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VOOR HAAR

Gratis Parkeren in Mierlo!Follow Us on Facebook!Gratis WiFiTM

Dorpsstraat 161b | 5731 JJ  Mierlo | T 0492 661262 | lenssenmanders.nl

HEERLIJKE VOORJAARSMODE!

MODE IN MIERLO 

“VOOR HAAR”

1600 M2 MODE MET 

140 VERSCHILLENDE 

MERKEN

KOM GENIETEN VAN DEALLERMOOISTEVOORJAARS-MODE!

Gratis Parkeren in Mierlo!Follow Us on Facebook!Gratis WiFiTM

KOM HET VOORJAAR PROEVEN
RUIM 700 M2 MANNENMODE LIGT VOOR JE KLAAR!

Dorpsstraat 95 Mierlo   |   T 0492 66 11 00   |   info@lenssenmannenmode.nl   |   www.lenssenmannenmode.nl

It’s a man’s wo
rld, ,
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Paaseieren 11
Het paaseieren zoeken is één van de eerste initiatieven voor kinderen in 
Brandevoort. Dertien jaar geleden bezocht de paashaas voor de eerste 
keer onze wijk. Het wordt georganiseerd door een commissie die nu 
bestaat uit het echtpaar Corrie en Thieu Tonnaer en nog voor Pasen 
versterking krijgt van een aantal dames.

 
Koningsdag 17
Zaterdag 26 april is het Koningsdag en Brandevoort viert dit feest met di-
verse activiteiten. Er is een versierde fietstocht, kindervrijmarkt en open po-
dium, speciaal voor de jeugd. Tussen 10.00 en 14.00 uur is er heel veel gezel-
ligheid in en rond ’t BrandPunt. Loop gewoon even binnen en proef, naast 
de heerlijke cappuccino, de gemoedelijke en gezellige sfeer in uw wijkhuis.

Skatebaan 22-23
Het is zover, zondag 13 april om 13.00 uur wordt de skatebaan officieel 
in gebruik genomen. Dat wordt een feestelijke middag. Er is gevraagd 
aan het college van B&W om de dan functionerende wethouder van het 
nieuwe college de baan te laten openen en er is een skate showteam 
bereid gevonden een demonstratie te geven. 

Moederdagmarkt 31
Zaterdag 10 mei wordt MoederdagMarkt georganiseerd in ons winkel-
centrum. MoederdagMarkt is de eerste van de drie evenementen die 
winkeliersvereniging Brandevoort dit jaar organiseert. Het is een bijzon-
der evenement waar moeders worden verwend en waar een gezellige 
markt is voor alle kinderen en vaders die hun moeder of echtgenote 
willen verrassen met een lief en speciaal moederdagcadeau.

Atma yoga 36-37
In zijn vrije tijd beoefent Pieter van der Putten, al vele jaren, met veel 
enthousiasme zijn grote hobby, yoga. Hij ondervindt nu aan den lijve de 
positieve uitwerking van yoga en wil dit graag met anderen delen. Sinds 
1 januari werkt hij onder zijn eigen naam Atma Yoga en geeft de daarbij 
behorende lessen in ’t BrandPunt.

En verder: 
Wijkhuis ‘t BrandPunt 7
Wijkraad 9
Breiclub 13
Hobby 15
Bouwfonds 35
Even de wijk uit 39 
Puzzel 40
Kleurplaat + uitslag 41
Infopagina + brandjes 42-43
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Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350

www.verloskundigengeldrop-mierlo-brandevoort.nl

Margo van de Bunt
Madelon Janssen

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

Geniet bij Pezzaz van een heerlijk Paas diner!
Beide dagen geopend vanaf 17:00 uur.

Eerlijk en sfeervol dineren!
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maart 2014
tekst: de redactie / foto: Rianne van Lierop

De wijk was deze maand het decor voor de opnames van een trailer voor een nieuwe Neder-
landse kinderfilm: Olaf & De Verborgen Poort. De initiatiefnemer, Mike Versteegh, kreeg tijdens 
Dickensnight het idee dat Brandevoort een bijzonder geschikte filmlocatie zou zijn. Met deze 
trailer hoopt hij voldoende middelen bij elkaar te krijgen om de film daadwerkelijk te kunnen 
maken. Tijdens een sales pitch op 7 april in De Cacaofabriek zal de trailer worden vertoond.

#Helmondkiest
Deze maand stond ook in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. 
De opkomst in Helmond was 44,80%, een fractie meer dan de 44,68% in 2010. De opkomst 
in onze wijk was met 50,28% iets hoger. Landelijk was de opkomst 53,8%. In een volgende 
editie van de BC komen we uitgebreid terug op de gemeenteraadsverkiezingen en hoe er door 
Brandevoort is gestemd, ook in vergelijking tot de vorige keer. 

Vooruitgang
Gelukkig staat de wijk niet stil en zijn er elke maand wel nieuwe ontwikkelingen te melden. 
Het skatepark wordt op 13 april officieel geopend, de nieuwe Breiclub is voor het eerst aan het 
breien geslagen en heeft al extra bijeenkomsten moeten plannen. De laatste zestig woningen 
van Brandevoort Fase 1 zijn inmiddels opgeleverd en in Blok 25 wordt een bijzondere woon-
voorziening gecreëerd voor mensen met en zonder beperking. Elders in deze Brandevoorter 
Courant kunt u daar meer over lezen.

Redactioneel
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paviljoendewarande.com

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

restaurantdesteenoven.nl
LEKKERETENINHELMOND.NL | TROUWENINHELMOND.NL

HET ‘STEENTJES’ MENU
Gerechten bestellen van

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

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

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

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

het ‘Warandelingetjes’ menu

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

M i e r l o s e w e g  2 8 8   •   H e l m o n d   •   0 4 9 2  -  5 4 4  7 6 4   •   w w w . b b t e g e l s . n l

EEn vErtrouwd adrEs 

voor hEt plaatsEn

of lEvErEn van

complEtE badkamErs 

En

tEgElvloErEn

aannemersbedrijf mierlo

VAN GENUGTEN BV

Industrieweg 5b
5731 HP  Mierlo
telefoon 0492 78 09 48
e-mail info@vangenugtenmierlo.nl

www.vangenugtenmierlo.nl

Joris van Genugten
06 18 07 68 71
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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

24/7

– 
Dier en Dokter –altijd  bereikbaar

24/7

– 
Dier en Dokter –altijd  bereikbaar

De teek komt 
er weer aan!  
Kijk op de website voor de 

nieuwe vaccinatie tegen Lyme!Lentekriebels

Ad dd BrCourant 175x63 0314.indd   1 06-03-14   14:45
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Dinsdag 1 april - Workshop Internetbankieren (CCB)
Tijdens de workshop internetbankieren leert u in een dagdeel 
hoe u uw bankzaken veilig, gemakkelijk en snel online kunt 
regelen. Stap voor stap wordt u meegenomen in het inter-
netbankieren. U ontvangt een cursusboek met cd-rom zo-
dat u het thuis ook nog eens rustig kunt proberen. Ook kunt 
u aan de slag gaan met uw smartphone en/of tablet. Deze 
workshop is specifiek voor Rabobankrekeninghouders en 
wordt gegeven van 9.30 tot 12.00 uur in ’t BrandPunt, zaal De 
Marke. Een tweede workshop wordt gehouden op donderdag 
17 april van 14.00 ongeveer 17.00 uur. U kunt zich aanmelden 
via de Rabobank.

Zaterdag 5 april - Fietsbeurs 
Bent u pas overgestapt naar een elektrische fiets en staat de 
vorige fiets in de weg? Heeft uw zoon of dochter weer een 
fiets gekregen die vanwege de groei een maatje groter is en 
is de vorige fiets overbodig? 
Zaterdag 5 april organiseert Stichting Brandevoort in Ac-
tie de fietsbeurs op het schoolplein van de OBS. De fietsen 
worden ingenomen tussen 12.00 en 13.00 uur. Tussen 14.00 
en 15.30 uur worden de fietsen verkocht. Voor meer info: 
www.fietsbeurs.brandevoort.org.

Zondag 6 april - EetPunt voor ouderen
In ‘t BrandPunt wordt elke maand een diner bereid voor al-
leenstaande ouderen, mensen die hun partner als mantel-
zorger verzorgen en voor wijkbewoners die om enige reden 
niet altijd in staat zijn een lekkere maaltijd voor zichzelf te 
bereiden. Neem voor meer informatie of deelname contact 
op met Mary-Ann Bosman, telefoon 0492 55 18 42 of mail 
maryannbosman@brandevoort.nu

Vrijdag 11 april - Single Café
Vrijdagavond 11 april kunt u terecht voor het Single Café. De 
avond is voor iedereen vrij toegankelijk. Een drankje, praten 
met elkaar en gezelligheid zijn de ingrediënten voor deze 
avond. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 17 april - Breiclub 
Zie artikel elders in deze BC.

Zaterdag 19 april - Video Classic Dance Party 
Een jaren ‘80-’90-’00-feest in Brandevoort! Compleet met 
verlichte dansvloer, glitterbal, lichtshow en videoscher-
men. Zie voor actueel nieuws over tijden, kosten en locatie  
www.brandevoortinactie.nl. 

Zondag 20 en maandag 21 april - Pasen
In verband met Pasen is ’t BrandPunt gesloten.

Vrijdag 25 april - Seniorenconvent
Elke laatste vrijdag van de maand wordt in ’t BrandPunt be-
sproken wat de ouderen in de wijk bezig houdt. U bent van 
harte uitgenodigd. Aanvang 14.30 uur.

Zaterdag 26 april – Koningsdag
Kijk voor het programma elders in de BC.

Dinsdag 29 april - Liederentafel
Samen zingen met de teksten in beeld. Voor deze avond is 
een heel repertoire samengesteld. Doet u gerust mee vanaf 
20.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Wil Fabrie 
w.fabrie1@chello.nl 

Wat er te gebeuren staat 
Zaterdag 17 en zondag 18 mei Kunst in Brandevoort
Donderdag 22 mei Breiclub
Donderdag 22 mei Europese verkiezingen (stemlokaal in 
’t BrandPunt)
Vrijdag 23 mei Single Café
Dinsdag 27 mei Liederentafel
Donderdag 29 en vrijdag 30 mei gesloten in verband met  
Hemelvaart

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege / foto: Rianne van Lierop
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De superzuinige Alto Comfort is erg 
compleet uitgerust. Hij heeft o.a. 
standaard vijf deuren, airco en een 
radio/CD/MP3-speler. De Alto heeft de 
laagste prijs per kilometer (ANWB 2013) 
en hij is de betrouwbaarste auto in zijn 
klasse (Consumentengids Auto 2014). 
Bovendien is de Alto nú extra voordelig. 
Uw totale voordeel loopt namelijk op 
tot ruim € 1.900,- als u een Alto Comfort 
uit onze voorraad koopt. Haast u dus 
naar onze showroom!

Brandstofverbruik volgens Euro 5-norm 
(CE) 715/2007 en 692/2011F: 4,1-5,1 
l/100 km; 19,6-24,4 km/l; CO2-uitstoot: 
94-118 g/km. Genoemde prijzen zijn 
incl. BTW/BPM en kosten rijklaarmaken.

Suzuki Alto Comfort. Rijklaar nú € 8.888,-.
Handgeschakelde versies: Private Lease:v.a. € 239,- all-in!
Handgeschakelde versies: Private Lease:

Centrale deur-
vergrendeling met 
afstandsbediening 

Elektrische 
stuurbekrachtiging 

Airconditioning 

Elektrisch 
bedienbare 
ramen vóór 

Radio/CD/MP3-
speler

Start-
onder-
breker

In hoogte verstelbaar 
stuurwiel 

In hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel 

6 airbags

ABS met EBD 
(elektronische 
remkrachtverdeling)

BAS (remassistent) Stop/Start systeem 

1 jaar gratis 
mobiliteitsgarantie 

ISOFIX-beves-
tigingssysteem 
kinder zitjes (2) 

3 jaar 
fabrieks-
garantie 

12 jaar 
carrosserie -
garantie

5 deuren

Deze actie geldt niet i.c.m. andere acties.

Suzuki Helmond
Varenschut 15, 5705 DK Helmond, Tel (0492) 506 166, www.suzukihelmond.nl, info@suzukihelmond.nl

De voordeligste van NederlandDe voordeligste van Nederland
Alto Comfort € 10.129,-

Kosten rijklaarmaken € 702,- 

Totaal € 10.831,- 

Voorraad voordeel € 1.500,- -/-

Extra korting € 443,- -/- 

Nú all-in rijklaar € 8.888,-

Op dinsdag  

en woensdag  

tot 20.00 uur 

geopend!

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

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 
ons mooi ingerichte pand met de beste en meest 
moderne apparatuur. Bel gerust even voor een  
vrijblijvende kennismaking met ons. 

De juiste mondzorg  
voor iedereen in  
uw gezin.
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Wijk Actie Plan
Op 18 februari heeft de derde bijeenkomst over het Wijk Actie 
Plan plaatsgevonden. De actienemers zijn benoemd en hier-
mee is de voorlopige ruwe versie van het Wijk Actie Plan ont-
staan. Tot 4 april kunnen de deelnemende bezoekers reage-
ren waarna het Wijk Actie Plan 2014-2016 wordt aangeboden 
aan het college van B&W. De formele ondertekening van het 
WAP door de verantwoordelijke wethouder en de voorzitter 
van de Wijkraad zal op 20 mei plaatsvinden.

Impulsbudget
De gemeente heeft voor het komende jaar een nieuw bud-
get Bewonersinitiatieven ofwel Impulsbudget toegekend. Dit 
budget is bedoeld om initiatieven uit en voor de wijk te sti-
muleren. De beoordeling van de toekenning is per mandaat 
aan de Wijkraad toebedeeld. Dit budget is met name bedoeld 
om tekorten op goed onderbouwde begrotingen aan te vul-
len. Er moet dus een stuk eigen financiering georganiseerd 
zijn. Mocht u plannen of ideeën hebben die aan deze criteria 
voldoen, dan kunt u uw plannen indienen bij de Wijkraad.

Winkelcentrum
Onlangs is er een werkgroep opgericht bestaande uit on-
der andere gemeente, winkeliersvereniging, huiseigenaren, 
winkelmanagement, Wijkraad en woningbouwcorporatie. De 
werkgroep wil plannen ontwikkelen waarmee iets gedaan 
kan worden aan verlevendiging van het winkelcentrum. Denk 
aan het verlagen van leegstand, en het bedenken van nieuwe 
initiatieven en activiteiten. De eerste resultaten zijn dat leer-
lingen van het Carolus Borromeus College twee leegstaande 
panden gaan gebruiken om hun kunstwerken te exposeren 
en hun jeugdondernemingen te promoten. Verder is bekend 
dat Hermes vanaf augustus een pilot start om elk uur een 
kleine bus over De Plaetse te laten rijden. Daarmee zijn het 
Gezondheidscentrum en het station een stuk beter bereik-
baar!

Wijkraadvergaderingen
De vergaderingen van de Wijkraad zijn altijd openbaar. Meer 
informatie, agenda, notulen van de wijkraad en binnenkort 
ook actueel nieuws,vindt u op wijkraad.brandevoort.org.

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

28 februari vond de bijeenkomst van het Seniorenconvent plaats. Afgesproken is dat de volgende bijeenkomst gestructureer-
der zal worden gesproken over onder andere toekomstige wijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen. Om die reden is 
de volgende bijeenkomst eenmalig vervroegd naar 14.00 uur. Eind februari was de heer Frans Mol van de partij Senioren 2013 
te gast. Hij heeft de aanwezigen uitgenodigd een bezoek te brengen aan het verkiezingscafé in de oude bibliotheek.

Nieuwe initiatieven
Zoals eerder al aangegeven zijn er enkele interessante initiatieven van Maya Bunthof waaronder de vrijwilligerscentrale, de 
weggeefsite en het repair café. Hier komen we de volgende keer op terug. Voor actuele informatie wordt verwezen naar de 
site van de wijkraad (www.wijkraad.brandevoort.org) en ook onder commissie seniorenconvent.
De hobbyclub is volop bezig zich te organiseren en plannen uit te werken. Belangrijk punt hierbij is de huisvesting. Dit is vanuit 
de Wijkraad op het bord van de beslissers neergelegd en het wachten is nu op de uitkomsten hiervan.
Verder is de oprichting van de werkgroep winkelleegstand ter sprake gekomen, waar u elders in de BC meer over kunt lezen. 
Bij het verschijnen van dit nummer heeft de evaluatie van de brainstormsessies van het Wijk Actie Plan al plaatsgevonden. 
Hierover zal via de site nadere informatie worden verstrekt. Tot slot wordt gekeken naar het functioneren van de Seniorenraad.

Vlaggenmast
In het winkelcentrum van Brandevoort is een vlaggenmast geplaatst. De Brandeliers mochten gedurende carnaval hun vlag  
hijsen. Het Seniorenconvent zal bij officiële gelegenheden. de nationale driekleur hijsen en strijken volgens protocol. Niet com-
merciële, charitatieve instellingen en wijkgebonden activiteiten hebben de mogelijkheid hun vlag te laten wapperen. Mocht u 
hiervan gebruik willen maken kunt u contact opnemen met Henk van Ewijck van het Seniorenconvent, telefoon 06 510 553 59 
of mail henk@vanewijck.nl.

Van het seniorenconvent
tekst: Holke Flapper
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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

koopzondagen
30 maart

6 - 13 - 21 - 27 april
Zoekt u BOMEN OF PLANTEN ?

Bemesting- snoei of ander advies, dit alles 
hebben wij al meer dan 40 jaar in huis.

Overtuig uzelf over ons uitgebreide
assortiment in:

HET GROOTSTE GROENcENTRuM
Bij u OM dE HOEk

 
Tuingereedschap, laarzen, handschoenen,

Gardena water/tuingereedschap enz. 
 

Medevoort 29, Helmond 0492 - 54 60 77
Op Brandevoort, www.petervangennip.nl

Open: maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur,
zaterdag 8.30 - 17.00 uur.

...even naar Primerawww.primera.nl

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

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

Cadeaukaarten koopt 
U bij Primera

PRIMERA BRANDEVOORT
DE PLAETSE 69

5708 ZK HELMOND
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In gesprek met…
De paashazen van Brandevoort

tekst: Monique Coolen

Ieder jaar in de ochtend van Eerste Paasdag stroomt het An-
toniusbosje vol met peuters en kleuters die met hun mand-
jes in de aanslag op zoek gaan naar paaseieren. Onder ieder 
blaadje, in een holle boomstam of onder een struik kan een 
vrolijk gekleurd ei liggen. Het summum voor de kleintjes is 
het vinden van een zilveren of gouden ei. Daarmee kan een 
prijsje verdiend worden. De paashazin, die speciaal voor deze 
gelegenheid naar Brandevoort komt, reikt ze hoogstpersoon-
lijk uit. 
Sommige kinderen komen bijna niet aan zoeken toe. Zij vin-
den de paashazin, het schminken en de dame die ballonfigu-
ren maakt, veel interessanter dan het gespeur in de struiken. 
Hoe dan ook, alle kindjes gaan naar huis met een goed ge-
vulde snoepzak en veel verhalen voor tijdens de paasbrunch.

Het paaseieren zoeken is één van de eerste initiatieven voor 
kinderen in Brandevoort. Dertien jaar geleden bezocht de 
paashaas voor de eerste keer onze wijk. Het wordt georga-
niseerd door een commissie die nu bestaat uit het echtpaar 
Corrie en Thieu Tonnaer en nog voor Pasen versterking krijgt 
van een aantal dames. 
Bij binnenkomst in huize Tonnaer is al snel duidelijk dat deze 
mensen graag iets om handen hebben. In de hal staan aller-
lei materialen waar snel iets mee gedaan moet worden. Na 
een snelle bak koffie verdwijnt Thieu naar boven. Er wachten 
hem nog allerlei klussen. En, zo vertelt hij: “Corrie is van het 
regelen, ik knap het zwaardere werk op.”
Er komt nogal wat bij kijken om er een geslaagde ochtend 
van te maken: inkopen doen, de paaseieren gereed maken, 
een update van de website, informatie naar de scholen en 
nog veel meer. Een voordeel is dat ieder jaar hetzelfde draai-

boek van de plank gepakt kan worden. “We hebben tot dus-
ver geen grote veranderingen doorgevoerd. Dat hoeft ook 
niet, want het loopt eigenlijk altijd heel goed en de kindjes 
vinden het geweldig om mee te doen,” vertelt Corrie trots. 
Zo om en nabij de 130 kinderen doen er jaarlijks mee. Zij wor-
den onder andere benaderd via de scholen, maar de doel-
groep is eigenlijk iets jonger. “Het zoeken van paaseieren is 
bedoeld voor kinderen tot en met vier jaar. Natuurlijk doen we 
niet moeilijk als een kind wat ouder is, maar die vinden het 
meestal toch minder leuk.” 

Met al die kindjes en hun ouders is het meestal gezellig druk 
in het bosje. “Gelukkig begrijpen de meeste ouders dat ze 
het best maar met één ouder met meerdere kinderen mee 
kunnen gaan. Die ouders zijn overigens vaak goed bepakt. 
De fotocamera’s mogen mee, om de kinderen samen met de 
paashazin op de foto te zetten.” 
Over de verstopplekken doet de organisatie geen medede-
lingen. Ze hebben wel enige tips voor hulphazen die thuis 
eieren gaan verstoppen. “Laat je inspireren door de ruimte. 
Het is leuk om eitjes te verstoppen in de planten. Het enige 
waar je echt op moet letten is dat het veilig blijft, dus altijd op 
plekjes waar de kinderen zelf goed bij kunnen.”

Corrie en Thieu kijken alweer uit naar Pasen. “We hopen op 
mooi weer. We hebben nog niet vaak hoeven uitwijken naar 
’t BrandPunt. Het leukst is toch om eitjes te zoeken in een 
bos. Maar als het nodig is om naar binnen te gaan, dan is het 
in ’t BrandPunt altijd leuk. Waar we het uiteindelijk allemaal 
voor doen, zijn de stralende snoetjes van de kinderen,” be-
sluit Corrie.

Paaseieren zoeken 
met de paashaas
Ook dit jaar komt de paashaas weer naar Brandevoort. Stichting Brandevoort in Actie (Paascommissie) organiseert voor de der-
tiende keer het evenement paaseieren zoeken. Dit jaar op Eerste Paasdag 20 april vanaf 10.30 uur. De allerkleinste inwoners tot en 
met groep 2 mogen samen met de paashaas naar het gouden en de zilveren paaseieren zoeken in het Antoniusbosje.
De kinderen en ouders genieten er elk jaar weer van. Bij slecht weer gaan we naar ‘t BrandPunt.

De kinderen krijgen ook dit jaar weer een verrassing. Ook worden de kinderen dit jaar weer geschminkt. De ballonnenclown is dit jaar 
er ook weer bij. Kijk ook eens op onze site www.pasen.brandevoort.org.
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Leenselvoort 19 • HelmondVraagprijs € 469.000,-- k.k.

Leenselvoort 19 • Helmond

Statenlaan 71 • HelmondVraagprijs € 239.000,-- k.k.

Biesveldje 8 • HelmondVraagprijs € 222.000,-- k.k.

Biesveldje 8 • Helmond

Lisvoort 23 • HelmondVraagprijs € 445.000,-- k.k.

De Langekker 14 • HelmondVraagprijs € 300.000,-- k.k.

De Langekker 14 • Helmond

Schutsboom 38 • HelmondVraagprijs € 499.000,-- k.k.

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

Door uitstekende verkoopresultaten van met name de laatste 4 maanden zijn wij zoekende naar 
toekomstige verkopers van woningen in Brandevoort.

Bent u benieuwd naar de verkoopwaarde en mogelijkheden van uw woning. 
Wilt u een makelaar die werkt aan een optimale woningpresentatie met veel aandacht voor u en uw 
woning? 

Neem dan contact met ons op en maak een afspraak zodat ook uw woning nog dit voorjaar in de 
verkoop kan!

Bel ons op telefoonnummer: 0492-549055

Ruud Hesen, Makelaar

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

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!
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Rian van Eersel-Rutten is een drukbezette moderne vrouw 
met een hectische baan bij de Rabobank. ’s Avonds puft 
ze uit bij de tv tot ze op een goed moment denkt: ”Ik moet 
eens iets anders gaan doen om mijn hoofd leeg te maken.” 
Omdat ze al op jonge leeftijd heeft leren breien en dat ook 
altijd met passie heeft gedaan, besluit ze om deze creatieve 
hobby weer op te pakken.
Als ze vervolgens, tijdens de laatste Dickensnight Brande-
voort, in contact komt met Henk van Kesteren (lid Senio-
renconvent Brandevoort), oppert deze het idee om in Bran-
devoort een breiclub te starten. Een breiclub met als doel 
bevordering van de sociale cohesie in de wijk en het bestrij-
den van eenzaamheid.
Dit idee spreekt Rian aan en ze pakt onmiddellijk de koe bij 
de horens. Ze presenteert haar plannen bij de Wijkraad en 
sluit zich aan bij Stichting Brandevoort in Actie (SBiA). Van 
SBiA ontvangt ze een kleine bijdrage voor de opstartkosten 
zodat ze materialen kan aanschaffen. Ook sluit ze Breiclub 
Brandevoort aan via www.samenbreien.nl van het Nationale 
Ouderenfonds die haar voor dit doel gratis bolletjes garen 
beschikbaar stelt om te kunnen starten. 

Donderdagmiddag 27 februari, tussen 13.30 en 17.00 uur, 
is Breiclub Brandevoort, voor beginnende en gevorderde 
breisters, of breiers!, en haaksters in ’t BrandPunt van start 
gegaan. Vooraf aanmelden is niet nodig en u kunt maande-
lijks op donderdagmiddag altijd vrij binnenlopen binnen de 
hierboven genoemde uren. Er zijn gratis materialen zoals 

breipennen, wol en patronenboeken aanwezig om meteen 
te kunnen beginnen en ook zijn er (een beperkte voorraad) 
wol, garen en breinaalden te koop. Tot de zomervakantie is 
zelfs de koffie en thee gratis dankzij Stichting Brandevoort 
in Actie.
Bij voldoende belangstelling is uitbreiding mogelijk. De brei-
dames van ‘het eerste uur’ spreken bijvoorbeeld nu al on-
derling op bijna iedere donderdagmiddag in ’t BrandPunt af. 
Breien is hip en samen deze hobby beoefenen is niet al-
leen heel gezellig maar kan ook andere doelen dienen zoals 
breien voor je zelf, je gezin, kleinkinderen, goed doel (bij-
voorbeeld mutsjes voor te vroeg geborenen of voor zieke 
kinderen), enzovoort. Ook ontwikkel je je creativiteit, leer je 
van elkaar en deel je kennis. Dus, elke belangstellende van 
iedere leeftijdscategorie, van beginner tot gevorderde, is 
van harte welkom! 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Rian van Eersel-
Rutten via mail rianrutten@gmail.com of telefoon 06 573 
309 75, op werkdagen na 18.00 uur.

De geplande data:
Donderdagmiddag 20 maart 
Donderdagmiddag 17 april 
Donderdagmiddag 22 mei 
In juni/juli en augustus is er geen Breiclub. 
In september start de Breiclub weer. Kijk voor de data op 
www.brandpunt.info.

Nieuw: 
Breiclub Brandevoort

tekst: Marga Dobma
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Op drieëntwintig jarige leeftijd kocht Herbert zijn eerste 
racefiets. “Mijn droom was een Gazelle AA, in de kleur pa-
relmoerwit, afgemonteerd met Campagnolo onderdelen. Het 
prijskaartje wat daar aan hing was voor mij werkelijk onbe-
taalbaar helaas. Ik haalde folders bij de wielrenzaken en kon 
er uren in lezen. In gedachten stelde ik mijn droomfiets sa-
men.” De eerste racefiets van Herbert was een Locomotief 
met een stalen Stronglight crankstel. “Deze had ik gekocht 
van de beroepswielrenner Jos van der Vleuten. Om het ge-
wicht van die fiets te reduceren waren er overal gaatjes ge-
boord. De fiets zag er daardoor snel uit, maar was in wezen 
levensgevaarlijk.” Herbert heeft de fiets door een fietsenma-
ker laten opbouwen. ”De racefiets werd door de fietsenmaker 
geheel gedemonteerd, gespoten en van nieuwe onderdelen 
voorzien. Ik herinner me de prachtige aluminium glans van 
de onderdelen nog. Wellicht was dit wel het begin van mijn 
liefde voor mooie onderdelen. Het onderhoud van de fiets 
pleegde ik zelf. Dat begon met de reparatie van de tube ban-
den aan de keukentafel.”

“In de jaren zeventig en tachtig heb ik veel gefietst. Als het 
weer het toeliet fietste ik naar mijn werk in Venray. Door een 
ongeluk kreeg ik problemen met mijn schouder waardoor ik 
het fietsen moest opgeven. In de jaren negentig begon het 
toch weer te kriebelen. Mijn jongste dochter begon met wiel-
rennen en elke zondag ging ik naar de wedstrijden kijken om 
haar aan te moedigen. Ik kocht weer een racefiets waarvan ik 
het racestuur verving door een mountainbikestuur. Dit bleek 
een groot succes. Ik sloot mij aan bij het wielrenteam van 
mijn werk, De Xeroxsprinters. Er werd serieus getraind en ik 
heb met het team veel toertochten voor het goede doel ge-
reden. In 2005 reden we, samen met het Amerikaanse Xerox-
team, de honderd mijl voor de Ride for the Roses van Lance 
Armstrong in Texas. Dat was een geweldige ervaring!”
Door de jaren heen werd de hobby van Herbert steeds meer 
uitgebreid. Inmiddels heeft hij thuis een werkplaatsje met 
het nodige gereedschap om fietsen te repareren. “Ik vind het 
heerlijk om oude racefietsen te restaureren en weer in oude 
glorie te brengen. Wieltjes spaken is een leuke bezigheid. 
Mijn eerste wielen waren een ramp, maar tegenwoordig kan 
ik goed wielen en baanwielen spaken. Solderen en kurken is 
ook geen probleem.” Inmiddels heeft Herbert zelf zeven ge-
restaureerde fietsen in zijn bezit. 

Herbert besteedt elke dag tijd aan zijn hobby. Hij fietst en 
leest boeken over de geschiedenis van de fiets. “De ontwik-
keling van de fiets boeit mij. De veranderingen en de uit-
vindingen. Ik ben lid van het blad Het Rijwiel, dat over oude 
fietsen gaat. Daarnaast lees ik ook graag boeken over oud-
wielrenners. Met name de wielrenners die niet meer leven, 
want dan komt de waarheid boven tafel en lees je ook over 
de problemen die er waren. Daarnaast ben ik zeer geïnte-
resseerd in de techniek van de fiets. Heb vroeger ook een 
technische opleiding gevolgd. Dus wellicht heeft dat er wat 
mee te maken.” 

Verzamelen 
“Ik zoek graag naar de juiste onderdelen. Onderdelen die ik 
nodig heb voor de restauratie van fietsen en onderdelen voor 
mijn verzameling. Deze onderdelen zoek ik onder andere op 
eBay. Daarnaast bezoek ik vaak beurzen. Voornamelijk beur-
zen in Nederland en België, maar ook in Frankrijk.” Het liefst 
vindt Herbert oude onderdelen uit de jaren zeventig en de 
jaren tachtig, maar dan nog nieuw in de doos. Hoe ouder de 
fiets, hoe moeilijker het is de juiste onderdelen te vinden. 
Op zijn zolder heeft Herbert al een aardige verzameling.”Een 
jaar of tien geleden ben ik begonnen met het verzamelen 
van oude raceonderdelen en racefietsen. Vooral de oude 
Campagnolo-onderdelen vind ik prachtig. Doordachte tech-
niek, gecombineerd met een prachtige vormgeving. Het is 
bijna kunst.” In de jaren zestig reden bijna alle wielrenners op 
Campagnolo-fietsen. Deze fietsen staan bekend om de uit-
stekende kwaliteit. Deze fietsen zijn goed uit elkaar te halen, 
om de versleten onderdelen te vervangen, zonder dat het de 
kwaliteit schaadt. 

Herbert doet elk jaar mee aan toertochten zoals Amstel Gold 
Race en Ride for the Roses. Hij rijdt jaarlijks de Retro Ronde 
van Vlaanderen in België. Dit is een fietstocht op diverse 
soorten retrofietsen, geheel in bijpassende kledij uit die tijd. 
Het is een geweldig evenement,” aldus Herbert, “je ontmoet 
vrienden, krijgt veel informatie, technische tips van oud ploe-
genmecaniciens die altijd onder hoge druk moesten werken.” 
De eerste keer dat hij meereed in de Retro Ronde was samen 
met zijn dochter. “Ik reed op een oude Jan Janssen en mijn 
dochter reed op een oude RIH van mij uit 1954; ze won er de 
tweede prijs mee! Ik was bijzonder trots.”

De hobby
Herbert Ottevanger

tekst: Ilse Hommering / foto: Vincent Knoops

“Ik heb altijd al belangstelling voor het wielrennen gehad. Er waren wel plannen 
voor het aanschaffen van een racefiets, maar motorrijden was ook een grote hob-
by en die ging voor.” Herbert Ottevanger vertelt met veel enthousiasme over zijn 
hobby.
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Restaurantmaand
bij De Raymaert
De hele maand april

Drie-gangen keuzemenu 
voor maar € 29,50 !

www.restaurantderaymaert.nl

Mierloseweg 130
Helmond

Reserveren? Bel
(0492) 54 18 18 

Eerste Paasdag
4-Gangenmenu 
Euro € 42,50

Thuis Dineren met Pasen?
Bestel Raymaert@home!
 

VOC van Oyen 0492-522994   www.rijles-voc.nl

VOC Verkeersscholen, 0900-AUTOLES (2886537)   www.rijles-voc.nl

DE JUISTE
WEG NAAR JE

AUTORIJBEWIJS

Neem bijvoorbeeld de Compactopleiding,
deze bestaat uit:
• 30 lessen (ook op verkeersoefenterrein)
• CBR toets proefexamen
• CBR praktijkexamen

NU... € 1675,-

VOC Verkeersschool van Oyen 0492-522994 www.rijles-voc.nlVOC Verkeersschool van Oyen 0492-522994 www.rijles-voc.nl

Neem bijvoorbeeld de 

Compactopleiding
deze bestaat uit:
• 30 Lessen
• CBR toets proefexamen
• CBR praktijkexamen
• RIS methode

NU...  1975,-

NU met peCh-
vogeLgaRantIe 

en gRatIS extRa 
IntRoduCtIeLeS

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

78.11.22
www.taxicentralebrandevoort.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Grafisch Ontwerp & Adviesburo
www.b4print.nl
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Programma:
10.00 uur: Versierde fietsen optocht
Koningsdag vier je door met je zo mooi mogelijk versierde fiets mee te fietsen in de optocht. Zit je op de basisschool, zorg dan 
dat je om 10.00 uur met je versierde fiets op het plein voor OBS Brandevoort bent. De mooiste fietsen worden beloond met 
een prijs. De eerste prijs per leeftijdscategorie is een pannenkoeken- of pizzaparty voor zes personen in ’t BrandPunt!

11.00–14.00 uur: Kindervrijmarkt
Traditioneel is de kindervrijmarkt op het schoolplein van OBS Brandevoort. Vanaf 10.30 uur kunnen de kinderen hun oude 
spellen, kleren, computergames of andere spulletjes verkopen. Doe dit bijvoorbeeld op een plaid of deken. Alle kinderen van 
de basisscholen mogen gratis deelnemen.

11.00–14.00 uur: Open podium
Wil jij laten zien dat je talent hebt? Je mag op het grote podium in de grote theaterzaal van ’t BrandPunt je talent laten zien. 
Toon het publiek dat je een instrument kunt bespelen, je goed kunt zingen, dansen of toneelspelen; het podium is deze dag 
speciaal voor jou! Ben jij heel goed in iets anders en wil je dat laten zien aan een echt publiek? Ook dan is het podium tussen 
11.00 en 14.00 uur voor jou beschikbaar. Je kunt je vooraf aanmelden via brandevoortinactie.nl of via brandpunt.info, maar je 
mag op 26 april ook gewoon binnenlopen en laten weten dat je het podium op wil om jouw talent te tonen.

Tussen 10.00 en 14.00 uur is er heel veel gezelligheid in en rond ’t BrandPunt. Loop gewoon even binnen en proef, naast de 
heerlijke cappuccino, de gemoedelijke en gezellige sfeer in uw wijkhuis.

Koningsdag
op zaterdag 26 april

Zaterdag 26 april is het Koningsdag en Brandevoort viert dit feest met diverse  
activiteiten, speciaal voor de jeugd.

foto: RVD
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Kookstudiokok van
het jaar 2014

Keukenkunst is genomineerd
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Vorig jaar mei startte Frits 
van der Linden zijn eigen 
kookstudio Keukenkunst in 
Mierlo-Hout. Een nieuwe uit-
daging met nu al positieve 
ervaringen. Tal van work-
shops en cursussen, voor 
jong en oud, heeft hij de af-
gelopen maanden georgani-
seerd. En… hij zit vol nieuwe 
ideeën. Nu is hij, met twintig 
andere koks uit het gehele 
land, genomineerd voor 
Kookstudiokok van het jaar 
2014. Geen geringe presta-
tie. Tot 14 april kan iedereen 
stemmen via onder andere 
de website www.kookstu-
diokokvanhetjaar.nl. Op 15 
april wordt de winnaar be-
kend gemaakt. 
“Mijn passie voor koken is 
gegroeid met de jaren. Het 
begon eigenlijk als hobbykok, 
recepten uitwisselen, koken 
voor vrienden en familie, 
veel belangstelling voor ver-
se en eerlijke ingrediënten 
en natuurlijk ook voor kook-
workshops en cursussen. En 
plotseling was ik een van de 
finalisten van Masterchef! 
Nu leid ik sinds vorig jaar, 
als kok-eigenaar, kookstudio 
Keukenkunst. En of dat niet 
genoeg is… ik ben nu ook ge-
nomineerd voor Kookstudio-
kok van het jaar. Door deze 
waarderingen weet je dat je 
goed bezig bent,“ begint Frits 
het gesprek.

Kookstudiokok van het jaar
“Ik heb echt geen idee wie 
mij heeft opgegeven. De ti-
tel en wedstrijd zijn een ini-
tiatief van Kookstudiogids.nl 
en Big Green Egg. In de 
voorrondes hebben al 588 
mensen de moeite genomen 
om een van de kandidaten 
te nomineren. Degenen met 
de meeste stemmen zijn nu 
genomineerd voor de titel. 
Stiekem hoop je natuurlijk 
dat mensen nu ook de moei-
te nemen om op je te stem-
men. Via mijn eigen website 
Keukenkunst.nu kan ook ge-
stemd worden. Winnen is 
leuk, maar ik ben al trots dat 
ik bij de laatste twintig zit!”

In een gezellige setting 
koken
“Iedere werkdag is anders, 
mede omdat de groepen en 
de vragen divers zijn. Het 
ene moment geef ik uitleg 
aan een groep vrienden/
vriendinnen of medewerkers 
van een bedrijf in mijn ei-
gen kookstudio. Het andere 
moment sta ik bij iemand 
in zijn eigen keuken te ko-
ken tijdens een feestje. Ook 
groepen kunnen op vaste 
tijdstippen in het jaar in mijn 
kookstudio komen koken, er-
varingen uitwisselen en ge-
nieten van hun kookkunsten 
in een gezellige ambiance.”
“De formule die ik hanteer is 

eigenlijk heel simpel,” gaat 
Frits verder. “Samen met 
de klant stel ik het recept 
samen. Ik zorg voor alle in-
grediënten, waarna de groep 
op ongedwongen wijze de 
gerechten kan klaarmaken 
en nuttigen in een gezellige 
setting. Het maakt niet uit 
of je goed of niet goed kunt 
koken. Met de juiste ingre-
diënten, samenwerking en 
begeleiding kom je al heel 
snel tot de lekkerste resulta-
ten. Sfeer is een belangrijke 
factor voor een geslaagd 
moment. Bij Keukenkunst 
besteden we hier dan ook 
veel aandacht aan.”

Ook kinderen zijn welkom 
Kinderen, met en zonder 
handicap, zijn ook welkom 
in kookstudio Keukenkunst. 
“Geregeld organiseer ik kin-
derfeestjes in de kookstu-
dio. De jarige stelt met mij 
de recepten vast. Cakejes 
maken of pizza’s bakken zijn 
mogelijk, maar ik probeer 
ook altijd te kijken of we net 
iets verder kunnen gaan met 
koken en bakken. Iets koken 
wat ze nog niet kennen met 
ingrediënten die ze wel lus-
ten. Je ziet ze dan groeien en 
trots zijn op wat ze gemaakt 
hebben. Leuk om te zien dat 
ze genieten. Het feestje is 
wat mij betreft helemaal ge-
slaagd als de kinderen het 

gerecht ook echt proeven en 
best lekker vinden. 
Ook geef ik kookcursus-
sen aan kinderen. Zo heb 
ik onlangs met een groepje 
kinderen, de kinderkookcur-
sus Super Chefs afgerond. 
Deze kinderkookcursus is 
met het voedingscentrum 
tot stand gekomen, speciaal 
voor kinderen van zes tot en 
met twaalf jaar. De kinderen 
krijgen een eigen kookboek, 
Hierin staan de stappen, re-
cepten en opdrachten die 
we in acht lessen behande-
len. Het boek krijgen ze mee 
naar huis, zodat ze ook thuis 
aan de slag kunnen. Zo leren 
de kinderen welke ingredi-
ënten gezond en niet ge-
zond zijn. We werken alleen 
maar met verse ingrediën-
ten. Onder mijn supervisie 
maken de kinderen het eten 
klaar, waarna we samen het 
eindresultaat proeven. Ik 
vind het mooi om te zien dat 
ze iets durven te proeven 
wat ze niet kennen.”

Koken met een handicap 
“Op de maandagmiddag be-
geleid ik ook een paar autis-
tische kinderen die op thera-
peutische basis komen koken. 
Deze vorm van begeleiding is 
mogelijk via de persoonsge-
bonden budgetten en dat zou 
ik best vaker willen doen. Ik 
geniet hier echt van.” 
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Nog vlotter winkelen:

Scannen, inpakken,
afrekenen!

Kom ook zelfscannen en krijg deze 
handige shopper GRATIS!

Kom zelfscannen en lever bij het afrekenen deze waardebon in. U ontvangt 
dan GRATIS een handige Jumbo boodschappentas*. Zo kunt u tijdens het 
boodschappen doen alles meteen inpakken! Zelfscannen wordt zo wel 
heel plezierig!

*Geldig t/m 13 april bij onderstaande Jumbo.
  Kijk voor de spelregels op jumbosupermarkten.nl/spelregels

8 718452 027897

Scan zelf uw  
boodschappen!  
• Lekker snel winkelen

•  Tijdens het winkelen  
al inpakken

• Betalen met pin én contant

• Géén klantenpas nodig

• Ervaar zelf het gemak en de
   snelheid van Jumbo Zelfscan!

Helmond:  Huiskensstraat 2                
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Zelf scannen
Nieuwe service bij Jumbo

Sinds kort kunnen klanten bij Jumbo Brandevoort ook hun 
boodschappen zelf scannen. Het bijzondere van het zelfs-
cansysteem bij Jumbo is volgens filiaalmanager Ton Bax dat 
in tegenstelling tot andere supermarkten, de klant met de 
zelfscan toch afrekent bij een caissière. Als je boodschappen 
doet met de zelfscan scheelt dat tijd en het is gemakkelijk 
omdat je tijdens het winkelen al je boodschappen kunt inpak-
ken in een krat of tas. Bovendien toont de handscanner een 
overzicht van het totaalbedrag. “Een klantenpas is niet nodig. 
Afrekenen gebeurt aan de kassa en kan zowel met contant 
geld of met pin. De persoonlijke service blijft daardoor be-
houden,” aldus Bax.

De eerste ervaringen
De eerste klant die op 11 maart de zelfscanner gebruikte, was 
Bob Swart. “Ik was al om 8 uur bij de Jumbo om wat bood-
schappen te doen en er werd me gevraagd of ik de hands-
canner wilde proberen. Na een korte uitleg begon ik aan mijn 
dagelijkse boodschappen. Het is niet moeilijk om de artikelen 
stuk voor stuk te scannen, terwijl je ze in je mandje of wagen-
tje legt. Het was alleen bij de Fair Trade bananen iets lastiger, 
omdat die voorverpakt zijn en de streepjescode recht getrok-
ken moet worden. Dat is niet eenvoudig als je dat met één 
hand moet doen omdat de scanner in je andere hand zit.”

Totaalbedrag meteen zichtbaar
Swart gaat door: “Verder is het natuurlijk zaak om er goed 
aan te denken om elk artikel ook echt in te scannen. Geluk-
kig laat het display van de handscanner zien welke artikelen 
al gescand zijn, en meteen ook wat de prijs is; zowel van de 
artikelen, als van het totaal dat je moet betalen. Dat laatste 
is handig voor wie voor de ‘Dagjes Weg’-actie aan het sparen 
is: je kunt meteen zien of je net boven of onder een veelvoud 
van tien euro zit.”

Controle
“De handscanner is eenvoudig in gebruik,” vertelt Swart verder 
over zijn ervaringen, “als je een artikel toch niet wilt, kun je het 
eenvoudig uit de lijst halen, en als je een aantal exact dezelfde 
artikelen in je mand hebt, hoef je er maar eentje te scannen en 
kun je met de plusknop het juiste aantal aangeven. Bij de kas-
sa was ik niet alleen de eerste klant die de handscanner had 
gebruikt, maar meteen ook de eerste persoon die werd gecon-
troleerd. De controle gaat aan de hand van een steekproef: vijf 
willekeurige artikelen uit de mand of wagen worden opnieuw 
gescand om te zien of ze ‘op de lijst’ staan. Als dat zo is dan is 
het goed, anders moet alles opnieuw gescand worden. Geluk-
kig was ik niks vergeten, en kon ik na een snelle betaling naar 
huis vertrekken.” Swart is inmiddels behoorlijk enthousiast ge-
worden: “Inmiddels zijn we een tijdje verder en begin ik het 
gebruik van de handscanner steeds leuker te vinden; het gaat 
nu nog sneller en efficiënter dan vroeger.”

tekst: de redactie / foto: Ton Bax
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Skate- en fietscrossbaan
tekst: Henk Noort / foto: Henk Noort

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het tweede wijkactieplan 2014-2016. In het 
eerste wijkactieplan 2011-2012 waren onder andere twee activiteiten opgenomen. 
Dat betrof een definitieve plek voor de fietscrossers en het realiseren van een 
skatebaan. De commissie Spelen en Groen van de Wijkraad is in samenwerking 
met de jeugdraad, flametrails, BMX-expert Bart de Jong, ambtenaren van de ge-
meente, jeugdwerkers en de Brandevoorter jeugd aan de slag gegaan om deze 
wensen te realiseren. Dat is een lang proces geweest dat werd vertraagd door de 
verplaatsing van de hoogspanningsmasten.
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Financiën 
Zeker zo spannend was ook het bij elkaar krijgen van het 
geld. Voor de crossbaan was een beperkt budget beschik-
baar en voor de skatebaan moest het geld bij elkaar wor-
den gesprokkeld. De vertraging door de hoogspanningsmas-
ten heeft ook extra geld opgeleverd doordat de gemeente 
de extra huuropbrengst van de tijdelijke zendmast aan de 
crossbaan ter beschikking stelde. Het geld voor de skatebaan 
is er uiteindelijk toch gekomen. De gemeente heeft uit ver-
schillende budgetten geld vrijgemaakt, maar ook de Wijkraad  

en de Rabobank hebben een behoorlijk bedrag geschonken. 

Opening
Nu is het dan zover, zondag 13 april om 13.00 uur wordt de 
skatebaan officieel in gebruik genomen. Er is gevraagd aan 
het college van B&W om de dan functionerende wethouder 
van het nieuwe college de baan te laten openen en er is een 
skate showteam bereid gevonden een demonstratie te ge-
ven. Op de crossbaan zal een mini jam worden gehouden.
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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

Vraag een gratis proe� es aan 

en kijk voor meer informatie 

op www.atmayoga.nl

Atma yoga
“the power within”

Yoga in ‘t Brandpunt, Brandevoort
Power yoga en nu ook 
easy � ow yoga

€15,00kennisma-kingskorting

•	 schoonheidsbehandelingen

•	 natuurlijke	huidverzorging

•	 ook	duobehandelingen

•	 €	15,00	kennismakingskorting

•	 6	dagen	+	4	avonden	geopend

•	 online	afspraak	maken	mogelijk

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

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

KIJK	OP	INESSENSA.NL	VOOR	HEERLIJKE	SEIZOENSBEHANDELINGEN

Bruidsbloemwerk
Rouwbloemwerk
Workshops

De Plaetse 89
5708 ZK  Helmond 
Brandevoort

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

Openingstijden

www.landvanoz.nl

Weer met plezier naar school

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

 
 
 
 

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

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

        
Gegarandeerd Vakwerk!  www.klusmeester.nl 

 
 
  
 
 
B09  
6125

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

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

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

...omdat ‘t gaat om mensen.
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Iedere loper kent wel het voldane gevoel na afloop van een 
training: het gevoel dat je er goed aan hebt gedaan dat je 
toch weer over die drempel heen bent gestapt, ook al had je 
eigenlijk geen zin, was je eigenlijk te moe en had je eigenlijk 
nog te veel werk liggen. Je hoofd is weer leeg, je barst van het 
zelfvertrouwen en kunt iedere uitdaging aan.
 
Blessures
Er is een keerzijde. Na voetballen is er namelijk geen sport 
die zo blessuregevoelig is als hardlopen. Jaarlijks loopt een 
dikke half miljoen hardlopers een blessure op. Het gros van 
de blessures ontstaat geleidelijk, sluipenderwijs. Typisch zijn 
klachten rondom de knieën, het onderbeen en de voet.

Startende lopers merken vaak dat ze snel vooruitgang boe-
ken. Ze worden overmoedig. Ze lopen vaker, sneller en steeds 
verder. De eerste pijntjes worden genegeerd. 
Conditioneel gaat het immers super. Om uiteindelijk tot de 
conclusie te komen dat de geest wel, maar het lichaam he-

laas toch nog niet helemaal klaar was voor dit intensieve trai-
ningsregime.
Het is bijzonder jammer dat veel lopers vervolgens de schoe-
nen aan de wilgen hangen. Ze constateren dat zij nu eenmaal 
niet in de wieg zijn gelegd voor de hardloopsport. Juist die 
mensen zou ik willen oproepen om het langzaamaan toch 
weer gaan te proberen. Niet te ver, niet te snel, niet te vaak. 
En vooral: aandacht besteden aan de looptechniek.
 
Begeleiding
Een goede begeleiding is onontbeerlijk. Een programma als 
Fun 2 Run, waarbij beginnende of herintredende lopers weg-
wijs gemaakt worden in de hardloopsport, besteedt nadruk-
kelijk aandacht aan de juiste loophouding. En de gediplo-
meerde trainers houden een vinger aan de pols als het gaat 
om eventuele klachten.
Lopersgroep Brandevoort start twee maal per jaar met een 
nieuwe Fun 2 Run groep. Meer informatie vind je op lopers-
groepbrandevoort.nl.

tekst: Trudy van Horne / foto: Maarten van der Linden

Veel mensen beginnen met hardlopen om hun conditie te verbeteren, om af te val-
len, of simpelweg op doktersadvies. En inderdaad: mensen die regelmatig hardlo-
pen zijn over het algemeen fitter, slanker en zelden verkouden, laat staan ziek. Het 
mooie is dat veel lopers er na een tijdje achter komen, dat de allergrootste beloning 
van een geheel andere orde is: van hardlopen word je namelijk blij.

Vallen en weer opstaan
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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

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

www.helmond.nl/bouwkavel

Droomhuis bouwen?

314 m2 

vanaf 

€ 109.900,-

excl. btw

 Brandevoort
“Thuis in Helmond”
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Wilgen zijn een boomsoort die veel gebruikt wordt om de waterhuishouding op peil te houden, omdat ze veel water tot zich 
nemen. De knotwilg is een gewone wilg die op een bepaalde hoogte is afgezaagd en op deze plek uitloopt met mooie rechte 
staken (takken). Door deze takken regelmatig af te zagen ontstaat wondweefsel en zal een knoest vormen.
Hier groeien ook weer takken op. Wanneer deze om de drie jaar afgezaagd/geknipt worden dan zal de knotwilg zo’n honderd 
jaar meegaan. Wordt dit niet gedaan dan wordt de boom na zo’n vijftien jaar topzwaar en zal dan uitscheuren of omwaaien. 
Tevens zijn knotwilgen kenmerkende landschapselementen van het Nederlandse platteland en hebben dus landschappelijke 
historische waarde.
Doordat men de takken om de drie jaar afzaagt of knipt, zijn deze door hun flexibiliteit erg geschikt voor gereedschapstelen, 
hekwerken, manden, oeverbeschoeiingen, vlechtwerk.
Deze wilgentakken worden heden ten dage nog steeds gebruikt voor onder andere oeverbeschoeiingen en het maken van 
wilgentenen manden op boerenmarkten en braderieën.

Project Brandevoort
Na de eerste goede samenwerking tussen de gemeente en de IVN Helmond natuurwerkgroep in 2013 met het wilgenknotten 
was er weer een knotwilgproject in Brandevoort. 
Zaterdagochtend 22 februari rond half negen zijn de eerste vrijwilligers al aanwezig om de ‘ontmoetingstent’ op te bouwen, 
waarna er voor de eerste koffie wordt gezorgd. Na een korte inleiding van Ad Adriaans (coördinator IVN Helmond natuurwerk-
groep) over het knotten van wilgen en veilig werken, gaan de vrijwilligers in twee groepen aan de slag, één aan de Aardenburg 
en de ander aan de Lochtenburg en vervolgens is de Rodenburg aan de beurt. 
Rond het middaguur is de klus bijna geklaard en is het tijd voor de lunch. Tijdens het nuttigen van deze lunch wordt door Anne 
Regts verteld over de gevaren van de teek en de ziekte van Lyme, waar we in de natuur mee te maken kunnen krijgen.

Op de tweede natuurwerkdag zijn Roselmanserf, Kalderman, Stepekolk-Oost en de Langekker aan de beurt. Al met al meer 
dan honderd bomen. Er is ook een gastspreker uitgenodigd, namelijk Wolfgang Holz en hij vertelt ons over de landschappelijke 
en stedelijke ontwikkeling van de wijk. Een zeer interessant verhaal, waarbij er ook antwoord komt op de vraag waarom op 
verschillende plekken in de wijk het water zo bruin gekleurd is. Dit komt door de grondwaterstand en de ijzerhoudende grond.
Zo rond de klok van half twee is iedereen weer terug bij de ‘ontmoetingstent’ en na een gezellige afsluiting met elkaar en 
dankwoord, waarbij de vrijwilligers namens de natuurwerkgroep van IVN-Helmond worden bedankt voor hun inzet, wordt de 
tent afgebroken en gaat iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts.

Wilgen knotten
tekst: Stephan Meijer / foto: Stephan Meijer
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De wereldzaak die je kent

OP UW TIJD BEZORGDEN GEÏNSTALLEERD

DESKUNDIGADVIES

PERSOONLIJKEOPLOSSINGEN

MAKKELIJKOMRUILEN

PROBLEMEN SNELVERHOLPEN

De 5
punten van 
verschil!

DE BESTE 
DIENST-

VERLENER
Zie de

Consumentengids

november 2010

0733_Philips_Senso-NFM_Foldervisual_Met_Afbeelding.indd   211-10-10   09:46

Dit is de nummer 1
van Nederland

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

SamSung led tv 40’’ miele waSautomaat

wij leveren en inStalleren 
alle merKen inbouwapparatuur / witgoed / tv etc.

van 1299.-
voor

999.-

nu

999.-

UE40F7000

40”/ 102 cm Full-HD
Beeldfequentie: 800 Hz
Smart TV
Download App’s op deze TV
WiFi
Quadcore processor

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

WDA210 

Capaciteit: 1 tot 7 Kg
Centrifuge 1400 Toeren
Volledige waterbeveiliging
Energieklasse A+++
Eenvoudige bediening

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

de Plaetse 165 - Helmond-Brandevoort

Boutique 4MORE

VOORJAAR!
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Cliëntenraad SGCB
zoekt twee nieuwe leden

De Cliëntenraad Stichting Gezondheidscentrum Brandevoort 
praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie en 
behartigt de belangen van cliënten. De Cliëntenraad bestaat 
uit mensen met een brede belangstelling, die elkaar aanvul-
len. Wij zoeken twee enthousiaste kandidaten met interesse 
in de gezondheidszorg en met affiniteit met de zorg. Een 
medische achtergrond is niet noodzakelijk. Wij bieden u de 
mogelijkheid om in deze tijd van vele veranderingen in de 
zorg samen met de andere leden van de Cliëntenraad mee 

te denken over ontwikkelingen binnen het Gezondheidscen-
trum Brandevoort.
Met vragen kunt u terecht bij Kim van Zanten-van Breugel, 
secretaris 06 460 089 98 of Monique Gubbels-van Ooster-
hout, lid Cliëntenraad 06 270 934 27. U kunt ook een brief 
met motivatie mailen naar clientenraad@sgcb.nl. Via dit  
e-mailadres kunt u een informatiepakket opvragen. Wij ont-
vangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na plaatsing 
van deze oproep.

Jeu-de-boules, dinsdag 1 april van 13.30 tot 16.00 uur
De jeu-de-boulesclub start haar activiteiten op 1 april. Elke 
week wordt gespeeld op de banen van eetcafé De Barrier aan 
de Houtsestraat. Wilt u graag meedoen? Kom dan gewoon 
naar de banen en speel mee, u moet wel zelf voor ballen 
zorgen. U mag ook vooraf aanmelden bij Martien Hermans 
04925 55 35 11.

Openingsrit fietsclub, woensdag 2 april 13.30 uur
De fietsclub gaat wekelijks ongeveer vijfentwintig kilometer 
fietsen Eén keer per maand wordt een lange tocht gefietst 
van zo’n vijftig kilometer. Deze start om 9.30 uur bij De Ge-
seldonk. Als u mee wilt fietsen, kunt u contact opnemen met 
Jan van den Hurk 0492 54 35 79. De groep is namelijk erg 
groot en het kan zijn dat u op een wachtlijst wordt geplaatst. 
Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheid om een 
tweede groep te starten. 

Bestuursvergadering, woensdag 9 april 9.30 uur
Het bestuurt vergadert voor het eerst na de jaarvergadering 
van maart in haar nieuwe samenstelling.

Tussen kunst en curiosa, donderdag 17 april 13.30 uur
Hebt u iets in huis waarvan u denkt: ik zou wel eens willen 
weten wat dat waard is? Dat mooie schilderijtje dat nog van 
mijn ouders was? Dat leuke vaasje, gevonden op een rom-
melmarkt? Dat sieraadje, dat al zo lang in dat kistje ligt?
Dan krijgt u nu de kans om dat te weten te komen. Op don-
derdag 17 april komen twee taxateurs van Art Dumay, een 
kunsthandel uit Nuenen, die u kunnen vertellen hoe oud uw 
schilderij, potje en dergelijke is en wat de waarde is.
U kunt elk object laten taxeren: voor leden kost dit €2,- en 
voor niet-leden €4,- per voorwerp. Locatie: Zaal Adelaars, 
Hoofdstraat 137.

KBO-St.Lucia-Mierlo-Hout-Brandevoort

Actie HC Mierlo voor derde veld
HC Mierlo is hard gegroeid. Er zijn zoveel nieuwe leden uit Mierlo en Brandevoort die enthousiast de hockeysport beoefenen 
dat de capaciteit van de huidige twee velden te klein is geworden. Om een ledenstop te voorkomen heeft gemeente Geldrop-
Mierlo besloten om budget beschikbaar te stellen voor de aanleg van een derde kunstgrasveld voor Hockeyclub Mierlo! We zijn 
de gemeente daarvoor dankbaar, want met een derde veld kunnen we verder groeien en leden blijven aannemen. 
In de ledenvergadering zijn de leden van Hockeyclub Mierlo akkoord gegaan met de extra investering om in plaats van het 
standaard veld een semiwaterveld aan te leggen. 
Een semiwaterveld is vlakker en de bal rolt veel sneller. De techniek wordt nog belangrijker. Het spelniveau gaat nog verder 
omhoog en een bijkomend voordeel is ook minder kans op open knieën. 
Om een semiwaterveld mogelijk te maken is er een extra investering nodig. De leden van Hockeyclub Mierlo gaan de komende 
maanden met allerlei acties en evenementen aan de slag om deze bijdrage bij elkaar te brengen met de actie Samen veld 3. 
Deze zullen voornamelijk op het hockeyveld plaatsvinden. Daarnaast gaan alle leden aan de slag om een bedrag per team 
bij elkaar te krijgen. Kinderen uit Brandevoort gaan klusjes bij buren en familie doen, of lege flessen ophalen om een bijdrage 
voor veld 3 te verdienen.

Wilt u een bijdrage leveren aan onze actie dan kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie, samenveld3@hcmierlo.nl.
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Na Brandevoort in beweging, Wonen in Brandevoort en Vroeger & zo! start 9 april 
het project Natuurlijk Brandevoort. Maar liefst drie weken lang staat het project 
centraal bij zo’n 1.000 kinderen op de Openbare Basisschool Brandevoort, Spring 
Kinderopvang en Kids Castle. Als afsluiting houden zij op 24 april gezamenlijk een 
inloopavond op locatie De Plaetse en locatie De Hoeves waar verschillende orga-
nisaties en verenigingen met de kinderen acte de présence geven. Niet alleen voor 
eigen ouders, maar voor iedereen!

Natuurlijk Brandevoort!

Verschillende thema’s
Natuurlijk Brandevoort! is een samenwerkingsproject van OBS 
Brandevoort, Spring en Kids Castle en onder andere plaat-
selijke ondernemers, agrarische bedrijven in de regio, imker, 
Carolus Borromeus College, ROC ter AA en werkgroep Stads-
landbouw. Een project gericht op biologie in de breedste zin 
van het woord. De vele thema-activiteiten die het Openbaar 
Kindcentrum bijna dagelijks organiseert in deze periode (voor, 
onder en na schooltijd) staan allemaal in het teken van activi-
teiten die met dit thema te maken hebben, zoals Groeien en 
bloeien, Planten en dieren of Weer en klimaat. Van een bezoek 
aan de boerderij met alle groepen kleuters, planten zaaien en 
oogsten in de klas en in de tuin, gastlessen door een imker, 
workshops van herboristen, biologielessen op het voortgezet 
onderwijs tot aan gastlessen van weerman Reinier van den 
Berg. De kinderen van de opvangorganisaties gaan aan de 
slag met zaadjes van groenten. Dat wordt planten verzorgen, 
kijken, koken en proeven! Ook gaan ze aan de slag met kik- 

kerdril, spannend om te kijken hoe het groeit en wat het wordt. 
Op de dagopvang staan de bekende Kikker boeken centraal. 
Rondom deze boeken wordt geknutseld, gedanst en eropuit 
gegaan! 

Inloopavond
Om iedereen in Brandevoort te betrekken bij dit schoolpro-
gramma, organiseert het Openbaar Kindcentrum Brandevoort 
woensdag 24 april, de wereldwijde dag van de proefdieren, 
van 17.30 tot 19.30 uur een inloopavond op beide locaties. Een 
avond met presentaties, video- en foto-exposities, informatie 
vanuit verschillende organisaties en vele activiteiten samen 
met de kinderen. Mocht u enthousiast raken en nog een idee 
hebben voor een leuke activiteit die bij het thema past, dan 
bent u hiervoor van harte uitgenodigd! U kunt te allen tijde 
contact opnemen met Yvonne Tielemans, Spring Kinderop-
vang of Marcel Wijgergangs, OBS Brandevoort.

tekst: Yvonne Tielemans en Marcel Wijgergangs / foto: Hilde Janssen
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Markt vol liefdevolle cadeaus
Midden in het winkelcentrum staan tijdens MoederdagMarkt 
diverse leuke en gezellige marktkramen. Je kunt hier volop 
terecht voor prachtige en liefdevolle cadeaus voor moeder. 
Denk aan verzorgingsproducten, schoonheidsproducten, 
parfumerie, bloemen, tuinplanten, sierraden en accessoires, 
chocolade en nog veel meer. 

Speciaal voor moeders worden allerlei leuke activiteiten en 
workshops georganiseerd. Op het sfeervolle terras kun je ge-
nieten van een heerlijk kopje koffie, terwijl de kinderen ge-
zellig een moederdagcadeau knutselen of een verrassende 
kindervoorstelling bezoeken.

Allerliefste moeder van het Zuiden
Vind jij jouw moeder de allerliefste moeder van heel Helmond 
en omstreken en wil je haar dat op een bijzondere manier 
laten weten? Vanaf 5 april liggen bij diverse winkels in de wijk 
inschrijfformulieren waarop je kunt vertellen waarom jouw 
moeder de allerliefste is en waarom zij de titel verdient; Al-

lerliefste moeder van het Zuiden 2014. Zij maakt dan kans op 
een prachtig prijzenpakket.

Deelname marktkraam
Winkeliers en ondernemers die met een marktkraam willen 
deelnemen aan de MoederdagMarkt, kunnen zich melden bij 
Marc Dekkers van de Organisatie MoederdagMarkt, info@co-
mee.nl, 06 310 430 04.
MoederdagMarkt vindt plaats op zaterdag 10 mei van 10.00 
tot 16.00 uur op De Plaetse en rondom de Markthal. De toe-
gang is gratis voor jong en oud en de winkels zijn geopend. 
De andere twee evenementen vinden in het najaar plaats. Op 
zondag 28 september wordt voor de tweede keer Klein Vene-
tië georganiseerd en op zaterdag 29 november vindt Zwarte 
Pieten Dag wederom plaats. 
Er is van alles te beleven in winkelcentrum Brandevoort. Ko-
men jullie ook? 
Voor meer info, volg het Winkelcentrum Brandevoort op Twitter 
@winkelenBrndvrt, via Facebook.com/winkelenbrandevoort  
of op www.winkelcentrumbrandevoort.nl.

MoederdagMarkt
tekst: Marc Dekkers / foto: Marc Dekkers

Zaterdag 10 mei wordt MoederdagMarkt georganiseerd in ons winkelcentrum. 
MoederdagMarkt is de eerste van de drie evenementen die winkeliersvereniging 
Brandevoort dit jaar organiseert. Het is een bijzonder evenement waar moeders 
worden verwend en waar een gezellige markt is voor alle kinderen en vaders die 
hun moeder of echtgenote willen verrassen met een lief en speciaal moederdag-
cadeau.
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ACTIE VAN DE MAAND

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

smitsensmits.nl

In april elk derde vouwgordijn

GRATIS*
*vraag naar de voorwaarden

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

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

de Plaetse 98 B
5708 ZJ Helmond  
T 0492-504712
M 06-46012212

www.verloskundigenbrandevoort.nl

• overdag en ‘s avonds spreekuur
• eigen echo apparaat
• zwangerfi t programma 
 & info avonden
• advies bij kinderwens

Leen van Leuken - Baccarne
Marinda van de Rijt - van Lierop

Voor verloskundigenzorg van A tot Z in 
de gemeente Helmond & Mierlo met aandacht 

voor persoonlijkheid en kwaliteit

Tevredenheid gegarandeerd of uw geld terug!*
Al 10 jaar helpt Total Body Balance 
mensen om verantwoord af te 
vallen met een effectieve methode 
zonder hongergevoel. Onze 
complete methode onderscheidt 

zich door de unieke 
combinatie van 

laagcalorische 
voeding, voedings-
supplementen en 

een persoonlijke 
ondersteuning. 

Wij adviseren alvorens met onze 
methode te beginnen een Detox-
kuur te doen. Maar ook als u niet 
hoeft af te vallen is het ontgiften van 
uw lichaam een goed idee. 
Wij zijn daar zo van overtuigd dat 
we een uniek aanbod doen: niet 
tevreden? Dan uw geld terug!* 
Total Body Balance biedt iedereen 
een oplossing, ook mensen die ieder 
dieet al geprobeerd hebben.

*Vraag naar de voorwaarden

Meer weten? www.totalbodybalance.nl/detox

t 088 - 500 9000

zich door de unieke 
combinatie van 

laagcalorische 
voeding, voedings-
supplementen en 

een persoonlijke 
ondersteuning. 

  Maak een
schone start,
    ontgift uw lichaam 
                met een 

Detox-kuur

PR-14068 Advertentie 94x140 BC.indd   1 10-03-14   12:17

MEYER

OLYMP

MAC

STONE

CAST

TWINLIFE

LERROS

BAILEYS

COME4

DRAGSTER

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



33

Zelfstandig wonen, het liefst zo lang mogelijk in een ver-
trouwde omgeving, dat is een wens van veel mensen. Het 
nieuwbouwplan Blok 25 biedt jonge en oudere bewoners 
een heerlijke woonomgeving, met alle voorzieningen bin-
nen handbereik. In de toekomst wonen hier mensen met en 
zonder beperking naast en met elkaar. “Naast de twintig wo-
ningen die wij als woningcorporatie hier realiseren,” vertelt 
WoCom-directeur Kees Strik, “bestaat het nieuwbouwplan 
namelijk uit verschillende woonvoorzieningen. Zo gaat ORO 
er vierentwintig mensen met een verstandelijke beperking 
huisvesten en realiseert De Zorgboog een woonvoorziening 
voor achtentwintig mensen met een psychogeriatrische 
beperking. Stichting SamenGaan maakt de cirkel rond door 

veertien jongvolwassenen met een autismespectrumstoor-
nis te begeleiden bij hun eerste stap tot zelfstandig wonen. 
Ook een gemeenschappelijke ruimte maakt deel uit van hun 
invulling.”

Blok 25 wordt een bijzonder nieuwbouwplan dat er voor zorgt 
dat iedereen, dus ook mensen die leven met een beperking, 
volwaardig deel kan uitmaken van de samenleving. Komend 
jaar worden de plannen verder ontwikkeld om in 2015 te kun-
nen starten met de realisatie.

foto: Mario Coolen

Vier maatschappelijke organisaties bekrachtigden woensdag 19 februari hun  
samenwerking in Blok 25. De Zorgboog, ORO, Stichting SamenGaan en woning-
corporatie woCom zullen dit jaar samen invulling gaan geven aan een bijzonder 
nieuwbouwplan in De Veste. Gezamenlijk gaan zij gevarieerde woningen bouwen 
voor speciale bewoners.

Bijzonder nieuwbouwplan
De Veste
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Vloer Het Zelf Helmond
Engelseweg 223b. Tel. 0492-52 52 70   Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 

*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   
Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Helmond. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

op=op Goedkoopste van nederland!
uit voorraad leverbaar

bezoek 
onze
show-
room!

lamel parket 
rustiek eiken landhuisdelen

17,5 cm breed, 15 mm dik, 
4 mm massief eiken toplaag, 
in wit of naturel geolied

€ 29,95
 m2

laminaat 
extra lange en 
brede landhuisdelen

220 cm lang, 24 cm breed, 8 mm dik, 
4x v-groef, one click to go systeem, 
leverbaar in 12 kleuren, 
voor intensief woongebruik, van 34,95

€ 18,95
 m2

laminaat 
landhuisdelen

8 mm dik, 4x v-groef, klik systeem, 
leverbaar in 12 kleuren, 
voor intensief woongebruik, 
van 23,95

€ 13,95
 m2

pvc 
easy click systeem

op mdF-drager, in 6 kleuren,
eenvoudig zelf te leggen, van 37,95

€ 25,95
 m2

elke zondaG Geopend 
11.00 - 17.00 uur

Een strak geschilderde matte muur die jarenlang 
mooi blijft?
Nu kan het, dankzij uw vakmanschap en Sigmapearl 
Clean Matt, waarschijnlijk de best reinigbare matte 
muurverf ter wereld. De meestvoorkomende vlekken 
reinig je eenvoudig met lauw water en een zacht 
doekje. En met de speciaal ontwikkelde Sigmapearl 
Cleaner verdwijnen hardnekkige vlekken, zoals 
koff ie-, thee- en wijnvlekken, moeiteloos. Bovendien 
glanst de muur niet op na het reinigen.
Dit alles maakt Sigmapearl Clean Matt tot hét 
advies voor ruimtes waar echt geleefd en gewerkt 
wordt. En waar uw vakwerk mooi moet blijven. 
Ketchupvlek? Doekje erover. Klaar! Overtuig uzelf en 
ga naar doekjeeroverklaar.nl. Of bezoek een Sigma-
verkooppunt en test Sigmapearl Clean Matt zelf.

Doekje
erover.
Klaar!

Sigmapearl Clean Matt. 
Waarschijnlijk de best 
reinigbare matte 
muurverf ter wereld.

MIERLOSEWEG 86 | WWW.DRIESSENHELMOND.NL

cPDF-Driessen-verf-sigma-adv_175x126mm.indd   1 14-03-14   17:27
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Blok 6 
Het nieuwe laagbouwdeel van Blok 6 telt zevenentwintig stadswoningen met de typische kenmerken van de Vestewoningen: 
karakteristieke gevels, compacte tuin en een binnenhof met privé-parkeerplaats, Het hoogbouwdeel is al sinds 2012 klaar en 
bestaat uit dertig appartementen. Het heeft een voor Brandevoort uniek woonconcept: wonen aan een groene daktuin. Het 
dak van de winkels is getransformeerd tot een verrassend groene oase midden in De Veste. 

Blok 7 
Het nieuwe laagbouwdeel van Blok 7 omvat drieëndertig herenhuizen, eveneens uitgevoerd in de karakteristieke Brande-
voortarchitectuur. Het hoogbouwblok is sinds 2011 opgeleverd en bevat negenentwintig appartementen met grote buiten-
ruimte. Kijk voor meer info op ikhuurinbrandevoort.nl.

Bouwfonds 
levert laatste zestig woningen 
Brandevoort-Fase 1 op
Bouwfonds heeft aan de wieg gestaan van het succesvolle Brandevoort. Een wijk 
met inmiddels 9.000 bewoners. Met het opleveren van zestig woningen in de blok-
ken 6 en 7 van De Veste zit het werk van Bouwfonds erop. Na veertien jaar - en 
1.050 woningen en 8.000 vierkante meter winkeloppervlak - geeft Bouwfonds het 
stokje over aan de partijen - zoals Bouwinvest - die in Fase 2 gaan zorgen voor de 
voltooiing en ontwikkeling van de wijk. Om dit te vieren heeft Carl Smeets (direc-
teur Bouwfonds Ontwikkeling) op een symbolische en feestelijke wijze de blokken 
6 en 7 overgedragen aan de gemeente Helmond, in de persoon van wethouder 
stedelijke ontwikkeling Frans Stienen.
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Inkoper
Hij gaat rechten studeren in Tilburg, maar houdt dit inclusief 
een jaar heao voor gezien, omdat hij merkt dat na zijn dienst-
tijd zijn hoofd hier eigenlijk niet meer staat naar studeren. 
Hij zoekt werkt en komt terecht bij de toenmalige groothan-
del Jan Louwers als afdelingschef van de versafdeling. Daar-
na krijgt hij hier een baan als inkoper voor delicatessen en 
specialiteiten. In totaal blijft hij dit soort werkzaamheden zo’n 
negen jaar doen.
Na allerlei cursussen, waaronder in de logistiek, komt hij in 
1998 als inkoper terecht bij Campina in Tilburg. Dit werk doet 
hij met veel plezier en hij blijft hier totdat Campina fuseert 
met Friesland Foods en de zaak overgeplaatst wordt naar 
Amersfoort. Hier wil Pieter echter niet naartoe en hij zoekt en 
vindt in 2006 een andere baan bij reisorganisatie Vacansoleil  
als inkoper van alle facilitaire zaken behalve de reizen. Hier 
werkt hij een aantal jaren maar, onder andere door de crisis, 
komt ook zijn baan op de tocht te staan en wordt hij werke-
loos. Hij gaat druk solliciteren in zijn vakrichting, maar het 
vinden van een nieuwe baan wil maar niet lukken. 

Yoga als passie
In zijn vrije tijd beoefent hij, al vele jaren, met veel enthousi-
asme zijn grote hobby, yoga. Hij ondervindt nu aan den lijve 
de positieve uitwerking van yoga en wil dit graag met an-
deren delen. Naast het volgen van allerlei yoga-opleidingen 
gaat hij ook de cursus: power yoga-docent volgen bij Yoga-
studio Pure Silence van Nienke van Dijk in Eindhoven.
Omdat hij vooruit wil, springt hij Nienke af en toe bij om yoga-
lessen te geven in Brandevoort. Nienke wil zich toespitsen op 
haar yogastudio in Eindhoven en zij vraagt in 2013 of Pieter 
de lessen in Brandevoort niet helemaal wil overnemen.
Dit voorstel neemt hij met beide handen aan en van-
af 1 januari werkt hij onder zijn eigen naam Atma Yoga  
(www.atmayoga.nl, info@atmayoga.nl, 06 121 426 59) en 
geeft de daarbij behorende lessen in ’t BrandPunt. 

Lichaam en geest verbinden
Yoga betekent in het Sanskriet verbinden: het brengt lichaam  

en geest samen. Er bestaan verschillende vormen van yoga. 
Atma Yoga biedt:
 1. Power yoga. Dit is een fysiek uitdagende vorm van yoga. 
  De houdingen vormen een vloeiend geheel, ook wel  
  flow genoemd. Deze yogavorm geeft kracht, souplesse,  
  uithoudingsvermogen en balans. 
 2. Easy flow yoga. Deze yogavorm bestaat uit dezelfde 
  houdingen als bij power yoga, maar is rustiger en fysiek 
  minder zwaar. Hierdoor is deze vorm een prima manier  
  om kennis te maken met yoga.
Yoga staat nu volop in de belangstelling als tegenwicht voor 
oppervlakkigheid en stress die onze jachtige maatschappij 
met zich meebrengt. 
Op dit moment bestaan de cursisten voor zeventig tot tach-
tig procent uit dames. Hierbij zou men kunnen veronderstel-
len dat yoga alleen goed is voor vrouwen. Maar ook mannen 
kunnen hiervan, in de stressvolle hectiek van het dagelijks 
leven, veel baat hebben. 

Wat doet Yoga met je?
Van yoga wordt je sterk en soepel en het zorgt voor een ba-
lans tussen lichaam en geest. Yoga heeft een positieve uit-
werking op het immuunsysteem, door yoga ervaar je minder 
stress, en wordt de nachtrust bevorderd. Yoga geeft beheer-
sing van de ademhaling en bevordert de vitaliteit.
Na de zomervakantie start Pieter met yin yoga; dit is een is 
minder actieve vorm van yoga waar de houdingen langer 
worden aangehouden. Hierdoor wordt het bindweefsel op-
gerekt en gestimuleerd. Wat resulteert in opening en ruimte 
in het lichaam. Yin (het vrouwelijke en zachte) yoga is een 
goede aanvulling op de krachtige en dynamische yang.
Het liefst zou Pieter in de toekomst een eigen studio wil-
len hebben met een behoorlijk aantal leden, bij voorkeur in 
Brandevoort. Waar hij, naast power yoga, easy flow yoga en 
yin yoga, ook workshops kan geven op gebied van body and 
mind. De sfeer van Brandevoort vindt Pieter gezellig, als in 
een dorp waar iedereen elkaar kent, waar mensen snel wor-
den opgenomen.

Atma yoga
The power within

tekst: Marga Dobma / foto: Rianne van Lierop

Pieter van der Putten is geboren op 26-01-1957 in Eindhoven. Naast zijn ouders heeft 
hij nog twee jongere zussen. Zijn vader en moeder hadden een slagerij in Eindhoven. 
Pieter gaat naar de basisschool in Eindhoven en stroomt daarna door naar de mavo, 
vervolgens doet hij de havo en daarna het vwo. In het gezin en ook door zichzelf 
wordt Pieter gezien als de gedoodverfde opvolger in de slagerij. Maar in de loop van 
zijn middelbare schooljaren gaat hij daarover steeds meer nadenken en komt uitein-
delijk tot de conclusie dat hij hierin toch geen toekomst ziet. Zoals toen nog verplicht, 
moet hij in militaire dienst. Als hij deze tijd erop heeft zitten weet hij eigenlijk nog 
steeds niet zeker wat hij wil gaan doen.
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Sport2 Health P Leisure Club

DE BRUG ACTIVE
Arkweg c6@!
?!c@ PD Mierlo

T8 fv9d z! 88 8f
info@debrugactive8nl
www8debrugactive8nl

Word

nu lid!

  

De Brug Active uitproberen? Vraag een gratis dagpas 
aan op onze website www8debrugactive8nl3

Saunac-cZwembadc-cSquashc-cTennisc-cBowling

Fitnessc-cGroepslessenc-cMultihalc-cPersonalcTraining
KidscClubc-ccZonnebankenc-cFunctionalcTraining

Vraag bij de ledenservice naar een lidmaatschap op maat 

en informeer naar onze 30-dagen tevredenheidsgarantie.
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Theater Speelhuis zoekt talent 
Tijdens de voorstelling Dus… van Joep Onderdelinden biedt 
zijn alter ego Postbode Siemen een open podium aan. Thea-
ter Speelhuis is op zoek naar één talent dat vijf minuten voor 
een goed gevulde zaal zijn/haar act wil uitvoeren. Het maakt 
niet uit wat u doet of hoe oud u bent, zolang het maar leuk is!
Postbode Siemen maakt zich in de voorstelling zorgen over 
de cultuurbezuinigingen. Veel amateurs raken hun podium 
kwijt. Daarom biedt Postbode Siemen eigenhandig een open 
podium aan in elke stad waar hij speelt, zo ook in Helmond. 
Hebt u een uniek talent en wilt u dit graag laten zien in het 
theater? Mail dan nu uw act naar jacky.rooijakkers@helmond.
nl. Laat zien wat u kan via foto’s, een omschrijving of een 
filmpje en misschien staat u 10 mei vijf minuten te schitteren 
op het podium van Theater Speelhuis!

De vrolijke wereld van Fiep Westendorp
Jip en Janneke, Pluk, Otje en Floddertje. Deze figuurtjes zijn 
bedacht door Annie M.G. Schmidt en getekend door Fiep 
Westendorp. Ook Pim en Pom, Toermalijn en Joris Kabeltje 
van Mies Bouhuys kregen een gezicht door de tekeningen 
van Fiep. Ze creëerde daarmee een wereld vol grappige fi- 

guurtjes. Deze getekende helden kun je van 18 maart tot en 
met 14 september bezoeken bij Gemeentemuseum Helmond. 
Circa 400 originele illustraties komen voor jong en ouder tot 
leven.
De tekeningen van Fiep Westendorp zijn vrolijk, speels, gees-
tig en getuigen van een groot vakmanschap. Frivoliteit naast 
pure eenvoud in een tekening. Fiep haar tekeningen zijn al 
vele generaties een feest van herkenning voor jong en ou-
der. In de tentoonstelling in de Boscotondohal kun je dan ook 
genieten, beleven en ronddwalen. Door middel van beeld, 
woord en geluid gaan de originele illustraties leven met als 
rode draad daar doorheen de vele prachtige getekende fi-
guurtjes. Met hen maakt de kleine bezoeker (3-8 jaar) vooral 
kennis door middel van speelse activiteiten. Zo kunnen ze 
naar hartenlust spelen in het huis van Jip en Janneke en de 
andere boekenhuisjes van de helden, maar ook leuke en leer-
zame opdrachten uitvoeren. 
Er is een leuke speurtocht om de tentoonstelling en de Fiep 
Westendorp winkel in hartje centrum met elkaar te verbin-
den. De kinderen gaan hierin op zoek naar ‘de krullevaar’ be-
kend van Pluk van de Petteflet.

Even de wijk uit

Helmond Sport Buurt League
Deelnemers gevraagd

“Iedere drie weken tussen april en oktober vindt er in de eigen 
wijk een speciale voetbalwedstrijd plaats. Deze wedstrijden 
vinden plaats op een trapveldje, parkeerplaats of het Cruyff 
Court,” legt Mario Captein, algemeen directeur van Helmond 
Sport, uit. “We hopen dat jongeren tussen de twaalf en zes-
tien jaar uit alle wijken in Helmond aan de Helmond Sport 
Buurt League zullen deelnemen. Het idee is dat teams door 
middel van een buurtbijdrage, zoals het bakken van pannen-
koeken voor ouderen, juist de belangrijke punten kunnen ver-
dienen. Hierdoor worden de hele buurt en inwoners van alle 
leeftijden betrokken bij het project.”
Een dergelijke straatvoetbalcompetitie is niet nieuw. Ver-
schillende grote voetbalclubs uit Nederland hebben het prin-

cipe van de Buurt League succesvol uitgerold in hun eigen 
stad. Captein: “De Helmond Sport Buurt League zal een uniek 
event worden in Helmond. Het leuke is dat ‘het voetbal’ naar 
de verschillende wijken wordt gehaald. Ook onze spelers zijn 
hierbij betrokken. Zo kunnen teams zich inschrijven voor trai-
ningen die door de selectie van Helmond Sport worden ver-
zorgd.”

Wil jij meedoen aan de Helmond Sport Buurt League? Ben 
je tussen de twaalf en zestien jaar oud (j/m) en kom je uit 
Helmond? Stuur dan snel een e-mail met je gegevens naar 
info@helmondsport.nl! Meer informatie is te vinden op  
www.helmondsport.nl of Facebook.com/buurtleague.

Vanaf 17 april start Helmond Sport Samen in samenwerking met LEVgroep, JIBB, 
diverse wijkraden, gemeente Helmond en verschillende onderwijsinstellingen met 
de Helmond Sport Buurt League. De straatvoetbalcompetitie tussen verschillende 
wijken in Helmond waarbij het niet alleen draait om de sportieve prestaties van het 
team, maar juist om de maatschappelijke doelen. 
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Puzzel
De februaripuzzel is gewonnen door H. Seniot. Gefeliciteerd! De oplossing is: 848881

Deze maand een nieuwe puzzel. Welke drie woorden kunt u niet wegstrepen in de puzzel? De redactie nodigt 
u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs. De op-
lossing kunt u insturen middels een e-mail aan de redactie via puzzel@brandevoortercourant.nl. De uiterste 
inleverdatum is 6 april. Succes!

Y H C K S V L U L H N A A L N E Z E I B H V C M F R P M K R
W P N Z Q A C O V C F K V Q H H J A S G D H R F E O Y B F Y
F R E S N J I D R A D S B N P T D R N L E G R Q E D A U T S
S M D E Q Q Q A P N W B L A A K B E E M D E N E R E X E R T
I H M F U E V E O H L E P A K D W V D J S I A G D N C N O O
N A E B U I T E N V O O R T N H S R M N E D M E E B K L O K
P M E N E L I U H C S T O O R G R N E V H B K L S U R L V B
E S B B E J L Y W T S N F T O E D K E G D A B S T R R Y S E
E V R I V C D M E L V E R T V U T O B Z L E T V R G D D N E
L O E K E N T L J F V O R E Y S H X N D O A R O O O E H I M
M O O O O L E I E K O E O F R E S R E K A M R O O P S C U D
A R Z O H I T H H V H H G O S N P R T R S C X R V O V G T E
N T V L N S C I D Q S C K I G W M L T D M T N T E N G C M N
S M W S E M I N N L E E U O J A O S U L A W R E D E O R B C
E Y E T D Y A N U D F H I P N R K I J F E Q M A N E L X C P
R R V R L L C H U T E B I B R C K U G G Z Q Q H A M L A J X
F N H A I Q I Y A E I E K E N D O N K S E V O O R T K E V G
N T S A W F Z M V L T N M I V W Y L C F K E L E B C R B F O
G E E T S D I M S W Z A R Y X I K T T Q V N T A C J O Q K B
V C M W L I Q Z R D N N E D M E E B L E K X G S M U J M E A

Ardijnserf
Biesveldje
Biezenlaan

Blaakbeemden
Brand

Brandevoortsedreef
Broederwal
Buitenvoort

Dekalderman
Deneerhei
Doornweg

Egelsvoort
Grootschuilen
Hamsvoort’
Hertogsveld
Hulshoeve

Iekendonksevoort
Juttenbeemden

Kapelhoeve
Kelbeemden

Koevoort
Kolkbeemden

Koolstraat
Korstkenserf
Landvoort 

Langdonkstraat
Lorreman
Melvert

Muggenhoeve
Peelmanserf
Posteleinserf
Rinckstraat
Rodenburg

Smidsteeg
Spoormakerserf

Stijlstraatje
Stokbeemden
Teunishoeve
Tuinsvoort

Veehuisehoeve
Voshoeve

Wildenhoeve
Zoerbeemden
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Kleurplaat
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 6 april.
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
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Brandjes
6 september: zestig jaar volleybal in Helmond. VC Polaris gaat 
dit groots vieren met onder andere een reünie en activiteiten 
voor de jeugdafdeling. Oud-leden kunnen op vcpolaris.nl/reunie 
of op Facebook meer informatie aantreffen en zij kunnen via de 
Polaris site zich met hun e-mailadres aanmelden.

De Buurttuin Brandevoort gaat van start. De eerste plant-
jes en kruiden gaan op zaterdag 19 april van 10.00-14.00 
uur de grond in. Iedereen is van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen. Wil je die dag mee komen helpen met 

planten en zaaien dan zijn er koffie en broodjes. Wil je vrijwil-
liger worden bij de Buurttuin Brandevoort geef je dan op via  
info@buurttuinbrandevoort.nl of via de Facebookpagina. 

Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in Deurne. Informatie-
avond voor in het Leo-onderwijs geïnteresseerde ouders op 14 
mei om 19.30 uur. Aanmelden bij Nel Peters, coördinator Leo-on-
derwijs basisschool D’n Heiakker n.peters.heiakker@gmail.com 
0493 31 10 18

Activiteitenkalender 
 Maart
 Datum Activiteit Tijd
 30 mrt Concert Kobra 14.30 – 16.30 uur
 
 April
 Datum Activiteit Tijd
 01 april Workshop Rabobank internetbankieren 9.30 – 12.00 uur
 05 april Fietsbeurs, inleveren en verkoop (Schoolplein OBS) 12.00 / 14.00 – 15.30 uur
 06 april EetPunt voor ouderen 16.00 – 20.00 uur
 11 april Single Café 20.30 uur
 17 april Workshop Rabobank internetbankieren 14.00 – 17.00 uur
 17 april Breiclub  13.30 – 17.00 uur
 19 april Video Classic Dance Party 20.00 – 23.30 uur
 20 - 21 april ’t BrandPunt gesloten 
 25 april Seniorenconvent 14.30 uur
 25 april Distributie BC nr. 4 
 26 april Koningsdag met rommelmarkt 
 29 april Liederentafel 20.00 uur

 Mei
 17 – 18 mei Kunst in Brandevoort 
 22 mei Breiclub 13.30 – 17.00 uur
 22 mei Europese verkiezingen 07.30 – 21.00 uur
 23 mei Single Café 20.30 uur
 27 mei  Liederentafel 20.00 uur
 29 – 30 mei ‘t BrandPunt gesloten ivm Hemelvaart 
 30 mei Distributie BC nr. 5 
 
 04 apr Inleveren kopij nr. 4 Voor 18.00 uur
 09 mei Inleveren kopij nr. 5 Voor 18.00 uur

 Bron: www.kalenderbrandevoort.nl
 Wijzigingen voorbehouden
 ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS IN ’T BRANDPuNT TENZIJ ANDERS VERMELD
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belangrijke
telefoonnummers
ALARMNuMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

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

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas 0800 - 90 09
water 59 48 94

Ziekenhuis Elkerliek Helmond 59 55 55

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98 
5708 ZJ Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
Huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten 50 47 04
Spoed avond / weekend 0900 - 88 61
 dr. Kaiser en dr. Veldhuizen 50 47 05
 dr. Keuning en dr. Smeulders 50 47 06
 bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 
Apotheek Brandevoort 37 00 47
De Zorgboog - wijkverpleging en wijkzorg,  0900 - 899 86 36
consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling
Logopedie - Renate Jacobs 50 47 10
Podotherapie Van Iersel / De Greef 50 47 20 
Haptotherapiepraktijk Brandevoort  50 47 25 
Fysiotherapie De Veste (ook manuele therapie) 50 47 30
Orthopedagogenpraktijk Brandevoort -  59 95 64
 drs. Fannie Heesakkers-van Ansem   
Maatschappelijke werk levgroep  53 91 04
 Nienke Crijns en Miek Manders 59 89 89

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

Haptotherapie - John Kivits 06 - 49 22 55 50
Kraamzorg Homecare 0900 - 206 44 44
Kraamzorg de Zorgboog, tel.nr. zorgcentrale 0900 - 899 86 36 
Mee Helmond - ondersteuning bij leven 32 80 00
met een beperking
Moeders Voor Moeders - Sandra Rondeel 51 49 11
Praktijk voor adem- en ontspanningstherapie -  66 47 22
 Carlijn Bamberger 
Remedial Teaching - Susanne Kuijken 33 26 83
Remedial Teacher - Hannie Verhofstad 52 79 77
Tandarts - H. Koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
De Veste Tandartspraktijk - De Plaetse 34  74 60 12
Praktijk voor mondhygiëne - Lilian Schouten 66 46 44
Natuurgeneeskundig therapeute - Hélène Corbijn 06 - 47 66 41 94
Jongerenwerk swh Helmond-West & Brandevoort 06 - 42 96 73 43 
 Elke Minnebach

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



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

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

www.brandevoortercourant.nl


