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Samen sterker

 Inloopavond 
Wonen

Elke dinsdagavond 
tussen 17.00 en 
20.00 uur.

Soms wilt u niet wachten. Soms kunt u niet wachten. Bijvoorbeeld als u eindelijk de perfecte 
woning hebt gezien. Of wanneer uw � nanciële situatie ineens is gewijzigd, door veranderingen 
in uw relatie of werk. Dan wilt u snel weten wat te doen. Welke � nanciële keuzes passen het 
beste bij de nieuwe werkelijkheid?
 
U kunt elke dinsdag van 17.00 tot 20.00 uur zonder afspraak binnenlopen bij het 
Rabobankkantoor aan de Kerkstraat (ingang hypothekenshop) voor een kosteloos 
oriënterend gesprek over uw � nanciële woonvragen. 
 
Voor een goede berekening van uw leencapaciteit, vragen wij u om een actuele salarisstrook 
en het eventuele overzicht WOZ-waarde mee te nemen. Wanneer u daarbij ook uw Rabobank 
bankpas meeneemt, kunnen de � nancieel adviseurs uw gegevens meteen invoeren in het 
Rabobank Hypotheekdossier.

Kijk op www.rabobank.nl/helmond

PEF-027414_1210_A4 adv_Inloopavond wonen_V03.indd   1 03-10-14   14:56

https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/helmond/
http://www.rabobank.nl/helmond
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Ter Plaetse 16
Nadat er bij bistro Ter Plaetse een aantal kranen gerepareerd waren, 
was er waarschijnlijk iets niet goed vastgezet en was er iets losgescho-
ten. Het gevolg was een waterval die over beide trappen de kelder in 
liep, met als resultaat zo’n vijfentwintig centimeter water boven de 
vloer. Inmiddels is Bistro Ter Plaetse weer open.
 

Modeshow 17
’t BrandPunt binnenlopen en meteen een glaasje bubbels aangereikt 
krijgen, is altijd fijn. Het was een passend begin van de halfjaarlijkse 
modeshow van Boutique 4MORE en Catalini Calzature die om beurten 
door Jet Uijen en Vicky Catalini in hun eigen wijk wordt georganiseerd.

Carolus Borromeus 21
Op vrijdag 3 oktober vierde het Carolus Borromeus College de opening 
van de nieuwe school. In de ochtend hebben de leerlingen de vlaggen 
met het nieuwe logo gehesen. In dit logo is de Tree of Learning, het 
kunstwerk van Jan Goossens en symbool voor het Carolus, prominent 
verwerkt. Tevens werden er ballonnen losgelaten en is er een sponsor-
loop gehouden.

Carnaval 24-25
November, carnaval staat weer voor de deur! Dit jaar trappen we het 
seizoen niet af met het Leutfestijn (de prinsbekendmaking van C.S. de 
Brandeliers), maar met een geheel nieuwe activiteit; de Kartjesmert!

Informatiemarkt 36
Voor alle Brandevoorters organiseert de Wijkraad een informatiemarkt 
en workshops rondom de aankomende veranderingen in de zorg in de 
gemeente Helmond. Op de informatiemarkt staan allerlei relevante or-
ganisaties, zoals: de gemeente Helmond, Gezondheidscentrum Bran-
devoort, GGD Zuidoost-Brabant, Zorgboog, Savant-Zorg, ZuidZorg, Bu-
reau Jeugdzorg en ouderenorganisatie als KBO-kring Brabant.

En verder: 
Wijkhuis ‘t BrandPunt 7
Wijkraad 9
Senioren convent 11
Computerclub 2.0 23
Golfdag 27
Even de wijk uit 35
Puzzel 36 
Kleurplaat + uitslag 37
Kalender - brandjes + informatiepagina 38-39
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ZOEKT U BOMEN OF PLANTEN?
Dan bent u bij ons op het juiste adres!

Lei-, dak-, sier- en fruitbomen
ongeveer 3000 in voorraad.

Groenblijvende planten voor hagen
in vele soorten. Tuinafscheiding van riet-,

wilg- en heidematten.
Exclusieve beelden, kunststof potten/

bakken en tuingereedschap.

Tijd om uw gazon en border te bemesten
en kalk te strooien.

Laat u eens deskundig adviseren door uw 
D.C.M adviseur.

Medevoort 29, Helmond 0492 - 546077
Brandevoort, internet: www.petervangennip.nl

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

Verstand van Brandevoort
 Gevoel voor mensen

 
   T 0492-55 99 88  

   E info@andre-relou.nl  I www.andre-relou.nl

ACTIE VAN DE MAAND

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

smitsensmits.nl

In november bij huismerk binnenzonwering:
elk 2de product met 50% korting!
Kom snel naar onze showroom en 

PROFITEER!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

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

vraag naar de voorwaarden

http://www.andre-relou.nl
http://www.petervangennip.nl
http://www.smitsensmits.nl
http://www.2divorce.nl
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Oktober 2014
tekst: de redactie / foto: Rianne van Lierop

De zorg verandert. Volgend jaar treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 
werking. Dit heeft consequenties voor jong en oud. De Wijkraad organiseert daarom een 
informatiemarkt in ’t BrandPunt, waar vertegenwoordigers van allerlei instellingen vragen 
van belangstellenden zullen beantwoorden. Elders in deze editie meer daarover.

Carnaval van start
Het is herfst en dus tijd voor een nieuw carnavalsseizoen. De Brandeliers pakken ook dit 
jaar weer groot uit en hebben twee nieuwe evenementen voor de wijk in petto. Het uitge-
breide programma is in deze Brandevoorter Courant te lezen. Veel carnavalsactiviteiten 
vinden plaats in ‘t BrandPunt, maar daar is de komende tijd natuurlijk nog veel meer te 
beleven.

Bijdragen van lezers
Een interessant initiatief, een prangende kwestie, een nieuwe vereniging opgericht 
of een ander interessant weetje? Stuur het in! De deadline voor het inzenden van  
kopij staat onder aan de activiteitenkalender. Ook een foto erbij? Dan deze graag in 
een zo hoog mogelijke resolutie meesturen. Ligt jouw interesse bij het schrijven; wij 
zijn nog op zoek naar vrijwilligers die gemakkelijk de pen oppakken. Aanmelden kan via 
redactie@brandevoortercourant.nl.

Redactioneel

http://www.spons.nu
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Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

www.restaurantpezzaz.nl

Eerlijk en sfeervol dineren!

WILD MENU
Gerookte wildzwijnham 

en een bitterbal van wild 
met bospaddenstoelen en mayonaise 

van eekhoorntjesbrood
 *****

Roodpoot patrijs
op zuurkool met pancetta en eigen jus  

 
*****

Herten filet
met passend herfstgarnituur, 

wildsaus en veenbessen
*****

Mousse van pure chocolade 
met bosvruchten

frambozen sorbet en yoghurtcrème 
 
of

Kaas van de kaastafel 
met notenbrood en rinse appelstroop

(meerprijs €2,50)

4 gangen € 39,50

http://www.verloskundigengeldrop-mierlo-brandevoort.nl
http://www.deinstallatieman.nl
http://www.restaurantpezzaz.nl


7

Woensdag 5 november - Inschrijven tafelhuur tweede-
hands kinderkleding- en speelgoedbeurs
Wil je een tafel bij de komende tweedehands kinderkle-
ding- en speelgoedbeurs, dan kan je op woensdag 5 no-
vember tussen 20.30 en 21.00 uur in ’t BrandPunt inschrij-
ven. De kosten bedragen €5,- per gehuurde tafel. Kijk voor 
het inschrijfformulier op www.BrandPunt.info.

Vrijdag 7 november - Single café
Vrijdag 7 november is er weer een single café. Iedereen is 
van harte welkom in ’t BrandPunt. We starten rond 20.30 
uur en de entree is vrij. Het doel van het single café is om 
anderen te ontmoeten, nieuwe contacten te leggen en on-
der ‘t genot van een drankje een gezellige avond te heb-
ben. Ook zijn er mogelijkheden om samen iets te organise-
ren daar waar behoefte aan is. Voor meer informatie kun je 
terecht bij Jan van der Sanden, 06 531 052 93.

Zondag 9 November - Kartjesmert
Carnaval begint dit jaar op zondag 9 november tussen 
15.00 en 17.00 uur met de eerste Kartjesmert in ‘t Brand-
Punt. Zie elders in deze editie.

Zondag 9 November - Tweedehands kinderkleding- en 
speelgoedbeurs in ’t BrandPunt
Ben je op zoek naar tweedehands kleding of leuk speel-
goed voor de kinderen, kom dan op zondag 9 november 
naar ’t BrandPunt. De beurs is van 10.00 tot 11.30 uur. Zie 
voor meer info www.BrandPunt.info.

Zaterdag 15 november – Brand New Voices en Sway pre-
senteren VUURWERK!
’t BrandPunt is op zaterdag 15 november het decor voor 
een spetterende avond vol vuurwerk van popkoor Brand 
New Voices uit Brandevoort en popkoor Sway uit Eindho-
ven.
De avond begint om 20.00 uur met een optreden van Pop-
koor Brand New Voices. Dit koor bestaat ruim twee jaar 
en zingt met veel plezier en enthousiasme popsongs van 
de jaren ‘60 tot nu. Aansluitend spelen de dirigenten van 
beide koren, Ed Verschuren en Gerard de Graaf, samen met 
één van de toetsenisten, een Beatles-medley op drie pi-
ano’s. Soms misschien chaotisch, maar zeker een verras-
send muzikaal intermezzo.
Na de pauze trekt Sway hun meest swingende repertoire 
uit de kast, zodat de ‘popband met een uit de hand gelo-
pen aantal zangers’ goed los kan gaan. Er zullen veel re-
cente nummers te horen zijn, maar natuurlijk worden de 
‘gouwe ouwe’ uit zesentwintig jaar Sway-repertoire niet 
overgeslagen. Niet voor niets is de titel VUURWERK! Het 
belooft een spetterende avond vol muzikaal vuurwerk te 
worden.

Kaarten à €5,- zijn verkrijgbaar aan de bar van ’t Brand-
Punt en bij de leden van Brand New Voices.

Zaterdag 22 november - Leutfestijn
Zie elders in deze BC.

Zondag 30 november - Prinsenreceptie
De Brandeliers nodigen alle wijkbewoners uit om zondag 
30 november hun nieuwe Prins, de eerste Lustrumprins 
der Brandeliers, te feliciteren. Meer informatie elders in 
deze uitgave. 

En dan ook nog… BRANDtastic
Brandevoort kent sinds vorig jaar een nieuwe muziekgroep. 
Gestart onder de noemer Big Band is deze inmiddels uit-
gegroeid tot een volwaardige band met een eigen gezicht 
en met een eigen naam, BRANDtastic. Ze repeteren elke 
donderdagavond in ’t BrandPunt. Hoewel het inmiddels een 
volwaardige band is, kunnen ze nog enkele leden gebruiken. 
Belangstelling? Loop een keer binnen tijdens de repetitie of 
neem contact op met clark.kellenaers@brand-tastic.nl.

In de wijk

Zondag 23 november - Intocht Sinterklaas
Zondag 23 november ontvangen wij Sinterklaas en heel 
veel Pieten in Brandevoort bij De Vendelier, locatie Schuts-
boom om 14.00 uur. Vandaar gaat er een optocht naar de 
Markthal. Het feest onder de Markthal is vanaf 14.45 uur 
en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Zie voor meer informatie 
www.sinterklaas.brandevoort.org.
   
Zaterdag 29 november 2014 - Zwarte Pieten Dag
Zaterdag 29 november organiseert Winkeliersvereniging 
Brandevoort tussen 10.00 en 16.00 uur Zwarte Pieten Dag 
in het winkelcentrum. Tijdens Zwarte Pieten Dag komen 
tal van Zwarte Pieten naar de wijk. De kinderen kunnen 
samen met de pieten allerlei spelletjes doen, waarmee ze 
een Pietendiploma kunnen halen. Denk aan zaklopen, op 
de dakrand lopen en nog veel meer.
Ook kunnen kinderen luisteren naar de spannende verha-
len van Zwarte Piet. Wat heeft Zwarte Piet dit jaar allemaal 
beleefd? En... trek vooral je Pietenpak aan, want je kunt je 
ook laten schminken.

Wat er te gebeuren staat 
Vrijdag 12 december - Single café 
Zondag 14 december - Dickensnight
Dinsdag 16 december - Liederentafel kerstspecial
Woensdag 17 december - Concert Vier jaargetijden door 
Druzhba en Uzory
Zondag 21 december - ‘ t EetPunt kerstdinerspecial

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege
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VOOR HAAR

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

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

HEERLIJKE WINTERJAS

Om in weg te kruipen
De winterjassen zijn dit jaar om in weg te kruipen. Soms kort en recht, soms 
massief en alles omhullend. Verschillende lengtes en materialen. We zien bikerjacks 
en parka's, volumineuze modellen en nepbontjassen. Laat de winter maar komen.

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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Kunst in winkelcentrum
De werkgroep Winkelcentrum Brandevoort komt op korte 
termijn weer bijelkaar om de voortgang van de plannen 
te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst wordt er gekeken 
naar de mogelijkheid om een van de leegstaande winkel-
panden met kunst in te richten. 

Welkomstpakket 
Er wordt nagedacht over een welkomstpakket voor nieuwe 
wijkbewoners. De inhoud en samenstelling zullen worden 
bekeken in overleg met de winkeliersvereniging. Voor het 
aanbieden van deze welkomstpakketten aan de nieuwe 
bewoners zoeken wij nog een aantal enthousiaste buurt-
genoten die deze taak op zich wil nemen. Geïnteresseerde 
kunnen zich aanmelden via het secretariaat van de Wijk-
raad, Wijkraad.secretaris@brandevoort.org. 

Mobiele asbakken 
Om de vervuiling tegen te gaan is het idee geopperd om 
mobiele asbakken te plaatsen in het winkelcentrum. Er is 
overleg geweest met de winkeliersvereniging die binnen-
kort hierover uitsluitsel zal geven.

Modelbotenclub
De Wijkraad is benaderd door de Helmondse modelbo-
tenclub om gebruik te mogen maken van de vijver bij de 
Markthal voor hun vaardagen. Ook zal er een enkele keer 
op zondagmiddag een wedstrijd worden gehouden met 
andere clubs. Hierbij worden er schepen aan het publiek 
getoond en wordt er gevaren met de modellen. Er is al 

een aanvraag gedaan bij de gemeente, die nu in behan-
deling is.

JeugdWijkraad 
Bij de vergadering van 30 september hebben wij kennisge-
maakt met Lex van Gennip. Hij neemt de taak als voorzitter 
voor de JeugdWijkraad op zich. Naar een definitieve naam 
voor deze groep wordt nog gezocht. Lex gaat met zijn leef-
tijdsgenoten in gesprek om te kijken welke taken hij met 
zijn organisatie zal gaan uitvoeren.

Huthuisjes
Rocco Verdult heeft een uiteenzetting gegeven over zijn 
project genaamd Huthuisjes. Dit zijn frames waar kinderen 
naar eigen inzicht een huisje van kunnen bouwen. Er wor-
den hiervoor nog een aantal zaken onderzocht. Zodra wij 
meer weten zullen wij u hierover informeren. 

Wijkgericht werken
Op 22 september werd door de gemeente een bijeenkomst 
georganiseerd waarbij de evaluatie van het wijkgericht 
werken werd toegelicht. Gevraagd is in de wijken aandacht 
te besteden aan de ontwikkelingen rondom zorg. Wijkraad 
Brandevoort heeft in overleg met de gemeente besloten 
op 26 november een informatieavond te organiseren in ‘t 
BrandPunt. Op deze avond zal een informatiemarkt wor-
den georganiseerd waar deskundigen aanwezig zijn die op 
vragen rechtstreeks antwoorden kunnen geven. Meer in-
formatie hierover wordt via de pers en de website bekend 
gemaakt.

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

Sinds 2009 wordt jaarlijks De Brandevoorter van het jaar gekozen. De opzet van deze onderscheiding is het geven van een 
eerbetoon aan mensen of groeperingen die in de afgelopen jaren actief hebben meegeholpen aan de opbouw van het cultu-
rele leven in Brandevoort. Mede door deze mensen is de wijk geworden tot het Brandevoort van nu. 

Via de website www.brandevoorter.nl kun je kandidaten nomineren om tot Brandevoorter van het Jaar te worden gekozen. De 
nominatie is aan een aantal criteria gebonden. Deze zijn ook te vinden op de website.

Nominatie is mogelijk tot en met 1 december. Wanneer je niet de mogelijkheid hebt om via de website te nomineren kunt je je, 
met motieven omklede, nominatie in een gesloten envelop inleveren op St. Antoniusweg 18 te Helmond.

De uitreiking van de onderscheiding vindt plaats op 4 januari om 14.30 uur in ’t BrandPunt. Je bent van harte uitgenodigd voor 
deze bijeenkomst.

Nomineer
De Brandevoorter van het jaar
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Zoals veel ouderenorganisaties heeft ook het seniorencon-
vent in Brandevoort zich in toenemende mate beziggehou-
den met de problematiek die is ontstaan en gaandeweg 
steeds meer zichtbaar wordt als gevolg van de besluiten 
van het kabinet ten aanzien van de WMO (Wet maatschap-
pelijke ondersteuning). Deze wetgeving heeft verregaande 
veranderingen tot gevolg op het gebied van de zorg. Deze 
regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kun-
nen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of 
mensen met psychische problemen. Deze zorgtaken wor-
den per 1 januari 2015 overgeheveld van het Rijk naar de 
gemeenten.

Informatiebundeling WMO
Aangezien de materie zeer complex is en al veel misver-
standen heeft opgeroepen hebben wij, Seniorenconvent 
Brandevoort, besloten informatie te verzamelen uit be-
trouwbare bronnen. Dit zijn in de eerste plaats de oude-
renbonden waaronder de KBO. Uiteraard leggen we ook 
graag ons oor te luisteren bij andere ouderenbonden. Wij 
zullen dan ook gerichte vragen gaan stellen. Leden van het 
convent bezoeken hiervoor bijeenkomsten en presentaties 
over dit onderwerp en stellen kritische vragen of geven 
commentaar. Binnen het convent willen we proberen de 
informatie te ordenen en overzichtelijk te houden. Ook zal 
gekeken moeten worden hoe de plaatselijke politiek en het 
gemeentelijk apparaat hiermee omgaan.

Vertegenwoordiging buiten het convent
Vanuit bovenstaand standpunt zijn wij ook blij dat een lid 
van ons convent benoemd is in de Seniorenraad van de 
gemeente Helmond. Een ander lid is toegetreden tot het 
kringbestuur van KBO Helmond. Zo zijn ook enige leden bij 
andere organisaties aangesloten. Uit publicaties blijkt dat er 
twijfels bestaan of de gemeenten klaar zijn voor deze grote 
veranderingen en of binnen de gemeente voldoende des-
kundigheid en mankracht beschikbaar is. De gemeente Hel-
mond heeft een bezuinigingsoperatie van tien miljoen euro 
gepland, waarvan een groot deel binnen de eigen organi-
satie dient te worden gerealiseerd. Er zal op moeten wor-
den toegezien dat de van het Rijk ontvangen gelden ook 
daadwerkelijk worden besteed aan de afgesproken doelen 
en er geen bedragen aan de algemene middelen worden 
toegevoegd.

Bewonersavond
Om de bewoners van Brandevoort goed te informeren over 
deze binnenkort in te voeren veranderingen wordt, in sa-
menwerking met de Wijkraad, op 26 november een infor-
matieavond georganiseerd rondom de zorg en de Jeugd- en 
participatiewet. Noteert u deze datum alvast in uw agenda! 

De bedoeling is een informatiemarkt te organiseren waar 
deskundigen van de gemeente en daarbuiten en vertegen-
woordigers van betrokken organisaties nader kunnen in-
gaan op uw vragen. 

Belangenbehartiging
Vanuit het convent wordt ook actief deelgenomen aan ver-
gaderingen van het plaatselijke CDA om, daar waar mo-
gelijk, de aandacht op seniorenbelangen te vestigen. Ook 
wordt contact onderhouden met ouderenbonden en belan-
genorganisaties. Het is namelijk van groot belang voor de 
senioren dat we actief participeren in lokale kwesties. Hier-
voor zijn onder andere de ouderenbonden een uitstekende 
mogelijkheid. Het is zaak dat we nu onze mond open doen 
en onze mening laten horen over alle maatregelen die de 
senioren behoorlijk raken. 

Vrijwilligers gezocht
We zoeken voor het convent nog mensen met financiële 
deskundigheid die in staat zijn begrotingen op hun waarde 
te beoordelen. Daarnaast willen we persberichten en artike-
len uit pers en media voor zover mogelijk verzamelen, ana-
lyseren en waar nodig commentaar leveren. We moeten ons 
goed realiseren dat onze kennis hiervoor op vele punten te 
kort schiet en dus dienen we ons te wenden tot onder an-
dere lokale politieke partijen en belangenorganisaties en bij 
hen het belang van senioren onder de aandacht brengen.
We wijzen er nog een keer op dat we graag meer leden bij 
het convent zouden willen hebben om ook beter in staat te 
zijn kennis te delen en nog beter gebruik te kunnen maken 
van persoonlijke kwaliteiten.

Verdere ontwikkelingen in de wijk
Er is gesproken over de locatie voor een tweede vlaggen-
mast, hierover is thans overleg met de gemeente.
Ook is een idee aan de orde geweest om eenmaal per 
maand senioren een mogelijkheid te bieden gezamenlijk 
een maaltijd te nuttigen in ’t BrandPunt. Met als achter-
grond het idee samen een bepaald onderwerp aan de orde 
te stellen, maar uiteraard ook simpelweg gewoon gezellig 
met elkaar te praten.
Gesproken is verder over de aanschaf van een schaak- en 
dambord voor op De Plaetse. Voordat we dit idee verder uit-
werken zou het goed zijn te weten of hiervoor voldoende 
belangstelling bestaat. Laat het ons weten dan kunnen we 
dit op de kaart zetten!
Bij de gemeente kan een ouderenpas worden aangevraagd 
waarmee men tegen een goedkoop tarief van €0,65 van de 
Taxbus gebruik kan maken. Voor belangstellenden tussen 
vijfenzestig en vijfenzeventig jaar is hiervoor een inkomens-
toets. Boven vijfenzeventig jaar vervalt dit.

Van het seniorenconvent
tekst: Marga Dobma, Holke Flapper
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Omdat iedereen                      anders is...

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

Frits & Lieke

Dag en nacht bereikbaar

Ook als u verzekerd bent 
kunt u voor ons kiezen
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Transities impact op ouderen
De gemeenten bereiden zich voor op drie sociale transi-
ties: jeugdzorg, de overheveling van AWBZ-begeleiding 
naar persoonlijke verzorging naar WMO en de invoering 
van de Participatiewet. Vanaf 2015 zijn de gemeenten, en 
niet meer de rijksoverheid en provincies, verantwoordelijk. 
De gedachte is dat gemeenten zaken doeltreffender kun-
nen organiseren, omdat zij de inwoners beter kennen. 
Volgens Marga Dobma komt er veel op ouderen af. Toch is 
er nog weinig duidelijkheid. Gemeenten moeten ook veel 
nieuwe taken tegelijkertijd oppakken. Dit veranderings- 

proces brengt onduidelijkheid met zich mee. Desondanks 
zijn nu veel ouderen onzeker over hun toekomstige zorg. 
Vanwege haar eigen leeftijd (69 jaar) en een enige jaren 
oudere echtgenoot, zijn de veranderingen die er aanko-
men, ook direct op haar van toepassing. Zij wil niet aan de 
zijlijn blijven staan, maar actief haar stem namens oude-
ren laten horen. Door haar benoeming in de Seniorenraad 
Helmond hoopt zij nog effectiever mee te kunnen denken. 

Ouderen een stem
Marga zet zich al jaren op diverse manieren in voor Bran-
devoort, niet alleen voor ouderen. Ze schrijft onder andere 
ondernemersinterviews in de Brandevoorter Courant en 
had zitting in de Cliëntenraad van het Gezondheidscen-
trum. Ze is ook lid van het seniorenconvent Brandevoort. 
Hier komen tal van onderwerpen aan bod die voor senioren 
in Brandevoort van belang zijn. Dit convent heeft bijvoor-
beeld al een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstel-
len van het Wijkactieplan 2014. De leden komen geregeld 
bijeen om over tal van onderwerpen te discussiëren.
“Onze wijk telt inmiddels zo’n 1.257 55-plussers. Deze 
groep zal de komende jaren alleen maar groeien. Het is 
belangrijk om nu al na te denken en mee te praten over die 
periode in je leven. Het lijkt wellicht nog ver weg, maar de 
tijd gaat sneller dan je denkt. Iedereen wil toch onbezorgd 
ouder worden?!”

Invloed op gemeentelijk niveau
“De Seniorenraad is voor de hele gemeente. Als onafhan-
kelijk lid kan ik de komende jaren meedenken en -praten 
over seniorenbeleid in de gemeente Helmond. Dat is een 
enorme uitdaging die ik graag aanga,” geeft Marga en-
thousiast aan.
De Seniorenraad Helmond bestaat naast onafhankelijke 
ouderen uit vertegenwoordigers van de vier ouderenbon-
den (KBO, ANBO, PCOB en PVGE). De Seniorenraad laat 
zich adviseren door professionele organisaties die on-
der meer betrokken zijn bij de ondersteuning en dienst-
verlening aan ouderen. Voor meer informatie, verslagen  
etcetera: www.seniorenraadhelmond.nl.

Wijkbewoner benoemd in 
Seniorenraad Helmond

tekst: Patricia Teuns / foto: Ugur Ozdemir

Marga Dobma is sinds 1 september 2014 benoemd als onafhankelijk lid in de Se-
niorenraad Helmond. Deze raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, het College 
van Burgemeesters en Wethouders en de gemeenteraad van Helmond over het 
gemeentelijke ouderenbeleid en andere beleidsvoornemens die voor ouderen van 
belang zijn waaronder de WMO.
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Restaurantmaand
bij De Raymaert

Culinair genieten

www.restaurantderaymaert.nl

Mierloseweg 130
Helmond

Reserveren? Bel
(0492) 54 18 18 

schilderwerk binnen en buiten

onderhoudswerken

bel gerust voor vrijblijvende prijsopgave

Forelstraat 11, 4706 EG  Helmond

Telefoon 0492 - 54 43 78

Mobiel 06 - 51 16 99 97

E-mail: c.verhoeven6@chello.nl
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Zaterdag 29 november organiseert Winkeliersvereniging 
Brandevoort speciaal voor het winkelend publiek en alle 
kinderen uit Brandevoort en omgeving de Pieten Dag. 
De Pieten hebben in deze drukke periode tijd vrijgemaakt 
om speciaal nog een dag naar het winkelcentrum te ko-
men. Ze vinden deze wijk zo leuk en er wonen zoveel lieve 
kinderen. “Je kunt heel goed over de hoge daken in De Ves-
te lopen. Ik heb dan een heel mooi uitzicht en kan heel ver 
kijken,” aldus Klauterpiet. 

Tijdens Pieten Dag komt een hele grote groep muziekpie-
ten optreden. Ze hebben trommels en trompetten mee-
genomen en zullen vrolijke sinterklaasliedjes spelen. De 
klauterpieten, de Snelle Pieten en de pakjespieten zijn ook 
van de partij. Zij gaan met de kinderen allerlei spelletjes 
doen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld zelf over de dakrand 
lopen, zaklopen, pakjes stapelen en pakjes overgooien. Als 
ze al deze pietenoefeningen hebben volbracht, ontvangen 
ze een echt pietendiploma. 

De kinderen kunnen zich verder laten schminken en luis-
teren naar de verhalen van Mama Pieta. Zij heeft name-
lijk een geheime speelgoedkist en samen met de kinde-
ren gaat ze allerlei opdrachten maken om het geheim 
te ontdekken. Ze gaan zingen, sporten, versieren, tel-
len, verkleden, et cetera. Wie gaat mee op ontdekkings-
tocht? Pieten Dag vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur. 
Komen jullie ook?

Sinds 1 oktober worden er goedkope zumbalessen georga-
niseerd door Stichting Body Moves, een non-profit organi-
satie gevestigd in Helmond Brandevoort. De zumbalessen 
worden verzorgd door gelicenseerde zumbatrainsters op 
drie avonden in de week. Op maandag, dinsdag en woens-
dagavond van 20.00 tot 21.00 uur is iedereen welkom in 
de kleine gymzaal van basisschool Sint Odulfus aan de 
Slegerstraat 2A (vlak naast de kerk, en op een steenworp 
afstand van treinstation ‘t Hout).

De prijzen voor een losse les of proefles bedragen e3,-. Wie 
een maandabonnement neemt op een vast avond betaalt 

e2,- per les (de hoogte van de prijs het maandabonnement 
hangt dan af van het aantal avonden in de maand; in no-
vember zijn er toevallig precies vier maandagavonden, vier 
dinsdagavonden en vier woensdagavonden, dus kosten de 
maandabonnementen e8,- per vaste avond). We rekenen 
geen inschrijfgeld.

Wie interesse heeft in goedkope zumbalessen kan zich 
opgeven bij Body Moves via Body.Moves.Helmond@gmail.
com of telefoon 06 833 648 63. Bezoek ook onze Face-
bookpagina te www.facebook.com/Bodymoveshelmond 
voor meer details.

Pieten Dag in winkelcentrum

Goedkope zumbalessen 
voor Brandevoort en ‘t Hout

tekst: Marc Dekkers
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Het was geen fijn telefoontje dat Eelco van der Tuin eind 
september van een van zijn leveranciers kreeg: “We kun-
nen de kelder niet in, er staat water.” Kort daarvoor had hij 
door een loodgietersbedrijf een paar kranen laten vervan-
gen. Kennelijk was daarbij het een of ander niet goed vast-
gezet, want in de nacht van 19 op 20 september schoot er 
iets los. Het gevolg was een waterval die over beide trap-
pen de kelder in liep, met als resultaat zo’n vijfentwintig 
centimeter water boven de vloer. Het water stond zelfs in 
de verlichting van de toiletten. 

Aanzienlijke schade
“In het begin hoop je nog dat het probleem snel opgelost 
zal zijn, maar toen ik de hoeveelheden water zag die uit 
de kelder werden weggepompt, zijn we de gasten maar af 

gaan bellen,” vertelt Eelco. “In die kelder stond veel appa-
ratuur en alle voorraden, en die konden meteen worden 
weggegooid. De apparatuur kon gedeeltelijk gered wor-
den; bij een professioneel droogbedrijf kon de waterscha-
de worden verholpen.”

Heropening
Sinds 16 oktober is Ter Plaetse nu weer open, na een 
sluiting van bijna vier weken. Er valt nog wel het een en 
ander te doen; er moeten nog deuren worden vervan-
gen, de houten vloer heeft een opknapbeurt nodig en er 
valt nog hier en daar iets opnieuw te verven en te stuc-
cen. “Ik ben blij dat we in ieder geval weer aan het werk 
kunnen,” zegt Eelco. “Het heeft allemaal veel te lang 
geduurd.”

Bistro Ter Plaetse
na vier weken weer open

tekst: Cora Brouwer / foto: Eelco van der Tuin

Ben je een (aankomend) vrijwilliger die op zoek is naar een 
leuke, uitdagende vrijwilligersfunctie in onze wijk? 
www.brandevoort.wijkvrijwilligers.nl gaat je hierbij helpen. 
Op de website staan de vacatures overzichtelijk bij elkaar. 
Zoeken, vinden en aan de slag!
Ben je als organisatie op zoek naar vrijwilligers om de ac-
tiviteit die je organiseert mogelijk te maken? Dan maak 

je eenvoudig een account aan en plaats je een vacature. 
De website brengt vraag en aanbod bij elkaar. Het is een 
initiatief van de wijk Brandevoort en Ditisonzewijk.nl.
Voor informatie en vragen kun je bellen naar: 45 05 21.
 
Samen komen we verder!
www.brandevoort.wijkvrijwilligers.nl

Vraag en aanbod
vrijwilligers
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Muzikale omlijsting
De avond begon met een spetterend optreden van pop-
koor Kolok, dat een paar jaar geleden nog hoge ogen gooi-
de in het EO-programma Korenslag. En dat was te horen! 
De zaal, gevuld met zo’n 250 modeliefhebbers, genoot er 
met volle teugen van.
Kortom, de stemming zat er meteen goed in toen de eer-
ste modellen over de catwalk kwamen. Het waren de in-
middels bekende Brandevoorter mannequins Ans van Te-
trode, Ria van Beeck, Lieke van Beek, Jolanda Blijenberg, 
Wendy van de Broek, Brigitte Hülck, Kaylie Jonkers, Jacky 
Peels en Jolanda van de Ven, die met zichtbaar plezier de 
kleding showden. Ook Vicky en Jet hadden er duidelijk lol in 
en praatten de boel op cabareteske wijze aan elkaar. 

Asfaltgrijs
Na een tweede optreden van Kolok in de pauze, waarin de 
vrijwilligers van ’t BrandPunt de stormloop op de witte wijn 
goed hadden weten te doorstaan, kon de tweede helft met 
de nieuwste wintermode beginnen. Zo lopen we binnen-
kort allemaal in de tinten nutella of asfaltgrijs of dragen een 
outfit van scuba, een dunne uitvoering van duikpakkenstof. 
De temperatuur was ondertussen opgelopen tot tropische 
waarden, wat niet altijd even goed viel bij de dames d’un 
certain age. Het gebodene maakte echter veel goed, net als 
het gezelschap. Het is altijd leuk bij te praten met buurtge-
noten die je al een tijdje niet hebt gezien. Na afloop ging 
iedereen dan ook vrolijk huiswaarts, niet in de laatste plaats 
door het cadeautasje dat ten afscheid werd meegegeven.

Een avondje mode kijken
tekst: Cora Brouwer / foto: Rianne van Lierop

’t BrandPunt binnenlopen en meteen een glaasje bubbels aangereikt krijgen, is al-
tijd fijn. Het was een passend begin van de halfjaarlijkse modeshow van Boutique 
4MORE en Catalini Calzature die om beurten door Jet Uijen en Vicky Catalini in hun 
eigen wijk wordt georganiseerd.
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Hoofdstraat 105     5706 AK  Helmond     Tel 0492 539405     info@woutvanvlerken.nl     www.electroworldwoutvanvlerken.nl

Koop nu een Sonos-speler en 
je krijgt van ons één jaar Deezer 
Premium+ cadeau t.w.v. meer dan 
€100. Dat betekent 365 dagen 
onbeperkt toegang tot alle muziek 
ter wereld. 

Eén jaar 
muziek  
inbegrepen.

Er kan maar één Deezer-code per huishouden worden ingewisseld. Deze aanbieding geldt voor de PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, CONNECT en CONNECT:AMP. De normale prijs van Deezer Premium+ is €9,99 per maand. Aanbieding loopt tot en met 
31 december 2014 of zolang de voorraad strekt.  Zie Sonos.com/Deezer voor de algemene voorwaarden.

Topkwaliteit binnenverf, 
voor een scherpe prijs!

Lakken prijs per liter exclusief € 2,50 mengkosten. 
Muurverf lichte kleuren gratis op kleur gemaakt.
Actieperiode t/m 31 december 2014.

Kleuren bepalen de sfeer in je huis. Je creëert 
makkelijk een nieuwe uitstraling van je 
kamer met een nieuwe kleur verf. Het najaar is 
bij uitstek de tijd voor binnenschilderwerk.
Wij leveren hiervoor betrouwbare verf van 
topkwaliteit. Kom langs in onze winkels en laat u 
inspireren, zelfs voor een complete update van uw 
totale interieur zoals vloerbedekking, gordijnen, 
raamdecoratie, behang.

52,65€ 37,25€

37,10€

28,05€

45,45€

22,70€ 109,50€

44,50€

79,50€

€ 49,70

€ 38,20 € 189,50

€ 49,50 € 59,95 € 122,80

€ 68,95

€ 31,50

MIERLOSEWEG 86 | WWW.DRIESSENDEVERFFABRIEK.NL

Advertentie BC_190x140.indd   1 15-10-14   13:19
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Zomers (na)genieten tijdens 
Klein Venetië
Voor het tweede jaar organiseerde de winkeliersvereniging 
Brandevoort het evenement Klein Venetië. Het evenement 
vond plaats op zondag 29 september. Het winkelcentrum 
biedt met zijn kleine grachten en statige panden een 
prachtig decor voor dit Italiaanse thema. En mede dankzij 
het prachtige weer was het voor de duizenden bezoekers 
die zondag zomers (na) genieten.

Op De Plaetse was een grote markt met tal van kraam-
pjes. Uiteraard konden de Italiaanse kramen, met eten en 
drinken, lekkernijen, scooters, auto’s en vakanties niet ont-
breken. Een Italiaans duo zorgde met hun viool en accor-
deon voor vrolijke klanken. Bij de Markthal was een terras 
met een decor van Italiaanse cafeetjes gebouwd. Als snel 
zat het terras vol met mensen genietend in de zon. Terwijl 
papa en mama een heerlijk kopje espresso of cappuccino 
dronken, luisterden de kinderen aandachtig naar Luciana 
de dikke kok. De kinderen konden ook worden geschminkt, 
hun eigen Picasso op de stoep krijten of heerlijke spaghetti 
cupcakes maken. Voor de kraam van Bakkerij ’t Bakkertje 
stond een lange rij voor een gratis suikerspin. In de loop 
van de middag stonden de aangekochte flessen wijn en 
de Italiaanse worst op de terrastafels. Er werd gelachen en 
genoten, de ingrediënten voor een geslaagde dag.

tekst: Marc Dekkers / foto: Marc Dekkers

Buurtpreventie 
De Veste

Signaalfunctie
De leden van het buurtpreventieteam zijn geen verleng-
stuk van de stadswacht of de politie. De bedoeling is dat 
men signalerend optreedt en zich zeker niet in conflicten 
mengt of zich met strafbare feiten bemoeit. 

Neem deel aan het buurtpreventieteam
Maar hiervoor moet wel wat worden gedaan. We roe-
pen daarom mensen uit deze locatie op om deel te 

nemen aan het buurtpreventieteam. Zowel voor de-
genen die zich actief willen inzetten voor een schone 
en veilige omgeving, organiseren we binnenkort een 
informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst wordt 
onder andere besproken wat van individuele deelne-
mers wordt gevraagd en hoeveel tijdsbeslag hiermee 
gemoeid is. Aanmelden kan bij Adriaan van Veggel die 
als coördinator van buurtpreventieteams optreedt, 
a.vanveggel@brandevoort.nu.

tekst: Marloes Kuyten

In Brandevoort zijn momenteel op twee locaties buurtpreventieteams actief. Een 
in de Hoeves en een in de Erven. Vanwege de positieve ervaringen hebben enkele 
bewoners rond De Plaetse het initiatief genomen om ook daar een buurtpreventie-
team op te richten. Los van het feit dat hierdoor overlast en vervuiling kan worden 
tegengegaan, is het belangrijk preventief op te treden en de bezorgers van overlast 
te wijzen op de gevolgen van hun daden. Wil je meer informatie over buurtpreven-
tie, dan verwijzen we je gra ag naar buurtpreventie.brandevoort.org.
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aannemersbedrijf mierlo

VAN GENUGTEN BV

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

www.vangenugtenmierlo.nl

Joris van Genugten
06 18 07 68 71
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Bistro Ter Plaetse    de Plaetse 1  5708ZK  HELMOND   T:0492-66156  www.terplaetse.nl 

BISTRO TER PLAETSE   

Kerstmis 2014
 1ste en 2de kerstdag bent u welkom vanaf 18.00 uur

Wij serveren een 4 of 5 gangen keuzemenu (zie onze site). 
Reserveren gewenst. 

Vanaf heden nieuwe menukaart met wildgerechten

Lekker voor thuis of als cadeau onze bekroonde huisgemaakte  truffels / bonbons 

Ze zijn er weer, onze chocolade truffels / bonbons in cadeau verpakking

Bezoek onze site www. terplaetse.nl voor meer informatie.

Bonifantenerf 3  5706JC Helmond (Brandevoort) T 0492-667881 

bruidsbloemwerk 

grafbloemwerk 

workshops 

cursussen 

bloemwerk op bestelling 

 
www.bloemcrea.nl 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

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

Begin doorgestuurd bericht:

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

Your image has been selected for the curated VSCO Grid

 

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

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

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

 

VORMGEVING
FOTOGRAFIE
STYLING
WWW.SPONS.NU
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Officiële opening
‘s Middags volgde de opening voor genodigden. Tijdens het 
officiële gedeelte heeft schrijver, cabaretier en oud-leer-
ling Wim Daniëls gesproken. Ook de voorzitter van de Wijk-
raad, Fons Bosman, heeft de genodigden toegesproken en 
een mooi cadeau aan de school overhandigd. De Wijkraad 
wilde graag iets geven waar iedereen van kon genieten. 
De grote wens van de leerlingen was om een waterkoeler 
met vers drinkwater te hebben in het atrium van de school, 
zodat zij niet naar het toilet hoeven voor vers, fris water. 
De gift die de heer Bosman symbolisch overhandigde met 
een fles water is dus zeer welkom en de leerlingen van het 
Carolus zijn de Wijkraad dankbaar voor dit gulle gebaar. 

Open dag
Een dag later was de school open ter bezichtiging. Veel 
wijkbewoners, oud-leerlingen, opa’s en oma’s bezoch-
ten de school en toonden zich geïnteresseerd. Er heerste 
een gezellige en ontspannen sfeer. De leerlingen van de 
jeugdondernemingen wisten een slaatje te slaan uit deze 
activiteit door hun producten aan te bieden aan belang-
stellenden. De opbrengst hiervan gaat naar eigen gekozen 
doelen, zoals Dance4life en Spieren voor spieren.

Leerlingen van het IBC (International Business College) 
hebben deze hele middag ondersteund met parkeren, ont-
vangen en bedienen. Mooie ervaringen voor de toekomst.

Feestelijke opening 
Carolus Borromeus College
Op vrijdag 3 oktober vierde het Carolus Borromeus College de opening van de 
nieuwe school. In de ochtend hebben de leerlingen de vlaggen met het nieuwe 
logo gehesen. In dit logo is de Tree of Learning, het kunstwerk van Jan Goossens 
en symbool voor het Carolus, prominent verwerkt. Het is aangepast aan de nieuwe 
kleurstelling van de school en voorzien van een eigentijds lettertype. Tevens wer-
den er ballonnen losgelaten en is er een sponsorloop gehouden. De leerlingen 
liepen ieder dertig minuten. De opbrengst van deze loop is voor het Schoolbus-
project in Sri Lanka. Op deze wijze dragen de leerlingen uit dat zij goed onderwijs 
gunnen aan kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het schoolbusproject is 
een initiatief van twee oud-leerlingen en oud-docent Peter Busser. Het opgehaalde 
geld wordt besteed aan de aanschaf en onderhoud van een schoolbus, zodat de 
kinderen aldaar met de bus naar school kunnen en niet genoodzaakt zijn de lange 
afstanden te voet af te leggen.
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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

AANBIEDING Duo Beleving
oktober - november - december 2014

normaal  €156,-, nu voor € 99,- 

DUO BELEVING: TWEE KEER MOOI! 

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

WWW.INESSENSA.NL

samen ontspannen tijdens een 
luxe schoonheidsbehandeling

Maximaal 1 x per duo (zelfde persoon met 
een andere duo partner mag wel)

Droom weg tijdens een massage 
van voeten, handen of hoofd

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

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 
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Bruidsbloemwerk
Rouwbloemwerk
Workshops

De Plaetse 89
5708 ZK  Helmond 
Brandevoort

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

Openingstijden



23

De wereld verandert, soms met een duizelingwekkende snel-
heid. De computer is daar mede debet aan. Toen de Com-
puterClub Brandevoort werd opgericht moest de iPad nog 
bedacht worden (introductie begin 2010). Inmiddels zijn com-
puters niet meer uit ons leven weg te denken. We hebben 
intelligente koelkasten, slimme wasmachines, zelfdenkende 
thermostaten, en ga zo maar door. 
Omdat IC’s steeds meer transistors bevatten, kunnen com-
puters en aanverwante apparatuur ook steeds kleiner en 
handzamer worden. De huidige Smartphone is bijvoorbeeld 
slimmer dan de PC van tien jaar geleden, maar wel een stuk 
kleiner en vooral ook draagbaar. We zijn aangeland in een pe-
riode waarin we altijd en overal computers bij ons hebben en 
gebruiken. Internet, altijd online en dus bereikbaar, zijn daar-
bij sleutelwoorden. Internet dringt ook steeds meer door in 
allerlei apparaten. Alles zal straks met het internet verbon-
den zijn, we spreken dan van het Internet of Things, het inter-
net van de dingen. De IFA tentoonstelling, die in september 
in Berlijn is gehouden, laat hiervan al verschillende mogelijk-
heden zien. Wat te denken van een oven, uiteraard met een 
web cam, die bediend kan worden met een app op je tablet 
waarop je ook kunt zien hoe het gerecht erbij staat. Philips is 
pas net begonnen met het Hue verlichtingssysteem, waarin 
iedere lamp met een app afzonderlijk is in te stellen, zowel 
qua kleur als helderheid. Ook is er een koelkast met webcam 
zodat je al winkelend bij AH of Jumbo kunt zien of er nog melk 
op voorraad is. Zomaar wat voorbeelden van waar het Inter-
net of Things toe kan leiden.

Computers en computing
Bij dit alles hoort een nieuwe club, de ComputerClub 2.0, een 
initiatief van de ComputerClub Brandevoort. In de Computer-
Club 2.0 houden de leden elkaar op de hoogte van de ont-
wikkelingen op het gebied van computers en computing, dus 
alles waarbij en waarin computers gebruikt wordt. Dit gaan 

we doen door in maandelijkse bijeenkomsten lezingen, korte 
workshops, demo-avonden en dergelijke te organiseren. En 
waarom niet een excursie naar de volgende IFA-tentoonstel-
ling? Een eerste stap is al gezet met de succesvolle workshop 
rond de Raspberry Pi, een kleine maar krachtige computer 
met veel potentie voor embedded computing en Home Auto-
mation. Maar leden hebben uiteraard het laatste woord over 
vorm en inhoud van de activiteiten.
Wil jij er ook bij zijn als het gaat om het verkennen van nieuwe 
ontwikkelingen op het terrein van computers en computing? 
Wil jij ook graag op de hoogte blijven van hoe je met het In-
ternet of Things samen met apps op je tablet je omgeving 
zou kunnen beheersen en besturen? Wil jij ook graag weten 
wat voor leuke dingen je allemaal kunt doen met de nieuwe 
mogelijkheden rond computers en computing (bijvoorbeeld 
de Raspberry Pi)? Wil jij ook weten hoe je het beste gebruik 
kunt maken van al die nieuwe ontwikkelingen die fabrikanten 
in hun producten gaan duwen? Vraag jij je ook af wat je met 
3D-printing aan moet? Dan wordt het nu tijd om lid te wor-
den van de ComputerClub Brandevoort. Het lidmaatschap is 
gratis. Wel wordt verwacht dat je als lid actief bijdraagt aan 
de activiteiten van de Club, door bijvoorbeeld in elk geval re-
gelmatig naar de bijeenkomsten te komen, en daar te laten 
horen wat jouw ideeën zijn.

Meld je aan
Als jouw interesse gewekt is, meld je dan nu vrijblijvend 
aan als lid. Dit kan door het aanmeldformulier op de web-
site http://computerclub.brandevoort.org in te vullen, of door 
een mailtje te sturen naar het secretariaat computerclub@
brandevoort.org. Je krijgt dan per omgaande een uitnodiging 
voor het bijwonen van de eerstvolgende bijeenkomst. De bij-
eenkomsten van de ComputerClub Brandevoort worden op 
dit moment gehouden op de tweede maandagavond van de 
maand, maar ook hierin beslissen uiteindelijk de leden.

ComputerClub 2.0
omdat de wereld in sneltreinvaart verandert

tekst: Rinus van Weert / foto: Rinus van Weert
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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|

Een nieuw carnavals-
seizoen gaat van start!

tekst: Luc Sleegers

Kartjesmert – Zondag 9 november
Op deze gezellige markt kunt u entreekaartjes kopen voor 
alle carnavalsactiviteiten waarvoor u een entreebewijs nodig 
heeft. De middag duurt van 14.00 tot 17.00 uur; vanaf 15.00 
uur start de reguliere kaartverkoop. Wees er wel op tijd bij, 
want voor alle activiteiten geldt: uitverkocht is uitverkocht. 
Tijdens deze middag is er veel gezelligheid, muziek, een ge-
opende bar, workshops, schminken en ballonnen voor de 
kids, informatiekraampjes, de Raad van 11, dansgarde en nog 
veel meer!
De activiteiten waarvoor kaartjes gekocht kunnen worden 
zijn: de zwetsavond, zwetsmiddagen 50+, kindermiddagen 
en een nieuwe activiteit: Hoet Koetuur.

Leutfestijn – Zaterdag 22 november
Dit jaar wordt het Leutfestijn van C.S. de Brandeliers heel bij-
zonder! Op deze feestelijke avond maken we de vijfde prins 
der Brandeliers bekend en dat wil zeggen: de eerste lustrum-
prins!
Op zaterdag 22 november zal, van 20.00 tot 00.30 uur, 
’t BrandPunt omgetoverd zijn tot een feestelijke hoftempel. U 
bent van harte welkom om getuige te zijn van de bekendma-
king van deze eerste lustrumprins. De entree is gratis.
De huidige prins, prins Patrick d’n Urste, zal op deze avond 
zijn scepter overdragen. Tijdens het Leutfestijn wordt ook 
bekend gemaakt wie het prinseroaje heeft gewonnen. De 
hints voor het prinseroaje kunt u vinden op onze site: www.

November, carnaval staat weer voor de deur! Dit jaar trappen we het seizoen niet 
af met het Leutfestijn (de prinsbekendmaking van C.S. de Brandeliers), maar met 
een geheel nieuwe activiteit; de Kartjesmert!
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brandeliers.com. Op deze avond kunt u genieten van heer-
lijke muziek van DJ Peter, een optreden van De Brandeleros 
en zullen de beeldschone dames van de dansgarde van De 
Brandeliers hun eerste optreden van het nieuwe seizoen la-
ten zien. Ook dit jaar wordt het dus weer een spectaculair 
feest dat u niet mag missen! Toegang vanaf veertien jaar.

Prinsenreceptie – Zondag 30 november
De Brandeliers nodigen alle wijkbewoners uit om op zondag 
30 november onze nieuwe prins, de eerste lustrumprins der 
Brandeliers, te komen feliciteren. De prins zal samen met de 
Raad van 11, en in het bijzijn van een aantal bevriende car-
navalsverenigingen, tussen 14.00 en 18.00 aanwezig zijn in 
residentie ’t BrandPunt. De entree is uiteraard gratis!

Aankomende activiteiten, entreekaartjes te koop op de 
Kartjesmert: Onderstaande activiteiten worden georgani-
seerd met of door Stichting Brandevoort in Actie.

Zwetsavonden
De gezellige en humoristische Brandevoorter zwetsavonden 
vinden plaats op zaterdag 10 en 17 januari. De zaal is open 
vanaf 19.15 uur. Het programma start om 19.45 uur, en duurt 
tot ongeveer 23.00 uur. De toegangsprijs bedraagt €2,50.
Programma 10 januari: Pepurklip, Boy Jansen, Wichard de Be-
nis, Frank Schrijen, Berry Knapen, Duo Vreemd.
Programma 17 januari: Koen Verstappen, Gummigalge en hai, 
Ad Vermeulen, Chris Driessen, Kitty Goverde, Zes Kir Nix.

Zwetsmiddagen 50+
Op zondag 1 en 8 februari 2015 zijn alle 50+ers welkom bij de 
zwetsmiddagen van Brandevoort! De beste entertainment-
groepen, tonproaters en een heerlijk driegangen diner vor-

men ook weer de basis voor een topmiddag! Het programma 
duurt van 14.45 tot 20.00 uur. Een entreekaartje: kost €17,50, 
en de zaal gaat open om 14.15 uur.
Programma 1 februari: Applaus, Frank Schrijen, Christel van 
den Dungen, Berry Knapen, Zes Kir Nix.
Programma 8 februari: Frank Schrijen, Irma Martens, Jan 
Strik, Kitty Goverde, Duo Vreemd.

Kindermiddagen
De kindermiddagen in Brandevoort zijn ieder jaar een groot 
succes. Om voor iedereen carnaval mogelijk te maken, is er 
op de maandag- en dinsdagmiddag van carnaval een heus 
carnavalsfeest voor de kleinsten onder ons. Dit seizoen vin-
den de kindermiddagen plaats op maandag 16 en dinsdag 17 
februari, van 14.00 tot 18.00 uur. De prijs voor een kinderkaart 
bedraagt €3,50 (inclusief twee maal ranja en eenmaal chips), 
de prijs voor een ouderkaart bedraagt €2,50. 

Hoet Koetuur
Een spiksplinternieuwe activiteit in Brandevoort, speciaal 
voor de dames! Dit verklede vrouwkesbal vindt plaats op 
zaterdag 24 januari. De spectaculaire aanvang is om 20.00 
uur. Deze avond kunt u genieten van de Jordano’s, Har & Bar, 
Memsy Mellons & Daisy Divine, Gustaf und Otto, en The Mar-
tens Twins. Sound4all zorgt met een DJ voor een topfeest. De 
dress code deze avond is Carnaval Chic met hoed of pruik. 
Entreeprijs: €15,-.

Tot slot
In de volgende BC leest u wie de eerste lustrumprins in 
Brandevoort is geworden, en welke activiteiten u in 2015 
allemaal kunt verwachten. Meer informatie vindt u op  
www.brandeliers.com
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Schotse sferen
Voor de start konden de deelnemers inslaan op de driving 
range met gratis ballen beschikbaar gesteld door Golf-
school Antoine de Blok. In het clubhuis was snel een sfeer 
van herkenning. Deelnemers van afgelopen jaren kwamen 
elkaar weer tegen. Na het welkomstwoord werd de jaarlijk-
se groepsfoto op het bordes van het clubhuis van Golfclub 
De Gulbergen gemaakt. Direct hierna vertrokken de deel-
nemers met een lunchpakket naar hun start hole en begon 
de wedstrijd stipt om 12.30 uur middels een gunshot.
Vanwege het tweede lustrum heeft doedelzakspeler Wil-
bert van den Boom de middag muzikaal opgeluisterd met 
de prachtige klanken van dit bijzondere instrument dat op 
grote afstand was te horen en zorgde voor een Schotse 
sfeer in de baan. Op hole 10 konden de deelnemers hun 
golfvaardigheden meten met de golfprofessional Antoine 
de Blok met het spel Beat the Pro. De golfers die deze hole 
in minder slagen dan de pro konden afronden, werden be-
loond met een golfles. Ondanks de kwaliteiten van Antoine 
wisten vier deelnemers een betere score te behalen. 
Door de baan waren zes gouden ballen verstopt. Een gou-
den bal leverde een attentie op. Helaas is maar één bal 
gevonden. Onze zeer gewaardeerde fotograaf Frank Malie-
paard heeft een ieder vastgelegd, de foto’s zijn inmiddels 
te bewonderen op de website www.golfdagbrandevoort.nl.

Winnaars en prijzen
Omstreeks 17.00 uur kwamen de eerste flights binnen in 
het clubhuis en werd onder het genot van een drankje 
nagepraat over de spectaculairste, maar ook de minder 
geweldige slagen. Ondertussen was de organisatie druk 
bezig om de resultaten te berekenen en vast te stellen wie 
voor welke prijs in aanmerking zou komen. 
De welverdiende winnaar van de wisseltrofee 2014 Golfdag 
Brandevoort is geworden team De Tweede Keer, bestaan-
de uit Anouk Muntendam en Marcel in ’t Veld. 
Restaurant Vestdijk 47 had voor de winnaars een dinerbon 
voor twee personen beschikbaar gesteld. De tweede prijs 
ging naar team Rabo I, op de voet gevolgd door team Ollie 
De Gallie Dun Allie Un Ok met de derde plaats. 

Naast de felbegeerde wisseltrofee blijkt ieder jaar de poe-
delprijs (een goed gevulde boodschappentas beschikbaar 
gesteld door supermarkt Jumbo voor het minst gelukkige 
koppel) eveneens bijzonder in trek te zijn. Deze prijs ging 
dit jaar naar team Harijn. De prijs voor de Neary heren (wie 
slaat de bal het dichtst bij de hole op de green) werd ge-
wonnen door Harold van Gaal. De Neary voor de dames is 
dit jaar wederom niet geslagen. De Longest Drive heren 
werd geslagen door Edwin de Brauwer en bij de dames 
door Anouk Muntendam. Beiden sloegen vanaf de tee een 
indrukwekkende afstand. 
Als afsluiting van een heerlijke, sportieve dag kon een ie-
der genieten van een heerlijke barbecue in golfrestaurant 
De Hooghe Bergh. 

Sponsoren
De organisatie van de Golfdag Brandevoort dankt alle 
deelnemers en sponsoren. Nogmaals, zonder hen kan zo’n 
geweldig evenement niet slagen. De organisatie ziet een 
ieder, maar zeker ook nieuwe deelnemers en sponsoren, 
graag op 20 september 2015, de elfde Golfdag Brande-
voort. 

Onze sponsoren voor Golfdag Brandevoort 2014: Restau-
rant Vestdijk 47 Eindhoven, Branche Partners, Braakman 
Advocaten, Restaurant de Hooghe Berg, Rabobank Hel-
mond, The House, Beheermaatschappij De Gulbergen, 
Spons, CMS - Development, Panhuizen Graveerindustrie, 
FM Fotografie, Startpagina Brandevoort en Jumbo Brande-
voort.

Voor een ieder die verder op de hoogte wil blijven en/of de 
foto’s wil gaan bekijken van Golfdag Brandevoort, verwij-
zen wij naar de website www.golfdagbrandevoort.nl. 
Golfdag Brandevoort is eveneens te volgen via Twitter en 
Facebook. 

Meer informatie: Sylvia van Loenhout (06 832 223 92) of 
Twann van Schijndel (06 144 818 88).

Tiende Golfdag Brandevoort
wederom een succesvol evenement

Voor de tiende opeenvolgende keer is op zondag 21 september Golfdag Brande-
voort georganiseerd. En met succes! De weersomstandigheden waren perfect, 
evenals het gezelschap. Zesendertig deelnemers, verdeeld over negen flights, 
streden om de felbegeerde wisseltrofee. De dag stond dit jaar in het kader van 
tiende editie en daarom ontvingen de spelers een golfhanddoek met daarop het 
logo van Golfdag Brandevoort.

foto: Frank Maliepaard
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...kom voor de verandering eens proeven van onze keuken en 
genieten van de sfeer. En omdat we tot december nog jarig zijn 
verwelkomen we u graag met een welkomstdrankje.
Spontaan binnenlopen kan en mag natuurlijk, maar als u 
0492- 661323 belt voor een reservering staat het drankje 
bij wijze van spreken al klaar.

Graag tot ziens 
Jos en Marianne  

Restaurant de Cuijt     Burg.Termeerstraat 50     5731 SE Mierlo
0492 661323     www.decuijt.nl 

Kom voor de verandering
eens naar...

Betaalbare EXCLUSIEVE mode 

www.boutique4MORE.nl

Boutique 4MORE

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
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21 oktober heeft de Brandevoortse Hoeve hun indoor 
speelschuur Billy Barn geopend. In de afgelopen maanden 
is de loods achter de boerderijwinkel omgetoverd tot een 
knusse binnenspeeltuin in Amerikaanse boerderijstijl. De 
doelgroep waarop zij zich richten, zijn kinderen in de leef-
tijd van één tot en met acht jaar. Voor hen zijn er onder 
andere een grote apenkooi, waarin ze zich de hele mid-
dag kunnen vermaken. Een dubbele kabelbaan, een grote 
bouwhoek en een parcours met leuke wagentjes. Samen 
met de onvermijdelijke ballenbak en de glijbanen zorgt 
dat voor uren speelplezier. Ook is er voor de allerkleinsten 
een aparte speelhoek ingericht. Deze hoek is afgesloten 
en voorzien van een bank zodat ouders lekker dichtbij de 
kleintjes zijn.
In de tussentijd kunnen de ouders vanaf het ruime ter-
ras de kinderen in de gaten houden, onder het genot 
van een kleine versnapering en wat te drinken. Volgens 
eigenaar Maikel Habraken wordt er geprobeerd de fa-
miliaire en ongedwongen sfeer van het bestaande ge-
deelte van de Brandevoortse Hoeve door te trekken 
naar de nieuwe speelschuur. “We willen de gezelligheid  

en knusheid uitstralen, zodat men graag bij ons terug-
komt.”

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 
18.00 uur en zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer 
informatie kunt u terecht op de website van de Brande-
voortse Hoeve.

Indoor speeltuin 
Billy Barn

Vanaf 2015 verandert de zorg
Informatiemarkt 26 november in ‘t BrandPunt

Op 1 januari wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Allerlei vormen van zorg, voor jong 
en oud, worden dan niet meer uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Rijk maar van gemeenten. De bedoeling 
is dat we ‘passende’ zorg ontvangen, die op de eigen situatie is toegesneden. De gemeenten bepalen wat passend is en 
sluiten voor hun inwoners contracten met leveranciers. 
Deze veranderingen kunnen vragen oproepen. Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde 
zorgverlener? Wat betekenen deze veranderingen als ik zorg nodig heb?

Informatiemarkt 
Voor alle Brandevoorters organiseert de Wijkraad een informatiemarkt en workshops rondom de aankomende verande-
ringen in de gemeente Helmond.
Wanneer: 26 november 2014
Tijdstip: 19.30 tot 22.00 uur
Toegang: gratis

Op de informatiemarkt staan allerlei relevante organisaties, zoals: de gemeente Helmond, Gezondheidscentrum Brande-
voort, GGD Zuidoost-Brabant, Zorgboog, Savant-Zorg, ZuidZorg,  Bureau Jeugdzorg en ouderenorganisatie als KBO-kring  
Brabant.

Voor meer informatie over workshops, deelnemende organisaties: www.wijkraad.brandevoort.org.

De Brandevoorter Courant zal na deze informatiemarkt ook dieper ingaan op de ontvangen informatie.

tekst: Patricia Teuns
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Meer weten? www.totalbodybalance.nl/detox

t 088 - 500 9000

Meer weten?

Al 10 jaar hét adres voor een gezond gewicht!

Total Body Balance helpt mensen 

om  verantwoord af te vallen met een 

 effectieve methode. 

 Zonder hongergevoel 

en met een positief 

effect op de conditie: 

u voelt zich al snel 

veel beter. Deze 

complete 

 methode onderscheidt zich door de 

unieke combinatie van laagcalorische 

voeding, voedingssupplementen en een 

persoonlijke ondersteuning: bij vragen of 

 problemen kunt u altijd terugvallen op uw 

eigen coach. 

Total Body Balance biedt iedereen een 

oplossing, ook mensen die ieder dieet al 

ge probeerd hebben.

Te dik?
Bel Dick!

088 500 9000088 500 9000

PR-14098 Advertentie 94x140 BC.indd   1 06-05-14   11:05

...even naar Primerawww.primera.nl

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

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

Cadeaukaarten koopt 
U bij Primera

PRIMERA BRANDEVOORT
DE PLAETSE 69

5708 ZK HELMOND
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Gezocht: 
deelnemers voor slimme rijadviezen apps op de A67

tekst: Marc Dekkers

Blikr, Smoover en ZOOF 
Er zijn nu drie smartphone apps ontwikkeld door marktpar-
tijen, genaamd Blikr, Smoover en ZOOF. Elk van de drie apps 
geeft op een eigen manier de automobilist en vrachtwagen-
chauffeur in-car rijadviezen op maat. Door de adviezen op 
te volgen, is het de bedoeling dat weggebruikers efficiënter, 
comfortabeler en veiliger rijden. Er wordt door een onafhan-
kelijke partij onderzocht of weggebruikers de rijadviezen 
opvolgen. Ook wordt geanalyseerd of er resultaten worden 
bereikt ten aanzien van de voorkoming van files op de A67. 

Deelnemers gezocht 
Om te bepalen of de in-car apps een positief effect op de 
doorstroming van de A67 hebben, is een groot aantal deel-
nemers nodig die de apps willen uitproberen. In mei 2014 
hebben camera’s tijdens een verkeersonderzoek gedurende 
twee weken kenteken, passagetijdstip en locatie van het 
passerende verkeer geregistreerd. Deze registratie is ge-
bruikt om weggebruikers die vaak op de A67 rijden uit te 
nodigen om deel te nemen aan het project. Deze wegge-
bruikers hebben in september 2014 ieder een brief van één 
van de drie marktpartijen ontvangen met een uitnodiging 
om zich aan te melden en de app gratis te downloaden. 
Maar ook weggebruikers die geen brief hebben ontvangen 
en vaak op de A67 rijden zijn van harte uitgenodigd om een 
van de drie apps (Blikr, Smoover of ZOOF) gratis te downloa-
den en mee te doen. 

Ervaringen weggebruikers 
Projectleider Brabant in-car III Bram Hendrix vertelt: “Tot en 
met december 2014 kunnen de apps worden getest door 
de deelnemers. De feedback en ervaringen van de deelne-
mers zijn waardevol om de rijadviezen te kunnen optima-
liseren. Wij willen met dit programma een zetje geven aan 
de ontwikkeling van persoonlijke rijadviezen. We zijn ervan 
overtuigd dat wij met deze ontwikkeling de auto van de toe-
komst snel dichterbij brengen. De ervaringen uit het living 
lab Zuidoost-Brabant zijn daarbij van groot belang. Als blijkt 

dat er positieve effecten te meten zijn op de A67, kunnen de 
apps worden toegepast in heel Nederland.” 2 

A67 als living lab 
De regio Zuidoost-Brabant is een belangrijke logistieke re-
gio in Nederland. De A67 is de snelweg die de havens van 
Antwerpen en Rotterdam met het Europese achterland 
verbindt. Op deze snelweg ontstaan vaak files en gebeu-
ren veel ongevallen. Dit komt onder andere door het hoge 
percentage vrachtverkeer (gemiddeld 30%), veel woon-
werkverkeer en het hoge aantal op- en afritten. De A67 is, 
vanwege deze doorstromingsproblematiek, zeer geschikt 
als ‘living lab’ om de drie apps van het programma Brabant 
in-car III te testen. Rijkswaterstaat, wegbeheerder van de 
A67, stelt dit ‘living lab’ beschikbaar en levert de benodigde 
ondersteuning. Brabant in-car III wordt mede gefinancierd 
door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie 
Noord-Brabant en Samenwerkingsverband Regio Eindho-
ven. Daarnaast leveren de marktpartijen zelf een forse fi-
nanciële bijdrage. 

Beter Benutten 
Brabant in-car III is onderdeel van het programma Beter Be-
nutten. Rijk, regio en bedrijfsleven ontwikkelen samen slim-
me oplossingen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s 
te verbeteren. Het programma richt zich op het beter benut-
ten van de aanwezige infrastructuur. Met projecten op het 
gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) wil Beter 
Benutten reizigers, transporteurs en andere belanghebben-
den vooraf en tijdens hun reis beter informeren en assiste-
ren. Deze projecten zijn gericht op een bredere toepassing 
van door de markt ontwikkelde technologie en diensten die 
via internet, apps, navigatie- en communicatiesystemen 
reizigers betere informatie geven. Daarmee kunnen reizi-
gers hun reis zo efficiënt mogelijk plannen en organiseren. 
Of dat nu over de weg, het water of het spoor is. Het mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu trekt daarbij samen op 
met 12 Beter Benutten regio’s. www.beterbenutten.nl 

Om de doorstroming op de A67 te verbeteren, is via het programma Brabant in-car 
III het bedrijfsleven gevraagd om met slimme ‘in-car’ ideeën te komen. Drie consor-
tia hebben een jaar gewerkt aan de ontwikkeling van innovatie apps. Deze kunnen 
vanaf vandaag worden getest in de praktijk. Daarom worden deelnemers, die vaak 
rijden op de A67, gezocht die de apps willen testen. Deelnemers aan het project 
ontvangen persoonlijke adviezen via de smartphone app om zo het rijgedrag te 
optimaliseren en de doorstroming op de A67 te verbeteren.
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Maak snel een afspraak voor 
één van onze inentingsdagen 

op 11 november in Mierlo en 
12 november in Helmond

Inenting tegen 

gereduceerd 

tarief van

 € 25,-

Veel konijnen getroffen 
door myxomatose. 

Voorkom dit door inenting!
gereduceerd 

tarief van

€ 25,-

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

Dorpsstraat 137-139
5708 GG  HELMOND (STIPHOUT)
T. 0492-534400 / 06-54.33.73.69

Is het adres voor:
Onderhoud en reparatie aan alle merken auto’s

In- en verkoop van gebruikte auto’s

OPENINGSTIJDEN: MA. t/m VRIJ. 08.00 - 18.00 UUR
ZA. 09.00 - 12.00 UUR
OVERIGE TIJDEN OP AFSPRAAK

APK
zonder

afspraak!

VANAF
HEDEN OP
ZATERDAG
GEOPEND
VAN 9-12

UUR!

De chevelingse
in-Loop

Tapperij - Restaurant

Het ‘Schevelingetjes’ menu
op woensdag en donderdag € 
vrijdag, zaterdag en zondag € 

Aarle-Rixtelseweg 107, Helmond
Tel: 0492-792444 www.schevelingen.nl

23,50
26,50

paviljoendewarande.com

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

restaurantdesteenoven.nl
LEKKERETENINHELMOND.NL | TROUWENINHELMOND.NL

Gerechten bestellen van

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

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

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

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

het ‘Warandelingetjes’ menu

C
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CY

CMY

K
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“We zijn blij met het langjarige sponsorschap van ING. SV 
Brandevoort heeft heel trouwe sponsors; zonder hun bij-
drage is het onmogelijk om onze vereniging te exploiteren. 
Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor! Nu is daar nog een 
loyale partner aan toegevoegd. Dat we dit sponsorschap 
hebben kunnen realiseren is echt een prestatie van de hele 
vereniging en onze communicatiepartner Itch geweest. We 
kunnen met deze extra impuls van de ING onze ambitie 
voor de komende jaren gaan verwezenlijken,” aldus Roland 
Koster, voorzitter van SV Brandevoort.
“ING wil met dit initiatief een structurele bijdrage leveren 
aan het waarmaken van de ambitie van amateurvereni-
gingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de financiële 
gezondheid van de verenigingen. We willen ook het ama-
teurvoetbal in Nederland helpen financieel fit te worden. 
Binnen het sponsorschap helpen we dan ook de vereni-

ging met kennis en advies om hun financiële huishouding 
gezond te maken en te houden,” aldus Frank Oosterveld, 
directeur kantoren ING.

Bakermat van het Nederlandse voetbal
Voetbal begint bij de amateurvereniging. Amateurvereni-
gingen zijn daarmee de bakermat van het Nederlandse 
voetbal. Daar wordt de liefde voor voetbal geboren, ge-
koesterd en gedeeld. Door spelers en speelsters, scheids-
rechters, barmannen en -vrouwen, bestuursleden en na-
tuurlijk supporters. Ook staan amateurclubs aan de basis 
van de maatschappelijke rol van het Nederlandse voetbal. 
De verenigingen zijn belangrijk voor de jeugd, voor hun ou-
ders en voor de wijken waar ze gevestigd zijn. Daarom zet 
de ING zich als hoofdsponsor van de KNVB ook met volle 
overgave in voor het amateurvoetbal in Nederland.

ING sponsor van SV 
Brandevoort
ING is sponsor geworden van voetbalvereniging SV Brandevoort en heeft zich per 
september 2014 voor drie jaar aan de club verbonden. In maart 2014 startte ING 
met één van de meest omvangrijke sponsorprogramma’s in de geschiedenis van 
het amateurvoetbal om het amateurvoetbal in Nederland naar een hoger plan te 
tillen. Clubs uit heel Nederland maakten, met een onderscheidende en originele 
pitch, kans op een intensief sponsorschap van de ING. SV Brandevoort is één van 
de ruim 300 amateurclubs in Nederland die uit bijna 800 aanmeldingen beloond is 
met een sponsorschap waarmee zij de komende drie jaar de samenwerking aan-
gaat met ING. Daarnaast verbindt ING zich voor de komende drie jaar aan 122 ama-
teurverenigingen als hoofdsponsor. Met dit programma wil de ING samen met de 
KNVB het amateurvoetbal in Nederland een aanzienlijke impuls geven.
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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

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?

285 m2 

vanaf 

€ 92.000,-

excl. btw

 Brandevoort
“Thuis in Helmond”
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Natuurwandeling op 2 november in de Warande met als 
thema Herfstkenmerken. 
Vertrek om 14.00 uur vanaf de verzamelplaats bij de slag-
boom van het paviljoen de Warande. 
De Warande ligt aan de oostzijde van het dal van de Goor-
loop. Mede daardoor is een deel van het gebied enigszins 
moerassig. Hier liggen ook nog rabatten. De Warande is een 
landgoed met een afwisselend hoog opgaand eikenbos. Er 
zijn eikenlanen en hier en daar vindt men er ook beukenbe-
standen. Dit is in het bijzonder het geval op de Beukenberg.
De Warande was oorspronkelijk een gesloten jachtterrein 
dat toehoorde aan de Heer van Helmond. De huidige vorm 
van de Warande dateert van 1757. De oudste aanplant die 
tegenwoordig nog te vinden is stamt uit 1834. Veel van de 
oudste bomen zijn van iets jongere datum, ongeveer1850, 
en natuurlijk zijn er ook later veel bomen aangeplant.
De gemeente Helmond kocht de Warande in 1929.

Het AG-toneel brengt Peer Gynt van Henrik Ibsen.
Peer Gynt is een toneelstuk van Henrik Ibsen, uit 1867. Sa-
men met de toneelmuziek van Edvard Grieg, gecomponeerd 
voor de première in 1876, is het toneelstuk erg beroemd ge-
worden. In opdracht van de Noorse regering had Ibsen een 
rondreis gemaakt door de Ronde Bergen om daar verha-
len van het volk op te tekenen. In het dorp Vinstra legde hij 
de avonturen vast van de historische Peer Gynt volgens de 
orale traditie. Daar is ook het graf van Peer. Later, in Rome, 
schreef Ibsen aan de hand van zijn aantekeningen het to-

neelstuk. Peer Gynt wil koning worden. Nee… keizer. Hij wil 
het leven proeven en zoveel mogelijk meemaken. Daarbij is 
hij steeds op zoek naar ‘het zelf’. Wie en wat is hij? Tijdens 
de voorstelling, die ondersteund wordt door live muziek en 
zang, volgen we het leven van Peer via de ogen van een 
aantal mensen die belangrijk voor hem zijn. Wie is Peer vol-
gens hen?

Zaterdag 8 november om 20.00 uur, zondag 9 november 
om 15.00 uur, maandag 10 november om 20.00 uur. Soci-
eteitsgebouw Academisch Genootschap Parklaan 93 Eind-
hoven. Toegangskaart voor €10,- vanaf een half uur voor de 
voorstelling aan de zaal verkrijgbaar of via de website www.
acadgen.nl.

Concert Symfonieorkest Helmond-Venray 
Van Minstreel tot Menuet 
Op zondagmiddag 23 november om 14.30 uur treedt Symfo-
nieorkest Helmond-Venray onder leiding van dirigent Jacco 
Nefs op in het Annatheater met een romantisch negentien-
de eeuws programma. Medewerking wordt verleend door 
de talentvolle cellist Jan van der Plas.

Jan van der Plas (cello) met Chant du Ménestrel 

Jan van der Plas vertolkt het Chant du Ménestrel (1900), een 
werk voor cello en orkest van de componist Alexander Gla-
zoenow (leerling van de bekende componist).

Even de wijk uit

Binnenkort organiseert Rabobank Helmond de workshop 
Het nieuwe bankieren. Tijdens deze drie uur durende work-
shop, leren deelnemers hoe ze het beste gebruik kunnen 
maken van moderne hulpmiddelen om bankzaken te rege-
len. Stap voor stap worden ze meegenomen in het Rabo 
Internetbankieren en gaan ze aan de slag met de smartp-
hone en/of tablet en leren deelnemers wat er allemaal zelf 
geregeld kan worden. Ook veiligheid bij online bankieren 
vormt een belangrijk onderdeel van deze workshop. 

Programma
De workshop bevat de volgende onderdelen: 
1. Veiligheid bij online bankieren

2. Internetbankieren (basis) 
3. Optie 1: Internetbankieren (verdere uitleg) of 
 Optie 2: Mobiel bankieren (iPad en smartphone) 

De workshop in ’t BrandPunt vindt plaats op donderdag 
13 november, start om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
Aanmelden kan via www.rabobank.nl/helmond of telefo-
nisch via 59 45 94. Per workshop is er een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. 
Klanten van Rabobank Helmond kunnen de workshop Het 
nieuwe bankieren volgen, zonder enige kosten. Het is ech-
ter wel van belang dat deelnemers over de basiskennis 
Windows beschikken. 

Workshop
Het nieuwe bankieren
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Puzzel
Deze maand een woordzoeker. De vier woorden die u niet kunt wegstrepen in de puzzel, vormen de oplossing! 
De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interes-
sante prijs. De oplossing kunt u insturen middels een e-mail (voorzien van uw naam en adresgegevens) aan de 
redactie via puzzel@brandevoortercourant.nl. De uiterste inleverdatum is 10 november. Succes!

o p d f b u r g e r l e d e n b k d s j
w e r k g e l e g e n h e i d e o h d v
j g e v e s g m l z e r o f e d j f o n
g s l e t e z e w v g j l e l p t o h a
r n e r o i n e s f i i p i b k r v h l
y u s k e o e n i v d n w t f j r b e p
e i d i k f b t m t r p x k a a z t l s
a t k e o z r e d n o s d a a r s j m g
d v v z m q a r v c o m r d z r u d o n
i o u i s o a a c e w s s n o i n b n i
e e o n t c d a b e n l o o w o e g d m
h r l g k o s d o o e e v m m h s x s m
g i q e i n b p t d g f m l o v n r e e
i n w n p t e a e a e x e e b m e l b t
l g i x m r s n d i t h f h n m w e e s
i r s l f o l e t n r t p p u t e c l e
e o g c l l u a z e e a v i i g e j a b
v e r k k e i x d n v g d i y g d n n k
o n h s y t t l n w e i a p u x j s g w
m l n x i p e s e i s s i m m o c l e c
v i w n z h n x n e a m e n d e m e n t
g n i r e d a g r e v j s z h r f x s r
s k h g g v q p e s m e r u d e c o r p
r s o e o x e m s i l a u d x i t p e s
l k g n i t o r g e b o s c o t o n d o

Agenda
Amendement
Begroting
Behoeften
Besluit
Bestemmingsplan
Boscotondo
Burgerinitiatief
Burgerleden
Cda
Commissies
Controle
Dualisme
Dzesenzestig
Evenementen
Gemeenteraad
Groenlinks
Helderhelmond
Helmondaktief
Initiatiefvoorstel
Motie
Presidium
Procedure

Pvda
Raadsbesluiten
Raadsleden
Raadsonderzoek
Raadzaal
Samenleving
Samenstelling
Sdohhelmondsebelangen
Senioren
Sp
Spreekrecht
Toekomst
Uitvoering
Veiligheid
Vergadering
Verkiezingen
Vertegenwoordigen
Voorjaarsnota
Voorstel
Vvd
Wensen
Werkgelegenheid
Zetels

INFORMATIE
MARKT

Vanaf 2015 verandert de zorg
Wat betekent dat voor u en/of uw gezinsleden?

Voor alle Brandevoorters organiseert de Wijkraad in het BrandPunt een informatie-
markt en workshops rondom de aankomende veranderingen in de gemeente Helmond.
Wanneer: 26 november 2014 • Tijdstip: 19.30 tot 22.00 uur • Toegang: gratis

Op de informatiemarkt staan allerlei relevante organisaties, zoals: de gemeente Helmond, Gezondheidscentrum Brandevoort, GGD Zuidoost-Brabant, Zorgboog, 
Savant-Zorg, ZuidZorg,  Bureau Jeugdzorg en ouderenorganisatie als KBO-kring Brabant.

Voor meer informatie over workshops, deelnemende organisaties: www.wijkraad.brandevoort.org
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Dit zijn de uitslagen. De 3 
winnaars van de prijzen in 
willekeurige volgorde zijn: 

Kiki Captein 9 jaar
Floor van Schaik 6 jaar
Joep van Alphen 5 jaar
 
De prijzen worden naar jullie 
huisadres opgestuurd.

Lever je kleurplaat  
voor 10 november in op 

Oud Brandevoort 10, 
onder 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

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



38

Brandjes
De Hulplijn Peelregio, biedt 
een luisterend oor en infor-
matie/advies aan mensen 
die behoefte hebben aan 
contact, emotionele steun 
zoeken of op zoek zijn naar 
oplossingen voor hun zor-
gen. De hulplijn Hulp is 24 
uur per dag bereikbaar, te-
lefonisch en digitaal (chat/e-
mail). LEVgroep is op zoek 
naar vrijwilligers die het 
een uitdaging vinden om 

de gebruikers van de hulp-
lijn goed te woord te staan 
en verder op weg te helpen. 
De werkzaamheden voor de 
hulplijn kunnen thuis wor-
den gedaan! Informatie: 
Sjef Ramaekers, 59 89 89 of  
sjef.ramaekers@levgroep.nl.

Gezocht basketballers Bran-
devoort. Op zoek naar een 
leuke balsport, is basket-
bal iets voor jou? Onze re-

creanten zijn op zoek naar 
versterking (m/v). Elke dins-
dag om 20.30 uur wordt er 
gespeeld, van jong tot oud 
iedereen is welkom. En voor 
de jeugd zijn er natuurlijke 
onze jeugdteams, kijk ge-
rust eens op www.black-
shots.nl. Info: Erik van Eert,  
voorzitter@blackshots.nl.

Te huur vanaf 1-12-2014: 
Turfhoeve 14, mooi ruim app 

op de begane grond. Grote 
woonkamer, open keuken, 
2 slaapkamers, apart toi-
let, badkamer met douche, 
technische ruimte voor was-
machine en droger, berging, 
grotendeels overdekt ter-
ras, eigen parkeerplaats.  
Aan ecologische zone, dus 
geen overburen.  Foto’s op 
Funda.nl. Huurprijs E850 per 
maand, borg 2 x maandhuur 
E1.700.

Activiteitenkalender 
November
Datum Activiteit Tijd
01 nov Halloween in Brandevoort 
07 nov Single café  20.30 uur
09 nov Tweedehands kleding en speelgoedbeurs 10.00 – 11.30 uur
09 nov Kartjesmert 1500 – 17.00 uur
15 nov Brand New Voices en Sway 20.00 uur
22 nov Leutfestijn Bandeliers 20.00 uur
23 nov ’t Eetpunt 
23 nov Intocht Sinterklaas 10.00 – 16.00 uur
25 nov Wijkraadvergadering 20.00 uur
26 nov Informatieavond Wijkraad 20.00 uur
29 nov Zwarte Pieten Dag 10.00 – 16.00 uur
30 nov Prinsenreceptie 14.00 – 18.00 uur

December
Datum Activiteit Tijd
12 dec Single café  20.30 uur
14 dec Dickensnight 14.00 – 18.00 uur
16 dec Liederentafel kerstspecial 
17 dec Concert Druzba en Uzory 
21 dec ’t Eetpunt kerstdinerspecial 

07 nov Inleveren kopij nr 9
28 nov Distributie nr 9
05 dec Inleveren kopij nr 10
30 dec Distributie nr 10 

 Bron: www.brandevoort.wijkkalender.nl
 Wijzigingen voorbehouden
 ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS IN ’T BRANDPUNT TENZIJ ANDERS VERMELD



belangrijke
telefoonnummers
ALARMNUMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

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

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

Ziekenhuis Elkerliek Helmond 59 55 55

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

Logopedie - Callista Lichtendahl 06 - 54 35 57 69 
Verloskundigen
 “Nieuw Leven” - Leen van Leuken & Imke Bijnen 50 47 12
 “Helmond” L. Daamen, M. Daamen - de Jong,  53 28 00
 W. van Melis-van Hout, L. Backx
 Margo van de Bunt - Le Loux 66 38 99
Haptotherapie - John Kivits 06 - 49 22 55 50

Kraamzorg Homecare 0900 - 206 44 44
Kraamzorg de Zorgboog, tel.nr. zorgcentrale 0900 - 899 86 36 
Mee Helmond - ondersteuning bij leven 32 80 00
met een beperking
Moeders Voor Moeders - Sandra Rondeel 51 49 11
Praktijk voor adem- en ontspanningstherapie -  66 47 22
 Carlijn Bamberger 
Remedial Teaching - Susanne Kuijken 33 26 83
Remedial Teacher - Hannie Verhofstad 52 79 77
Tandarts - H. Koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
De Veste Tandartspraktijk - De Plaetse 34  74 60 12
Praktijk voor mondhygiëne - Lilian Schouten 66 46 44
Natuurgeneeskundig therapeute - Hélène Corbijn 06 - 47 66 41 94
Jongerenwerk swh Helmond-West & Brandevoort 06 - 42 96 73 43 
 Elke Minnebach
Speltherapie Brandevoort - Miranda Mulders 06 - 55 34 84 60
Psychologie-haptotherapie – VidaSense    66 73 79

SchOlEN, KINdEROpVaNG EN BUITENSchOOlSE OpVaNG 
O.B.S. Brandevoort, De Plaetse 150 66 78 57
                                 Hulshoeve 4 66 29 62
De Vendelier, Schutsboom 67, Stepekolk - Oost 53  52 04 34
Mondomijn, Laan Door De Veste 1000 66 28 94

Korein Kinderplein, Laan door de Veste 1000 66 28 94
Peuterspeelzaal Ot & Sien (Spring),  06 - 50 86 38 03
Moerdonksvoort 1
Peuterspeelzaal Jip & Janneke (Spring), Koolstraat 3 43 24 30
Vestein buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf  43 24 30
(Spring), Koolstraat 1
Topstars buitenschoolse opvang (Spring),  06 - 21 71 88 65
Biezenlaan 29 (Wijkhuis ‘t BrandPunt)
Dik Trom kinderdagverblijf (Spring), Moerdonksvoort 1 33 51 92
Dik Trom buitenschoolse opvang (Spring),  33 51 92
Moerdonksvoort 1 
Spetters buitenschoolse opvang (Spring),  06 - 34 42 46 20
Stepekolk-Oost 53 
Gastouderburo Spring, Windmolenstraat 1 088 - 208 82 02
Gastouderburo Flex 06 - 24 47 71 78
Crea-extra, opvang voor kinderen met een  06 - 33 08 65 34
autisme spectrum stoornis
Kinderopvang Humanitas, gastoudercentrale 045 - 561 53 40
Kinderdagverblijf Villa Vrolijk, Geldropseweg 43 32 04 05
Kids Castle Hulshoeve, kinderdagverblijf en 088 -20 88 261 
buitenschoolse opvang Hulshoeve 4 (voorheen Hoevestein)
Sport BSO de Brug (Spring), Arkweg 3-17 Mierlo 06 - 15 34 97 88 

CONTACTGEGEVENS VAN ANDERE WIJKGERELATEERDE CLuBS EN COMMISSIES VINDT u TERuG OP ONZE WEBSITE 
WWW.BRANDEVOORTERCOuRANT.NL/IN-DE-WIJK.HTML



Luitvoort 20 • HelmondVraagprijs € 345.000,-- k.k.

Hamerhoeve 6 • HelmondVraagprijs € 269.000,-- k.k.

Iekendonksevoort 55 • Helmond
Vraagprijs € 250.000,-- k.k.

Polbeemden 7 • HelmondVraagprijs € 324.000,-- k.k.

Loovoort 1 • HelmondVraagprijs € 359.000,-- k.k.

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

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

Nu juist wel of niet verkopen? Ga ik verbouwen en zo ja wat is mijn huis dan daarna waard? 
Twijfelt u over het verkopen of het verbouwen van uw woning? 
Is het uberhaupt verstandig om te gaan verbouwen? Wilt u weten of uw investering rendeert? 

Dit zijn allemaal vragen waarmee wij u kunnen helpen. 

Schroom vooral niet om mij te bellen (0492-549055)! 
Ik kom vrijblijvend bij u langs. 

Profiteer tevens ook nog van ons voordelige ‘Najaar-taxatietarief’. 
Neem ook hiervoor contact met mij op!

Ruud Hesen, Makelaar
ruud@woonplezier.nl

‘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!’
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