
belangrijke rol kunnen spelen. We beschikken in Helmond 

momenteel over vier gecertificeerde ondersteuners en er 
zijn nog vier personen in opleiding. 
In de vergadering van de Seniorenraad (adviesraad voor 
het College van B&W in zaken betreffende senioren) stelde 
Marga Dobma voor een onafhankelijke ombudsvrouw/man 
in Helmond aan te stellen, waar alle senioren in Helmond 
of hun vertegenwoordigers hun problemen en opmerkin-
gen kunnen deponeren. 

De algemene tendens is dat de regeringsmaatregelen die 
senioren betreffen zoals pensioenen en zorg, negatief voor 
hen uitpakken. Het is van belang dat senioren zich in deze 
materie gaan verdiepen. Diverse artikelen zijn beschikbaar 
en desgewenst ter inzage.

Senioren Brandevoort
tekst: Holke Flapper

Op uitnodiging van de Wijkraad om de activiteiten van de 
modelbotenclub naar Brandevoort te verleggen naar de 
vijver bij de Markthal en Bistro ter Plaetse, is door deze 
club enthousiast gereageerd. Bij de vorige Brandevoorter-
dag hebben we deze club al in ons midden mogen hebben, 
tot grote tevredenheid van veel bezoekers. Waar ze voor-
heen op de vijver bij het Wolfsven praktisch zonder publiek 
hun clubactiviteiten uitvoerden, zijn ze nu in een schitte-
rend decor en met publiek heel actief en geven vele voor-
beelden van behendig varen met hun prachtige schepen.
Ze hebben inmiddels twee vaardagen bij ons achter de 
rug en zijn zeer tevreden over de geboden faciliteiten en 
de groeiende belangstelling. Speciaal voor kinderen die 
ook eens met een radiografisch bestuurbare boot willen 
proefvaren, hebben ze een clubboot beschikbaar. Diverse 

kinderen die het hebben geprobeerd, waren allemaal en-
thousiast en dus gaat men daar ook mee door.

Er wordt gevaren met elektrisch aangedreven schepen, die 
allemaal met de hand vervaardigd zijn. Van sleepboot tot 
grote vrachtschepen zijn veel modellen te bezichtigen in 
het water en op de kant. Je kunt zien dat veel tijd en aan-
dacht is besteed aan de details van de schepen. Eén keer 
per maand wordt op zondag gevaren van 11.00 tot 17.00 uur. 
Naast de schepen waarmee gevaren wordt, zijn ook veel 
prachtige schepen te zien die de leden in de loop der jaren 
hebben gebouwd. Op 7 juni vindt de clubdag plaats waar-
bij ook bevriende clubs zijn uitgenodigd hun schepen en 
behendigheid te tonen. Ben je nieuwsgierig of wil je meer 
informatie over H.M.B.C. Amfibie, kom dan eens kijken.

Modelbotenclub 
H.M.B.C. Amfibie

tekst: Adriaan van Veggel



12

VAATWASSER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

BEL DIRECT 

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

0492 539405

All inclusive bowlen K grillen
. I uur bowlen
. E uur grillen
. onbeperkt drank

Ma t8m do € UWT:N | Vrij t8m zo € U9T:N
Kinderen t8m II jaar halve prijs|

Arkweg U.IF | :FUI PD Mierlo | T6 NW9E . BF GG GN | www6debrugactive6nl

NIEUW:
Bubble Football K Grill
Ma t8m do € WWT:N | Vrij t8m zo: € W9T:N
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Op 9 juli organiseert de Brandevoorter band BRANDtastic 
een klapstoelconcert onder de Markthal. De aanvang van 
het concert is 19.30 uur en het duurt tot 22.00 uur en de 
toegang is gratis. De bedoeling van dit klapstoelconcert is 
om een gezellig muzikaal samenzijn te bieden waar zowel 
deelnemers als toehoorders volop van kunnen genieten. 
De avond is bijzonder laagdrempelig. Het publiek neemt 
zijn eigen (klap)stoel mee zodat er een gezellige luisterplek 
ontstaat. Er is geen horecavoorziening aanwezig, het staat 
u vrij om een frisdrankje mee te nemen. 
Het wordt een muzikale avond met een afwisselend pro-
gramma door verschillende Brandevoorter muziekgezel-
schappen. De deelnemers zijn: BRANDtastic, Brandeleros, 
Kobra, Dave Joosten en Brand New Voices. Er wordt lichte 
populaire muziek geboden, aangevuld met tropische klan-
ken. 

Een paar wetenswaardigheden over de deelnemers:
BRANDtastic is een popband met een repertoire van 80’s, 
90’s tot hedendaagse muziek. De band bestaat uit twee 
zangeressen, vier saxofonisten, een trompettist, toetse-
nist, gitarist, bassist, drummer en een percussionist. 
De sambaband Brandeleros bestaat uit een heel gemê-
leerd gezelschap muzikanten, allemaal afkomstig uit de 

wijk Brandevoort. De band bestaat uit tweeëntwintig per-
sonen en speelt zeer levendige muziek waarbij u moeilijk 
stil kunt blijven staan. Swingen dus.
Het dertigkoppige koor Kobra (Koor Brandevoort) zingt 
vier- tot zesstemmige koorarrangementen van popsongs 
en musicalnummers. Vlotte, swingende muziek met af en 
toe een a capella nummer er tussendoor. 
Dave Joosten is een zanger/entertainer uit Brandevoort. Hij 
is begonnen als DJ waarbij hij af en toe wat liedjes zong. Dit 
beviel het publiek zo goed, dat hij zich meer op het zingen 
is gaan richten. Hij zal u verrassen met zijn warme stem en 
mooie nummers. 
Popkoor Brand New Voices heeft een repertoire dat voor-
namelijk bestaat uit popsongs van de jaren ‘60 tot nu. Denk 
hierbij aan ABBA, Boudewijn de Groot, Pink enzovoorts. 
De bedoeling van dit klapstoelconcert is om een gezel-
lig muzikaal samenzijn te bieden waar zowel deelnemers 
als toehoorders volop van kunnen genieten. Deze avond 
wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrij-
ven: Du Pré, Marein Organizing en de Winkeliersvereniging 
Brandevoort. 
Wij hopen u te zien op 9 juli om 19:30 onder de Markthal. 
Meer info: 06 520 632 72 (Marjo Tielemans), info@brand-
tastic.nl of www.brand-tastic.nl.

Nieuw: klapstoelconcert
tekst: Marjo Tielemans

De organisatie hoopt dat de scholen die vorig jaar deelna-
men ook dit jaar medewerking zullen verlenen. Het toer-
nooi is niet alleen voor de hockeyende kinderen bedoeld, 

maar zeker ook voor hen die nog niet hockeyen. Er wordt 
gestreden om twee kampioenschappen. De kinderen uit 
groep 3 en 4 en de kinderen uit groep 6 en 7 strijden om 
een beker. De teams bestaan uit zes tot acht kinderen. Bij 
de teams uit de groepen 6 en 7 mogen maximaal drie kin-
deren uit groep 8 meedoen.
Om de kinderen goed op het toernooi voor te bereiden, 
zullen trainers van HC Mierlo op vrijdag 19 juni de school-
teams trainen. 
Het schoolhockeytoernooi vindt plaats van 9.30 tot 13.30 
uur op sportpark ’t Oudven.
Men kan zelf schoolteams vormen en inschrijven door een 
mail naar de organisatie te sturen. Meer informatie staat 
binnenkort op de site van Hockeyclub Mierlo en zal via de 
basisscholen worden verstrekt.

Schoolhockeytoernooi
Op zaterdag 20 juni organiseert Hockeyclub Mierlo voor de negende keer het school-
hockeytoernooi. In december 2006 organiseerde de hockeyclub ter gelegenheid van 
het vijfentwintigjarig jubileum voor het eerst een schoolhockeytoernooi voor basis-
scholen. Alle Mierlose basisscholen gaven hier destijds met een of meerdere teams 
acte de presence. Het jaar daarop konden ook de basisscholen in het oude Mierlose 
gebied van Brandevoort niet achterblijven. Vorig jaar deed zelfs voor het eerst een 
team uit Mierlo-Hout mee.
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Aukje van Dordrecht is geboren op 14 november 1979 in 
Helmond. Ze gaat in Brouwhuis naar de basisschool en 
daarna naar de Jan van Berlaer mavo waar ze haar diploma 
haalt. Vervolgens stroomt ze door naar de St. Lucas grafi-
sche school in Boxtel, richting etaleren en decoreren. In die 
studentenjaren leert ze, tijdens het stappen in Eindhoven, 
Quint van Gijsel kennen. Het klikt en op 4 december 1999 
krijgen ze een relatie.

Na het behalen van haar diploma gaat Aukje als etaleur - 
tegenwoordig heet dit visual merchandiser - bij H&M Eind-
hoven werken. Een baan die haar ligt. Na bijna vier jaar 
besluit ze toch op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. 
Ze solliciteert bij Forecast Eindhoven en wordt aangeno-
men. Eerst als visual merchandiser, daarna nog zo´n vier 
jaar als regionaal visual merchandiser. Deze promotie gaat 
haar goed af. Met veel plezier vervult ze deze functie.

Yoga als ontspanning
Aukje heeft vaak last van hoofdpijnen. Ze krijgt van haar 
huisarts het advies om zich te leren ontspannen. Hoe? Ze 
kiest voor yoga. Het woord yoga komt uit het Sanskriet en 
betekent ‘eenheid’ of ‘samenbrengen’. Het ontstond ruim 
4.000 jaar geleden in India en was een manier om tot een 
diepere staat van meditatie te komen. Feitelijk is er na al 
die jaren niet veel veranderd, want ook nu nog is dat de 
kern van yoga. Yoga bevalt haar zo goed dat dit uitgroeit 
tot haar grote hobby en passie. Als ze in aanraking komt 
met reiki, gaat ze hierin een cursus volgen. Reiki is een 
methode om jezelf en anderen energie te geven die door 
het lichaam of de geest gebruikt wordt om te verbeteren. 
Deze energie is dezelfde energie waardoor jij en alles wat 
leeft blijft leven. Reiki helpt lichaam en geest zichzelf te 
genezen.

Naar Brandevoort
Vanwege de roots in Helmond komen Aukje en Quint al 
snel in contact met Brandevoort. Op 15 december 2003 
gaan ze hier samenwonen aan de Bakshoeve. Eenmaal ge-
setteld begint Aukje met het geven van reikibehandelingen 
en -cursussen.
Ook als werknemer zit ze niet stil. Na een aantal jaren te 
hebben gewerkt in de kledingbranche, is ze toe aan een 
andere baan en die vindt ze bij Acushnet Nederland, een 
groothandel in golfmaterialen. Ze begint als golfballen-
printer met het zetten van reclames en logo’s op golfbal-
len. Daarna groeit ze door naar supervisor in het magazijn.

Praktijk aan huis
In 2007 verhuizen Quint en Aukje binnen Stepekolk naar de 
Schorfhoeve, omdat ze graag een groter huis met garage 
willen en om aan huis les te kunnen geven. In 2009 start 
ze met het geven van yogalessen vanuit dit woonadres en 
het geven van reikicursussen en -behandelingen.
Ook werkt ze nog steeds fulltime bij Acushnet. En of dat 
nog niet genoeg is, begint ze ook met een vierjarige do-
centenopleiding hatha-yoga aan de Blikopener te Tilburg 
waarvoor ze in 2011 het diploma behaalt. In deze periode 
raakt ze zwanger van haar eerste kindje en dochter Reva 
wordt op 5 mei 2011 geboren. 
Vanuit de Schorfhoeve geeft Aukje tot mei 2013 les en 
behandelingen in yoga en reiki. Dan krijgt ze zicht op een 
mooie ruimte in het nieuwe sportpark Brandevoort (Sport-
park 1). Aukje besluit hier haar carrière in lesgeven en 
behandelingen voort te zetten. In mei 2014 kiest ze toch 
voor het huren van een eigen bedrijfsruimte aan de Indu-
strieweg 7 in Mierlo, op de grens van Brandevoort. Meer 
informatie over haar Yogastudio Toermalijn is te vinden op 
www.studio-toermalijn.nl, via mail info@studio-toermalijn.
nl of via telefoon 06 235 000 22. 
In september van hetzelfde jaar wordt hun zoontje Ravi 
geboren. 

Plannen voor de toekomst
In de toekomst hoopt Aukje haar bedrijf te laten groeien tot 
een goedlopende studio van waaruit veel lessen worden 
gegeven in verschillende soorten yoga zoals: zwanger-
schapsyoga, hatha-yoga, medidatie, power yoga en Mom 
is Fit. Dit laatste is yoga speciaal voor na een bevalling. 
Yoga gedaan door de moeder, samen met de baby in een 
draagdoek. Het is erg ontspannend, zowel voor moeder 
als kind, om zo nader tot elkaar te komen. Uiteraard hoopt 
ze op een groeiende belangstelling. Er wordt vier avonden 
in verschillende soorten yoga les gegeven in Yogastudio 
Toermalijn: op maandag-, dinsdag-, woensdag- en don-
derdagavond en op dinsdag- en woensdagochtend. 
Voor iedereen, jong en oud, is er een passende vorm van 
yoga te vinden. Aukje heeft plannen om een groep te 
starten voor ouderen vanaf zestig jaar, beginnend op de 
woensdagmorgen. 

Het door de BC uitgezochte moment voor een interview 
komt goed uit, want nadat Quint en Aukje nu vijftien jaar 
bij elkaar zijn, hebben ze hun relatie op 22 mei wettelijk 
bevestigd. De BC wenst hun natuurlijk alle geluk toe! 

Yogastudio Toermalijn
voor de broodnodige rust

tekst: Marga Dobma
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Schutsboom 27 • HelmondVraagprijs € 425.000,-- k.k.

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

Lisvoort 23 • HelmondVraagprijs € 425.000,-- k.k.

Zoerbeemden 17 • HelmondVraagprijs € 425.000,-- k.k.

Laan door de Veste 46 • Helmond
Vraagprijs € 299.500,-- k.k.

Stokbeemden 15 • Helmond
Vraagprijs € 545.000,-- k.k.

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

Alleen al dit jaar verkochten wij 16 woningen in Brandevoort!! 
Ons verkoopconcept met veel aandacht voor presentatie en een juiste aanpak tijdens bezichtigingen 
werpt zijn vruchten af. Wij hebben voor onze verkopers een uniek opstartpakket wat zorgt voor een 
perfecte digitale presentatie maar ook sinds kort een pakket aan leuke middelen en tools waardoor 
een bezichtiging voor de potentiele koper weer een feest en een beleving is. Hierdoor boeken wij 
unieke resultaten en krijgt de koper het juiste “onderbuik” gevoel bij de aankoop. Want kopen van 
een woning is en blijft emotie. Wij houden daar volop rekening mee en zorgen samen met u voor een 
goed resultaat. 
Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ruud Hesen, Makelaar

Ruud Hesen, M

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

VERKOCHT!

VERKOCHT!

TE KOOP!

TE KOOP!

VERKOCHT!

VERKOCHT!VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

TE KOOP!

     Brand 20 • Helmond
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Noor heeft zich twee jaar geleden gekwalificeerd en is 
sindsdien lid van de Nederlandse selectie schoonspringen. 
Renske en Noor trainen twintig tot drieentwintig uur per 
week in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in 
Eindhoven. Om dit te kunnen realiseren gaan beide naar 
het St. Joriscollege in Eindhoven. Deze school is niet al-
leen voor regulier onderwijs, maar ook voor topsporters. 
De school maakt het mogelijk om op topniveau sport te 
beoefenen en ook om je diploma van de middelbare school 
te behalen.
In februari en april zijn er twee grote Internationale wed-
strijden geweest. Daar wist Noor op het platform een der-

de en vijfde plaats te bemachtigen en heeft ze de limieten 
kunnen springen om zich te kwalificeren voor de European 
Games die van 14 tot en met 22 juni gehouden gaan wor-
den in Baku, Azerbeidzjan.

Op 24 april heeft het NOC NSF de voordracht van vier 
schoonspringers goedgekeurd. Daphne Wils (17, Aqua-
rijn), Pascal Faatz (17, PSV), Kimberley Lee (17, PSV) en 
Noor Lanen (PSV) gaan Nederland vertegenwoordigen 
bij het schoonspringen. Het is voor deze sporters de 
kers op de taart en het zal een geweldige ervaring zijn.  
Once in a lifetime.

Een ticket naar Baku 

De drie Brandevoorter zusjes Renske (13), Meike (14) en Noor Lanen (15) hebben hun 
hart verloren aan het schoonspringen. Renske springt driemaal per week met de na-
tionale selectie mee. Volgend jaar krijgt Renske de mogelijkheid om zich te kwalifice-
ren voor de Nederlandse selectie. Meike heeft sinds kort weer de overstap gemaakt 
naar de wedstrijdgroep van PSV schoonspringen na een afwezigheid van drie jaar.

tekst: Patrix Lanen
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50,70 €
€ 66,50 

40,65€
€ 53,95

37,90 €
€ 50,50 

49,95 €
€ 65,70 

39,35 €
€ 52,30 

53,10 €
€ 69,50

58,70€
€ 76,50

53,40 €
€ 69,90 

Professionele verf voor een scherpe prijs!

Mierloseweg 86, 5707 AP, Helmond 
(0492) 53 50 66, www.driessendever� abriek.nl

Wij mengen uitsluitend met originele kleurpasta’s! 
Prijs per liter exclusief € 2,50 mengkosten.
Actieperiode t/m 30 juni 2015.

DRI15 - 008 Adv. Lindenberg_180x132.indd   1 04-05-15   11:18

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

Actief in Mierlo, Brandevoort, 
Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout
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Over anderhalve maand barst het grootste feest van in 
onze wijk weer los: de Kindervakantieweek Brandevoort. 
Deze zevende editie wordt weer groter dan de voorgaande: 
met 1059 kinderen gaan we er een fantastische week van 
maken! Alle commissies hebben de afgelopen maanden 
hard gewerkt om een mooi programma in elkaar te zet-
ten en het belooft weer veel moois. Natuurlijk ontbreken 
de traditionele bosdagen en speurtochten niet, maar het 
grootste deel van het programma staat in het teken van 
het thema van dit jaar: Circus Brandevoort. Sta er dus niet 
van te kijken als je in de eerste week van de zomervakantie 
ineens oog in oog staat met een clown of acrobaat!

Vrijwilligers gevraagd
Om een en ander goed te laten verlopen, is de organisatie 
nog op zoek naar extra hulp en ondersteuning. Op alle da-
gen, behalve woensdag, hebben we nog mensen nodig als 
spelleiding of begeleiding van workshops. Wees gerust: je 
hoeft zelf geen circusartiest te zijn om te kunnen begelei-
den. Een gezonde dosis enthousiasme is voldoende. 
Ook kunnen we gedurende de hele week nog hulp gebrui-
ken bij het materiaalteam. Dit team zorgt dat alle spullen 
op tijd op de juiste plek staan en ook weer worden opge-

ruimd. Mensen die niet bang zijn om de handjes letterlijk 
uit de mouwen te steken, zijn van harte welkom!
Tenslotte zoeken we nog uitbreiding voor onze com-
missie Communicatie. We willen tijdens de week graag 
veel communiceren via onze website, maar zeker ook 
via de verschillende sociale media. Om dat allemaal 
goed te laten verlopen, is een extra sociale media-
liefhebber meer dan welkom. Aanmelden als vrijwilli-
ger of commissielid kan door een mailtje te sturen naar  
voorzitter@kvwbrandevoort.nl.

Afsluitend festival
Tenslotte willen we de aandacht alvast vestigen op de vrij-
dagmiddag van de Kindervakantieweek. We sluiten ons 
programma dit jaar namelijk af met een geweldig Magic 
Festival waarbij alle ouders, opa’s, oma’s en andere be-
langstellenden van harte welkom zijn. Bereid je voor op 
lekker eten en drinken, gezelligheid en natuurlijk leuke cir-
cusacts op ons eigen festivalterrein. Hou voor meer infor-
matie hierover de website kvwbrandevoort.nl, onze Face-
bookpagina www.facebook.com/KVWBrandevoort en ons 
twitteraccount @KVWB in de gaten!

Hooggeëerd publiek…
Kindervakantieweek vol met acrobatiek en magie

tekst: Marloes Kuyten

De vereniging Groei & Bloei organiseert van 13 tot en met 
20 juni voor de tweede keer de Nationale Tuinweek. De 
grootste tuinvereniging van Nederland en België wil hier-
mee meer mensen enthousiasmeren om actief te gaan 
tuinieren met bloemen en planten. In heel Nederland en in 
Vlaanderen worden de hele week diverse ‘groene’ initiatie-
ven genomen: van plantenmarkten en tuinenfietstochten, 

tot natuureducatiewandelingen, groene straatwijkdagen 
en rondleidingen door (moes)tuinen en parken. Ook de af-
deling Groei & Bloei Helmond e.o. heeft verschillende inspi-
rerende activiteiten op touw gezet
Op zaterdag 13 juni zal van 11.00 uur tot 17.00 uur een 
groenmarkt georganiseerd worden onder de Markthal 
Brandevoort. Kom kijken naar bloemschikdemonstraties 
en andere presentaties in de diverse kramen. U kunt hier 
volop inspiratie en praktijktips opdoen van groenexperts. 
Loop met een landschapsarchitect langs de geveltuintjes 
in De Veste, door de Ecozone of breng een bezoek aan de 
Buurttuin. Natuurlijk zijn er ook activiteiten voor de kinde-
ren gepland.

Op zondag 21 juni wordt de Nationale Tuinweek feestelijk 
afgesloten met de open tuinendag. In en rond Helmond 
zullen die dag een aantal particuliere tuinen opengesteld 
worden voor het publiek. Voor meer details kijk op onze 
website: www.helmond.groei.nl. 

Nationale Tuinweek
tekst: Maria Haenen-van den Bosch
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Gezondheidscentrum
Brandevoort
De Plaetse 98 B, Helmond
T: 0492 - 504712
M: 06 - 46012212

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

• praktijk met twee 
 enthousiaste
 en ervaren
 verloskundigen

• overdag en ‘s avonds 
 spreekuur

• echoscopie in eigen 
 praktijk

• informatieavonden

• kinderwensspreekuur

BEsTE advErTEErdEr

Hier Had u kunnen 
staan!

Vanaf 45,- euro kunt u al adverte-
ren in de gedrukte BC.

Online adverteren kan op onze 
webside via een banner.

Ook is het mogelijk om in de
downloadbare PDF uw advertentie 

interactief te laten zijn.

Zie www.brandevoortercourant.nl 
voor alle informatie, mogelijkheden  

en tarieven.

Green egg 
  grill & wine

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

All-Day-Sunday
Elke zondag onbeperkt, onbezorgd 

en eindeloos genieten van de 
Big Green Egg voor maar 25,-

D
K

_2
4

1

DK_241_170x226mm_Adv_All-Day-Sunday_OpSuyt.indd   1 18-5-2015   11:47:05

Echtscheiding

Alimentatiezaken

Ontslagzaken

Incassozaken

Letselschadezaken

Bestuursrecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mr. R.P.V.W. Willems

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mr. G.B.J.M. Janssens

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mw. Mr. L.P.W. Zanders
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Op dinsdag 21 april hebben dertien leerlingen van het 
Carolus Borromeus College hun diploma International 
Business College (IBC) ontvangen. Ouders, docenten en 
ondernemers zagen tijdens een knusse ceremonie in ho-

tel West-Ende hoe de eerste lichting IBC’ers afzwaaide.
In augustus 2013 startten deze leerlingen in 4 havo met 
het IBC in het kader van 80/20-learning: in 80% je havo-
diploma halen en in 20% van de tijd (één dag in de week) 
bezig zijn met allerlei zaken rondom ondernemerschap. 
Het IBC-programma omvat onder andere training van pre-
sentatievaardigheden, solliciteren en het opzetten van een 
eigen bedrijf. 
Ter voorbereiding hierop bezochten de jonge ondernemers 
verschillende bedrijven en hebben veel gastsprekers hun 
licht laten schijnen op de ups en downs die het opzetten 
en het runnen van een eigen bedrijf met zich meebrengen. 
Bovendien hebben de leerlingen een vierdaagse stage ge-
lopen bij één van de deelnemende bedrijven en een cur-
sus boekhouden gevolgd. Het verslag van het opzetten, de 
voortgang en de afronding van hun eigen mini-onderne-
ming heeft tot slot de basis gelegd voor het profielwerk-
stuk in 5 havo.
Aan de bedrijven werden goede doelen gekoppeld zoals 
Pink Ribbon, De Nierstichting, Sports for Childeren en het 
Yaluva schoolbusproject. Na vaststelling van de winst kon 
er uiteindelijk ruim € 1.100,- overgemaakt worden naar di-
verse goede doelen. “Naast de leeropbrengst een prach-
tig resultaat”, aldus Hans van Vugt, economiedocent en 
medeoprichter van het IBC. Een woord van dank voor de 
stagebedrijven AAE, Artex, Bavaria, Donjon, EY, Huijbregts, 
Lavans, Rabobank, Smurfit Kappa en Wesselman en voor 
alle gastsprekers en de ontvangende bedrijven is hier op 
z’n plaats.

Eerste leerlingen geslaagd
voor Business school op het Carolus

Stichting Gezondheidscentrum Brandevoort (SGCB) zoekt 
twee nieuwe leden voor de cliëntenraad. De cliëntenraad 
praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie 
van het Gezondheidscentrum en behartigt de belangen 
van cliënten. De cliëntenraad bestaat uit mensen met een 
brede belangstelling, die elkaar aanvullen. Op dit moment 
hebben wij twee vacatures; secretaris en lid. Wij zoeken 
twee enthousiaste kandidaten met interesse in de ge-
zondheidszorg en met affiniteit met de zorg binnen het 
Gezondheidscentrum Brandevoort. Een medische achter-
grond is niet noodzakelijk.

Wij bieden u de mogelijkheid om in deze tijd van vele ver-
anderingen in de gezondheidszorg samen met de andere 
leden van de cliëntenraad mee te denken over ontwikkelin-
gen binnen het Gezondheidscentrum Brandevoort.

Met vragen kunt u terecht bij Monique Gubbels- van Oos-
terhout, lid Cliëntenraad (06 270 934 27). U kunt uw mo-
tivatie mailen naar clientenraad@sgcb.nl. Kijk voor meer 
informatie op www.sgcb.nl onder het kopje ‘uw belangen’. 
Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na 
plaatsing van deze oproep.

Cliëntenraad (SGCB) 
zoekt twee nieuwe leden
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“De ruimte binnen en buiten, het vrije uitzicht, de stilte 
en het groen om ons heen… Daarom wonen wij hier zo 
heerlijk.”
Theo en Anja de Haas, destijds woonachtig in Nuenen,  
kregen in 2000 de kans om te bouwen in Brandevoort. En 
met succes. Hun huis aan de Buitenvoort 2 ademt, zowel 
binnen als buiten, de unieke sfeer van Brandevoort. Waar 
je ook kijkt, het huis en de tuin zijn prachtig afgewerkt en 
er is gebruikgemaakt van veel duurzame materialen. Niet 
alleen het huis, maar ook de tuin is groot voor Brande-
voortse begrippen. “Ik vind het heerlijk om in onze tuin, die 
destijds door een tuinarchitect is ingericht, te werken en 
een boek te lezen,” geeft Anja aan. “Als mensen hier voor 
het eerst komen, vragen ze zich vaak af of dit wel één huis 
is. Na een rondleiding krijgen we vaak complimenten over 
de indeling. Dat is leuk om te horen. Ze zijn verrast hoe 
we het huis hebben ingedeeld. Ook de grootte van onze 
tuin en de rust binnen en buiten ons huis valt op,” vertelt 

Theo enthousiast. “Het gemak van de vele faciliteiten om 
ons heen en de gemoedelijkheid van de bewoners maakt 
Brandevoort een fijne plek om te wonen. Niet alleen met 
kinderen, maar ook voor ons (nu de kinderen zijn uitge-
vlogen) is het heel gemakkelijk dat we veel voorzieningen 
dichtbij hebben.  Daar was ik me toen we hier net kwa-
men wonen totaal niet van bewust,” vervolgt Anja. “In het  
begin maakte ik vaak een grapje dat ik in dit huis wel  
conditie zou krijgen vanwege de afstand van de ene ruimte  
naar de andere. Nu ben ik het gewend, maar het is een 
luxe om hier te mogen vertoeven. Ik hoop en denk dat de 
nieuwe bewoners er straks ook zo over denken”.

Wil je meer te weten komen over dit fantastische huis? 
Neem dan contact op met 
ALEX. Telefoon 0492 347 003 
i n f o @ a l e xd e m a ke l a a r. n l 
www.MakelaarInBrandevoort.nl

B i N N E N k i j k E N
tekst: Patricia Teuns / foto: Vincent Knoops
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elke dinsdag en donderdag
16.30 - 17.30 uur 

Heuvelstraat 14 | Deurne

elke woensdag
 16.30 - 17.30 uur

Schootense Dreef 31 | Helmond

gratis
inloopspreekuur

www.gca.nl | 0493-352070 | info@gca.nl

T 040-7511585  M 06-50849780  E info@het-koetshuis.nl
W W W . H E T - K O E T S H U I S . N L

Interieurwerken & Architectuur

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Hilde Janssen
06 - 55 71 83 10
hilde@spons.nu

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "VSCO" <support@vsco.co> 
Datum: 25 oktober 2014 18:40:09 CEST
Aan: dromelot@spons.nu <dromelot@spons.nu>
Onderwerp: Your image has been selected for the curated VSCO Grid
Antwoord aan: support@vsco.co

Your image has been selected for the curated VSCO Grid

 

dromelot@spons.nu, your work has been chosen for the VSCO Grid™ — a curated gallery of original imagery.

Van: Dromelot - Hilde <dromelot@spons.nu>
Onderwerp: Doorst.: Your image has been selected for the curated VSCO Grid

Datum: 27 oktober 2014 19:47:48 GMT+01:00
Aan: Johan Janssen <johan@spons.nu>

 

VORMGEVING
FOTOGRAFIE
STYLING
WWW.SPONS.NU

De zomer in je bol?

Neem dan een zomerlidmaatschapk

OF KOOP EEN
BOOTCAMP 

RITTENKAART!

DE BRUG ACTIVE
Arkweg @487
v7@8 PD Mierlo

T9 6u9f 67 88 86
info@debrugactive9nl
www9debrugactive9nl

maanden
sporten3
2maanden

betalen
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advertorial

Unieke BBQ
Voor de echte BBQ liefhebber willen wij de Big Green Egg 
barbecue onder de aandacht brengen. Deze veelzijdige 
(houtskool) barbecue staat voor smaak en kwaliteit. Uw 
producten worden perfect gaar waardoor zelfs top chefs 
als Herman den Blijker en Jonnie Boer fan zijn. De Big Green 
Egg is verkrijgbaar bij Coenen Tafelcultuur. Keurslagerij Vo-
gels bezorgt u topkwaliteit vlees, zodat u vanaf nu zelf een 
geweldige maaltijd kunt bereiden.

ditisonzewijk.nl 

Lokale ondernemers in beeld

Ditisonzewijk.nl bericht dagelijks nieuws en activiteiten uit Brandevoort via brandevoort.ditisonzewijk.nl. Wij 
bieden lokale ondernemers extra zichtbaarheid en de mogelijkheid om bijzondere aanbiedingen onder de aan-
dacht te brengen van wijkbewoners.

Met de zomermaanden in het vooruitzicht is de tijd aangebroken voor een heerlijke BBQ met de familie, een 
examenfeest of een buurtfeest. Heeft u iets te vieren? Onze partners helpen u graag aan een onvergetelijke 
ervaring.

Party & More
Verbakel Party & More is een jong en groeiend bedrijf met 
focus op flexibiliteit, kwaliteit en gastvrijheid. Samen met 
een enthousiast team weten zij van elk feest een onver-
getelijke ervaring te maken. U kunt er terecht voor een 
partytent, de complete verzorging van een feestje thuis of 
de organisatie van een groots bedrijfsfeest/evenement. U 
bent verzekerd van een persoonlijke en professionele sa-
menwerking.

Catering op Maat
Bij De Steenoven besteedt u de catering van uw evene-
ment uit aan een absolute specialist. Catering op maat 
voor elke groot- en kleinschalige gelegenheid. Het gekwa-
lificeerd en representatieve personeel is in staat om van 
uw unieke evenement een succes te maken. Buffetten, 
walking dinner, bittergarnituren, diversiteit amuses, dran-
ken, De Steenoven geeft een smaakvolle invulling aan uw 
culinaire wensen binnen het door u gestelde budget.
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Een duizendpoot
In 2003 verhuisde Erik naar een nieuw appartement in onze 
wijk. Een jaar later stopte hij met werken en al vrij snel daar-
na werd hij actief binnen de Vereniging van Eigenaren en 
pakte op vrijwillige basis diverse onderhoudswerkzaamhe-
den in het blok op. Zo hielp hij ook medebewoners met klei-
ne reparaties, waardoor hij als geen ander bijdroeg aan de 
saamhorigheid binnen het blok. Sinds 2004 helpt Erik ook 
mee bij het op- en afbouwen en bij de verkoop van soep/
warme drank bij de jaarlijkse Dickensnight. Vanaf 2008 is 
hij een van de vrijwilligers in het wijkhuis ´t BrandPunt. Hier 
draait hij bardiensten, helpt hij met serveren bij diverse eve-
nementen en activiteiten zoals het senioren eetpunt, het 
contentbeheer van de website brandpunt.info, het opstellen 
van de maandelijkse nieuwsbrief Vrienden van ’t BrandPunt 
en het opzetten van een kaartclub. 
Veel wijkbewoners kennen Erik als klusjesman, barman, be-
heerder van websites, collectant, gastheer, penningmees-
ter, secretaris, voorzitter... Eigenlijk te veel om op te noe-
men. In een aflevering van Helpende Handen van Omroep 
Helmond werd Erik mooi omschreven als een duizendpoot 
in vrijwilligersland. Vraag je om een reactie van omwonen-
den dan wordt Erik gezien als een persoon die altijd klaar 
staat voor een ander, altijd in is voor een gezellig onderons-
je, een groot netwerk heeft en bescheiden is over zijn eigen 
inzet. Hij wordt gekarakteriseerd als een praktisch ingesteld 
mens, een echte doener, die zich met hart en ziel inzet voor 
anderen en de wijk.

Ook buiten de wijk actief
De lijst van vrijwilligerswerk reikt verder dan Brandevoort. 
Erik werd in 2004 vrijwilliger bij de afdeling Helmond van 
het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Als secretaris-pen-
ningmeester heeft hij tien jaar in hoge mate zeer gedreven 
de kar getrokken van de plaatselijke afdeling bij het ontbre-
ken van een voorzitter. Vanaf mei 2014 weer in de functie 
van secretaris. Als penningmeester was hij verantwoordelijk 
voor de financiële verantwoording van de collecte en van 
giften en donaties bij een uitvaart in het crematorium of in 
de kerk. Daarnaast heeft hij heel veel energie gestoken in 
het wegzetten van KWF winkelbusjes en de zogenaamde  

vlaggenactie waarbij het KWF onder de aandacht van het 
publiek wordt gebracht. Als secretaris is hij verantwoordelijk 
voor de organisatie van de jaarlijkse collecte, de verdeling 
van promotiemateriaal en de werving en inzet van collec-
tanten. Die 400 collectanten hebben zijn bijzondere aan-
dacht. Hij zet zich in het bijzonder in voor het behoud van en 
de binding met de collectanten. Zo worden jubilea nauwge-
zet bijgehouden en bindingsavonden georganiseerd. Tevens 
zet hij zich in voor het project Samenloop voor Hoop, een 24 
uursactie voor de kankerbestrijding en voor de werving van 
nieuwe collectanten. Nergens in Nederland hangen zoveel 
KWF-vlaggen kosteloos te wapperen dankzij het vlaggen-
plan dat Erik samen met het bedrijfsleven heeft ontwikkeld.
Via KWF is Erik ook betrokken geraakt bij vrijwilligersactivi-
teiten voor de stichting De Cirkel, een inloophuis voor (ex) 
kankerpatiënten en hun naasten in Helmond, dat helemaal 
gerund wordt door vrijwilligers. Erik is hier een dagdeel 
gastheer, vervangt zo nodig een van de gastvrouwen en 
houdt zich ook bezig met het beheer van de website.

Van 2005 tot 2013 was Erik vrijwilliger bij de klusdienst van 
de Stichting Welzijn Ouderen Helmond (SWOH). Daarbij ging 
het om praktische werkzaamheden in en om het huis, maar 
ook klein onderhoud en de inrichting van pc’s voor ouderen. 
Van 2006-2013 werd hij begeleider bij het computercafé en 
redacteur en opmaker van de nieuwsbrief voor en door vrij-
willigers. 

Actief voor zijn pensioen
Ook voordat Erik stopte met werken heeft hij tal van func-
ties bekleed, zoals penningmeester en bestuurslid van kleu-
terschool in Helmond. Ook is hij vanaf 1980 actief in de pro-
testante gemeente Helmond. Naast bestuursfuncties is hij 
tot op de dag van vandaag webmaster van de website van 
de protestantse gemeente. En hij zette zich in voor de on-
derhoudsploeg van de protestantse begraafplaats aan de 
Molenstraat. 

Erik is pas 69 jaar en denkt nog lang niet aan stoppen met 
vrijwilligerswerk. We zullen hem dus nog vaak zien in onze wijk!

Erik Jager
krijgt koninklijke onderscheiding

tekst: Patricia Teuns / foto: Vincent Knoops

Op 24 april ging Erik Jager nietsvermoedend naar de Cacaofabriek. Daar kreeg hij uit 
handen van burgemeester Elly Blanksma de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Een mooie en verdiende verrassing, waar ook wij als redactie niet 
van op de hoogte waren. “Ik vind het belangrijk, dat mensen zich inzetten voor een 
betere samenleving. Ik draag dus ook mijn steentje bij in onze wijk waar ik heel graag 
woon. Ik ben ook maar een kleine schakel in het geheel,” zegt hij zelf. Een bescheiden 
antwoord, gezien zijn inzet. Een samenvatting van onze wijkvrijwilliger Erik Jager.
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Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66, T. 0492 - 540 953
Ma.-Wo.-Vr. 09.00-18.00 uur,
Di.-Do. 09.00-19.00 uur

Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a, T. 0492 - 599 559
Ma.-Wo.-Vr. 09.00-19.00 uur,
Di.-Do. 9-18 uur, Za. 9-12 uur

E. info@dier-en-dokter.nl
I. www.dier-en-dokter.nl

Behandeling op afspraak! 

24/7

– 
Dier en Dokter –altijd  bereikbaar

Bescherm uw hond tegen 
de ziekte van lyme

 In juni en juli lyme-enting 
met 20% korting

Bij Dier en Dokter 
staat de gezondheid 

van mens en dier 
voorop.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

mode
pasvorm

kwaliteit

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

k i n d e r - ,  d a m e s -  e n  h e r e n s c h o e n e n 
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Voor de jongste zeilers beschikt de vereniging over een 
vloot van twaalf Optimisten, een stabiel en robuust zeil-
bootje voor de jongste zeilers. Vanaf elf jaar kan de jeugd 
de overstap maken naar een snelle en ranke zwaardboot: 
de Open Bic. In het afgelopen seizoen heeft de vereniging 
zes van deze bootjes aangeschaft en het enthousiasme 
onder de jeugdige cursisten is groot: “vet, te gek, gaaf, 
cool!” juichen de cursisten als ze weer aan land komen. 
Nog oudere jeugd, vanaf dertien jaar, kunnen in de Laser 
Pico hun zeildiploma’s halen.

De vereniging bestaat al meer dan tien jaar. In de herfst 
zijn op Berkendonk cabines geplaatst die aan het einde 
van de winter als clubhuis, kleedkamers en instructielokaal 
zijn ingericht. Het nieuwe lesseizoen begin half mei. Er zijn 
nog enkele lesplaatsen beschikbaar en er is altijd ruimte 
voor nieuwe enthousiaste instructeurs. 

Surf dus even naar www.jzvb.nl om te ervaren of wind, 
water, zon en soms een beetje regen jouw sportieve 
water(sport)-hart sneller laten kloppen.

Zeilen in Helmond 
Op de grens van Helmond en Deurne ligt de waterplas Berkendonk. Hier ligt een 
unieke gelegenheid om te watersporten. Zo kun je bijvoorbeeld leren zeilen bij Jeugd-
Zeilvereniging Berkendonk (JZVB). Kinderen vanaf acht jaar oud kunnen les nemen in 
een van de drie boottypen waarover de vereniging beschikt.
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Boutique 4MORE

de Plaetse 165 - Helmond-Brandevoort

Gedurende
de hele

maand Juni
2e kledingstuk

(goedkoopste)

voor de
HELFT!

 

Broekstraat 87 | 5731 RA Mierlo | 0492-700 205

T. 0492 - 700 205  |   www.liverdonk.nl  |  info@liverdonk.nl
Broekstraat 87, 5731 RA Mierlo.

Woensdag tot en met Zondag geopend vanaf 12:00

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

UITVAART FRITS SPIERINGS  |   0492- 525 000
NASSAUSTRAAT 30  |   WWW.SPIERINGS.COM

24-uurs  mor tuar ium

Frits & Lieke Spierings

Dag en nacht bereikbaar

Ook als u verzekerd bent 
kunt u voor ons kiezen

Omdat iedereen                      anders is...

T: 0492-661352, I: www.heesmans.nl

Zomeractie
Split-airco inwanduitvoering

Vr
aa

g
na

ar
on

ze
vo

or
w

aa
rd

en
.

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

*
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.
 BINNEN UNIT DAIKIN FTX 25JV BUITEN UNIT DAIKIN RX25K

voor slechts € 1250,-
(incl. BTW en montage)*

0089241.indd   1 13-04-15   14:57
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Door de gemeente Helmond is bij veel Brandevoorters de 
indruk gewekt dat het dossier Hoogspanning is gesloten. 
In werkelijkheid lopen er nog diverse rechtszaken.

Planschade
Door een aantal bewoners van de Biezenlaan en Neerwal 
is bijvoorbeeld een verzoek om planschade bij de gemeen-
te Helmond ingediend met betrekking tot de aanwezige 
hoogspanningslijnen en de daaruit voortvloeiende gevol-
gen. Begin maart 2015 heeft deze zaak voor de rechtbank 
gediend.
De rechter heeft het rapport van de gemeente Helmond 
naar de prullenbak verwezen, omdat het rapport van de 
gemeente was opgesteld door een ‘bevriend en mogelijk 
partijdig’ advocatenbureau. Door de gemeente moet nu 
een neutraal bureau worden aangesteld, waarbij de indie-
ners van het verzoek tot het toekennen van planschade 
inspraak hebben ten aanzien van de keuze van het aan te 
wijzen bureau. Dit om de onpartijdigheid te waarborgen. 
Bij de rechtbank is nu ernstige twijfel ontstaan over de in 
het afgekeurde rapport vermelde berekeningen en metin-
gen en heeft daarom de gemeente gelast een nieuw rap-
port op te laten stellen. 
De bewonersgroep heeft hierbij inspraak en toezicht op de 
in het rapport vermelde gegevens. Voor einde september 
van dit jaar moet het rapport bij de rechtbank worden in-
geleverd.

Realisatie niet conform vergunning
Na bestudering van de verstrekte vergunningen voor het 
samenvoegen van de twee hoogspanningslijnen in Bran-
devoort, met daaraan gekoppeld de aanpassingen van 
de masten, blijkt dat de realisatie niet overeenkomt met 
de verstrekte vergunning. Op basis van de nieuwe situ-
atie (met een aantal technische veranderingen) geeft de 
gemeente aan dat men daardoor een 0,4 MicroTeslazone 
kan bereiken vanaf 45 meter. Door een bewoner en een 
inwoner van Geldrop-Mierlo zijn verzoeken ingediend 
voor handhaving, dat wil zeggen het terugbrengen van de 
hoogspanningslijnen en palen naar de oude situatie. 

Uitgangspunt hierbij is dat als een burger een bouwwerk 
wil uitvoeren en dit na realisatie afwijkt van de verstrekte 
vergunning, de gemeente streng controleert en bij over-
treding het gerealiseerde laat afbreken en/of een dwang-
som oplegt. Een opvallend feit is dat de door de gemeente 
Helmond verstrekte vergunning aan TenneT alleen betrek-
king heeft op de aanpassing van de masten, maar niets 
zegt over de inrichting van die masten zelf. Hierdoor heeft 

TenneT een soort vrijbrief gekregen om de masten in te 
richten zoals deze organisatie zelf wil.

Meer rechters buigen zich over de zaak
De rechter heeft voor beide partijen een verrassende stap 
genomen om de zaak aan te houden en door te verwijzen 
naar een meervoudige kamer; dat betekent dat er in plaats 
van één rechter drie rechters zich 
gaan buigen over deze problematiek. Dit heeft natuurlijk 
ook betrekking op de bovengenoemde planschade. De vol-
gende zitting is over ongeveer zes maanden.
Dit geeft bewoners (en gemeente) de mogelijkheid om 
nieuwe bewijslast in te brengen (metingen en berekenin-
gen). De door TenneT uitgevoerde metingen, die een over-
schrijding van vele malen het toegestane maximum laten 
zien, kunnen dus opnieuw geverifieerd worden. De rechter 
heeft de indiener(s) van het verzoek tot handhaving verze-
kerd dat men over alle stappen geïnformeerd zal worden. 
Zo kunnen we allemaal tijdig reageren. 

Gaan stroom en gezondheid samen?
De gemeente Helmond heeft bij monde van haar verte-
genwoordiger tijdens de zitting verklaard dat zij niet ver-
antwoordelijk is voor een overschrijding van de 0,4 zone; 
waarop de rechter vroeg of de gemeente niet de plicht had 
om zorg te dragen voor de gezondheid en veiligheid van 
haar bewoners. Het antwoord van de gemeente was dat 
de vergunninghouder (TenneT) daarvoor verantwoordelijk 
is, maar deze gebruikt als argument dat de stroomlevering 
moet doorgaan.

De door de gemeente, bij monde van wethouder Frans 
Stienen, publiekelijk toegezegde metingen na realisatie, 
zijn nooit uitgevoerd. Misschien is dit een uitstekende mo-
gelijkheid om dit alsnog te doen.
TenneT gaf aan verantwoordelijk te zijn voor de zone, maar 
vindt dat er geen aanleiding is nieuwe metingen uit te voe-
ren gezien de berekeningen en aannames die gemaakt 
zijn. 

Europese Hof
In 2014 zijn de manier van vergunningsverstrekking en de 
overschrijding van de 0,4 zone neergelegd bij het Hof in 
Straatsburg voor de Rechten van de Mens. Deze behande-
ling zal de nodige tijd vergen. De Nederlandse Staat is in 
deze gedaagde, omdat de Staat ook de resolutie om zich 
aan de 0,4 MicroTeslanorm te houden heeft ondertekend. 
Zij is verantwoordelijk om de gemeente Helmond en Ten-
neT aan de wet te houden. Wordt vervolgd.

Nog steeds hoogspanning 
in Brandevoort

tekst: F. Swinkels, bewoner van Brandevoort
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“Nooit gedacht dat bootcamp mijn leven zo zou verande-
ren!” Bianca Poschkens heeft een zware tijd achter de rug. 
“Ik had ernstige psychische klachten. Leefde geïsoleerd. 
Werken kon ik niet meer en ik wilde eigenlijk liever hele-
maal niets buiten de deur doen. Voor mijn gezin zorgen 
lukte enigszins nog, maar familie en vrienden vermeed ik.” 
De diagnose PTSS (post traumatische stress stoornis) werd 
gesteld en er volgde intensieve therapie. Bianca kwam er 
weer bovenop en was inmiddels zover dat ze iets wilde 
gaan doen om niet terug te vallen. “Ik durfde niet naar de 
sportschool en had niet voldoende motivatie om alleen te 
gaan wandelen. Zelfvertrouwen had ik niet meer en mijn 
energielevel was nul.” Sporten is goed voor je, hoorde Bi-
anca steeds, maar hoe kon ze dit opbrengen als ze daar 
voor haar gevoel niet geschikt voor was?

Aangepaste oefeningen
“Toen las ik het artikel over Bootcamp Brandevoort.” Dat 
sprak Bianca wel aan. “Buitensporten leek me bevrijdend 
en laagdrempelig. Aangezien ik een lichamelijke beperking 
heb, wist ik niet of ik wel mee kon doen. Een telefoontje met 
Bootcamp Brandevoort overtuigde me om te gaan.” Bianca 
werd hartelijk ontvangen en oefeningen werden aange-
past aan haar kunnen. Het motto is ‘je traint voor jezelf op 
je eigen niveau’. “Je bent wel in een groep, maar ik voelde 
me niet bekeken. Ik voelde me gewaardeerd. Twee keer per 
week ging ik trainen. Ik merkte al snel dat mijn conditie 
verbeterde en dat ik me sterker ging voelen. Dat was nog 
een extra motivatie!” Mark, de bootcampinstructeur, gaf 
Bianca goede begeleiding en aanmoediging. “Toen we in 
de Ecozone over een touw over het water gingen klimmen, 
liep Mark door het water om me te ondersteunen. Voor mij 
was dat heel bijzonder.” 

Sporten geeft energie
De bootcamp bestaat uit conditie- en krachttraining. 
Na de warming up een stukje lopen en dan een aan-
tal circuits met verschillende oefeningen rondom Bran-

devoort. Bianca kreeg energie van het buiten sporten. 
“Door je lijf te voelen en je grenzen te verleggen krijg 
je kracht. Toen ik ging voelen wat ik eigenhandig kon 
bewerkstelligen ging het vuurtje in mij weer branden. Ik 
werd langzaam trots op mijzelf en ik werd zelfverzeker-
der. Dat merkte ik niet alleen tijdens het sporten, maar 
ook in de dagelijkse dingen zoals op het schoolplein 
staan en naar de winkel gaan. Bianca merkte dat ze zelf 
invloed had op haar leven, ze kreeg er weer grip op. Ze 
verlegde steeds haar grenzen en werd enthousiast. “Het 
idee om aan een obstacle run mee te doen, gaf me een 
gevoel van overwinning. Als ik dat toch eens zou kun-
nen!” Aflopen maand was het zover en ging een groepje 
Brandevoorter bootcampdeelnemers op pad naar Sche-
veningen om daar mee te doen aan de Men of Steel run. 
”Ik liep samen met een maatje van de groep. Om ons te 
supporten en te helpen liep Mark, onze trainer, ook mee. 
Wat een beleving! Iedereen hielp elkaar bij de obstakels, 
ook wildvreemden. Zonder hulp had ik het allemaal niet 
gehaald en het leert me dat hulp vragen sterk is, want 
ook in het echte leven red je het niet zonder hulp. Het 
was een geweldige overwinning! Bij de finish stonden 
allemaal mensen die me lief zijn. Zij waren er voor me in 
de zware tijden, maar nu ook bij dit succes!” 

Neem zelf de regie
Bianca vindt het belangrijk haar verhaal te vertellen omdat 
ze wil laten zien wat je zelf kunt bereiken. “Zoek iets wat bij 
je past. Natuurlijk moet je zelf de eerste stap zetten, maar 
ik hoop dat ik anderen met mijn succesverhaal kan moti-
veren. Je kunt je leven weer gaan leiden, nog beter dan het 
was.” Het is natuurlijk wel belangrijk waar je terecht komt 
en hoe je begeleid wordt. Wat dat betreft is een ding zeker 
voor Bianca; “Zonder Bootcamp Brandevoort was ik nog 
lang niet zo ver!” Een nieuwe uitdaging dit jaar wordt de 
Family Color Obstacle Run in Nijmegen, met het hele gezin. 
“Ik ga vooral door. Ik groei nog steeds, wordt steeds beter 
en heb het maximale nog niet bereikt!”

De hobby
Bootcamp

tekst: Ilse Hommering / foto: Rianne van Lierop
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Er zijn hier inmiddels waterpompen geslagen, rolstoelen 
voor gehandicapte kinderen aangekocht, toiletgebouw-
tjes gemaakt (er zijn er weer acht in wording) en er zijn 
inmiddels vijfenveertig kinderen door Nederlandse ouders 
op afstand geadopteerd en daardoor verzekerd van onder-
wijs. We hopen dat er nog veel ouders zullen volgen, zo-
dat deze kinderen een kans in de maatschappij krijgen en 
niet verkocht kunnen worden voor slavernij, uithuwelijking 
of prostitutie. De projecten voor nu zijn gelden inzamelen 
voor elektriciteitsdraad en renovatie school. Echter…

Op 25 april vond een vreselijke aardbeving plaats die al 
meer dan 10.000 dodelijke slachtoffers heeft geëist en 
meer dan 10.000 gewonden. In de bergen is meer dan 
negentig procent verwoest en samen met de locale part-
nerorganisatie Laxmi Pratisthan wordt er hard gewerkt om 
iedereen te voorzien van tenten en voedselpakketten. De 
aardbevingen blijven doorgaan, dagelijks 8-9 keer per dag 
van 5.0 tot 7.4 op de schaal van Richter. Angst en paniek 
is wat er heerst. Een team van negentien Thaise artsen in 
samenwerking met de partnerorganisatie is actief in Sin-
dhupalchok in het Kavre district wat in de bergen ligt, die 
inmiddels al 1500 gewonden behandeld hebben.
Bovenstaande projecten kunnen alleen met behulp van 
donaties uitgevoerd worden. Alle donaties die bij ons te-
rechtkomen, gaan voor honderd procent naar Nepal. Niets 
blijft aan de strijkstok hangen. Health for Nepal is klein 
maar daadkrachtig!
Nepal, een van de armste landen ter wereld en zeker nu!

Mocht ook u willen geven dan kan dat op het volgende 
nummer: NL72INGB0007747860 ten name van Stichting 
Health for Nepal. 
Voor meer informatie kijk op: www.healthfornepal.nl.

Help Nepal
Stichting Health for Nepal is een kleinschalige stichting die al bijna zeven jaar actief 
is voor de medemens in Nepal. Brandevoorters Wim en Anoeska de Brouwer-de 
Bekker zijn de drijvende krachten achter deze stichting. Na diverse projecten gere-
aliseerd te hebben door Nepal heen, is de aandacht nu gevestigd op een dorp diep 
in de jungle, Simri genaamd.

foto: Foto EPA / Narendra Shrestha

Toen enkele jaren geleden op een industrieterrein in Hel-
mond een ongeluk gebeurde, was de toenmalige burger-
meester Jacobs verontwaardigd. Volgens hem trokken de 
Helmonders zich niets aan van de sirenes en gingen toch de 
straat op. Na dat incident heb ik hem gemeld, dat je door de 
goede geluidsisolatie binnenshuis al niet meer hoorde, dat 
de sirenes worden getest.
Ik heb als kind de oorlog meegemaakt en de toenmalige si-
renes (die in Duitsland overal nog op de daken staan) kon 
je buiten en in de schuilkelders enorm goed horen. Maar dit 
terzijde. Onze overheid vraagt ons om bij een calamiteit, bij-
voorbeeld een ontspoorde giftrein, deuren en ramen te slui-
ten en naar de rampenzender Omroep Brabant te luisteren. 
Ik neem aan dat wij als bewoners dat zeker zullen doen. Ik 
heb bijna heel Brandevoort zien bouwen en overal zag ik de 
rechthoekige metalen buizen voor de luchtbehandelings-

installatie. Mijn huis heeft er ook zo een (zelfs een redelijk 
nieuwe, omdat de originele het na zesenhalf jaar begaf). Ik 
ben er achter gekomen, dat deze altijd in stand 1 blijft aan-
staan (voorschrift van de overheid).
Bij een calamiteit kan het dus zo zijn dat vaste deeltjes wel-
licht door de installatie worden afgevangen, maar gassen 
gegarandeerd niet. Anders zou u geen buitenlucht via uw 
luchtinstallatie ontvangen.
Er zijn twee methoden om de installatie te stoppen. Naar 
de zolder gaan en de vierpolige stekker eruit trekken of de 
hoofdschakelaar van het licht omdraaien. In het laatste 
geval kunt u niet meer luisteren of kijken naar de rampen-
zender. Hiervoor heb ik inmiddels een radio-ontvanger met 
zwengel aangeschaft! Het is goed te beseffen hoe we de 
installatie kunnen uitzetten, maar laten we hopen dat we 
dat nooit hoeven te doen.

Calamiteiten en
luchtbehandelingsinstallatie

tekst: Albert Ticheler



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

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

water 59 48 94
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 59 55 55

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

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

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

5 juni uiterste inleverdatum kopij nummer 6. 26 juni distributie nummer 6.
4 september uiterste inleverdatum kopij nummer 7. 25 september distributie nummer 7.

Brandjes
Wie vertrok op 17 april rond 20.15 uur van de BMX baan in 
sportpark Brandevoort en heeft daar iets verloren? U kunt 
bellen naar: 06 228 640 67.

Wij zijn op zoek naar een leuke, flexibele oppas aan huis 
(Stepekolk-oost, Brandevoort) voor circa twee middagen 
per week van ongeveer half drie tot half vijf. Onze kinderen 
zijn acht en tien jaar oud. Bij interesse bel 06 523 140 60.

Dit zijn de uitslagen van de 
kleurwedstrijd waar jullie 
weer enorm je best op heb-
ben gedaan. De 3 winnaars 
van de prijzen in willekeurige 
volgorde zijn:
 
Ties Knapen 5 jaar
Eline Roosen 5 jaar
Naamloos
 
De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd.



mcgregor-fashion.com

Parkstraat 9b - Nuenen 
www.crooijmansmannenmode.nl

Het vakmanschap zit in onze genen. Al 90 jaar kleden wij de man in stijl. 

Erg trots zijn wij op onze winkel in bruisend Nuenen met daarbij ons 

eigen atelier, waar wij desgewenst uw aankoop perfect passend maken. 

Wij bieden een unieke collectie uit o.a. bovenstaande topmerken.


