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Andrew Lloyd Webbers Cats beleefde in 1981 zijn wereldpremière in 
Londen en was daar tot en met 2002 onafgebroken te zien. De musical 
groeide uit tot een waar fenomeen. In De Helmondse versie spelt Niek 
de Groot Ghiselbert Smit, een kat uit onze wijk die wel van eten en drin-
ken houdt.
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ken. Er is weer een nieuwe expositie geopend en er zijn ook activiteiten 
voor kinderen gepland. In april komt Zeefje Zeemeermin de kinderen 
verhalen vertellen.
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Rob de Waard, vestigingsmanager bij Van Udenhout Helmond, loopt 
graag hard. Hij deed al mee met de Dam-tot-Damloop en de halve ma-
rathon van Eindhoven, maar loopt ook graag het Rondje Brandevoort. 
Importeur PON gaat ook de Brandevoort Loop ondersteunen.
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Ride4Kids ondersteunt diverse onderzoeken die gericht zijn op verbe-
tering van de kwaliteit van leven van kinderen met een energiestofwis-
selingsziekte. Deze stichting organiseert ook de Pyreneeën Challenge. 
Foto’s van dit evenement zijn te zien in het Gezondheidscentrum
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Op mijn dagelijkse fietstochten door Helmond en Peelland kom ik ook 
regelmatig door Brandevoort om te genieten van de prachtige archi-
tectuur van de wijk en speciaal van de bebouwing in De Veste met zijn 
steegjes, de fraaie hoogbouw, de waterlopen, de Markthal, enzovoort. 
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tekst: Cora Brouwer / foto: Rianne van Lierop

Redactioneel

Beste lezers, beste wijkgenoten,

Op deze plek bent u gewend een algemeen in-
leidend verhaal van de redactie te lezen. In deze 
editie van de BC richt ik me even persoonlijk tot 
u. Ik neem afscheid van de BC. Na negen jaar 
mijn steentje te hebben bijgedragen aan de 
Brandevoorter Courant is het nu tijd voor iets 
anders. Ik neem afscheid van een prachtig blad, 
dat ik altijd vol trots aan de wijk en de ‘buiten-
wereld’ heb gepresenteerd en de laatste paar 
jaar als hoofdredacteur heb mogen vertegen-
woordigen. Ik ben trots dat ik heb mogen mee-
werken aan een magazine dat zijn gelijke niet 
kent onder de wijkbladen in Nederland. Een his-
torisch document ook, dat al meer dan vijftien 
jaar nauwgezet heeft gedocumenteerd hoe een 
nieuwe wijk, een nieuwe gemeenschap, zich 
heeft ontwikkeld en dat nog steeds doet. Vaak 
vanuit een heel positief standpunt - volgens 
sommigen zelfs ietsje te positief - en af en toe 
kritisch, niet in de laatste plaats dankzij bijdra-
gen van onze lezers. Die lezers, en de hele Bran-
devoorter gemeenschap zijn de bestaansgrond 
van ons magazine. Ik wil hierbij dan ook de hoop 
uitspreken dat de betrokkenheid van de wijk bij 
het blad, ‘ons krantje’, in de toekomst onvermin-
derd groot blijft.

Nieuwe dingen dus. Wat dat nieuwe precies zal 
zijn, zal de nabije toekomst leren. Want dat ik me 
maatschappelijk zal blijven inzetten, staat voor 
mij als een paal boven water. Misschien in de 
wijk, misschien erbuiten.

Een krant of magazine heeft een ‘gezicht’, een 
aanspreekpunt nodig. Gelukkig wil Giel Polle-
mans mijn taken ad interim overnemen. Daar-
voor ben ik - en met mij het hele team van de 
Brandevoorter Courant - hem dankbaar. Na de 
zomer zal er een nieuwe hoofdredacteur zijn. Ik 
hoop dat de wijk hem of haar net zo hartelijk zal 
ontvangen als ik destijds ontvangen ben.

We lopen elkaar vast nog wel eens tegen het lijf. 
Tot dan!
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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

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

Electro World is onderdeel van

ELECTROWORLD.NL

Apparaat kapot?
Wij repareren,

ook als u het niet bij
ons heeft gekocht!

Kom naar Electro World voor de beste reparatie.
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tekst: Erik Wishaupt / foto: Rob Weyers

10 april

Kids Adventure Trail

Wandelen is keileuk als je meedoet aan de Kids Adventure 
Trail. Want dan gaat het om speurwerk, schatzoeken, puz-
zelen en avontuur. Je kunt een gps-apparaat uitproberen 
en zien hoe leuk geocaching kan zijn. De trail is er voor alle 
kinderen van de basisschool. Samen met andere kids en 
vader en/of moeder gaan jullie op pad. Halverwege is een 
pauze op de blokhut van de Scouting en bij het knappe-
rend houtvuur liggen de marshmallows klaar om te roos-
teren. Na wat eten en drinken gaat de tocht verder en aan 
het eind wacht nog een verrassing.

Pleisterplaats voor wandelaars in de Brandnetel
Tegelijk is er ook de tiende Adventure Store wandeltocht. 
Deze jubileumuitvoering belooft een groots evenement te 
worden waarvoor wandelaars van heinde en verre komen 
om bijvoorbeeld hun oefenkilometers te lopen voor de 
honderdste vierdaagse van Nijmegen. Alle wandelaars ko-
men langs bij de blokhut van Scouting Brandevoort. Daar 
kunnen ze profiteren van eten en drinken tegen een kleine 
vergoeding.

Door de oudste jeugdleden
Dit jaar is het de derde keer dat de oudste jeugdleden van 

Scouting Brandevoort aan de slag gaan om middels dit eve-
nement een aanvulling te verwerven op hun kamp-budget.

Sinds de oprichting in 2001, inderdaad, dit jaar vijftien jaar 
geleden, beleeft de Scouting in deze relatief jonge wijk nog 
steeds mijlpalen. Zo was het voor de ontwikkeling van de 
Scouting een belangrijk moment toen de eerste jeugdle-
den zelf een rol gingen nemen als leiding. Ook het opstar-
ten van de oudste speltak vorig jaar was zo’n belangrijk 
moment. Voor zowel de groep als de leden zelf zijn dit 
spannende momenten, want hoe pak je het aan?
Ook de oudste jeugdleden moeten een omgeving vinden 
in lijn met de visie van Scouting. Dat betekent naast team-
work en outdooractiviteiten ook dat ze hun eigen uitda-
gingen vinden en een bijdrage leveren aan hun omgeving. 
Dat doen ze vooral zelf, maar ze mogen ondersteuning 
verwachten van de vereniging. In dat licht wordt een ac-
tiviteit als op 10 april georganiseerd. En waar bij aanvang 
de regie vooral bij de ondersteunende vrijwilligers, de Plus-
scouts ligt, zou dit een traditie kunnen worden die jeugdle-
den steeds meer zelf gaan dragen.
Meedoen met de Kids Adventure Trail? Kijk op de website: 
www.kidsadventuretrail.nl.



6

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

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

Haarstudio Ciseaux
- Dames - Heren - Kinderen -

Balsbeemden 6
5706 ND  Helmond

Brandevoort
06 - 295 589 40

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

De Opticien van Stiphout
voor brillen en contactlenzen 

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.

• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

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

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

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

Welkom aan alle nieuwe 

Wij hebben enorm veel zin 
om samen te werken
 aan jouw toekomst!

leerlingen uit Brandevoort!

onderwijs in verbinding met de omgeving

Grote Bos 2 - Geldrop / info@strabrecht.nl / strabrecht.nl
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Adventure store is zondag 10 april voor de tiende keer 
gastheer en tevens start- en finishlocatie van de Adven-
ture Store wandeltocht en de derde Kids Adventure Trial. 
Wat tien jaar geleden begon als een traktatie aan de wan-
delklanten, is inmiddels uitgegroeid tot een regionaal wan-
delevenement.

De tiende wandeltocht is een echte jubileumuitvoering. 
Met afstanden van vijf tot en met vijftig kilometer kunt u 
alle kanten uit. Zeker de vijftig kilometer is voor de uitda-
gende wandelaar een fantastische ervaring. De bekende 
Bouwer Jan Vogelsangs-route staat bekend als de zeer 
goed uitgepijlde route met veel variatie aan landschappen. 
De totaal vernieuwde wandelroutes gaan door het buiten-
gebied van Helmond en hebben diverse mooie rustpau-
zeplekken. Op de start en finish zullen tal van activiteiten 
voor de wandelaars plaatsvinden. U vindt er gratis koffie 
of thee en limonade en een lekker plakje cake. Vooraf aan-
melden is niet nodig, u kunt zich op de dag zelf in de winkel 
inschrijven. Er zijn ook diverse specialisten aanwezig die u 
geheel gratis en vrijblijvend infomeren over alle belangrijke 
zaken betreffende de wandelsport.

Deelnemende specialisten
Laat u door Marcel Mol adviseren over wandelschoenen, 

de verschillende mogelijke pasvormen, de maakwijze van 
een schoen en laat gelijk uw schoen gratis onderhouden in 
het Hanwag onderhoudsstation.

Wim van Beek (bekend van tv) is de sokken en ondergoed-
specialist, ideaal voor de wandelaar. Test gratis de wandel-
sokken uit tijdens de wandeltocht en overtuig uzelf van de 
kwaliteit en functionaliteit.

Ted Holland laat u graag de functionele wandel- en out-
doorkleding zien en kan u deskundig en persoonlijk advi-
seren. Sneldrogend, lichtgewicht en UV-werend zijn eigen-
schappen die de kleding bij uitstek geschikt maken voor de 
wandelaar.

Last van uw voeten of benen, met rennen, lopen of staan? 
Een podotherapeut verzorgt een gratis spreekuur in de 
winkel tijdens de wandeltocht. 
Maak kennis met een gediplomeerd medisch pedicure. Er 
wordt u een breed scala aan gespecialiseerde voetbehan-
delingen zowel op medisch als cosmetisch gebied getoond.
Voel je fitter en beter met het juiste voedings- en gezond-
heidsadvies. Meet gratis je kracht en fitheid en ontvang 
advies van een Master sportfysiotherapeut en Oefenthe-
rapeut.

Wandel ook mee
met de tiende Adventure Store wandeltocht!

Wil jij je kleding ook verkopen? Meld je dan nu aan. Kosten 
per tafel zijn €5,- (maximaal twee tafels per persoon) en 
per kledingrek €2,50. Vol is vol.

Aanmelden bij Lisha of Geertje: lishaprincen@gmail.com 
of geertje_de_ruiter@hotmail.com, of bel naar: 06 557 517 
788. Wil je niet zelf verkopen, maar wel van je kleding af? 
Wij zamelen ook kleding in en de opbrengst gaat naar de 
stichting Health for Nepal.

Tweedehands
(kinder-)kledingbeurs 
op zaterdag 9 april
in ’t BrandPunt
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  WWW.VDHTIMMERWERKEN.NL - TELEFOON: 06-50514856 / 0492-514497
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Diversiteit
Zo kregen we te horen dat de Ecozone uit veldjes op ver-
schillende hoogte bestaat. Sommige zijn drassig waardoor 
er een variëteit in de begroeiing is ontstaan. Ook hebben 
ze verschillende functies: sommige dienen voor opvang 
van (regen)water, andere voor bomen en planten en er zijn 
recreatieveldjes.
De Ecozone sluit aan bij de belangrijkste ecologische ver-
bindingen in het gebied: de Schootenseloop, die de bos-
sen rond Mierlo en het Eindhovens kanaal met het noor-
delijk gelegen Coovels Bosch verbindt is onderdeel van de 
Goorloopzone en stroomt door het natste deel van Bran-
devoort. 
De grond is zeer voedselrijk omdat er vroeger in Brande-
voort veel intensieve landbouw plaatsvond. Bij de inrich-
ting en het beheer van het gebied moet hiermee rekening 
worden gehouden: voor een deel gaan deze voedingsstof-
fen met de waterstroom mee naar de Ecozone met een 
overvloedige plantengroei tot gevolg. Het onderhoud is 
daarom aanvankelijk intensief geweest, opdat het water 

bleef doorstromen. Door de oevers en hoofdwaterwegen 
regelmatig te maaien en het maaisel af te voeren wordt 
de hoeveelheid voedingsstoffen minder en kan er een sta-
biele vegetatie ontstaan. Het resultaat is een kruiden- en 
bloemrijke berm. 

Beeld van de seizoenen
De film was een geslaagde weergave van hoe de natuur 
zich gedurende het jaar ontwikkelt, en nam de toeschou-
wers mee van het ene naar het andere seizoen. Niet alleen 
de in het oog lopende dieren en planten kwamen ruim-
schoots aan bod, maar ook kleiner grut als torretjes, libel-
les, vlinders en lieveheersbeestjes.

Zondagmiddag zat de grote zaal van ’t BrandPunt hele-
maal vol, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle ge-
interesseerden uit de wijk (en wellicht van daarbuiten) de 
filmvoorstelling hebben kunnen bijwonen. Wellicht kan 
daarom de film in de toekomst nog eens of misschien 
meerdere keren getoond worden aan belangstellenden. 

Film toont alle seizoenen
Fraaie beelden van de natuur vlak bij huis. Daar zat de Natuurfilm Brandevoort vol 
mee. De middag werd ingezet door een optreden van Brand New Voices en daarna 
werd de film geïntroduceerd door filmer Erwin Peek. Hij had de Ecozone tot onder-
werp van zijn rolprent genomen en gaf een kort overzicht van het ontstaan ervan 
en hoe het er nu uitziet. Voor velen een eye opener, want wie is nu bekend met de 
gedachte achter het opzetten van een ecologische zone in de wijk?

foto: Erwin Peek
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Dier en Dokter Helmond   
Boerhaavelaan 66 
T. 0492 - 540 953
Ma.-Wo.-Vr. 9.00-18.00 uur,
Di.-Do. 9.00-19.00 uur

Dier en Dokter Mierlo   
Geldropseweg 8a
T. 0492 - 599 559
Ma.-Wo.-Vr. 9.00-19.00 uur,
Di.-Do. 9.00-18.00 uur,
Za. 9.00-12.00 uur

E. info@dier-en-dokter.nl
www.dier-en-dokter.nl
(Behandeling op afspraak)

Satiety challenge,gezond afvallen onder professionele begeleiding. Bij iedere afspraak ontvangt 
u een leuke attentie!

In de maanden 
maart en april 
25% korting op 

een castratie van 
uw poes of kater.
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K

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

Lauwerstraat 22  |  5708 XG Helmond  |  Tel.: 06 - 25 00 65 51  |  E-mail: info@lesdirect.nl  |  www.lesdirect.nl

Druk met je studie of baan, en tóch snel jouw rijbewijs halen?!
Enkele voordelenBij LesDirect maken we samen een op maat 

gesneden lesschema dat past in jouw studie- 
of werkrooster. Je kunt je rijbewijs daardoor 
al in 4 weken halen. Een rijopleiding in 8, 12 of 
16 weken behoort ook tot de mogelijkheden. 
Tóch snel je rijbewijs, maar met meer flexibi-
liteit.

Natuurlijk is het ook mogelijk om losse auto-
rijlessen te volgen.

• Persoonlijke aanpak
• Instructrice met ruim 12 jaar ervaring
• Hoog slagingspercentage!
• Duidelijke en gestructureerde rijlessen
• Nooit meer lessen dan nodig is
• Ervaring met rij-angst, faalangst, autisme en
 ADHD
• Scherpe tarieven
• Herexamen garantie

Bij inlevering van deze advertentie GRATIS complete online theorie opleiding mét slagingsgarantie!
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Maandelijks komen Senioren Brandevoort bij elkaar voor 
hun maandelijkse bijeenkomst. In februari zijn diverse aan-
dachtspunten de revue gepasseerd. We zijn recent bena-
derd door Senioren 55 uit Meerhoven die samen met een 
exploitant van commercieel vastgoed Het Plein (voorheen 
de Kunstkamer) in Brandevoort wil bekijken. Mogelijk dat 
men middels deze toepassing het gebruik van leegstaand 
vastgoed in Meerhoven wil kopiëren.

Huisvesting
We starten een discussiegroep met betrekking tot huis-
vesting van verschillende leeft ijdsgroepen. Gedacht wordt 
aan senioren en jongere stellen met en zonder kinderen. Er 
wordt gekeken naar de mogelijkheden van appartementen 
in verschillende grootte en uitvoering. Wie hierin interesse 
heeft  en mee wil doen kan zich melden op info@senioren-
brandevoort.nl.

Koffi  eochtend
De recent opgestarte koffi  eochtend voor geïnteresseerden 
in het Palladium heeft  een goede start gehad en blijkt dui-
delijk in een behoeft e te voorzien; er beginnen zich leuke 
en zinvolle contacten te vormen. Wie zin heeft  is welkom. 

Informatie over de wijk
Het merendeel van de rondleiders is afkomstig uit de Se-
niorengroep en er werd dus gekeken naar opgedane er-
varingen uit het afgelopen jaar en werden plannen en 
aanpassingen voor de komende periode besproken. De 

verplaatsing van de Kunstkamer naar Het Plein biedt door 
de grotere beschikbare ruimte, uitrusting en inrichting 
mogelijkheden om historie en informatie van en over de 
wijk nog beter voor het voetlicht te brengen. De vrijwilli-
gers die in Het Plein bezoekers te woord staan, zullen door 
Giel Pollemans worden bijgepraat over de historische we-
tenswaardigheden van Brandevoort. Ook zal er aandacht 
worden besteed aan de informatie over de wijk zoals eve-
nementen, de verenigingen en commissies. 

Gemeentepolitiek
Vervolgens is de bijeenkomst met Ouderenappel uit Eind-
hoven nogmaals besproken en vanuit de senioren bestaat 
duidelijk de wens om in het komende jaar meer informatie 
te krijgen over de politieke aangelegenheden in Helmond. 
Zeker waar in de afgelopen jaren veel is veranderd op di-
verse terreinen is er behoeft e aan duidelijke uitleg. De po-
litieke partijen zullen worden benaderd om nadere toelich-
ting te geven. 

Seniorenraad
Verder werd in grote lijnen de stand van zaken rondom de 
Seniorenraad geschetst die het afgelopen jaar is opge-
houden te bestaan. In de komende maanden zal een en 
ander zijn beslag krijgen. De Ouderenbonden in Helmond 
zijn momenteel bezig met het opzetten van een Stichting 
die de taken van de Seniorenraad zal voortzetten. Hierover 
dient uiteraard nog nader met de gemeente Helmond te 
worden overlegd en afgestemd.

Senioren Brandevoort
tekst: Holke Flapper

Iedereen heeft  wel een printer in huis, maar de vraag is 
altijd waar je met de lege inktcartridges naar toe moet. Is 
het chemisch afval of mag het in de grijze container? Sinds 
kort is het mogelijk om lege inktcartridges in te zamelen 
voor Stichting Helmond San Marcos.
Wij zijn een samenwerking aangegaan met een bedrijf 
dat lege cartridges inzamelt en deze via een nauwgezet 
proces geschikt maakt voor hergebruik. Voor elke ingele-
verde cartridge ontvangen wij een kleine vergoeding, die 
wij kunnen gebruiken voor onze projecten in San Marcos, 
Nicaragua.Dit zijn onder andere het inzetten van leermid-
delen voor kinderen die niet zo goed mee kunnen komen 
op school en het onderhoud van ouderopvanghuis Hori-
zonte. Op verschillende locaties in Helmond zijn inzamel-
boxen te vinden waarin u de lege inktcartridges kunt ach-
terlaten. In de Brandevoort staat deze in het voorportaal 

van ’t BrandPunt. Wij zijn nog op zoek naar extra locaties 
in Brandevoort. Mogen wij een inzamelbox op uw locatie 
neerzetten? Neem dan contact met ons op via het volgen-
de e-mailadres: nieuwsbrief@helmond-sanmarcos.nl.

Inktcartridges inzamelen
voor Stichting Helmond San Marcos
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Ghiselbert Smit, gespeeld door Niek de Groot, is een kat 
uit onze wijk die wel van eten en drinken houdt. Hij struint 
in de Nederlandstalige versie van Cats Helmondse restau-
rants af op zoek naar lekkere hapjes. Stichting Musicals in 
Helmond heeft bij de Nederlandse hertaling bewust een 
aantal verwijzingen naar Helmond gemaakt. Bij een scène 
met een ‘spoorwegkat’ komt ook station Brandevoort even 
voorbij. “Er speelt ook een aantal Brandevoorters mee in 
het orkest, Angelique Pronk heeft de rol van poes Etcetera, 
Dorothé van der Wegen speelt Mijlenschrok en backing vo-
caliste Joyce Pennekamp woont ook in Brandevoort,” ver-
telt bestuurslid Bianca Eckert.

Cats de musical
Andrew Lloyd Webbers Cats beleefde in 1981 zijn wereld-
première in Londen en was daar tot en met 2002 onafge-
broken te zien. De musical, gebaseerd op T.S. Eliots be-
roemde gedichtenbundel Old Possum’s Book of Practical 
Cats, groeide uit tot een waar fenomeen. Wereldwijd be-
zochten meer dan vijftig miljoen mensen in driehonderd 
verschillende steden in zesentwintig landen de musical.
De Nederlandse première van Cats, in de vertaling van 
Gerrit Komrij, vond plaats in 1987 in Theater Carré in Am-
sterdam, waar het werd uitgebracht door Stichting Carré 
Theaterproducties, ter gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan van het theater. Het was de opstap voor vele nu 
bekende artiesten, zoals musicalsterren Pia Douwes, Fred 
Butter en Stanley Burleson, zangeres Ruth Jacott, opera-
zanger Peter Bording, presentatrice Corine Boon en actrice 
Marjolein Keuning. Het verhaal vertelt dat eens per jaar de 
katten bijeenkomen om met dans en zang hun Jubikelbal 
te vieren. Diep in de nacht zal één kat uitverkoren worden 
om naar de Ionosfeer op te stijgen en een nieuw kattenle-
ven te beginnen. Wie zou het dit jaar zijn?
Bekende nummers uit Cats zijn Skimbleshanks en The 
Rum Tum Tugger en het ontroerende Memory. De musical 
is dynamisch, komisch en soms tragisch, maar kent uitein-
delijk een mooi einde.

Cats in Helmond
Initiatiefnemer, voorzitter en productieleider Marcel Strij-
bosch licht toe hoe hij in september 2011 startte: “Stichting 
Musicals in Helmond biedt een podium aan lokaal en regio-
naal muziektheatertalent. Zo moet het voor getalenteerde 
mensen vanzelfsprekend worden dat zij niet buiten hun 
regio hoeven te zoeken naar leuke projecten met goede 
begeleiding. Daarnaast willen we ook graag het publiek 
van Helmond en omstreken laten genieten van talent van 
eigen bodem in mooie musicalklassiekers. Na het succes 
van Dracula’s Vloek kozen we voor onze tweede productie 

Cats. Deze West End- en Broadwayshow trekt al meer dan 
vijfendertig jaar volle zalen. Het is een ontroerend stuk dat 
voor al onze deelnemers veel uitdaging en ook heel veel 
plezier bij het instuderen zorgt.”

Brand Speelhuis
Dracula’s vloek werd bijna een echte vloek voor het en-
semble, vertelt Marcel. “In december 2011 kregen we het 
contract dat we in 2012 met Halloween de musical zou-
den gaan opvoeren in het Speelhuis. Dezelfde dag ging het 
theater in rook op. Gelukkig konden we uitwijken naar het 
CC Martien van Doorne in Deurne. We werden daar gastvrij 
onthaald, maar moesten de uitvoeringen verplaatsen naar 
april 2013. Het is toch wel fijn om dit jaar wel in thuisba-
sis Helmond te kunnen optreden. Het nieuwe Speelhuis is 
fraai en heeft een prima akoestiek.”

Repeteren als professionals
Regisseur Maarten Thijssen geeft aan dat alles min of 
meer in de grondverf staat. “Zaterdag 12 maart starten we 
met de eerste grote doorloop, zoals wij dat noemen. Het 
zestienkoppig orkest, de cast van zesentwintig spelers en 
speelsters en drie backing vocalisten repeteren de laatste 
twee maanden voorafgaand aan de voorstellingen vrijwel 
altijd samen. Het is een groot en divers gezelschap.” 
De mensen worden zorgvuldig uitgekozen. De vier be-
stuursleden met wie ik praat, geven vrijwel gelijktijdig aan 
dat de audities ook zo eerlijk mogelijk gebeuren. “Als er 
zich familieleden of vrienden aanmelden dan worden die 
beoordeeld door de mensen voor wie de auditanten nieuw 
zijn; we willen daarin rechtvaardig en eerlijk handelen en 
gelukkig heeft dat ook nooit vervelende situaties opgele-
verd,” aldus een glunderende regisseur. De cast steekt veel 
tijd in de repetities. “Vanaf september 2015 tot en met de 
voorstelling gaat dat over 450 tot 500 uur per persoon, 
waarvan een groot deel ook in thuiswerk zit,” vertelt Maar-
ten. Het lijkt in bijna niets meer op een amateurproduc-
tie. “We hebben naast Maarten ook nog Patricia Wilbert 
als choreograaf, Wikke van Wershoven als muzikaal leider 
en Rob Ritzen als vocal coach,” vult bestuurslid Dorien de 
Groot aan. Zelf regelt zij het orkest en speelt mee als toet-
senist. “Alles wordt live uitgevoerd en daar zijn we heel 
trots op!” 
 
Op de vraag wat er zeker in het artikel mag komen te staan, 
roept Marcel als volleerd heraut: “Komt dat zien!” Dat gaan 
we zeker doen! Kaartjes voor 26, 27 of 28 mei 2016 zijn 
te bestellen via www.speelhuis.nl. En als je op Facebook 
zoekt op Musicals in Helmond dan kom je op een uitgebrei-
de pagina met informatie, foto’s en filmpjes. Gaat dat zien!

Brandevoorter bourgondiër
in musical Cats

tekst: Peter Nouwen / foto: Rianne van Lierop
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Een groep Brandevoorter ondernemers organiseert in de 
maand mei opnieuw het initiatief Brandnewoman. U kunt 
hiervoor een kandidate opgeven. Dit initiatief is bedoeld 
voor vrouwen die niet aan zichzelf toekomen, door wat 
voor omstandigheden dan ook, vrouwen die altijd voor 
een ander klaar staan, vrouwen die in een benarde situ-
atie terecht zijn gekomen en zichzelf (moeten) overslaan. 
Vrouwen die de laatste tijd iets te veel voor hun kiezen 
hebben gekregen. Er zijn veel situaties te bedenken waar-
bij een vrouw zichzelf op de achtergrond plaatst. Voor die 
vrouw is het bedoeld. Zij kan in aanmerking komen voor 
een Brandnewoman-verwendag. De dame in kwestie dient 
woonachtig te zijn in Mierlo, Mierlo-Hout of Brandevoort.

Een totale verwendag waarbij de dame in kwestie een hele 
dag in het zonnetje gezet wordt. Naar de schoonheidsspe-
cialiste, de pedicure, een lunch, een nieuwe outfit, te veel 
om op te noemen. En alles wordt door de Brandevoorter 
ondernemers geschonken. 

Dus kent u iemand in w omgeving; buurvrouw, zus, nicht, 
moeder, dochter, oma, woonachtig in Mierlo, Mierlo-Hout 
of Brandevoort, die voldoet aan de eerder genoemde cri-
teria, geef haar dan op. Vermeld de reden waarom u denkt 

dat zij hiervoor in aanmerking komt. Van de aangever/
geefster wordt verwacht dat hij/zij de ‘Brandnewoman’ 
’s ochtends om 9.00 uur brengt en ’s middags vanaf 16.00 
uur weer aanwezig is om de ‘Brandnewoman’ te adviseren 
bij het uitzoeken van een nieuwe outfit en daarna geza-
menlijk te dineren.

Opgeven kan schriftelijk via het volgende e-mailadres:  
boutique4more@live.nl, of een briefje naar Boutique4more, 
De Plaetse 165, 5708 ZK Helmond. De betrokken onderne-
mers staan garant voor een fantastische verwendag!

De eerstvolgende Brandnewoman-dag zal plaatsvinden 
op vrijdag 20 mei. Opgeven kan tot en met vrijdag 13 mei. 
Kent u zo iemand, is er iemand in uw nabije omgeving die 
wel eens extra verwend mag worden? Geef haar dan op 
voor deze Brandnewoman-verwendag! 

Deelnemende ondernemers/winkeliers:
Boutique4more • Cafetaria Brandevoort • Fotostudio Joy • Jumbo 
Supermarkt • Kapsalon de Veste • Pedicure Jolanda • Praktijk  
KI-MA • Schoonheidssalon Inessensa • Seringe - bloemen en 
meer • Per Manus Natuurgeneeskundige Therapie • Grillhouse 
By Onsz.

Een dag helemaal
tot jezelf komen

De ComputerClub komt maandelijks op de tweede dinsdag 
van de maand bijeen, behalve in de maanden juli en au-
gustus. Op zo’n avond krijgt één thema speciale aandacht, 
meestal in de vorm van een presentatie door een clublid 
dat er meer van af weet. Deze thema-avonden zijn voor ie-
dereen toegankelijk en beginnen om 20.00 uur. De thema´s 
voor de komende bijeenkomsten zijn:

• 12 april: Virtual Reality, 3D en de Cardboard bril
• 10 mei: ESP8266 en NodeMCU als Zwitsers zakmes in de 
 Home Automatisering
• 14 juni: Bitcoin, het nieuwe geld?
• 13 september: Startup Mania; over de zin en onzin van  
 sommige IT start-ups
• 11 oktober: Blynk en IFTTT: met enkele muisklikken alles 
 automatiseren
• 8 november: Technologie en duurzaamheid; een over- 
 zicht, wat is er, wat kun je ermee

• 13 december: Onderwerp en spreker nog open. Houd  
 Facebook in de gaten.

Er wordt geen maandelijks inloopspreekuur voor mensen 
met computerproblemen meer gehouden. In de praktijk 
werd daar nauwelijks gebruik van gemaakt. In plaats hier-
van richten we een helpdesk op Facebook in waar u vragen 
en problemen met computers en programma’s kwijt kunt. 
Een lid dat zeer bedreven is in helpdeskondersteuning zal 
uw vraag oppakken en zo mogelijk beantwoorden. 
De ComputerClub wil sowieso actiever zijn op Facebook. 
Zo zullen we regelmatig nieuwtjes rond computers en 
applicaties op onze pagina zetten. Ook aankondigingen 
van activiteiten zoals de thema-avonden worden daar 
gepubliceerd. Kijk op Facebookpagina ComputerClub 
Brandevoort. Uiteraard kunt u ook terecht op de website  
http://computerclub.brandevoort.org. voor alle informatie 
en aanmelden voor cursussen.

ComputerClub Brandevoort
Thema-avonden voor iedereen toegankelijk

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

INVESTEER NU
IN DUURZAME ENERGIE

plaats de Elga warmtepomp

www.deinstallatieman.nl

ERKEND
INSTALLATEUR

·��Plaats de Elga Hybride warmtepomp naast u huidige cv ketel
·  Universeel, langs u huidige cv ketel te monteren
·  Gasbesparing tot wel 60% p/jaar 
·  Snelle Terugverdientijd   
·  Ook koelen in de zomerperiode mogelijk 
·  Ideaal icm met vloerverwarming of convectors 
·  Goed voor het milieu, minder C02 uitstoot  

tot wel
 € 2.000,-subsidieregeling(vraag naar de voorwaarden) 

Geldropseweg 40 Mierlo    T 06-51249350
● Eigen echospreekuur
● Flexibele spreekuurtijden
● Kinderwensspreekuur
● Geldrop - Mierlo - Mierlo-Hout - Brandevoort

Madelon Janssen
Tea Bijlsma

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



17

Wij beginnen aan het tweede deel van het tweede seizoen 
Comedy Club in Brandevoort. Op zaterdag 16 april en 18 
juni komen er weer spraakmakende cabaretiers naar ons 
wijkhuis. In het eerste deel van dit seizoen hebben wij 
kunnen genieten van Vincent Geers, Ellen Dikker, Silves-
ter Zwaneveld, Maarten Ebbers, Kees van Amstel en Bert 

Gabriels. Tim Goditiabois heeft ook voor de komende twee 
avonden weer een prachtige line up gezorgd, maar wie er 
komen spelen verklappen wij niet. Bijzonder is het wel.

Comedy Club Special
Op zaterdag 21 mei is er een speciale Comedy Club. Bij een 
special maken wij wel bekend wie er komt spelen. Deze 
keer komt Ygor uit Poperinge - pseudoniem voor Filip Hae-
yaert - die in het vorig seizoen een geweldig verrassend 
gedeelte uit zijn show heeft gespeeld tijdens de tweede 
CCB. Dat is door het publiek zo goed ontvangen dat wij 
Filip hebben uitgenodigd om zijn hele show in ’t Brand-
Punt te laten zien. Er valt dus behoorlijk wat te lachen de 
komende tijd.

De voorstelling begint altijd om 20.00 uur. Kaarten zijn 
te koop in ’t BrandPunt voor €12,50 per stuk. Reserveren 
kan door te bellen met 43 20 13 of een mail te sturen naar 
gastvrouw@brandpunt.info. Wilt u helemaal op de hoogte 
blijven van nieuwe data of nieuwtjes van de CCB, meldt u 
zich dan aan voor de nieuwsbrief door een mail te sturen 
naar gastvrouw@brandpunt.info.

Comedy Club Brandevoort
tekst: Ankie Puts / foto: Dion Huiberts

1. Waar staat de grootste suikerfabriek van Nederland?
Zomaar een vraag uit de pubquiz van vorige maand. Dergelijke 
algemene vragen kom je op zo’n avond tegen. Politiek, litera-
tuur, geschiedenis, wetenschap en actuele vragen. In tien ron-
den van ieder tien vragen wordt de kennis van je team getest. 

2. Wat is de omtrek van de aarde? Marge van 5%.
De eerste ronde is altijd een fotoronde. Die krijg je aan het 
begin uitgereikt en lever je na de derde ronde weer in. Na 
de derde ronde is het pauze om op adem te komen en tijd 
voor een drankje. Vervolgens komt de muziekronde. Pop, 
klassiek, smartlappen, jaren ‘60 en andere stijlen komen 
dan aan bod. Raad de naam van het liedje en de artiest.

3. Door welke plaats loopt de 0-meridiaan in Engeland?
Na ronde zes volgt weer een pauze en meestal een prak-
tijkronde. Dit kan van alles zijn: welke biermerken (vijf 
stuks) proef je? Welke soorten koekjes liggen er op het 
schoteltje? Of welke bloemen zijn in de bloemstukken ver-
werkt? Voor 15 april hebben we bijvoorbeeld verschillende 
soorten cola die je moet onderscheiden: Coca Cola, Pepsi, 
Aldi, AH, Light, Zero. Kun je vast oefenen!

4. Hoe wordt een rechthoekig getallenschema genoemd?
Ook is er een actuele ronde. Dat zijn tien vragen die de dag 
ervoor of op de dag zelf de media (krant, tv of internet) 
hebben gehaald. Tussentijds worden de standen vermeld 
en na tien ronden wordt het winnende team bekendge-
maakt. Kortom een uiterst gezellige en (ont)spannende 
avond! De prijs is een fles wijn, een gratis consumptie voor 
het team en het belangrijkste: de eeuwige roem.

5. Met welke uit het Grieks afkomstige term wordt ach-
tervolgingswaanzin ook aangeduid?
Op 15 april ’s avonds om 20.00 uur kun je inschrijven à 
€1,50 per persoon. We beginnen om 20.15 uur. Vooraf in-
schrijven kan ook aan de bar van ‘t BrandPunt. Dan kost het 
maar €1,- per persoon. Een team bestaat uit maximaal vier 
personen. Zelf een team vormen met vrienden, buurtge-
noten, of familie is het leukste. Maar individueel inschrijven 
kan ook. Dan vorm je met andere individuele deelnemers 
een team. Verzin een leuke en ludieke naam voor je team!

De gezelligste pubquiz 
van Helmond!

Antwoorden: Dinteloord, 40.072 kilometer, Greenwich, matrix, paranoia.

Vrijdag 15 april 20.00 uur in ’t BrandPunt: de gezelligste pubquiz van Helmond!
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Zonnepanelen,
rendabel en milieubewust… 
Maar kan het ook mooi? Bij PureSolar vinden we van wel.

advertorial
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Sinds enige tijd is het aanbrengen van 
zonnepanelen op de woonhuizen in de wijk 
Brandevoort toegestaan. Wellicht dat u er 
zelf al eens over hebt nagedacht. Is het in-
teressant vanuit besparingsoogpunt, is het 
een goede ontwikkeling op het gebied van 
het milieu? Mogelijk heeft  u uzelf de vol-
gende vervolgvraag gesteld: ‘Wat doet het 
met mijn mooie huis?’ en ‘Is het niet lelijk 
en doet het afbreuk aan mijn huis?’

Op deze meest gehoorde reden, om af te 
zien van zonne-energie, is de laatste ja-
ren behoorlijk wat verandering gekomen. 
De laatste jaren is de zonnepanelenmarkt 
behoorlijk in beweging geweest, zeker op 
het gebied van de esthetische facetten. In 
eerste instantie waren zonnepanelen enkel 
bedoeld voor de opwekking van elektrici-
teit. De looks werden voor lief genomen; 
het ging immers om een moreel streven 
en de laatste jaren, met het verlagen van 
de spaarrente, om rendement op geïnves-
teerd geld. 

Het esthetische aspect is voor veel men-
sen van groter belang geworden. In eerste 
instantie werd daaraan voldaan door de 
komst van de zogenaamde Mono kristallij-
ne (geheel zwarte) zonnepanelen. Hiermee 
konden geheel zwarte vlakken op een dak 
worden gecreëerd, waardoor de zonnepa-
nelen niet meer van een dak schreeuwden. 
Het tijdperk van niet enkel nuttig voor milieu 
en portemonnee, maar ook nog eens beter 
passend bij de uitstraling van woningen. 

Met de meest recente ontwikkeling is daar 
een overtreff ende trap in gekomen. De 
nieuwe generatie zonnepanelen, zoge-
naamde CIS (dunne film) panelen, hebben 
een nog egaler zwart uiterlijk. Andere be-
langrijke kenmerken die deze soort pane-
len hebben zijn het betere rendement wat 
behaald kan worden. Met name bij niet ide-

ale liggingen (geen Zuid-ligging, geen 30 
graden, diff uus licht, schaduw, etc.) leveren 
ze meer rendement ( 5-10%) dan de kristal-
lijne panelen. Met de komst van deze pane-
len is het argument ‘lelijk’ al bijna niet meer 
van toepassing. 

Sinds enige tijd worden ook zogenaamde 
indaksystemen geplaatst. Het betreft  een 
relatief nieuw en nog niet algemeen be-
kende wijze van plaatsing. Zonnepanelen 
worden niet meer boven uw dakpannen 
gemonteerd, maar verzonken tussen de 
dakpannen in, waarmee het zonnepane-
lensysteem meer één geheel vormt met de 
rest van het dak. Bij een nieuwbouwwoning 
betekent dat dat u geen dakpannen meer 
nodig heeft  op het vlak waar de zonnepane-
len worden aangebracht. Bij bestaande wo-
ningen wordt een deel van de dakpannen 
verwijderd. In beide gevallen wordt een wa-
terdichte kunststof onderlaag aangebracht 
waar de panelen overheen worden gelegd.

Zonnepanelen,
rendabel en milieubewust… 
Maar kan het ook mooi? Bij PureSolar vinden we van wel.

PureSolar is gespecialiseerd in enkel en 
alleen zonnepaneelsystemen. Wij wer-
ken enkel met hoogwaardige kristallijne 
panelen uit Duitsland en met de meest 
hoogwaardige dunne film panelen uit 
Japan. Wij ontzorgen onze klanten ge-
heel op alle facetten die met de aan-
schaf van een zonnepanelensysteem te 
maken hebben. 

PureSolar vindt dat een zonnepanelen-
systeem maatwerk is. Daarom wordt u 
altijd door een adviseur bezocht die uw 
specifieke situatie analyseert en met een 
op maat advies voor uw situatie komt.

John F. Kennedylaan 21 K • 5555 XC  Valkenswaard

040-7600977 • info@puresolar.nl

www.puresolar.nl
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VERNIEUWDE BUSINESSCORNER | UITGEBREID ASSORTIMENT
KOSTUUMS, OVERHEMDEN, STROPDASSEN, HERENSCHOENEN, 
MAATKOSTUUMS EN NOG VEEL MEER...

Dorpsstraat 95 Mierlo | 5731 JH  Mierlo | T 0492 66 11 00   gratis wifi   |    follow us |        gratis parkeren 

L E N S S E N M A N N E N M O D E . N L
P   

Dorpsstraat 161b | 5731 JJ  Mierlo | T 0492 661262   gratis wifi   |    follow us |      gratis parkeren

L E N S S E N M A N D E R S . N L
P   

en meer dan 140 
verschillende merken

1600 m2 modetoppers

PASSION FOR 
FASHION!

Voor haar...

SHOP NU OOK ONLINE!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

17 APRIL
KOOPZONDAG
12.00 - 17.00 uur
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Le mercredi dernier, toutes les élèves du Carolus Borro-
meus College ont célébré le jour de la langue Française. 
Als het goed is, weten alle leerlingen van de school nu wat 
deze zin betekent. Op woensdag 18 februari werd namelijk 
de dag van de Franse Taal gevierd.
 
Binnenkort moeten alle leerlingen uit de derde klas hun 
definitieve profielkeuze inleveren. Eén van de keuzes die 
ze moeten maken, is of ze Frans willen volgen in de ho-
gere klassen. Om deze keuze iets gemakkelijker te maken, 
besloten alle Franse leraren om eens te laten zien wat er 
van het vak Frans te verwachten valt in de bovenbouw, 
naast de taal zelf. Daarom zagen alle leerlingen, toen ze 
op school aankwamen, dat de gehele school versierd was 
met Bleu, Blanc, Rouge. En dat was niet alles. De rest van 
de dag bestond uit allerlei activiteiten, zoals het kijken 
van beroemde Franse soapseries en een Franse quiz. In 
de kantine werden Franse specialiteiten, zoals croissants 
en crêpes aangeboden. Ook was in de pauze een echte 
cartoonist aanwezig, die van iedereen gratis tekeningen 
maakte. Alle leerlingen waande zich voor heel even op de 
Montmartre. Als afsluiting gaf een echte Franse chanson-
nière-band zelfs een concert voor de hele school. Hiermee 
was de dag afgesloten, en waren alle leerlingen weer iets 
wijzer over hun toekomstige profielkeuze. 

Broodje-aapwaardig
Onze Hi-levelstudenten hebben op 24 februari de mo-
dule Broodje-aap succesvol afgerond. Zij ontvingen na de 
drukbezochte expositie een offi  cieel diploma. Docenten 
Van Dijck en Van Doorn zijn ontzettend trots op de leer-
lingen. “Wat een creativiteit hebben de leerlingen laten 
zien! Uit die creativiteit zijn zulke leuke werken tevoor-

schijn gekomen. We kunnen niets anders dan trots zijn,” 
vertelt Van Dijck, docente beeldende vorming en ckv.

“Wat het vooral tot een succes heeft  gemaakt,” vertelt Van 
Doorn, docente Nederlands, “zijn de positieve reacties die 
we kregen van de leerlingen.” Het enthousiasme en de 
motivatie zorgden ervoor dat het project naar een hoger 
niveau werd getild. Niet alleen de studenten waren erg lo-
vend over het project, ook begeleiders en ouders gaven 
veel complimentjes. Zo liet een ouder weten dat het soms 
lastig is om zijn zoon uit te dagen. “Dit project daagde hem 
uit om creatief bezig te zijn. Hij moest niet alleen met zijn 
hersenen werken, maar hij moest ook met zijn creativiteit 
aan de slag. Deze module gaf hem een andere invalshoek, 
waardoor hij uit zijn comfortzone werd gehaald.” 
De module Broodje-aap is een project voor leerlingen van 
verschillende basisscholen die gedurende een aantal och-
tenden kennismaken met een middelbare school en ver-
dieping zoeken binnen een bepaald vak. In deze module 
kwamen de vakken beeldende vorming en Nederlands 
samen. Broodje-aapverhalen spreken vaak tot de verbeel-
ding, dat is de reden waarom Van Dijck en Van Doorn voor 
de naam Broodje-aap hebben gekozen. Gedurende het 
project experimenteerden de Hi-levelleerlingen met beeld 
en taal. Zo maakten de leerlingen onder andere een visu-
eel gedicht en een stripverhaal. “Het was tijdens dit project 
de bedoeling dat leerlingen ervaren hoe het is om als kun-
stenaar of dichter aan de slag te gaan,” geeft  Van Dijck aan. 
De module werd afgesloten met een expositie waarin alle 
experimenten en kunstwerken tentoon werden gesteld.

Op de website en Facebookpagina van het Carolus is meer 
informatie te vinden over de module.

La langue Française
en broodjes aap
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Mierlo-Hout Kastanjehoutstraat 3, Helmond • NIEUW City Veestraat 3, Helmond
0492-523668  www.adventurestore.nl 

•	Altijd	10%	korting	met	
	 klantenspaarsysteem
•	14	dagen	retourrecht	
•	Persoonlijke	bediening
•	Vertrouwd	adres	
	 sinds	1947

Bestel	nu	ook	via	onze	webshop!
www.adventurestore.nl

VOOR MEER INFO WWW.ADVENTURESTORE.NL

ZONDAG 10 APRIL 2016
ADVENTURE 

STORE 
WANDELTOCHT

ADVENTURE 

10e

INSCHRIJVING, START EN FINISH IN DE WINKEL MIERLO-HOUT

t START EN FINISH IN DE WINKEL MIERLO-HOUT - SCHRIJF JE NU IN! 
KIDSADVENTURETRAIL@SCOUTINGBRANDEVOORT.NL  

OF WWW.KIDSADVENTURETRAIL.NL

tSTART EN FINISH IN DE WINKEL MIERLO-HOUT - SCHRIJF JE NU IN! 
3e KIDS ADVENTURE TRAIL

DOE MEE AAN DE TRAIL, LEKKER NAAR BUITEN 
VOOR EEN AVONTUUR!

• JUBILEUM 10 JAAR 
 NU OOK 50 KM AFSTAND 

•  VERNIEUWDE ROUTES  
 AVONTUURLIJKE 
 VERZORGINGSPLEK 

•  GRATIS KOFFIE - THEE -  
 FRISDRANK CAKE BIJ  
 START EN FINISH LOCATIE 

•  SPECIALE AANBIEDINGEN   
 TRY & BUY ACTIES 

•  GRATIS INFORMATIE  
 DOOR 
 WANDELSPECIALISTEN

• 5 KM AVONTUURLIJKE 
 WANDELTOCHT VOOR  
 KIDS VAN DE   
 BASISSCHOOL
•  INCL. BEGELEIDING,  
 IETS LEKKERS VOOR  
 ONDERWEG, LIMONADE,  
 MARSHMALLOWS 
• ROOSTEREN BIJ HET  
 KAMPVUUR 
•  SCHAT ZOEKEN 
•  OEFENEN MET EEN  
 GPS EN EEN 
• PRESENTJE BIJ 
 AFSLUITING

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?

Binnenkort 

nieuwe kavels 

Stepekolk in de 

verkoop

 Brandevoort
“Thuis in Helmond”
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Expositie Heinz Trebuth 
Op 24 maart is de nieuwe expositie geopend. Dit keer met 
prachtige foto’s van freelance fotograaf Heinz Trebuth. Met 
deze expositie wil hij zijn veelzijdigheid laten zien met een 
aantal creatieve beelden. De expositie is te bekijken tot en 
met zaterdag 23 april. Alle exposities bij Het Plein zijn gra-
tis toegankelijk tijdens openingstijden.

13 april Op de thee bij Zeefje Zeemeermin
In april staan er twee activiteiten voor kinderen gepland. 
Woensdag 13 april komt verhalenvertelster Sandra Polling 
naar Het Plein voor de allerkleinsten. Kinderen van drie tot 
zeven jaar neemt zij mee op de thee bij Zeefje Zeemeer-
min. De voorstelling begint om 14.00 uur en duurt onge-
veer drie kwartier. Bij veel aanmeldingen komt Zeefje om 
15.30 uur nog een keer op de thee. Kinderen kunnen alleen 
onder begeleiding van een volwassene meedoen. Deelna-
mekosten bedragen €5,- (kinderen en volwassenen).

Vlinders van keramiek glazuren
Op 20 april geeft Peti Verbroekken een workshop vlinders 
van keramiek glazuren. De deelnemers gaan eerst klei uit-
rollen en tegeltjes maken. Daarna gaan ze reeds gebakken 
tegeltjes in de vorm van een vlinder decoreren met glazu-
ren, engobe en keramische verf. Drie stuks per persoon. 
Deze tegeltjes worden in een keramiekoven nog een keer 
gestookt. De deelnemers krijgen bericht wanneer de tegel-
tjes bij Het Plein opgehaald kunnen worden. De workshop 
is van 14.00 tot 15.30 uur. Deelnamekosten bedragen €8,-.

Inschrijven voor de activiteiten kan via het inschrijfformulier 
op de website of loop gezellig even binnen bij Het Plein. Het 
Plein is geopend op donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 
uur, op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en tijdens de geplan-
de activiteiten op woensdagmiddag of in de avonduren. 

www.hetpleinbrandevoort.nl

Nieuwe expositie en workshops bij

Het Plein
Sinds de opening van Het Plein op 13 februari hebben we heel veel leuke en en-
thousiaste reacties mogen ontvangen. De eerste expositie met schilderijen van 
Annelies Schooneman, Rens Schlaman en Albert van Breemen werd goed bezocht. 
Ook de workshops schilderen voor kinderen en realistisch tekenen voor volwasse-
nen waren bijna vol bezet.

tekst: Sonja Sol / foto: Heinz-Trebuth
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Zoals de Waard is, ontvangt hij zijn klanten
De Waard is in dit verhaal Rob de Waard, vestigingsma-
nager bij Van den Udenhout Helmond. “Klanttevreden-
heid staat bij ons bovenaan,” vertelt hij enthousiast, “en 
we horen momenteel bij de top vijf van de Nederlandse 
Volkswagen-Audidealers in Nederland. Het onafhankelijke 
onderzoeksbureau NIPO ondervraagt al onze klanten en 
daaruit blijkt dat we erg hoog scoren. Op de vraag of onze 
klanten ons aanbevelen als dealer dan scoren we zelfs 11,9 
op een schaal van 1 tot 12!” De trotse inwoner van Nuenen 
deelt ons zijn geheim: “We willen eigenlijk altijd de klant-
verwachting overtreffen en lopen daar hard voor. Wat voor 
mij echter het allerbelangrijkste is, is dat ik mezelf kan zijn. 
In contact met klanten, maar ook intern. Gelukkig is die 
ruimte er binnen ons bedrijf en daarmee kan ik ook mijn 
klanten het beste, maar bovenal het meest eerlijk en be-
trouwbaar, van dienst zijn.”

Rondje Brandevoort
Rob is 48, getrouwd met Karin en vader van drie kinderen, 
Thijs (12), Cas (9) en Suus (5). In zijn spaarzame vrije tijd 
vindt hij het heerlijk om te gaan hardlopen. “Ik doe dat ei-
genlijk pas anderhalf jaar, maar met heel veel plezier.” Rob 
vertelt trots dat hij inmiddels al een halve en een hele ma-
rathon erop heeft zitten. “De eerste keer dat ik ging lopen, 
rende ik vijf  kilometer onafgebroken en daarna volgde de 
tien kilometer al heel snel. Veel andere hardlopers wezen 
mij erop dat dit ongekend knap was en binnen een half jaar 
liep ik de Dam-tot-Dam loop (15 km) en de halve marathon 
van Eindhoven (21 km). De marathon van Rotterdam was 
dus een bijna logisch gevolg.” De Waard heeft er een speci-
ale band met Brandevoort aan overgehouden. “Ik loop nog 
steeds graag het Rondje Brandevoort, dat is precies tien 
kilometer, bij lopers beter bekend als 10K.” Op de vraag wat 
er van hem was geworden als hij op zijn veertiende was 
gaan hardlopen antwoordt hij bescheiden: “Ach, dat weet 
ik niet. Het is vooral een uitlaatklep en het geeft me veel 
ontspanning, dus dat is mooi voor nu.” 

Gezond en vitaal
De importeur van de merken die Van den Udenhout voert is 
PON en zij hechten ook veel waarde aan gezonde en vitale 
bedrijven en werknemers. Via het platform PON Fit wordt 
hier veel aandacht aan besteed. “Dit is ook in ons bedrijf 
sterk aanwezig. We hebben binnen onze werknemers ruim 
vijftig fanatieke hardlopers, waaronder eigenaar Kurt Ver-
hees, die regelmatig samen meedoen aan hardloopevene-
menten. We sponsoren dan ook de Krollenloop in Veghel, 
de Vestingloop in Den Bosch, de Glow run in Eindhoven en 
zijn ook voornemens de Brandevoort Loop te ondersteu- 

nen. Ik loop dan uiteraard zelf graag mee,” glundert hij. De 
Brandevoort Loop zal plaatsvinden in september.

De Nieuwe Dealer
Deze ‘lopersmentaliteit’ is ook weer terug te vinden binnen 
heel Van den Udenhout. Rob de Waard verwijst graag naar 
een interview met Kurt Verhees: “Kurt had een heel mooie 
uitspraak over onze klantgerichtheid. Hij zei dat we het 
onszelf best wat moeilijker mogen maken om het de klant 
gemakkelijker te maken.” Dat heeft naast alle aanvullende 
diensten als autoverhuur, extra garantie, verzekeringen, 
financieringen, privé-lease en mobiliteitsservice inmiddels 
geresulteerd in een nieuwe propositie: “Van den Udenhout, 
de Nieuwe Dealer! Met vijf klantbeloften; veiligheid, zeker-
heid, ontzorgen, voordeel en gastvrij. We lopen dus hard 
voor onze klanten, zodat zij mobiel blijven en daardoor 
juist wat minder hoeven te lopen,” voegt Rob er lachend 
aan toe. “We hebben een haal- en brengservice, zodat ook 
letterlijk niemand naar huis zal hoeven lopen. 
De verregaande klantgerichtheid van Van den Udenhout 
kost geld en dat willen we niet in onze prijzen doorbere-
kenen. We kunnen dat bieden omdat we profiteren van 
schaalvoordelen. Verder zijn we een Brabants bedrijf en 
dat gastvrije en Bourgondische willen we blijven benadruk-
ken. Het is een feest om een auto te kopen. Wij maken het 
ook tot een feestje om je auto voor onderhoud te brengen.” 

SEAT en ŠKODA openingsevent
Sinds 26 januari 2016 heeft de vestiging aan de Varenschut 
in Helmond ook de merken SEAT en ŠKODA toegevoegd. 
Rob roept iedereen dan ook op om eens een kijkje te ko-
men nemen: “Voor service, onderhoud en onderdelen kun-
nen SEAT- en ŠKODArijders ook bij ons terecht. We hebben 
daarmee alle aan Volkswagen verwante merken in huis. Op 
15 april hebben we dan ook een geweldig openingsevent 
om iedereen die één van onze merken rijdt kennis te laten 
maken met onze nieuwe activiteiten. We hebben een ech-
te drive-in bioscoop met vijftig parkeerplaatsen, popcorn, 
cola en een megascherm waarop we de film Herbie zullen 
afdraaien.” De kenners weten waarschijnlijk dat Herbie een 
Volkswagen Kever is die de hoofdrol in de film naar zich 
toetrekt. Een passende auto voor een Volkswagendealer. 
Rob sluit af met de woorden: “Dit openingsevent laat exact 
zien waar we voor staan: hard lopen voor de klant, samen 
een feest maken van de relatie en optimale klantgericht-
heid!”

Voor meer informatie over het Openingsevent:
www.udenhout.nl/acties/item/drive-in-bioscoop

Van den Udenhout,

de Nieuwe Dealer
tekst: Peter Nouwen / foto: Vincent Knoops
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HOUSEOFJAB.NL | BURG. VAN HOUTLAAN 4A
5701 GH HELMOND | 0492 – 522857

INTERIOR SBY VERSTAPPEN

INTERIEURONTWERP EN -ADVIES | RAAMBEKLEDING 
MEUBELSTOFFEN | VLOEREN | KARPETTEN | MEUBELS

VERLICHTING | MONTAGE EN STYLING

1001 
MEUBEL- EN 

GORDIJNSTOFFEN
VAN EXCLUSIEF DECORATIEF 

TOT FUNCTIONEEL

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

3 of 4 gangen keuze Pezzaz menu

***
Seizoenenmenu

***
Verrassingsmenu

Geniet van 
heerlijke gerechten bij Pezzaz!

Puur en eerlijk eten 
in een sfeervolle ambiance!

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

Boutique 4MORE

VOORJAAR!

de Plaetse 165
Helmond-Brandevoort
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Nieuws van de

wijkagenten

Woninginbraken
In de nacht van zondag op 21 februari op maandag 22 fe-
bruari werd er ingebroken in een woning aan de Neerhei in 
Brandevoort. De bewoners werden om 01.30 uur wakker 
van het luide alarm dat in de woning afging. Beneden in 
de woning troffen zij de buitendeur aan die openstond. Uit 
de woning werden iPads gestolen. Er is geen braakschade 
aangetroffen, mogelijk is/zijn de dader(s) binnengekomen 
door een niet afgesloten buitendeur.

Inbraakpreventie
Inbraakpreventie is meer dan alleen het plaatsen van goe-
de sloten op je ramen en deuren. Je verkleint de kans op 
een inbraak ook door het in acht nemen van een paar sim-
pele regels en gewoonten. 

Gelegenheidsinbrekers
Verreweg het grootste deel (80%) van de inbraken wordt 
gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Dit zijn opportunis-
ten die zich niet perse richten op een specifiek, vooraf ge-
kozen doelwit. De gelegenheidsinbreker komt eenvoudig 
in actie als hij ergens een mogelijkheid ziet om snel, mak-
kelijk en ongezien binnen te dringen. De gelegenheidsin-
breker is daarom niet alleen geïnteresseerd in zwak hang- 
en sluitwerk. Meer misschien nog wel kijkt hij uit naar 
bijvoorbeeld openstaande ramen, niet afgesloten deuren, 
volle brievenbussen of ‘s avonds onverlichte woningen. 
Voor meer inbraakpreventietips kunt u terecht op de site 
politie.nl/woninginbraken.

Getuigen gezocht van poging tasjesroof in Brandevoort
Op dinsdag 16 februari tussen 19.40 en 19.50 uur werd een 
vrouw bijna beroofd van haar handtas op de hoek van de 
Polbeemden met de Stepekolk-Oost. Doordat het slacht-
offer de tas bleef vasthouden is zij ten val gekomen en is 
heeft de dader de tasjesroof opgegeven. Voorafgaand aan 
de beroving had de dader haar nog geslagen. De leeftijd 
van de dader is heel uiteenlopend ingeschat. Hij was in ie-
der geval geheel in het zwart gekleed en te voet. Uit on-
derzoek is gebleken dat hiervan meerdere getuigen moe-
ten zijn geweest. De politie is op zoek naar deze getuigen. 
Bent u dat? Bel de politie via 0900 8844 of M. 0800 7000.  
Vermeld het registratienummer: 2016037480.

Vernieling auto en vuurwerk
Op vrijdag 26 februari trof de eigenaar van een zwarte Kia 
zijn auto zwaar beschadigd aan op de oprit bij zijn woning 
aan de Schutsboom. Deze ergerlijke vernieling moet ge-
beurd zijn tussen donderdag 25 februari 22.30 uur en de  

volgende ochtend 6.30 uur. De auto is compleet vernield; 
ruiten zijn ingeslagen, spiegels kapot en ruitenwissers af-
gebroken. Een omwonende heeft die bewuste nacht een 
enorme knal gehoord, vermoedelijk van (zwaar) vuurwerk. 
Na deze knal werden balorige geluiden gehoord van jonge-
lui. Bent u hiervan getuige of heeft u anderszins informatie 
dan willen wij u vragen contact met ons op te nemen via 
mail of telefonisch via 0900 8844.

Contact wijkagenten 
Patrick.de.vogel@politie.nl 
Rob.jansen.op.de.haar@politie.nl

foto: Vincent Knoops
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KOOPZONDAGEN:
2e paasdag 28 maart,

3 - 10 - 17 - 24 - 27 april
OPEN VAN 12.00 - 17.00 uur
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, beelden, potten en cadeau- 

artikelen, 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

Daarom Smits&Smits

• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

smitsensmits.nl

Jasno shutters
GRATIS

gemeten en gemonteerd

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

vraag naar de voorwaarden

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! 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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Vier jaar geleden ben ik beroepshalve in contact gekomen 
met een bruidspaar uit Brandevoort dat door persoonlijke 
omstandigheden mede de stichting Ride4kids heeft opge-
richt. Wat zij hebben meegemaakt in hun leven heeft mij 
diep geraakt en ik vond dat ik een bijdrage moest leveren 
aan deze stichting. 

Energiestofwisselingsziekte
Ride4Kids ondersteunt diverse onderzoeken die gericht 
zijn op verbetering van de kwaliteit van leven van kinde-
ren met een energiestofwisselingsziekte. Bij deze kinde-
ren gaat er door een of meerdere fouten in het DNA iets 
mis met het omzetten van voeding naar energie. Hierdoor 
krijgt het lichaam onvoldoende energie om goed te kunnen 
functioneren. Gewone dingen zoals lopen, rennen en pra-
ten zijn voor deze kinderen vaak al een zware inspanning.
De delen van het lichaam die de meeste energie nodig 
hebben zoals de hersenen, het hart, de lever en de spieren 
worden het zwaarst getroffen. Dit kan aanleiding geven tot 
ernstige vermoeidheid, beroertes, epilepsie, doofheid, dia-
betes en hartfalen. De ziekte is progressief, wat betekent 
dat de klachten over het algemeen steeds erger worden. 
Veel patiëntjes overlijden op (zeer) jonge leeftijd.
 
De Challenge
Van 14 tot en met 16 september 2016 wordt voor de zesde 
keer op rij de Pyreneeën Challenge georganiseerd. Een 

driedaags sportief evenement in de Franse Pyreneeën voor 
fietsers (drie dagen) en hardlopers/wandelaars (één dag). 
De Pyreneeën Challenge wordt vanuit de stichting Ride-
4kids georganiseerd. De Pyreneeën Challenge is een spor-
tieve persoonlijke uitdaging om geld in te zamelen voor 
kinderen met (energie)stofwisselingsziekten. Om meer be-
kendheid te geven aan de Challenge heb ik daarom een 
foto-expositie ingericht in het Gezondheidscentrum Bran-
devoort. De foto’s die te zien zijn op de expositie, vormen 
een compilatie uit de duizenden foto’s die ik afgelopen ja-
ren tijdens de Challenges gemaakt heb. Een deel van mijn 
jaaromzet gebruik ik om mijn steentje te kunnen bijdragen 
aan dit evenement. Ik hoop met deze expositie potentiële 
deelnemers en sponsoren te kunnen aantrekken dan wel 
financiële hulp te geven in de vorm van donaties aan de 
stichting: www.ride4kids.nl.
De Pyreneeën Challenge is een geweldig evenement om 
mee te maken. Je wordt meegenomen in een roller coaster 
van emoties en het is een onvergetelijke gebeurtenis. Het 
verblijf is uitstekend verzorgd op een zeer mooie locatie en 
je wordt door alle deelnemers als ‘familielid’ opgenomen.

De foto’s zullen vanaf 25 maart gedurende drie maan-
den geëxposeerd worden. Mocht u meer informatie over 
de foto’s willen of over de Pyreneeën Challenge, dan kunt 
u contact met mij opnemen: info@knoopsfotografie.nl of 
www.knoopsfotografie.nl.

Expositie foto’s
Pyreneeën Challenge

tekst: Vincent Knoops / foto: Vincent Knoops
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WASMACHINE
• energieklasse A+++ 
• inhoud 9 kg. 
•  1400 toeren, regelbaar 
•  display met resttijdindicatie en 

startuitstel  
•  koolborstelloze motor; zeer stil en 
  10 jaar garantie 
• vlekkenautomaat 
• volledige waterbeveiliging 
• WAW28592NL

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

VAN DUPPEN WITGOED    |    OOSTENDE 10    |    5702 NP HELMOND    |    TELEFOON (0492) 52 30 51    |     WWW.VANDUPPEN.NL

Made in Germany

8592NL

799,-
   euro      

899,-  

Wij hebben alles op het gebied van wassen & 
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een 
persoonlijk en deskundig advies geven bij de 
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij 
hebben een zeer groot assortiment van 
alle bekende merken. Dit alles tegen 
scherpe prijzen én direct uit voorraad 
leverbaar. Daarnaast hebben wij een 
eigen servicedienst.

Kijk op www.vanduppen.nl 
voor al onze aanbiedingen! A+++

Bij Jumbo heb je keuze uit een enorm assortiment: A-merken, het Jumbo Huismerk en 

budgetmerken. Toch kan het gebeuren dat een product niet voorradig is of dat we het 

niet in ons assortiment hebben. Laat het ons weten! Wij hebben misschien een goed 

alternatief voor je. En anders halen wij het gewenste product binnen twee weken in huis.

Al je boodschappen op één plek

 Jumbo, Helmond, Huiskensstraat 2

c725a899-1429-45b0-9da1-d81d242cec50.indd   1 7-3-2016   11:18:14
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Gezocht

Hoofdredacteur
Brandevoorter Courant
Geef sturing aan het magazine van Brandevoort
De Brandevoorter Courant zoekt een nieuwe hoofdredacteur. Wil jij sturing geven aan dit mooie magazine en met een 
groep enthousiaste vrijwilligers (redacteuren, fotografen en ontwerpers) het lokale nieuws ophalen en redigeren? De 
focus van het blad ligt op wijkactiviteiten, -evenementen en ontwikkelingen in Brandevoort, een mooie wijk in Helmond. 
Het magazine verschijnt tien keer per jaar en heeft een uitstraling passend bij de wijk.

Ben jij degene die we zoeken?
De redactie is per direct op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur die op vrijwillige basis aan het roer staat van ons ma-
gazine. Als hoofdredacteur zet je samen met de andere redactieleden de redactionele koers uit en bewaak je de kwaliteit 
van de inhoud, zowel on- als offline. Het is daarbij belangrijk samen te werken lokale organisaties/verenigingen.
De redactie bestaat op dit moment uit een klein team, wat veel ruimte overlaat voor iemand met nieuwe ideeën en een 
frisse aanpak. Het uitbouwen van het huidige team en het uitzetten van de redactionele koers is een belangrijk onderdeel 
van de te vervullen functie. Het team komt maandelijks twee keer bijeen, met uitzondering van de zomervakantie. Daar-
naast maak je als hoofdredacteur deel uit van het bestuur van de Brandevoorter Courant.

Wie zoeken we?
Een enthousiaste proactieve ‘professional’ (let op: het is op basis van vrijwilligerswerk) in journalistiek of communicatie 
met bij voorkeur ervaring in dit soort werkzaamheden en die:

- Het gezicht is van de Brandevoorter Courant voor wijkbewoners en andere belangrijke stakeholders
- Geïnteresseerd is in de ontwikkelingen en activiteiten in de wijk
- De redactionele koers kan uitzetten en bewaken
- Taalvaardig is
- Plezier heeft in het schrijven, verzamelen en redigeren van teksten, interviews afnemen en het uitwerken daarvan
- Bereid is knopen door te hakken als het nodig is
- Een teamspeler, die het beste uit het professionele vrijwilligersteam kan halen en in staat is het team verder uit te  
 bouwen

Wat bieden wij?
- Een ‘professioneel’ team van vrijwilligers met expertise in journalistiek, communicatie, fotografie en ontwerpen van  
 magazines
- Een enthousiast team dat woonachtig is in Brandevoort en nauw betrokken is bij de wijk
- De medeverantwoordelijkheid voor een eenduidige presentatie/uitstraling van de Brandevoorter Courant via het  
 magazine en onze website
- De medeverantwoordelijkheid voor het doorontwikkelen van een toekomstbestendig wijkmagazine
- Een ingang naar een lokaal en regionaal netwerk
- Een mooie boost voor je cv op journalistiek-, coördinatie- en managementgebied
- En boven alles: een mooie uitdaging om via de Brandevoort Courant de wijk nog meer/beter onder de aandacht te  
 brengen 

Ben jij onze nieuwe hoofdredacteur?
Kijk ook eens op www.brandevoortercourant.nl. Is de functie op jouw lijf geschreven? Mail je motivatiebrief en cv on-
der vermelding van “Vacature hoofdredacteur” in het onderwerp. Ook voor vragen kun je per mail contact opnemen.  
E-mail: voorzitter@brandevoortercourant.nl.
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Ruud Hesen - RMT

06-53301994

0492-549055   |   helmond@woonplezier.nl   |   www.woonplezier.nl

Uw wijkspecialist:



Zoals u wellicht ook in uw directe omgeving ziet, zijn er vele 
woningen verkocht. Ook wij zijn nagenoeg "uitverkocht" en moeten 
soms kopers teleurstellen dat er niet het juiste aanbod is. Wij hebben 
dus momenteel meer zoekers en kopers dan geschikte woningen. 
Heeft u een tweekapper of hoekwoning in prijsklasse van 260.000,- 
tot 350.000,- k.k. of een vrijstaande woning vanaf 450.000,- tot 
600.000,- k.k.? Neemt u dan contact met mij op. Ik kom vrijblijvend bij 
u langs om onze unieke werkwijze en manier van presenteren uit te 
leggen en wellicht staat uw woning ook binnenkort hier met de 
vermelding Verkocht!

Biezenlaan 3, Helmond
€ 224.500,- k.k.

VERKOCHT!

Troymanshoeve 5, Helmond
€ 260.000,- k.k.

VERKOCHT!

Laan door de Veste 38, Helmond
€ 264.500,- k.k.

NIEUW!

Stokbeemden 13, Helmond
€ 299.000,- k.k.

VERKOCHT!

Klarenbeemden 50, Helmond
€ 319.000,- k.k.

VERKOCHT!

Besselhoeve 24, Helmond
€ 350.000,- k.k.

VERKOCHT!

begint bij Broeckx-Praasterink Makelaars
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Op mijn dagelijkse fietstochten door Helmond en Peel-
land kom ik ook regelmatig door Brandevoort om te ge-
nieten van de prachtige architectuur van de wijk en spe-
ciaal van de bebouwing in De Veste met zijn steegjes, de 
fraaie hoogbouw, de waterlopen, de Markthal, enzovoort. 
Het winkelcentrum is in 2015 uitgeroepen tot het schoon-
ste winkelgebied van het land, een prachtprestatie. Des 
temeer viel het mij op hoe vies het stationsgebouw eruit 
ziet. En dan niet de beide perrons, die zijn goed schoon.

En dat zien de dagelijkse in- en uitstappers van de trein 
natuurlijk. Maar degenen die van De Veste door het stati-
onsgebouw naar De Marke gaan of omgekeerd, schrikken 
zich een hoedje van de viezigheid: blikjes, plastic flesjes, 
een hele berg peuken, papier, ander zwerfafval; kortom, 
het is een bende, Brandevoort onwaardig. Ik weet niet wie 
voor een opruiming of opschoning het voortouw moet ne-
men. Het gebouw is - denk ik - van de NS of ProRail, maar 
of die zich bezighouden met poetsen van een stationsge-
bouw weet ik niet. De gemeente dan? Als geen enkele van 
deze instanties zich geroepen voelt dit aan te pakken, dan 

dunkt mij dat de wijk dit zelf moet doen. Zoals het stations-
gebouw met zijn mooie torens er nu bij ligt, is schandalig, 
dat moet niemand in Brandevoort willen. Het lijkt me zinvol 
dit nu op te pakken, want over enige tijd, als De Marke ge-
bouwd gaat worden, zullen veel meer mensen dan nu van 
de overloop gebruik gaan maken.

Inmiddels ben ik er achter wie verantwoordelijk zijn voor 
de enorme vervuiling van de torens en de overloop van het 
Brandevoorter station. Jongeren - mogelijk van het Caro-
lus Borromeus College - gaan na schooltijd in het gebouw 
staan roken, blikjes frisdrank drinken, wat praten enzo-
voort. Daarna gaan peuken, blikjes, plastic flesjes en ander 
zwerfafval niet in de daarvoor bestemd vuilnisbakken op 
het station, maar worden achtergelaten in het gebouw. Dit 
heb ikzelf met eigen ogen van dichtbij gezien. Het lijkt me 
dat noch de ouders van deze jongeren noch de school-
leiding hiervan op de hoogte is. Toezicht in het gebouw als 
de school uitgaat lijkt me gewenst om de jongeren op hun 
gedrag aan te spreken. 
Meedoen? Bel naar: 0492 47 73 37.

Maak vies stationsgebouw schoon!
Tekst: Leo de Bruyn / Foto: Rianne van Lierop
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Wegens ruimte gebrek staat de kleurplaat 
deze keer verkleind op de pagina zonder invul 
mogelijkheid. Graag willen wij jullie naar de 
website van de Brandevoorter courant ver-
wijzen om daar de kleurplaat te downloaden 
en er alsnog een meesterwerk van te maken.

www.brandevoortercourant.nl

Lever je kunstwerkje voor 13 april in 
op Jordenshoeve 7, Landvoort 13 of 
De Plaetse 173, onder vermelding 
van je naam, adres en leeftijd.

Rechts van deze pagina staat de uitslag van 
de kleurwedstrijd waar jullie vorige maand 
weer enorm je best op hebben gedaan. De 3 
winnaars van de prijzen in willekeurige volg-
orde zijn: 
Elize Pero 7 jaar
Rinse van Hoof 9 jaar
Liselotte Vermeulen 12 jaar

Kinderpagina

Meer info? Check www.brandevoortfi t.nl De opbrengst van Brandevoort Fit 
komt ten goede aan Stichting Leergeld

Foodplein 
+Fitmarkt 

boordevol inspiratie 
voor een gezonde 

levensstijl

Hét evenement op het gebied van een gezonde levensstijl! 
Verschillende bekende en onbekende verenigingen, organisaties en 
enthousiaste mensen uit de buurt presenteren zich op het gebied 
van sport, beweging, voeding en body & mind.

Jij komt toch ook?

Gratis entree!
+

De prijs wordt beschikbaar gesteld door een speelgoedzaak in de omge-
ving en naar je huisadres opgestuurd.
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Belangrijke informatie
ALARMNUMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71
GG&GD 58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar &  0900 - 88 44
Patrick de Vogel e-mail rob.jansen.op.de.haar@politie.nl of 
patrick.de.vogel@.politie.nl 
stadswacht 84 59 70
 
GEMEENTE 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.

1 april uiterste inleverdatum kopij nummer 4. 22 april distributie nummer 4.
6 mei uiterste inleverdatum kopij nummer 5. 27 mei distributie nummer 5.

Brandjes
Bridgeclub ‘t BrandPunt is van plan om bij voldoende be-
langstelling een beginnerscursus bridge te gaan opstar-
ten. De beginnerscursus bestaat uit 13 lessen van elk ca. 
2,5 uur van 19.30 - 22.00 uur. De kosten voor deze cursus 
zal zijn €40,-. Info: Germ Popken 0492 66 26 49, e-mail:  
gpopken@onsbrabantnet.nl.

Zanggroep Generation Mierlo! Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd, kom erbij! Zanggroep Generation Mierlo is een gezel-
lige zanggroep en zingen nostalgische nummers, medleys en 

hedendaagse popmuziek. Heb je interesse? Wij repeteren op 
maandagavond van in het Patronaat van 20.15 tot 22.15 uur of 
kijk op www.generationmierlo.nl.

Brandbonnetjes. De winnaars van de winkeliersactie: Saskia 
Driessen waardebonnen ter waarde van €150,-, familie Jege-
rings waardebonnen ter waarde van €100,-, familie De Groot 
waardebonnen ter waarde van €50,-. De winkeliers feliciteren 
de winnaars met hun prijs. Op naar de volgende Brandbon-
netjesactie!



www.winkelcentrumbrandevoort.nl

maak kansop een gratiscadeaubon

Albert Heijn
Aspendos
Bakkerij ‘t Bakkertje 
Boutique 4More 
Cafetaria Brandevoort
Canton
Domino’s
Fashion Dion 
Freestyle kappers 

Gall & Gall 
Hema
Hip & Co
Jumbo
Kruidvat
Primera
Seringe
Slagerij Vogels
Villa Vesper
Zeeman

Deelnemende winkeliers: 

Hoofdprijs: 1  cadeaubon t.w.v. € 500,00
2e prijs:  1  cadeaubon t.w.v. € 250,00
3e prijs:  1  cadeaubon t.w.v. € 100,00
4e prijs:  3  cadeaubonnen t.w.v. € 50,00
5e prijs: 10 cadeaubonnen t.w.v. € 20,00

Spaar uw kassabonnen voor een bedrag van minimaal € 150,- , 
doe deze in de beschikbare envelop en deponeer deze in de daarvoor 
beschikbare bussen. En maak kans op een fantastische cadeaubon, 
te besteden bij alle winkels in ons centrum!

500,-

4-5-2016

Win voor Moederdag
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