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Historie 11
Op 21 maart is de Kunstkamer geopend met daarin ook een plaats voor 
de historie van Brandevoort. Voor de werkgroep Historie betekent dit 
dat zij haar eerste producten aan een groot publiek kan laten zien. Op 
een levensgroot scherm staan video’s, verfilmde krantenberichten van 
toentertijd en documenten die de wijk in diverse vormen portretteren.

 
Ondernemer 14-15
Ruud Hesen, hoofd bestaande bouw/registermakelaar-taxateur van 
makelaarskantoor Broeckx Praasterink vertelt over zijn werk. Hij woont 
vanaf 1999 in Brandevoort aan de Schutsboom en heeft de wijk vanaf 
het begin zien groeien. Ruud werkt sinds 1997 bij het kantoor en is pri-
mair verantwoordelijk voor de verkoop/aankoop en taxaties van wonin-
gen in Brandevoort/Mierlo en Mierlo-Hout.

Politiek 26-27
Een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen en voor de tweede keer 
sinds september laten de Brandevoorter raadsleden de lezers van de 
BC weten wat ze voor al onze wijk en de stad hebben kunnen betekenen 
en wat ze van plan zijn te gaan doen. Stef Stevens, Jan Roefs, Antoinette 
Maas, Mygell Isselt en Frans Mol komen aan het woord.

Kunstkamer 29
Zaterdagmiddag 21 maart is de Kunstkamer in het centrum van Bran-
devoort geopend. Nu is de Kunstkamer van maandag tot en met vrijdag 
van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur te bezoeken. 
In de Kunstkamer is werk te zien van kunstenaars uit Brandevoort en 
omgeving. Iedereen is van harte welkom in de Kunstkamer op De Plaet-
se 77, tussen HEMA en Zeeman.
 
Collectanten 34
Collecteren voor een goed doel. Diverse vrijwilligers lopen de komende 
maanden weer in onze wijk om geld in te zamelen voor onder andere 
het Reumafonds, de Nederlandse Hartstichting of het Rode Kruis. Maar 
soms gaat het mis. Blijk je gewoon geld te hebben gegeven aan een 
nepcollectant. Iemand die zijn eigen zakken vult!
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tekst: de redactie / foto: Vincent Knoops

Brandevoort bruist en dat wordt bijna elke maand bewezen door een nieuw initiatief. Zo 
ook in maart: een groep betrokken wijkbewoners had het plan opgevat iets aan de leeg-
stand in  het winkelcentrum te doen en tegelijkertijd bewoners kennis te laten maken met 
kunst en de geschiedenis van het gebied dat wij bewonen. De Kunstkamer was geboren 
en is inmiddels geopend in een prachtig opgeknapt pand waar voorheen Eyewish geves-
tigd was. Hier kunt u genieten van het werk van kunstenaars uit de wijk en nabije omge-
ving en kennis opdoen over het - soms verre - verleden van de Brandevoort. Loop er eens 
binnen, het is zeker de moeite waard. 

Een mooie traditie is de jaarlijkse tentoonstelling van de Fotoclub. In het weekeinde van 
20 maart werd  de tiende editie gepresenteerd en die werd door niemand minder dan bur-
gemeester Elly Blanksma geopend. Na de officiële handelingen nam zij uitgebreid de tijd 
om alle foto’s te bewonderen. Fijn te zien dat we in Helmond zo’n betrokken burgemeester 
hebben!

Redactioneel

Maart 2015
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koopzondagen
29 maart, 2e paasdag 6 april

als ook 12, 19 en 26 april
open Van 12.00- 17.00

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.

ACTIE VAN DE MAAND

Mooie actie
s

met ons huism
erk

Kom naar onze showroom 

en laat u verrassen!*

Gordijnen

Binnenzonwering

Buitenzonwering

Insectenwering

Vloerbedekking

ZO MOOI...

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nlwww.smitsensmits.nl

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

*vraag naar de voorwaarden

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
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Jan Roefs
jarenlange inzet beloond

Wijkgenoot Jan Roefs (Mierlo, 1956) is door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding op donderdag 19 
maart bij zijn afscheid als bestuurslid van de ZLTO (vereniging voor ondernemers in 
de groene ruimte), afdeling Helmond-Mierlo.

Vanaf de oprichting van de ZLTO Helmond-Mierlo in 1999 
maakt Jan Roefs deel uit van het bestuur en is hij de con-
tactpersoon Ruimtelijke Ordening en Milieu. Daarnaast is 
hij lid van de commissie Public Relations in de kring De 
Peel. Namens de agrarische ondernemers in het gebied 
Brandevoort heeft Jan van 1995 tot 2007 zitting gehad in 
de adviescommissie Agrarische bedrijven Brandevoort. 
Deze adviescommissie was voor B&W van Helmond het 
klankbord als het ging om afwegingen bij de verplaatsing 
van de agrarisch bedrijven uit het gebied waar Brande-
voort werd gebouwd.

Secretaris van NCB-afdeling Mierlo-Hout
In de periode 1994 tot 1997 was Jan actief bij de NCB (de 
voorloper van de ZLTO), afdeling Mierlo-Hout, waar hij de 
functie van secretaris vervulde. Daarnaast was hij actief in 
het organiseren van activiteiten als een oogstdankviering, 
een eucharistieviering in de open lucht en een erfbeplan-
tingsactie.

Raadslid
Jan is sinds 1998 onafgebroken raadslid van Helmond voor 
het CDA. De afgelopen jaren heeft hij alle functies vervuld; 
van fractielid, fractievoorzitter en lid van een raadscom-
missie, tot voorzitter van de raadscommissie. In de periode 
2010 tot 2014 was hij plaatsvervangend voorzitter van de 
gemeenteraad.

Actief betrokken bij de Wijkraden Mierlo-Hout en Bran-
devoort 
Vanaf begin jaren negentig tot heden is Jan betrokken bij 
de Wijkraad Mierlo-Hout. Vanaf 2000 is hij betrokken bij de 
Wijkraad Brandevoort. Zo maakt hij deel uit van het orga-
niserend comité van de Brandevoorterdag. Daarnaast is hij 
actief betrokken bij de ontwikkeling van activiteiten binnen 
de wijk en zet hij zijn netwerk graag in om de leefbaarheid 
in de wijk te bevorderen.

KPJ Mierlo-Hout
Verder is Jan actief geweest voor de Katholieke Plattelands 

Jongeren in Mierlo-Hout. Hij organiseerde onder andere 
de viering van het vijfenzeventigjarig bestaan van de KPJ-
afdeling, de kringsportdag, het jaarlijkse zeskampevene-
ment en de bouw van carnavalswagens.

foto: Pressvisuals.com
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MODE IN MIERLO 

“VOOR HAAR”

1600 M2 MODE MET 

140 VERSCHILLENDE 

MERKEN

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

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

KOOP

ZONDAG

12 APRIL
12.00 - 17.00

KOM KIJKEN NAAR DENIEUWEVOORJAARS-MODE!

VOO
M

VO
M

GROTE 

COLLECTIE 

ENKELLAARSJES, 

SCHOENEN 

EN SNEAKERS

VOOR HAAR HEERLIJKE VOORJAARSMODE!

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

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

MODE IN MIERLO "VOOR HEM"
RUIM 700 M2 MANNENMODE EN SCHOENMODE
MET TIENTALLEN BEKENDE MODEMERKEN

STOERE MANNENMODE IN MIERLO
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Zaterdag 4 april 2015 - Can’t Touch This! Video Classic 
Dance Party
Het dansfeest Can’t Touch This! wordt zaterdag 4 april al-
weer voor derde keer in ‘t BrandPunt gehouden. Het motto 
is Let’s Party! Het is een super dansfeest met een excel-
lente DJ van Sound4all, een megagrote verlichte dansvloer, 
led wall met videoclips en een geweldig flitsende licht-
show. Een kaartje kost €10,- en is te koop aan de bar van 
‘t BrandPunt. De avond start om 20.30 uur en eindigt om 
1.00 uur. Kijk voor meer info op www.brandpunt.info.

Zondag 5 en maandag 6 april - Pasen
Op deze dagen is ’t BrandPunt gesloten.

Zaterdag 25 april - Comedy Club 
Op zaterdag 25 april, 30 mei en 27 juni is er in ‘t BrandPunt 
een Comedy Club. Iedere avond treedt een andere caba-
retier op. Kijk voor meer info elders in deze Brandevoorter 
Courant.

Zondag 26 april - On stage auditie
Kun jij zingen, dansen of een muziekinstrument bespelen? 
Of speel je al in een bandje dat graag eens wil optreden 
voor een aandachtig publiek? Of misschien schuilt er wel 
een cabaretier of stand-up comedian in je. Elke artistieke 
vorm is welkom. Lees er elders in deze uitgave meer over.

Maandag 27 april - Koningsdag
Ook in Brandevoort is er volop aandacht voor. In ’t Brand-
Punt zijn tussen 9.30 en 14.00 uur diverse activiteiten te 
vinden. Kijk voor meer info op www.brandpunt.info.

En verder:
Iedere woensdag - Rikken (van 20.00 tot 22.30 uur)
Donderdag 2 en 30 april - Breiclub (vanaf 13.30 uur)
Dinsdag 7 en zaterdag 25 april - De Naaiclub
Zondag 19 april - ’t EetPunt (vanaf 16.00 uur)
Vrijdag 24 april - Seniorenconvent (vanaf 14.30 uur)
Vrijdag 24 april - Single Café (vanaf 20.30 uur)
Dinsdag 28 april - Liederentafel (vanaf 20.00 uur)

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege

Vanaf april vindt er in ‘t BrandPunt elke laatste zaterdag 
van de maand een Comedy Club plaats. Elke avond ko-
men drie ervaren cabaretiers of comedians langs. Het zal 
telkens een gevarieerde avond zijn met Nederlandse en 
Belgische artiesten. Op de eerste avond komt er zelfs een 
Amerikaanse comedian. Het programma is samengesteld 
door Brandervoorter Tim Goditiabois die zelf, in 2008, het 
Leids Cabaret Festival won. Tim zal ook de avonden pre-
senteren.

Laat je verrassen
“Toen Ankie Puts ontdekte dat ik cabaretier was, heeft ze 
mij gevraagd om dit initiatief op te zetten,” aldus Tim Go-
ditiabois. “Ik kreeg de vrijheid om de programmering zelf 
te doen en ik heb nu allemaal artiesten uitgenodigd die ik 

persoonlijk ken. Iedereen reageerde enthousiast en was 
bereid langs te komen. Na wat gepuzzel met agenda’s heb 
ik negen artiesten vastgelegd. Daar zijn bekende en minder 
bekende namen bij. Waar het mij vooral om gaat is de sfeer 
van zo’n avond. Ik maak de namen nog niet op voorhand 
bekend. Wie graag eens een avondje wil lachen, kan zich la-
ten verrassen op het moment zelf. Als de opkomst voldoen-
de is, zal de Comedy Club volgend seizoen verder gaan.”

Kaartverkoop is gestart
De kaartjes voor 25 april, 30 mei en 27 juni zijn te koop aan 
de bar van ’t BrandPunt voor €10,- per stuk. Een passe-
partout voor drie avonden kost €25,-. Heb jij een optie-
kaartje gekocht, wissel deze dan in voor echte entreekaar-
ten bij ‘t BrandPunt.

Nieuw initiatief 
Comedy Club
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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

 
 
 
 

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.

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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In de vorige uitgave is een aantal zaken al aangekondigd 
en beschreven. Inmiddels zijn deze verder uitgewerkt en in 
gang gezet. We hebben al aangegeven dat er steeds meer 
informatie via de digitale snelweg zal worden verspreid, 
zeker waar het actuele kwesties betreft. Hiervoor wordt 
verwezen naar de websites www.wijkraadbrandevoort.org 
en www.ditisonzewijk.nl. Natuurlijk zullen we informatie 
over de Wijkraad en haar activiteiten in de BC blijven ver-
melden. 

De ouderenvereniging KBO is in Helmond bezig met het 
opstarten van een instructieprogramma voor het gebruik 
van tablets. In Brandevoort wordt samengewerkt met de 
Computerclub. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u 
contact opnemen met de Computerclub bij ’t BrandPunt.

Biologische markt
De biologische markt ontwikkelt zich positief. Het aanbod 
is met de komst van een biologische bakker aardig com-
pleet. Mochten er nog wensen van wijkbewoners zijn, laat 
het ons weten, dan kunnen we kijken wat de mogelijkhe-
den zijn. We hebben met enkele marktkooplui gesproken 
die aangeven tevreden te zijn over de belangstelling. Ook 
voor hen was het best eng om hiermee te beginnen, maar 
het lijkt erop dat het voor de ondernemers gunstig uitpakt. 
Een positief geluid, waarbij we hopen en verwachten dat 
er ook steeds meer geïnteresseerden van buiten de wijk de 
weg naar deze markt zullen vinden. 

Buurttuin
De ontwikkeling van de Buurttuin verloopt voorspoedig 
en de plannen voor het komende seizoen zijn alweer ge-
maakt. De initiatiefnemers van de Buurttuin zoeken naar 
mogelijkheden om nog meer leuke groene dingen te doen. 
Daarom willen ze graag de Stichting Stadslandbouw op-

richten die zich met het aanleggen van geveltuinen gaat 
bezighouden en waarvan de Buurttuin onderdeel zal uit-
maken. Elders in deze editie kunt u daar meer over lezen. 

Bereikbaarheid De Veste
De Wijkraad wil graag dat het centrum De Veste bereikbaar 
is, ook bij sneeuwval en gladheid. De laatste keer dat we 
sneeuwoverlast hadden, is geveegd en gestrooid door een 
door de Wijkraad ingehuurd bedrijf. De rekening bleek ech-
ter hoger uit te vallen dan gedacht en daarom zal gezocht 
worden naar medesponsoren. Het wijkhuis wil een stukje 
bijdragen, evenals de winkeliersvereniging. Een woord van 
dank hierbij is zeker op zijn plaats, omdat onze actieve win-
keliersvereniging al veel zaken voor haar rekening neemt. 
Zodra de financiële onderbouwing rond is, zullen we het 
ruimplan gaan uitvoeren.

Jeugdwijkraad
Er is voortdurend aandacht voor zaken die de jongeren be-
treffen. De Jeugdwijkraad in de persoon van voorzitter Lex 
van Gennip is druk bezig vragen en problemen te inventa-
riseren en in samenwerking met de professionals van LEV-
groep en BJ Brabant tot goede oplossingen te komen. Onze 
buurtbrigadiers spelen hierbij ook een heel positieve rol.

Brede Wijkraad
Op 3 maart is de Brede Wijkraad bij elkaar gekomen. Van-
uit de gemeente heeft Jacqueline Klomp in haar functie 
als projectmanager Brandevoort een presentatie gegeven 
over de lopende en op stapel staande bouwprojecten in 
de wijk. De belangstelling voor koop en ook huur neemt 
weer toe. In de loop van dit jaar zullen op diverse loca-
ties nieuwe bouwactiviteiten worden opgestart en zullen 
ook afgebouwde woningen worden opgeleverd. Dan heeft 
Margot Cuppen met haar collega´s de handen vol om de 
welkomstpakketten bij onze nieuwe wijkbewoners af te le-
veren. 

WijkActiePlan
Er is uitvoerig stilgestaan bij het door ons opgestelde en 
door diverse partijen ondertekende WijkActiePlan 2014-
2016. Per hoofdstuk is de stand van zaken vastgesteld en 
tevens of de activiteiten op schema liggen of achterstand 
vertonen. In grote lijnen mag worden gezegd dat de uit-
werking heel behoorlijk verloopt. De onderwerpen die wat 
achterstand vertonen, krijgen extra aandacht en worden 
waar mogelijk worden versneld uitgevoerd. Op onze web-
site is een actuele versie van het WAP opgenomen, inclu-
sief de voortgang ervan.

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Holke Flapper / foto: Hilde Janssen
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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

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!

Kies voor een kwalitatieve behandeling die past bij u voor een lang resultaat.

PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN
Praktijk Helmond, Bentbeemden 3, 5706 NB Helmond    |    Praktijk Deurne, Fabriekstraat 24, 5753 AH Deurne

Algemeen telefoonnummer: 0493 - 32 15 44    |    E-mail: lilians@xs4all.nl    |    www.lilian-schouten.nl

Wij hebben ook behandelervaring met patiënten met orthodontische apparatuur, 

kinderen van alle leeftijden, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

U kunt zonder doorverwijzing een afspraak maken.

Ons team van hbo-opgeleide mondhygiënistes zijn gespecialiseerd in 

en het behandelen van:

• Gevoelige tanden

• Terugtrekkend tandvlees

• Parodontitis: kaakbotontsteking (veroorzaker van losstaande 

   tanden en kiezen)

• Sealen (kinderen)

• Bloedend tandvlees

• Halitose (slechte adem)

• Fluoride behandeling

• Preventieve mondzorg

• Screening

• Voorlichting geven
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tekst: Giel Pollemans 

Historie 
midden in het hart van Brandevoort

Kunst, wijkinformatie en historie in een winkelstraat
Met heel veel hulp van vrijwilligers heeft deze werkgroep 
de eerste stappen gezet naar een min of meer permanente 
plek voor kunst, wijkinformatie en historie. Voor de werk-
groep Historie betekent dit dat zij haar eerste producten 
aan een groot publiek kan laten zien. Op een levensgroot 
scherm staan video’s, verfilmde krantenberichten van 
toentertijd en documenten die de wijk in diverse vormen 
portretteren. Een overzichtsfilm van de historie van de 
wijk laat zien dat de Brandevoorters in een historisch zeer 
dynamische woonomgeving verblijven. Het is alleszins de 
moeite waard om hiermee aan de weg te timmeren. 

Wat is er al via internet te zien?
Een zogenaamde geowiki met informatie over de histori-
sche achtergrond van verschillende panden, plekken, en 
bijvoorbeeld groenvoorziening is het eerste resultaat. Als 
u de website www.erfgoedgeowiki.nl bekijkt, is een inter-
actieve kaart van Brandevoort en omgeving zichtbaar. Op 
een aantal plekken op dit overzicht komt er met één klik op 
de link meteen veel zichtbaar over die plaats.

Website 
Via de website van de werkgroep www.historiebrande-
voort.nl krijgt u toegang tot een aantal andere bronnen 
met historische informatie: 

•	video’s	op	het	eigen	Brandevoortkanaal:	
 historie Brandevoort;

•	documenten	over	de	opstart	van	de	wijk	en	de	eerste	
 samenwerkingsconvenanten;
•	een	chronologisch	overzicht	van	de	heel	verre	
 geschiedenis, de Middeleeuwen en dan de recente 
 historie.

De werkgroep voert de komende tijd overleg met de ge-
meente over informatie in de wijk zelf: wat zit er achter een 
aantal gebouwen en plekken uit het verleden? Op welke 
wijze is een bepaalde gebied vroeger door een groep Ro-
meinse soldaten bewoond geweest? De werkgroep zal er 
zorg voor dragen dat historie een levend element in de wijk 
gaat worden!
Samen met Mierlo
Heemkundekring Meyerle van Mierlo werkt graag nauw sa-
men met Brandevoort en voelt een sterke missie om hun 
kennis en kunde in te zetten om in onze wijk de historische 
verdieping aan te brengen voor alle bewoners. In novem-
ber gaat de kring al aan de slag door een eerste presenta-
tie aan de wijk te geven. 

Wie helpt mee?
De werkgroep gaat door, maar kan voor alle werkzaamhe-
den nog meer ondersteuning gebruiken. Geef je op via de 
website en help mee om de historie van Brandevoort in 
beweging te houden.

Werkgroep Historie Brandevoort
info@historiebrandevoort.nl

De Kunstkamer is 21 maart geopend met daarin ook een plaats voor de historie van 
Brandevoort en algemene informatie over de wijk. Kunst, wijkinformatie en geschie-
denis worden nu zichtbaar gemaakt voor bewoners en andere belangstellenden. In 
de winkel waar voorheen de opticien gevestigd was, heeft de Kunstkamer van Bran-
devoort zijn domicilie kunnen vinden.
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APPARAAT DEFECT, 
MAAR NIET BIJ ONS GEKOCHT?

Geen probleem, wij bieden u de Beste Service!

WIJ REPAREREN ALLE A-MERKEN!

MAAR NIET BIJ ONS GEKOCHT?

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

All inclusive bowlen K grillen
. f uur bowlen
. 2 uur grillen
. onbeperkt drank

Ma t8m do € 34T5O | Vrij t8m zo € 39T5O
Kinderen t8m ff jaar halve prijs|

Arkweg 3.f7 | 573f PD Mierlo | T6 O492 . 67 88 8O | www6debrugactive6nl

Ook leukals bedrijfs.uitje|
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Gezellig meezingen met Nederlandse hits en klassiekers. 
Tekst op groot scherm, muziek op de achtergrond. Mee-
zingen met sterren als Rob de Nijs, vader Abraham, Marco 
Borsato, Willy Alberti en vele anderen. Nostalgische herin-
neringen bij Droomland van Andre Hazes of Sammy van 
Ramses Shaffy.
We hebben via PowerPoint de liedjes bewerkt tot een se-
miprofessionele presentatie! Als het liedje wordt opgestart, 
loopt de tekst mee met de muziek. Een vlot, plezierig mee-
zingprogramma, waarbij de tekst op de wand gepresen-
teerd wordt, duidelijk leesbaar voor jong en oud. Natuurlijk 
zijn er veel meezingers, klassiekers en smartlappen. Maar 

er zijn ook liedjes bij, waarvan je na afloop zegt: Ik wist niet 
dat het zo’n mooie tekst was! Dus als u een avond gezel-
lig wilt meezingen, of gewoon wilt luisteren naar prach-
tige liedjes, kom dan de laatste dinsdag van de maand 
om 20.00 uur naar ‘t BrandPunt. In een gezellige ruimte 
met aangepaste verlichting en kaarslicht kunt u mee-
doen. U hoeft niet te kunnen zingen, gewoon meedoen! 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Wil Fabrie  
(06 543 750 39). 
Op 31 maart kunnen we kiezen uit 120 liedjes, waaronder 
liedjes van Guus Meeuwis, Rob de Nijs, Andre Hazes, Bou-
dewijn de Groot, Liesbeth List, Ramses Shaffy en veel meer!

Liederentafel 
tekst: Wil Fabrie

Het is weer langer licht, de temperatuur stijgt en we heb-
ben goede voornemens voor het nieuwe jaar om meer te 
bewegen. Allemaal redenen om te gaan bewegen in de 
buitenlucht. Op zich heel gezond, maar te snel beginnen 
of te hard van stapel gaan, kan leiden tot blessures. Mis-
schien houd je dit wel tegen om iets te gaan doen of heb 
je wat advies nodig. 
Daarom organiseert het Gezondheidscentrum Brande-
voort op woensdag 15 april tussen 19.30 en 22.00 uur een 
informatieavond over sport en gezondheid in samenwer-

king met drs. R. Visser, sportarts van het Elkerliek, Dick van 
Beuzekom, fysio-manueeltherapeut, en Erik van Kracht, 
sportpodotherapeut van het Gezondheidscentrum. Op 
deze avond geven zij in het Gezondheidscentrum Brande-
voort uitleg over veel voorkomende blessures, preventie 
van blessures, schoenen en voetgerelateerde problemen 
en of een medische keuring noodzakelijk is.

Je kunt je hiervoor aanmelden via de button op de site 
www. sgcb.nl. 

Thema-avond 
Sport en Gezondheid

tekst: Marlies de Bakker



14



15

Tegenover me zit Ruud Hesen, hoofd bestaande  
bouw/registermakelaar-taxateur van makelaarskantoor 
Broeckx Praasterink. Door dit gesprek met hem hoop 
ik meer te weten te komen over zijn werkplek, Broeckx 
Praasterink – Makelaars Helmond, een sinds jaren be-
kende naam in onze omgeving. 
Hij woont vanaf 1999 in Brandevoort aan de Schutsboom 
en heeft de wijk vanaf het begin zien groeien. Hij heeft 
twee zoontjes, Sven (2006) en Jelte (2008) die allebei op 
de Vendelier naar school gaan en het daar reuze naar 
hun zin hebben. Als hobby voetballen ze alle twee zeer 
enthousiast bij SV Brandevoort! 

Ruud werkt sinds 1997 bij het kantoor en is primair ver-
antwoordelijk voor de verkoop/aankoop en taxaties van 
woningen in Brandevoort/Mierlo en Mierlo-Hout. Het 
makelaarsteam bestaat momenteel uit vijf jonge en dy-
namische makelaars, die ondersteund worden door de 
back office.
Het kantoor is gespecialiseerd in het verkopen/aanko-
pen/taxeren van woningen/appartementen in de regio 
Helmond. Ze zijn betrokken bij vele nieuwbouwprojecten 
en ook zijn ze in het zakelijk onroerend goed een be-
kende.
Het kantoor is marktleider en vanaf dag één betrokken 
bij de ontwikkeling van de wijk Brandevoort.

Vanaf najaar 2008 wordt de economische crisis ook 
voelbaar in de woningsector zo ook in de wat ‘duurde-
re’ wijk Brandevoort. Er volgt een kleine dip in aan- en 
verkopen van panden. Veel creativiteit en geduld is ge-
vraagd, maar gelukkig begint zich dit nu inmiddels weer 
langzaamaan te herstellen. Ruud merkt duidelijk dat het 
herstel in 2014 in gang is gezet en dat zich dit ook met 
name in Brandevoort doortrekt. Soms verkoopt hij weer 
woningen binnen één week!

De crisis zorgde er ook voor dat de benadering en de 
wijze van werken totaal anders moest. Broeckx Praas-
terink is de crisis gelukkig goed doorgekomen, enerzijds 
omdat ze altijd hun cliënten persoonlijk en goed helpen, 
anderzijds omdat ze altijd bezig zijn met het realiseren 
van nieuwe ideeën en zichzelf voortdurend presenteren.
Het kantoor is zeer betrokken in de wijk en dat uit men 

bijvoorbeeld door hoofdsponsoring van de plaatselijke 
voetbalclub, Dickensnight, Brandevoorterdag enzovoort. 
Eigenlijk zijn ze meestal wel te porren voor een leuk ini-
tiatief dat maar enigszins met de wijk te maken heeft.

Broeckx Praasterink wil graag de grootste dienstverle-
nende makelaar zijn in Helmond en dat ook continueren. 
Ze presenteren goed, helpen mensen graag en zijn ook 
bezig in verschillende andere wijken. Ruud hoopt dit ook 
op langere termijn te kunnen blijven doen en streeft er 
steeds naar de dienstverlening te verbeteren. Nadenken 
over presenteren, fotograferen zijn een van de stok-
paardjes. Samenwerking met een professionele fotogra-
fe, styling, 3D-plattegronden voor in de folders en ener-
gielabels kenbaar maken op Funda zorgen al voor een 
hoog onderscheidend vermogen. Momenteel hebben ze 
diverse leuke hulpmiddelen om een bezichtiging van een 
woning meer tot een leuk bezoek te maken. Kopen van 
een woning moet weer een feest worden!

Verder werkt het kantoor met een transparante dienst-
verlening en laat men zich graag beoordelen en publice-
ren ze de meningen van klanten op hun site www.woon-
plezier.nl. Deze website is onlangs compleet vernieuwd 
en wilt u alvast op een leuke manier kennis maken met 
het kantoor, kijk dan op de site en bekijk hun bedrijfsvi-
deo! Verder is het kantoor onlangs compleet verbouwd 
en werkt men, anno 2015, in een open structuur; het 
nieuwe flexibele werken. Ook in de avonden en ook op 
zaterdagen.

Toekomst
Ruud zou heel graag zien dat Brandevoort binnen af-
zienbare tijd ook daadwerkelijk afgebouwd zal worden 
en hoopt dat alle winkels dan verhuurd zullen zijn. In de 
naaste toekomst is het onder andere misschien wel eens 
goed over seniorenhuisvesting te gaan denken. Voor 
jongere kinderen in de wijk is alles goed geregeld, nu 
moet men ook gaan nadenken over de oudere jeugd en 
de senioren!

Broeckx Praasterink is te bereiken via www.woonplezier.nl, 
helmond@woonplezier.nl en via telefoonnummer 0492- 
54 90 55.

Broeckx Praasterink 
Makelaars
regelt al uw werk- en woonplezier 

tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops
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Helmond  Varenschut 17Uw officiële Volkswagen en Audi dealer

Je weet toch.
Uw favoriete dealer.

De
keiharde
lak voor
binnen.

Uw huis, daar wordt in geleefd, dus kiest u voor een binnenlak die 
dat aankan: Sigma S2U Nova met LTA+. LTA+ is een unieke, krachtige 
technologie met speciale bindmiddelcombinaties die zorgen voor 
ultieme bescherming van uw binnenhoutwerk. Het resultaat? 
Een keiharde lak voor binnen die bestand is tegen krassen, slijtage en 
vettige vingers. Reken verder op eenvoudige verwerking en kleuren 
die prachtig zijn én blijven. Ga voor meer informatie naar sigma.nl.

MIERLOSEWEG 86 
WWW.DRIESSENDEVERFFABRIEK.NL

DRI15 - 005 - Adv Lindenberg Sigma S2U NOVA 180x132mm.indd   2 02-03-15   22:29
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In het kader van het project Groene Gevels in De Veste 
heeft landschapsarchitect Marianne van Rooden op dins-
dag 24 februari een presentatie gegeven in ‘t BrandPunt 
over geveltuinen. De volledige presentatie kunt u vin-
den op de website van Groei & Bloei afd. Helmond e.o.:  
www.helmond.groei.nl. 
 
Al eerder deden we een oproep aan bewoners van De Ves-
te om deel te nemen aan dit project. Waarom is het leuk en 

de moeite waard om mee te doen? Meer bloemen, plan-
ten, struiken en bomen zorgen er niet alleen voor dat De 
Veste er mooier uit komt te zien, het heeft ook tal van an-
dere voordelen. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat 
een groene omgeving ook in algemene zin goed is voor de 
gezondheid van mensen; zelfs het uitzicht op een groene 
straat werkt al positief. En ook heel belangrijk: huizen in 
een groene omgeving blijken meer waard te zijn dan an-
dere panden. 
 
Door de Stichting Stadslandbouw Brandevoort i.o. (waar-
onder ook Buurttuin Brandevoort valt) en Groei & Bloei afd. 
Helmond e.o. is een wedstrijd aan dit project verbonden 
waarmee leuke prijzen te winnen zijn. In de loop van dit 
jaar zal een deskundige jury de tuintjes keuren en bepalen 
wie een prijs gewonnen heeft. 
 
Wilt u ook een geveltuin? Meld u dan snel aan. Groei & 
Bloei verloot onder de deelnemers enkele ontwerpen voor 
de geveltuin die Marianne van Rooden naar uw wensen 
zal maken. Bovendien stelt Groei & Bloei diverse planten 
beschikbaar en zoekt hulp bij de aanleg van de tuintjes. 
Meld u aan en win een ontwerp, stuur een e-mail naar:  
Info@buurttuinbrandevoort.nl. 

Groene Gevels in De Veste
tekst: Ine van de Laar

sierkiwi

vormsnoei van 
conifeer

vetkruid
diamant-
gras

Samen met negen andere gemeenten uit de ‘Brainport’ 
regio Eindhoven doet Helmond weer mee aan de talenten-
jacht ‘Jouw Slimste Idee’. Het thema van deze nieuwe editie 
is ‘De Wereldtentoonstelling’. 

In 2015 wordt er namelijk weer zo’n tentoonstelling georga-
niseerd en Nederland is een van de landen die deelneemt. 
Maar… dat is vooral voor volwassenen en bovendien in Mi-
laan. Met ‘Jouw Slimste Idee’ is er voor kinderen uit onze 
eigen regio de mogelijkheid om hun uitvindingen aan de 
wereld te presenteren. Helmond roept alle kinderen tot en 
met 12 jaar daarom op om met een slim idee te komen.

De kinderen mogen hun ideeën zo mooi mogelijk presen-
teren op een speciale website: www.jouwslimsteidee.nl. 
Daarna kunnen ze stemmen werven voor hun inzending. 

De beste inzendingen met de meeste stemmen maken 
kans op een plek in de finale in De Ontdekfabriek in Eind-
hoven. Daar mogen de bedenkers op 5 juni, tijdens de 
Dutch Technology Week, hun ideeën presenteren. Gelukkig 
hoeven de finalisten uit Helmond dat niet alleen te doen: 
ze worden daarbij gecoacht door wethouder Yvonne van 
Mierlo. 

Voor scholen en verenigingen is een speciale workshop 
ontwikkeld en een echte ‘ideeënmachine’ om kinderen op 
originele ideeën te brengen. Alles is te vinden op de web-
site www.jouwslimsteidee.nl. Via die site kunnen kinderen 
ook vanuit thuis direct hun uitvindingen inzenden. 

Twitter @BrainTriggerNL #jouwslimsteidee.nl
www.jouwslimsteidee.nl

Jouw slimste idee 2015
De Wereldtentoonstelling
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Wij zijn ervan overtuigd dat er in Brandevoort nog heel 
wat verborgen talent zit. Daarom hebben wij On Stage! Be-
dacht. Heb jij talent? Kom dan naar ’t BrandPunt op zondag 
26 april van 10.00 tot 16.00 uur en laat op onze auditie-
dag zien wat jij in huis hebt. Wellicht kun jij daarna deel 
uitmaken van een spannend traject dat uitmondt in een 
geweldige eindshow op 7 november. In die tussenliggende 
periode krijg je van ons de nodige begeleiding en er wordt 
gezorgd voor een professionele omkadering van coaches, 
regisseur, licht en geluid, en een presentator die de avond 
aan elkaar praat. 

Diverse talenten gezocht
Kun jij zingen, dansen of een muziekinstrument bespelen? 
Of speel je al in een bandje dat graag eens wil optreden 
voor een aandachtig publiek? Misschien ben je eerder 
grappig dan muzikaal, dat kan ook! Misschien schuilt er 
wel een cabaretier of stand-up comedian in je. Of kun je 
goochelen of acrobatie? Wij kunnen het niet allemaal be-
denken, maar elke artistieke vorm is welkom! Samen met 
de verschillende acts willen we een leuke en gevarieerde 
totaalshow maken. 

Begeleiding
Er zijn verschillende docenten ingeschakeld die ervaring 
hebben op gebied van gitaar, keyboard, piano, cabaret, 
dans, ballet, zang et cetera. Zij gaan jou helpen je act te 
verbeteren alvorens je het podium opgaat. We gaan ook 
samen repeteren en leren om je act vanaf een groot po-
dium goed over te brengen op de zaal.
Belangrijk om te weten is dat het niet om een wedstrijd 
gaat. Het gaat om een project waarbij we samen een leuke 
voorstelling gaan maken en het plezier en het creatieve 
staan voorop. 

Meld je tijdig aan
Ben jij tussen de tien en honderd jaar oud en hou je van een 
uitdaging? Dan ben jij degene die we zoeken! Meld je aan 
vóór 10 april op www.onstage.brandevoort.org en doe mee! 

On Stage! wordt ondersteund door het Kunstkwartier, Bal-
letstudio Brandevoort, zangdocente Marjan Vree-Quist, 
Eric van Oss gitaarschool, Frank Grieten docent keyboard 
en piano, Tim Goditiabois regie, Ankie Puts organisatie, 
SBIA en ’t BrandPunt.

Talenten gaan On Stage! 
Stichting Brandevoort in Actie

Stel je eens voor: een spectaculair avondvullend slagwerk-
concert met dertig slagwerkers, de bekende pianist Cor 

Bakker, lokaal Helmonds zangtalent, aangevuld met een 
blazerssectie en een samenwerking met leerlingen van het 
Carolus Borromeus College. Dit alles samen op één avond 
gaat gebeuren tijdens Beat Goes On XL op zaterdag 25 april. 
Tijdens Beat Goes On XL verzorgen de slagwerkgroepen van 
Helmonds Muziek Corps en Fanfare de Vooruitgang uit Stip-
hout samen een avondvullend programma met een hoog 

entertainmentgehalte. Samen met pianist Cor Bakker wordt 
een aantal lichte werken gespeeld. Cor Bakker is bekend 
geworden door onder andere zijn jarenlange samenwerking 
met Paul de Leeuw. Je doet hem echter tekort door alleen 
hiernaar te refereren. Cor is namelijk een van de beste pia-
nisten van Nederland. Met name zijn vermogen om te im-
proviseren is erg sterk. 
Voor de zang zijn Jean-Louis en William Finta bereid gevon-
den om samen het podium te beklimmen. Deze twee Hel-
mondse broers zijn ieder afzonderlijk al erg muzikaal, maar 
als de stemmen samenkomen, ontstaan er heel mooie din-
gen. 

De samenwerking met Cor Bakker en de broers Finta staat 
garant voor een zeer gevarieerd en toegankelijk repertoire 
en maakt deze avond muzikaal gezien zeer aantrekkelijk. 
Beat Goes On XL vindt plaats in het schitterende atrium van 
de gloednieuwe locatie van het Carolus Borromeus College.
Ook jij kunt hierbij zijn; de kaartverkoop is inmiddels gestart. 
Kaarten kosten €10,- en zijn onder andere via de website 
www.beatgoesonxl.nl verkrijgbaar. Hier vind je ook meer in-
formatie over alle artiesten die zullen optreden.

Spectaculair slagwerkconcert 
Beat Goes On XL

tekst: Marloes Kuyten
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Werkgevers wachten af
De Unie heeft berekend dat er dit jaar zeker 100.000 werk-
nemers hun baan kwijt raken. Voor deze werknemers ver-
andert er dus heel veel en gaan er andere regels gelden. 
Het lijkt erop dat werkgevers juist daarom wachten tot 1 
juli met het nemen van maatregelen. Zij wachten totdat de 
invoering van het nieuwe ontslagrecht een feit is.

Betere afspraken met vakbonden
Bij bedrijven kunnen vakbonden via sociale plannen nog 
steeds betere afspraken maken in geval van reorganisatie/
ontslag. 

Meer weten over de nieuwe ontslagregels?
Wil jij weten waar je na 1 juli recht op hebt wanneer je ont-

slagen wordt? Kom dan naar de bijeenkomst in ’t Brand-
Punt op dinsdag 21 april. Tijdens deze bijeenkomst geven 
deskundige juristen van De Unie uitleg en gaan zij in op 
vragen over de gevolgen van de nieuwe Wet Werk en Ze-
kerheid. De avond start om 20.00 uur (zaal open vanaf 
19.30 uur). Iedereen is welkom. Ben je lid van De Unie dan 
is de toegang gratis. Ben je geen lid van De Unie dan be-
taal je een kleine bijdrage van slechts €5,-, tenzij je besluit 
alsnog lid te worden.

Aanmelden?
Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via onze website 
www.unie.nl/wijzigingontslagrecht. Gezien het onderwerp 
verwachten wij een hoge opkomst. Dus wil je zeker zijn van 
een plaats? Meld je dan vóór 1 april aan, want vol is vol.

Weet jij wat er boven je hoofd hangt?
Wijzigingen ontslagrecht

tekst: Dirk van Gestel

Vanaf 1 juli 2015 wijzigt het hele ontslagrecht. Niet alleen de ontslagvergoeding 
wordt rigoureus verminderd, maar ook andere rechten van werknemers worden 
aangepast, zoals de wijze waarop iemand ontslagen kan worden. De Unie in Zuid-
Oost Nederland gaat dit voorjaar de regio in om werkend Nederland in te lichten 
over alle wijzigingen. Wil jij weten wat er boven je hoofd hangt? Meld je dan aan 
voor onze bijeenkomst.

Met ingang van het seizoen 2015-2016 treedt Patrick van 
Hout toe tot de technische staf van SV Brandevoort. Het 
betreft een jaarcontract als hoofdtrainer met de intentie 

om Patrick voor langere tijd aan SV Brandevoort te binden. 

Ervaring 
Patrick (28) heeft als voetballer altijd bij RKSV Mierlo-Hout 
gespeeld, tot hij vanwege een rugblessure moest stop-
pen. Toen hij zelf in B1 speelde, begon hij als trainer van de 
jeugd en dat is hij de afgelopen twaalf jaar gebleven. Onder 
andere D1, C1 en B1 stonden onder zijn leiding. Op dit mo-
ment traint Patrick zowel Mierlo-Hout A1 als B1, uitkomend 
in de 4e en 3e Divisie. Verder is Patrick één van de twee  
P’s in PaP Coaching, dat internationale toernooien, trai-
ningskampen en teamuitjes organiseert. 

Ambitie
De komende jaren wil SV Brandevoort zich op gestructu-
reerde wijze door ontwikkelen naar het niveau dat recht 
doet aan de omvang van de vereniging en de grootte van 
Brandevoort. Het opbouwen en investeren in zowel de 
jeugdopleiding als de selectie, met als doel om beide as-
pecten naar een hoger plan te tillen, staat de komende ja-
ren centraal. Patrick past prima in deze plannen.

Patrick van Hout 
nieuwe hoofdtrainer SV Brandevoort
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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

Hypotheken

Verzekeringen

Pensioenen

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

Uw zekerheid, onze zorg!

Scheepsboulevard 2
5705 KZ Helmond
T (0492) 87 00 55
www.opsuyt.nl

M
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Kom tijdens Pasen proeven 
van de gerechten van 

onze groene eieren!

Voorgerecht 
Pastrami van rund met noten, 
bleekselderij en Granny Smith

of
Lauwwarm gerookte zalm, met rode en gele 

bietjes en een honing-dillemayonaise

Hoofd
Carving Special, langzaam gegaard 

vlees van de Big Green Egg
of

Zeebaars, met een antiboise van balsamico, 
tomaten en olijfolie met lamsoren 

Nagerecht
Feestelijk grand dessert 

met een chocolade-ei3-gangen-
keuzemenu

€ 24,50 p.p.

Green egg 
  grill & wine

Graag reserveren! 

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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Airbags en navigatiesystemen zijn in trek bij autokra-
kers. De politie geeft tips hoe u een inbraak in uw auto 
kunt voorkomen. Het afgelopen jaar is er in Brandevoort 
vaak ingebroken in verschillende voertuigen. Om dit pro-
bleem aan te pakken, zal de politie de komende periode 
extra controles uitvoeren binnen de verschillende wijkde-
len in Brandevoort. Ook geeft de politie verschillende tips 
om te voorkomen dat u zelf slachtoffer wordt van deze 
vorm van criminaliteit. 
De politie onderzoekt een zaak om daders van auto-inbra-
ken op te sporen en aan te houden. Dit doen we bijvoor-
beeld door gerichte surveillance op die tijdstippen dat in 
een bepaalde week of maand de meeste auto-inbraken 
in het gebied plaatsvinden. Het aanhouden van daders is 
natuurlijk helemaal effectief. Dat schrikt mogelijke andere 
daders het meeste af. De hulp van u als bewoner kunnen 
we daarbij goed gebruiken.

Vreemde of verdachte situaties
Ziet u mensen in uw buurt of straat die daar niet thuis ho-
ren en bijvoorbeeld opvallen omdat ze meer dan normale 
aandacht hebben voor geparkeerde auto’s en/of de om-
geving? Of heeft u het gevoel dat hun aanwezigheid niet 
klopt? Dit zijn situaties waarop wij zo snel mogelijk zullen 
reageren. Bel dan direct 1-1-2.

Maak het dieven lastig
Volgens de politie zijn autodieven een plaag in Nederland. 

Elke twee minuten breekt ergens in Nederland een dief een 
auto open. Daarom komt de politie met tips om het inbre-
kers en dieven lastig te maken. 

•	Sluit	de	auto	altijd	en	overal	goed	af;
•	Parkeer	uw	auto	zoveel	mogelijk	 in	het	zicht	en	op	een	 
 goed verlichte parkeerplaats;
•	Laat	 kostbare	 spullen	 niet	 zichtbaar	 in	 de	 auto	 achter.	 
 Heb je een stationcar, dek dan de laadruimte niet af. De  
 dief ziet dan dat er niets te halen valt. Zet eventueel het  
 dashboardkastje open als daar geen spullen in liggen; 
•	Installatie	van	een	alarmsysteem	of	een	startonderbre- 
 ker is een effectieve manier om je auto te beveiligen. Be- 
 paalde automodellen zijn uitgerust met een volgsysteem  
 via de satelliet. Zorg dat je de gegevens van dit systeem  
 bij de hand hebt bij een diefstal. De politie kan je auto  
 dan sneller traceren; 
•	Speciale	 stickers	 op	 de	 auto	 kunnen	 laten	 zien	 dat	 er	 
 een alarmsysteem of startonderbreker is geïnstalleerd.  
 Dit soort stickers schrikt inbrekers af;
•	Maak	 er	 een	 gewoonte	van	 om	 bij	 het	verlaten	van	 de	 
 auto het stuurwiel in het stuurslot te zetten; 
•	Voor	vragen	en	meer	advies,	kijk	op	www.politie.nl.	

Toch slachtoffer?
Wordt u toch slachtoffer van een auto-inbraak, doe dan 
altijd aangifte! Kijk voor meer informatie op: 
http://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.

Politie actief
tegen auto-inbraken

Ditisonzewijk.nl heeft een 
online vacaturebank waar 
alle verenigingen en or-
ganisaties hun vraag naar 
wijkvrijwilligers kenbaar 
kunnen maken. Wilt u ook 
een steentje bijdragen 
aan activiteiten in Brande-
voort? Ga naar www.bran-
devoort.ditisonzewijk.nl en 
klik op de button wijkvrij-
willigers (rechts onder in de 
sidebar) voor een overzicht 
van de openstaande vrij-
willigersvacatures.

Bent u de wijkvrijwilliger 
die wij zoeken?
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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 

winkel & projectstoffering

www.solidbase.nl

Dragonder 49e 

Valkenswaard

T: 040  206 35 97

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

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

Racefiets-Schoenen.NL

www.racefiets-schoenen.nl | 0493 - 494738

A-Merk fietsschoenen | Gratis verzending | Goede prijzen

CHECK ONZELENTEKORTING!
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Geboren en getogen in Eindhoven en sinds 2007 woon-
achtig in Brandevoort, heeft Erwin Wijkman per 1 maart het 
voorzitterschap van Sportpark Brandevoort overgenomen. 
We grepen de gelegenheid aan voor een nadere kennis-
making.

Erwin Wijkman verruilde in 2007 het Eindhovense voor 
Brandevoort. Hij heeft Brandevoort inmiddels in zijn hart 
gesloten. Erwin vertelt: “Brandevoort is een plek waar wij 
heel graag wonen vanwege het dorpsgevoel met alle faci-
liteiten bij de hand. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. 
In 2008 is onze oudste dochter Jasmijn geboren en in 2009 
onze jongste dochter Fiene. Zij voetbalt op dit moment 
met veel plezier in de F10 van SV Brandevoort. Mijn vrouw 
Katrien loopt sinds maart 2013 bij de Lopersgroep Brande-
voort.” Als voorzitter van de Stichting Sporten en Bewegen 
in Brandevoort kan het natuurlijk niet anders dan dat hij 
zelf ook binding heeft met sporten. “Op dit moment voet-
bal ik in de zaal in ‘t BrandPunt en ik loop zodra het mooi 
weer is regelmatig hard. Ik heb altijd een brede interesse 
gehad in sporten. Zelf heb ik vanaf mijn jeugd, gevoetbald, 
getennist, gebadmintond en hard gelopen,” vertelt hij. In 
het dagelijks leven runt Erwin samen met zijn vrouw een 
administratiekantoor. Dit kantoor is hij in 2010 samen met 
zijn vrouw begonnen. “Vanuit ons kantoor bedienen wij 
klein tot middelgrote MKB-bedrijven en helpen wij particu-
lieren met fiscale zaken,” legt hij uit. 

Begin 2014 nam Erwin zitting in het bestuur van Sportpark 
Brandevoort. Toen gaandeweg het jaar duidelijk werd dat 
de toenmalige voorzitter afscheid ging nemen, begon hij 
met het geleidelijk overnemen van zijn taken. Vanaf 1 maart 
is hij officieel de nieuwe voorzitter. De doelstellingen die hij 
zichzelf gesteld heeft als voorzitter zijn ambitieus: “Ik vind 
het belangrijk om de samenwerking met de aangesloten 
organisaties en de organisaties uit de wijk te intensiveren. 
Daarnaast willen we Sportpark Brandevoort binnen de wijk 
nog beter op de kaart zetten. Een onderdeel daarvan is 
het inbrengen van de zogeheten Gezonde Keuken in het 
Sporthuis. Gezonde voeding en sporten gaan hand in hand. 
We hopen dat dit ook leidt tot een grotere sociale functie 
van het Sporthuis, waardoor we de belangrijkste sportieve 
en sociale ontmoetingsplek in de wijk kunnen worden. Tot 
slot zullen we ons binnen het bestuur bezig gaan houden 
met het mogelijk maken van de verwachte groei van onder 
andere de voetbalvereniging. Zoals je ziet hoeven we ons 
absoluut niet te vervelen de komende tijd!” lacht Erwin.

Erwin Wijkman 
nieuwe voorzitter van Sportpark Brandevoort

tekst: Dindy Sutorius / foto: Rianne van Lierop
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Boutique 4MORE

VOORJAAR!
de Plaetse 165 - Helmond-Brandevoort

Broekstraat 87 | 5731 RA Mierlo | 0492-700 205
Culinair genieten in een prachtige, landelijke ambiance

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

Woensdag tot en met Zondag geopend vanaf 12:00

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

24-uurs  mor tuar ium

Lieke Spierings

Dag en nacht bereikbaar

Ook als u verzekerd bent 
kunt u voor ons kiezen

Omdat iedereen                      anders is...

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nl

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nlOok voor service 
en onderhoud!
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Op 27 februari is door een zevental bewoners van De Veste 
het Buurtpreventieteam De Veste opgericht. Zoals u mis-
schien bekend zal zijn, bestaan reeds de preventieteams 
De Erven en De Hoeves. 
Buurtpreventie houdt onder andere in dat men op allerlei 
manieren helpt de wijk veiliger te maken. Door bijvoorbeeld 
door te geven dat een stoep verzakt is, er tegels los liggen 
of een riolering te hoog of te laag ligt. Ook als er ergens 
wateroverlast is ontstaan, straatnaambordjes weg zijn of 
straatlantaarns kapot zijn, dan kan men dit rechtstreeks 
doorgeven aan de gemeente Helmond. De gemeente heeft 

hier een apart nummer voor geopend, te weten 14 04 92.
Buurtpreventie houdt niet in dat men zelf voor politieagent 
gaat spelen. Dus geen criminelen aanhouden, maar wel de 
politie waarschuwen of in noodgevallen nummer 1-1-2 bel-
len.

Omdat de wijk De Veste nog verder uitgebouwd wordt ziet 
de buurtcoördinator graag dat nog meer mensen uit De 
Veste zich opgeven om deel uit te maken van het preven-
tieteam. Deze mensen kunnen zich per email aanmelden 
bij j.ewald@upcmail.nl.

Buurtpreventie

Sinds 1 januari 2015 heeft LEVgroep een Cliëntenraad. Vanaf 
die datum voert de organisatie namelijk hulpverlening aan 
jeugdigen en hun ouders uit, in het kader van de nieuwe 
Jeugdwet. De Cliëntenraad geeft LEVgroep gevraagd en on-
gevraagd advies over dienstverlening en beleid waar jeugdi-
gen en hun ouders als klant mee te maken hebben (gehad). 
In februari heeft de Cliëntenraad haar eerste bijeenkomst 
gehad, nu nog met een beperkt aantal leden. De raad wil 
graag nog nieuwe leden hebben! Ze zoekt nog enkele ou-
ders en een jongere of jongvolwassene die belangstelling 

hebben mee te doen. Cliënten die wonen in een van de 
Peelgemeenten rondom Helmond worden nadrukkelijk uit-
genodigd. 
De Cliëntenraad komt zes maal per jaar bijeen en wordt 
inhoudelijk ondersteund door een jongerenwerker van LE-
Vgroep en een secretaresse. Een van de managers van 
LEVgroep is voorzitter. Ben je nieuwsgierig en wil je meer 
informatie, neem dan contact op met: 
Carla Hanssen: carla.hanssen@levgroep.nl of 59 89 89 
(ma, di, wo en donderdagochtend).

LEVgroup 
zoekt leden Cliëntenraad

In de afgelopen maand is besloten de naam Seniorencon-
vent te wijzigen in Senioren Brandevoort. Dit voorkomt 
verwarring met een ander seniorenconvent in Helmond en 
geeft beter aan wie ermee bedoeld worden. 

Bezoek vertegenwoordigers Meerhoven
Deze bijeenkomst had een speciaal karakter, omdat we gas-
ten uit onze zuster-vinexwijk Meerhoven op bezoek hadden. 
Zij hadden al vaker over Brandevoort gehoord, maar wilden 
nu zelf onze wijk bekijken. We hebben onder andere een 
bezoek gebracht aan ons nieuwe sportcomplex. Tijdens de 
lunch en de aansluitende zitting werden de overeenkom-
sten en verschillen tussen beide vinexwijken besproken. We 
zullen dit inventariseren en komen er in een later stadium 
op terug. Ook zal een tegenbezoek worden gepland.

Al met al een inspirerende ontmoeting, waarbij ons door 
de reacties wel duidelijk is geworden dat we toch wel in 
een heel fraaie wijk leven.

Transities in de zorg
We volgen de ontwikkelingen en de gevolgen van de tran-
sitie en hebben hierover contact met deskundigen, onder 
andere uit de ouderenbonden. De ouderenbonden heb-
ben onder de paraplu van de VBOH (Verenigde Bonden 
Ouderen Helmond) een aantal personen aangemeld voor 
een opleiding tot Cliëntenondersteuning WMO (CO). Op 12 
maart zijn de eerste certificaten aan vier personen uitge-
reikt. Vier anderen zijn nog in opleiding en zullen binnen-
kort hun certificaat ontvangen. Helmond zal dan over acht 
gecertificeerde CO’ers beschikken. 

Senioren Brandevoort
tekst: Holke Flapper
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Senioren 2013
Frans Mol

Waar is de tijd gebleven, vorig 
jaar om deze tijd zaten wij mid-
den in onze campagne, nu zijn 
wij als nieuwe politieke par-
tij één jaar verder, een mooi 
moment voor een terugblik. Ik 
moet zeggen: het was een hec-
tisch jaar, er is veel gebeurd, en 
er staat nog veel te gebeuren, 
denk hierbij aan de decentrali-
satie in de zorg; ook in onze wijk hebben wij hiermee te 
maken. Wij van Senioren 2013 zijn voor een meldpunt in de 
wijk, om misstanden en slechte ervaringen met elkaar te 
kunnen delen, en te komen tot oplossingen. Wat ons ook 
grote zorgen baart, is de geplande toename van treinen, 
veel  van deze treinen vervoeren giftige stoffen. Wij vra-
gen ons af of er een rampenplan voorhanden is en of de 
mensen in de wijk weten wat ze wel en wat ze niet moeten 
doen tijdens een calamiteit. Verder vinden wij dat er nog 
te weinig mensen de weg naar ons winkelcentrum vinden, 
dat blijft jammer. Ook onze jeugd vergeten wij niet, een 
trapveldje waar onze jeugd lekker kan voetballen en een 
jeugdhonk voor de wat oudere jeugd staan op ons verlang-
lijstje. Binnenkort  zullen wij een afspraak maken met de 
Wijkraad, om onze wensen te motiveren.

GroenLinks
Antoinette Maas

Een jaar na dato vraagt de BC 
ons om een tussenbalans. Wat 
heb je kunnen bereiken voor 
de stad? Ofwel, tel je zegenin-
gen. Nu denk ik niet graag in 
zegeningen in een tijd waarin 
Helmond voor bijna tien mil-
joen euro moet bezuinigen. Dat 
vraagt om financiële offers. Die 
proberen we echter zo min mo-
gelijk neer te leggen bij mensen met minder middelen. In 
lijn met het coalitieakkoord wordt dan ook geïnvesteerd in 
de draagkracht van mensen, in een duurzaam economisch 
klimaat. 
GroenLinks staat mede aan de basis van het coalitieak-
koord waarin strategisch geïnvesteerd wordt in een sociaal 
innovatief fonds van €4,5 miljoen, ook wordt er € 250.000 
per jaar vrijgemaakt ter versterking van lokale netwerken. 
Het college trekt jaarlijks structureel €1 miljoen uit voor 
armoedebestrijding en er wordt deze periode €1,7 miljoen 

beschikbaar gesteld voor schulddienstverlening. Het ar-
moedebeleid wordt hiermee geïntensiveerd met speciale 
aandacht voor kinderen en eerdere signalering en preven-
tie van schulden. 
GL gaat niet alleen voor sociale, maar ook voor groene 
kwaliteit. We hebben ons dan ook hard gemaakt voor de 
één miljoen euro die nu beschikbaar wordt gesteld voor 
een versnelling van het duurzaamheidsprogramma, dat in 
samenwerking met alle betrokken partijen in Helmond tot 
stand wordt gebracht. De Versnellingsagenda bestaat uit 
heel concrete projecten en activiteiten en onze wethouder, 
Paul Smeulders, is hierover de eerste gesprekken inmid-
dels gestart. Tijdens de begrotingsbehandeling namen wij 
hier al een voorschot op met het indienen van een - una-
niem aangenomen - motie Openbaar Groen. Daarin ver-
zochten wij het college de mogelijkheden te onderzoeken 
of ons openbaar groen - kwalitatief - op een natuurlijker 
manier kan worden ingericht en vroegen we om wijken te 
faciliteren bij kostenbesparende bewonersinitiatieven op 
het gebied van onderhoud van openbaar groen. 
Dat geldt ook voor onze motie over verduurzaming van het 
gemeentelijk vastgoed. Denk daarbij aan zonnepanelen en 
isolerende maatregelen om de energiekosten omlaag te 
brengen. Met de realisatie van PV-panelen op ’t Cour, de 
Cacaofabriek en een deel van het Stadskantoor is hiermee 
een goed begin gemaakt. 
 Tot slot, als raadslid (oppositie of coalitie) heb je de verant-
woordelijkheid om met een kritisch oog naar het college te 
kijken. Die verantwoordelijkheid nemen wij serieus, ook als 
dit niet de makkelijkste weg is. Zo stemden we om rede-
nen van milieu en natuurbehoud tegen het collegevoorstel 
over ‘de Ruit’ en stelden we onder andere kritische vra-
gen over bodemverontreiniging in de Goorloopzone. En in 
december hebben we het college van B&W bevraagd over 
vuurwerkoverlast. In het najaar zal GroenLinks hiervoor 
met een eigen initiatief komen. 

D66 
Stef Stevens

Het is alweer een jaar geleden 
dat ik gekozen ben in de ge-
meenteraad voor D66. Het was 
een jaar van vooral veel leren. 
Leren hoe de procedures lopen, 
inlezen van dossiers, wennen 
aan de snelheid van de raads-
vergadering en niet te vergeten 
hoe je tijd in te delen tussen 
je gewone werk en je werk als 
raadslid. Als je het goed wilt doen, en dat wil ik, gaan er 
vele uren inzitten. Fractie vergaderingen, achterbanover-

De politiek spreekt
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leg, commissievergaderingen, vergaderingen van de re-
kenkamer en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Al vrij snel heb ik mijn {maiden speech} (eerste speech) ge-
houden en heb ik een pleidooi gehouden voor meer open-
heid in sommige dossiers waar het college van vond dat er 
‘concurrentiegevoelige informatie’ in stond. Hoe kan je an-
ders een goede beslissing nemen als je niet beschikt over 
alle relevante informatie.
Wat mij zeer is bijgebleven is dat ik een motie heb inge-
diend voor het behoud van de loods. Helaas was mijn 
pleidooi voor dovemansoren. Ik kreeg geen steun van de 
andere partijen en Ik kan u vertellen dat dat een zeer leer-
zaam moment was. Gelukkig is er wel een oplossing geko-
men en is er nu een alternatieve locatie in gebruik.
Dit eerste jaar was een zeer leerzaam jaar waarin de basis 
is gelegd, om een nog volwaardiger raadslid te worden op 
wie u de komende jaren kunt rekenen.

CDA
Jan Roefs

Na gekozen te zijn in maart 
2014, ben ik in april benoemd 
tot voorzitter van de commissie 
Samenleving, nu de commissie 
Maatschappij. Het afgelopen 
jaar is in de commissie veel tijd 
en energie gestoken in de tran-
sities WMO/AWBZ en Jeugdzorg. 
Taken die voorheen door de 
rijksoverheid en provincie wer-
den uitgevoerd, behoren vanaf 1 
januari 2015 tot het takenpakket van de gemeenten. In de 
Peelregio hebben zes gemeenten de krachten gebundeld 
in Peel 6.1. In korte tijd moest beleid geformuleerd worden 
en samen met anderen een uitvoeringsorganisatie opge-
zet. De overdracht van taken naar de gemeente ging ge-
paard met een forse bezuiniging en dat heeft de nodige 
hoofdbrekens gekost. Op wijkniveau zijn via informatiebij-
eenkomsten de inwoners van de stad nader geïnformeerd 
en daarnaast kunt u via het telefoonnummer 14-0492 en/
of de website www.peel6.1.nl antwoord krijgen op uw vra-
gen of verzoeken. Ook ik ben benieuwd naar de uitwerking 
in de praktijk, dus bel of mail gerust. Het is belangrijk, dat 
we als gemeenteraad een vinger aan de pols houden.
Daarnaast heb ik zitting in voorheen de commissie Ruim-
telijk Fysiek, nu de commissie Omgeving. Daar wordt het 
ruimtelijk beleid van de gemeente besproken, alsmede 
infrastructuur en milieu. Ondanks de economische tegen-
wind wordt er nog gebouwd in de stad en is de gemeente 
volop bezig met de herstructurering van de Binnenstad 
en Helmond-West. Daar wordt momenteel de Kasteelhe-
renlaan aangelegd, om de doorstroming van het verkeer 
te verbeteren. Ten aanzien van de werkgelegenheid is er 
werk aan de winkel. We hebben op het BZOB, Hoogeind en 
Varenschut voldoende ruimte beschikbaar. Maar er vesti-
gen zich te weinig bedrijven in de stad, zodat het werk-

loosheidspercentage onaanvaardbaar hoog blijft. Aan de 
rand van Brandevoort is 30 hectare bedrijventerrein be-
schikbaar. Ook die snakt naar een invulling.
Ten aanzien van Brandevoort was de sloop van de loods 
nabij het sportpark een tegenvaller. Gelukkig is de loods 
aan de Diepenbroek een goed alternatief gebleken. Moge-
lijk ook voor de werkgroep senioren. Op en rond sportpark 
Brandevoort bruist het van de activiteiten. Op 6 maart is 
tijdens een receptie afscheid genomen van voorzitter Jan 
van Loon van de Stichting Sporten en Bewegen. De heer 
van Loon heeft zich de afgelopen jaren op onnavolgbare 
wijze ingezet om een en ander te realiseren. Jan, bedankt! 
Het sportpark wordt elke dag volop gebruikt door de voet-
balclub, de lopersgroep, beachvolleybal, de jeu-de-boules-
club et cetera. Zodanig zelfs, dat de grenzen van de ruim-
telijke mogelijkheden bereikt worden. Tijd voor actie, want 
de wijk blijft groeien!

VVD
Mygell Isselt

Politieke besluiten neem je nooit 
alleen. Op de vraag wat ik dus 
als raadslid bereikt heb afge-
lopen jaar, past dan ook alleen 
maar een bescheiden antwoord. 
Je doet dit met de gehele fractie, 
de leden en zelfs met de andere 
partijen. Ik kan wel zeggen waar 
ik me met name hard voor ge-
maakt heb en welke zaken bin-
nen onze gemeente mijn aandacht zullen blijven krijgen. 
Allereerst misschien een korte terugblik op het eerste jaar 
als raadslid. Je weg vinden binnen de regels, procedu-
res, maar vooral ook je mandaat is een lastig iets. Je wilt 
veel, maar als raadslid ben je toch ook veel met handen 
en voeten gebonden. Toch kun je wel je stempel drukken. 
Als partij en als individu. Zo is er een motie van mij on-
dersteund en aangenomen, waarin ik het college opdracht 
gaf zo spoedig mogelijk te beginnen met een brede com-
municatie over de transities van de drie decentralisaties. 
Dat duurde naar mijn mening te lang en was nog te veel 
gericht op alleen de afnemers van de zorg. Terwijl de zorg-
transities ons allemaal aangaan en er landelijk veel over 
te doen was. Ook heb ik er met mijn fractie voor kunnen 
zorgen dat het college de loods weer op de agenda zette 
en dat er met de Wijkraad en de gebruikers van de loods 
een alternatief gezocht werd. Ere wie ere toekomt. Het wa-
ren vooral de Wijkraad en de gebruikers van de loods, die 
dit voortvarend opgepakt hebben. Toch heeft de VVD daar 
ook zeker zijn steentje aan bij kunnen dragen. Komend jaar 
zal ik me vooral blijven bezighouden met de verdere uit-
voering van de transities en hoe de bezuinigingen verder 
vorm krijgen.
Maar ook zoiets als de uitbreiding van de tennisbanen van 
TV Carolus volg ik op de voet. Die mogen er onderhand wel 
komen.
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Telefoon 0492 57 90 90, info@compaen-wonen.nl  www.compaen-wonen.nl

Actief in Mierlo, Brandevoort, 
Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout

Maandag t/M vrijdag:  08.30 tot 22.00 uur
Zaterdag:    08.30 tot 17.00 uur

Openingstijden Op afspraak. tel: 06 454 184 26

Bandenreparatie: 
vanaf € 7,50

BandenOpslag ½ jaar  
+ 1 wissel€ 37,50

*  Prijzen zijn inclusief BTW, montage, balanceren, ventiel en verwijderingsbijdrage.  
andere bandenmaat? Neem dan contact met ons op voor onze extra scherpe prijzen.

Zomer-winterbanden wisselen  € 14,-
185/60/14 kuMhO sOlus kh17  € 55,-
195/65/15 pirelli CinturatO p1   € 68,-
205/55/16 MiChelin priMaCy   € 90,-

ZOMerBanden lenteaCtie

BandenvOOrt uw autOBandenspeCialist vOOr regiO BrandevOOrt, 
helMOnd, stiphOut, ’t hOut, MierlO en OMgeving.

Bandenvoort | Gerwenseweg 22A | 5708EK Helmond (Stiphout)
Tel: 06 454 184 26 | Email: info@bandenvoort.nl | www.bandenvoort.nl

nu: 
gratis 

uitleZen 
van uw 

Bandendruk
sensOren

ADVT-brandevoorterCour-175x126-V3.indd   1 15-02-15   16:41
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De Kunstkamer is een initiatief van de Wijkraad Brande-
voort en van Kunst in Brandevoort (KIB) en ook Werkgroep 
Historie Brandevoort heeft er een plekje. Vrijwilligers en 
sponsoren hebben de laatste tijd hard gewerkt om er een 
prachtig geheel van te maken. De Kunstkamer besteedt 
vooral aandacht aan kunst en educatie en geeft informatie 
over onze wijk. Elke drie maanden wisselt de tentoonstel-
ling en komt er nieuwe kunst van andere kunstenaars. De 
eerste periode zijn de vijf exposerende kunstenaars:

Gerrie-Jeanne Soethoudt schildert haar schilderijen met 
acrylverf. De vrouw is een geliefd onderwerp in haar schil-
derijen. 

Peti Verbroekken is begonnen met tekenen in haar jeugd, 
hierna is ze naar de Kunstacademie gegaan. Ze ontwerpt 
en maakt tot op heden zelf kleding en keramische beelden 
en objecten waarin ze deze passie verwerkt. 

Ook Paula Groote-Versteegen werkt met keramiek en 
maakt abstracte beelden in organische vormen. Vroeger 

schilderde ze vooral, maar ze ontdekte op een gegeven 
moment hoe leuk ze het vond om met keramiek te werken. 
Nu beeldhouwt ze vrouwen en menselijke aspecten 3-di-
mensionaal.

Anny Scheepers schildert sinds haar jeugd en heeft gestu-
deerd in Arendonk op de Academie der Schone Kunsten. 
Daarvoor hield ze zich bezig met aquarelschilderijen. Nu is 
ze experimenteel aan het schilderen in het Kunstkwartier.

Léon van der Zanden laat zich inspireren door de natuur 
en de mens, en maakt beelden van onder andere brons en 
keramiek. Hij is vaak in zijn atelier te vinden, waar hij zijn 
kunst ook exposeert.

Van beelden tot schilderijen, van brons tot acrylverf en van 
historie tot informatie over het heden van onze prachtige 
wijk, er is veel diversiteit te zien in de Kunstkamer. Dit kunt 
u dan ook bewonderen onder het genot van een kopje kof-
fie of thee. Iedereen is van harte welkom in de Kunstkamer 
op De Plaetse 77.

tekst: Janneke de Wit / foto: Vincent Knoops

Zaterdagmiddag 21 maart is de Kunstkamer in het centrum van Brandevoort ge-
opend. Nu is de Kunstkamer van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur 
en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur te bezoeken. In de Kunstkamer is werk te zien van 
kunstenaars uit Brandevoort en omgeving.

Kunst kijken 
in de Kunstkamer
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foto: Joost Meijer

Het stedenbouwkundig ontwerp van Brandevoort is vo-
rige maand in Londen bekroond met de INTBAU Excel-
lence Award. Het ontwerpersduo Rob Krier en Christoph 
Kohl ontving deze internationale prijs in de categorie ‘Best 
Urban Design Project’ tijdens het wereldcongres van het 
International Network for Traditional Building, Architecture 
and Urbanism. Onze wijk wordt internationaal gezien als 
het beste voorbeeld van de herleving van traditionele ste-
denbouw en architectuur. Een bouwstijl die sinds de jaren 
negentig in toenemende mate publieke waardering krijgt.

Typische Brabantse vestingstad
Brandevoort kenmerkt zich door een opzet die geïnspi-
reerd is op een typische Brabantse vestingstad met wonin-
gen in traditionele stijl. Daarbij zijn de gesloten bouwblok-
ken zodanig ontworpen, dat de bebouwing in dienst staat 
van de openbare ruimte. “Het ontwerp van Brandevoort 
onderscheidt zich doordat het op elegante wijze uitdruk-
king geeft aan zowel de sociale en publieke facetten als de 
individuele en private behoeften van de bewoners. Daar-
mee bouwt deze wijk voort op de sociale conventies en het 
gevoel van identiteit dat ook historische steden kenmerkt,” 
aldus de juryvoorzitter Michael Lykoudis, decaan van de 
faculteit Architectuur van de Universiteit van Notre Dame 
in de Verenigde Staten.

Koninklijke aandacht
De jury, bestaande uit bouwprofessionals en academici, 
reikte prijzen uit aan projecten die een voorbeeldrol ver-
vullen in de manier waarop traditionele bouwprincipes 
kunnen worden ingezet om een duurzame toekomst te 

bouwen. ZKH Prins Charles is patroon van INTBAU. “Tij-
dens de receptie heb ik kunnen spreken met de prins 
over de ontwikkelingen van Brandevoort,” vertelt winnaar 
Christoph Kohl enthousiast. 

Herleving traditionele stedenbouw
Het congres richtte zich op de rol die lokale tradities en erf-
goed spelen in totstandkoming van een vitale en duurza-
me stad. Via allerlei presentaties van projecten van over de 
hele wereld werd bepleit dat een belangrijk deel van deze 
rol bestaat uit het creëren van gebouwen en plekken die 
bijdragen aan de lokale identiteit en bovendien bewoners 
centraal stellen.  Dat een nieuwbouwproject als Brande-
voort in deze context een onderscheiding heeft gekregen, 
is een compliment voor het ontwerpteam van het mas-
terplan, Krier & Kohl Berlijn, stedenbouwkundig bureau 
Wissing, landschapsontwerp Paul van Beek landschappen 
BNT, Grontmij Eindhoven en het projectteam van de ge-
meente Helmond.
 
Wereldwijk netwerk
INTBAU, opgericht in 2000, richt zich op het promoten 
en bouwen van menswaardige gebouwen en plekken 
die in harmonie zijn met lokale bouwtradities. Wereld-
wijd heeft het netwerk zo’n 5000 leden in 22 landen, 
bestaande uit architecten, studenten, stedenbouwers, 
en ambachtslieden die zich verenigen in een gedeelde 
interesse voor traditionele bouw. Voor meer informa-
tie: facebook.com/intbau.nederland, www.intbau.org of  
www.intbau.org/report-on-world-congress/.

Brandevoort 
valt in de prijzen
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Sinds enige tijd is er een etage van een leeg winkelpand 
aan de parkeerplaats van Albert Heijn aan De Plaetse ge-
vuld met een groot schilderij. Twee bewoners van onze 
wijk hadden het idee gekregen om een wand te beschilde-
ren die onder andere dienst kon doen als achtergrond voor 
optredens tijdens Dickensnight. Verder was het de bedoe-
ling deze panelenwand te huur of te leen aan te bieden 
aan organisaties binnen de wijk die deze als decor kunnen 
gebruiken.
Maar als je de wand niet kunt laten zien, weet men ook niet 
wat je je daarbij voor moet stellen. De twee kunstenaars 
waren daarom blij dat zij van de beheerder van de winkels 
het aanbod kregen hun werk daar tentoon te stellen.

“Wanneer je vanuit de Biezenpoort De Veste verlaat en op 
het fietspad linksaf gaat, kom je na een paar honderd me-
ter een bushokje tegen, dat was de plaats van waaruit we 
de tekeningen hebben gemaakt die als voorbeeld dienden 
voor ons werk. Van elke gevel in de rij huizen hebben we 
foto’s gemaakt om zo een perfecte kopie te maken van de 
woningen. Na circa drie maanden in de parkeergarage ge-
schilderd te hebben, konden we tijdens Dickensnight ons 
kunstwerk door wethouder Frans Stienen laten onthullen,” 
aldus de twee amateurkunstenaars.
Indien er interesse is om deze panelenwand te lenen, kun 
je contact opnemen met Winnie Ewald en Jacques van As-
ten, j.asten4@chello.nl.

De sportieve fiets is populair. Veel mensen kopen vol en-
thousiasme een racefiets of mountainbike, maar komen er 
al gauw achter dat remmen, schakelen en in balans blijven 
op zo’n fiets wel iets anders is dan op een gewone fiets rij-
den. Om te voorkomen dat je enthousiasme wegebt en je 
fiets werkeloos in de schuur komt te staan, kun je nu deelne-
men aan Start2Bike. Een laagdrempelig trainingsprogramma 
waarbij je in vier trainingen meer controle over je fiets krijgt.

Techniek van het fietsen
Op zaterdag 11 april start TC Buitenlust 68 met Start2Bike, 
een trainingsprogramma van de wielersportbond NTFU 
waarbij startende fietsers onder begeleiding van ervaren 
instructeurs werken aan hun basistechniek op racefiets of 
mountainbike. In vier lessen van ongeveer drie uur leer je 
meer over remmen, schakelen, in een groep rijden, klimmen, 

dalen, bochtentechniek en nog veel meer. TC Buitenlust 68 
geeft deze cursus voor Helmond en omstreken en heeft een 
perfecte startlocatie in de wielerbaan aan de Nemerlaerhof 
70 in Helmond. De racefietsers beginnen op de wielerbaan 
en gaan daarna de weg op. Voor de mountainbikers ligt er 
rond de wielerbaan een mooi parcours. Zij kunnen daarna 
de bossen in, zoals de Bakelse Bossen of het Zandbos.

Nieuwe naam, dezelfde vaardigheden
Start2Bike is de nieuwe naam voor FietsFit, het programma 
waarmee TC Buitenlust 68 al jaren startende fietsers suc-
cesvol op weg hielp. Met een nieuwe, frisse naam en aan-
gepast programma hopen we een breder publiek te trekken. 
Heeft u interesse in dit trainingsprogramma of wil u meer 
informatie kijk dan op www.tcbuitenlust68.nl, daar staat 
een link naar de Start2Bike site. 

Zicht op Brandevoort

Start2Bike, in 4 trainingen beter op de fiets

Stichting Brandevoort in Actie, commissie Pasen organi-
seert op eerste Paasdag 5 april paaseieren zoeken. Het 
paaseieren zoeken is voor alle kinderen van Brandevoort 
tot en met groep 2.

Waar en hoe laat?
De paashaas verwacht jullie om 10.30 uur bij het Antonius-
bosje tegenover basisschool de Vendelier. Hier staat voor 
de kinderen tevens drinken en iets lekkers klaar.

Na het zoeken van de eieren worden deze verzameld in 
manden. Daarna worden de verrassingen en prijzen door 
de paashaas uitgedeeld aan de vinders van het gouden ei 
en de zilveren eieren. Einde om ongeveer 11.45 uur.

Inschrijven
Lever een briefje in met achternaam, aantal kinderen en 
hun leeftijd en of er sprake is van een chocoladeallergie en 
laat deze tegen betaling van €1,50 per kind, voorzien van 
een stempel op woensdag 1 april of vrijdag 3 april tussen 
18.30 en 20.30 uur op de Troymanshoeve 15 of Punders-
hoeve 7.

Belangrijk voor de ouders
Wij willen graag benadrukken dat er per kind maar een ou-
der mee kan zoeken! Bij slecht weer kunnen de kinderen op 
Eerste Paasdag op vertoon van het gestempelde formulier 
de paaseieren ophalen bij de paashaas van 10.30 tot 11.45 
uur in ’t BrandPunt

Paaseieren zoeken
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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

Konijnen vaccinaties 
van 13 april tm 17 april € 28,50 € 38,50

In de maanden maart 
en april een gratis Senior 
Check inclusief urinetest 

en 10% korting op 
bloedonderzoek  

Alles voor de
oudere hond

Flexadin smakelijk 

supplement voor 

honden met 

gewrichtsklachten:

 nu 1+1 gratis* 
Probeer nu de 
eerste maand 
Royal Canin 

Senior voer met 
50% korting

*Deze actie is geldig

 in de maanden maart 

en april 

Bistro Ter Plaetse  de Plaetse 1  5708ZK  HELMOND  T:0492-661568   www.terplaetse.nl 

Bistro ter Plaetse 't beste vlees restaurant van Helmond

. 

.

 

 

3 gangen keuzenmenu
Woensdag t/m donderdag €19,50 vrijdag t/m zondag €22,50

Carpaccio van MRIJ Parmezaansekaas, rucola, truffelmayonaise, zongedroogde tomaatjes

Of

Verliefde garnalen deze garnalen sissen nog als ze aan tafel worden geserveerd met knoflook 

***

Ribeye van de green egg 

20 dagen gerijpte ribeye uit onze rijpingskast met de keuze uit kruidenboter/ portsaus of champignons
Of

Zeemansliefde rode mulfilet, green shell mosselen , gamba's gegaard met citroen en gepofte tomaatjes

***

Chocolade creatie Chocolademousse, ijs, spongecake, crumble

Of

Koffie of thee met huisgemaakte zoetigheden 

Op alle tegelvloeren uit
onze showroom,

bestelling in de maand
april: 30% korting

Vanaf 40 m2

April

vloerenmaand
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BenB  april 2015 aanbieding 30%  Brandevoorter 173 x 63 © Gazet.pdf   1   9-3-2015   19:52:47
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Lever je kunstwerkje 
voor 17 april in op Oud 

Brandevoort 10, on-
der vermelding van je 

naam, adres en leeftijd.

Tip voor het inkleuren:
Download de kleur-

plaat en print hem uit. 
Het papier is namelijk 

te glad om fijn te kun-
nen kleuren. Plak liever 

geen stickers, glitters 
en ander leuks (diks) 

op de kleurplaat.

Inzendingen worden 
niet geretourneerd.

De prijzen worden 
aangeboden door:

Medevoort 23
5707 DD Helmond

Telefoon: 0492 536 643

Wat kun je winnen?
Een toegangskaart voor 

de indoor speeltuin  
Billy Barn (geschikt voor 
kinderen t/m ca. 8 jaar)

Kinderpagina
Naam:
adres:   postcode:
leeftijd: jaar jongen/meisje

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:
 
Froukje van der Stelt 8 jaar
Alain Isselt 9 jaar
Jasper de Kort 6 jaar
 
De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd.
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Puzzel
De februaripuzzel is gewonnen door R. Koning. Gefeliciteerd! De oplossing was: 681253

Collecteren voor een goed doel. Diverse vrijwilligers lopen 
de komende maanden weer in onze wijk om geld in te za-
melen voor onder andere het Reumafonds, de Nederland-
se Hartstichting of het Rode Kruis. Soms zijn het studenten 
die een machtiging vragen voor een maatschappelijk doel. 
Vaak zijn het toch Brandevoorters die met de collectebus 
langs onze deuren komen. En, de meesten van ons geven 
graag een bijdrage. Het geeft jezelf toch een goed gevoel 
en je dient daarnaast ook een goed doel. Maar soms gaat 
het mis. Blijk je gewoon geld te hebben gegeven aan een 
nepcollectant. Iemand die zijn eigen zakken vult! Dan zit je 
toch even te balen! 

Stroopwafels voor ideëel doel
Eind februari hoorden we via (sociale) media dat er in de 
wijk nepcollectanten rondliepen. Zo werden er Disney-
kaarten aangeboden en liepen er twee jongens uit Gouda 
met ieder een doos stroopwafels om die te verkopen voor 
een goed doel. Het bedrag dat ze vroegen was behoorlijk 
en ook hun optreden gaf bij verschillende wijkbewoners 

een onaangenaam gevoel. De politie kreeg diezelfde dag 
verschillende meldingen, waardoor deze jongens staande 
konden worden gehouden. Zij konden zich niet legitimeren 
en bleken ook geen vergunning te hebben voor het col-
lecteren. Reden voor de politie om dit tweetal op te pakken 
wegens oplichting. 

Bij twijfel direct bellen
Voor een openbare inzameling van geld, diensten of goe-
deren, waarbij de collectant aangeeft of de indruk wekt dat 
de opbrengst geheel of gedeeltelijk voor een liefdadig/ide-
eel doel is, is een vergunning nodig. Twijfel je of de collecte 
legaal is of dat het geld echt wel besteed wordt aan het 
doel, vraag dan gerust om de vergunning en legitimatie. 
Maar let op, alleen een pasje met een naam en een pasfoto 
zegt niet of de collecte legaal is. Vaak is er niets aan de 
hand, maar vertrouw je het niet, bel dan direct de politie 
via 0900 8844. 
Er zijn inmiddels diverse stickers te verkrijgen die je bij je 
voordeur kunt plakken. Hiermee geef je aan dat je geen 
collectanten aan je deur wilt. Zo voorkom je dat je nepcol-
lectanten aan je deur krijgt. Jammer alleen dat goedwil-
lende collectanten, die in hun vrije tijd collecteren voor een 
goed doel, ook je deur voorbij lopen. 

Collecterooster
Een overzicht van collectes is te vinden op: http://www.cbf.
nl/collecterooster/. Helaas is deze lijst niet volledig. Bin-
nenkort zal er ook een collecterooster op de website van 
de gemeente Helmond worden gepubliceerd.

Tip: wees gewoon alert
Bij navraag blijkt dat er de afgelopen weken geen meldin-
gen meer zijn geweest bij de politie rondom nepcollectan-
ten in onze wijk. Blijf dus gewoon geven aan de diverse 
vrijwilligers die met de juiste bedoelingen geld inzamelen. 
Laat hen niet de dupe worden van deze neppers!

Onrust door nepcollectanten
tekst: Patricia Teuns



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.

3 april uiterste inleverdatum kopij nummer 4. 24 april distributie nummer 4.
8 mei uiterste inleverdatum kopij nummer 5. 29 mei distributie nummer 5.

Brandjes
De Zonnesteen organiseert op zaterdag 11 april van 9.30 tot 
11.00 uur een babyartikelen- kinderkleding- en speelgoed-
beurs in wijkgebouw de Zonnesteen, Rijnlaan 91, Brouwhuis.

Nationaal MS Fonds zoekt collecte-coördinator
Het Nationaal MS Fonds zoekt een extra coördina-
tor in Helmond voor de collecteweek van 23 tot en 
met 28 november. Info: Pamela Zaat, 010 - 59 19 83 9,  
pamela@nationaalmsfonds.nl of www.nationaalmsfonds.nl.

Kledingbeurs zaterdag 11 april 2015 van 10.00-13.00 uur. 
2e Handskleding verkoop voor volwassenen en kinderkle-

ding! Wijkhuis ’t Brandpunt - Biezenlaan 29 Helmond. Wil 
jij van je kleding af? Wij zamelen ook kleding in en verko-
pen deze voor het goede doel. De opbrengst is voor Brand 
d’Huzes!! Voor meer informatie:  lishaprincen@gmail.com

Speciaal voor  leerlingen van groep 4 en 5 organiseert Fan-
fare Unitas drie proeflessen slagwerk,  bugel en trompet. 
De kosten bedragen E10,-. We starten in mei, inschrijven 
kan tot 20 april. De lessen worden in overleg op maandag 
ingepland en worden door een docent van het Kunstkwar-
tier in de Geseldonk gegeven. Interesse? Mail je naam, leef-
tijd en telefoonnummer naar: j.schijndel8@outlook.com.

Na het grandioze succes van de eerste pubquiz, met ze-
ventien teams en ruim zestig deelnemers, kondigen we op 
veler verzoek de volgende pubquiz aan. Deze is op vrijdag 
1 mei 2015 om 20.15 uur in ’t BrandPunt. Teams van maxi-
maal vier personen strijden om de eeuwige roem. Aanmel-
den kan de avond zelf tot 20.00 uur. De kosten zijn €1,- per 
persoon. Trommel je vrienden, familie, kennissen, nerds en 

andere slimmeriken op en schrijf je in voor een super ge-
zellige en spannende avond. Ten overvloede: mobieltjes, 
internet en ‘hulptroepen’ zijn verboden! Vanaf 18 april ligt 
op de leestafel in ’t BrandPunt een lijst waar jij je team kunt 
aanmelden. Betaling kan op de avond zelf!

De organisatie: Ankie, Tim en Wil

Pubquiz



Schutsboom 27 • HelmondVraagprijs € 425.000,-- k.k.

Lisvoort 4 • HelmondVraagprijs € 259.000,-- k.k.

Schutsboom 33 • HelmondVraagprijs € 499.000,-- k.k.

Kopersteeg 11 • HelmondVraagprijs € 248.000,-- k.k.

Teunishoeve 5 • HelmondVraagprijs € 445.000,-- k.k.

Kopersteeg 6 • HelmondVraagprijs € 249.000,-- k.k.

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

Compleet vernieuwde website!

Wij zijn ontzettend trots op onze compleet vernieuwde website www.woonplezier.nl.

Mede dankzij Kees Van Langen (video) en Danielle Verbeek (foto’s) ziet onze site er top uit. 
Bekijk onze video en maak zo alvast kennis met ons en ons team! Verder kunt u ook kijken 
voor interessant aanbod en onze unieke manier van werken.

Elke maand slagen wij er weer in om een flink aantal woningen te verkopen.

Overweegt u ook de volgende stap? Neem dan gerust contact met ons op!

Ruud Hesen, Makelaar

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

Verkocht binnen 1 week! 

VERKOCHT!

VERKOCHT!


