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Stichting de Brandeliers is op zoek naar jou! Het carnavalsseizoen is
als een rit in de achtbaan: heftig, verrassend en keigezellig! De carnavalsvereniging in Brandevoort, heeft als doelstelling mensen te binden
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De werkgroep Historie Brandevoort heeft haar thuisbasis sinds enkele
maanden in de Kunstkamer en heeft een deel van de ruimte aangekleed met historische vondsten uit de wijk. In de komende tijd komt
daarin verandering. Een en ander zal nog veel zichtbaarder worden. Niet
alleen vanuit de Kunstkamer, maar ook via internet kun je de historie
van Brandevoort volgen.
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Ondernemer
22-23
Olivier Ching werkt al vroeg bij zijn vader in het restaurant de Blauwe
Lotus. In 1991 komt Ming Lee bij De Blauwe Lotus in de bediening werken. Ook zij is afkomstig uit een Chinese horecafamilie en heeft het koken met de paplepel ingegoten gekregen. Inmiddels zijn ze getrouwd,
hebben twee kinderen en hebben onlangs het afhaalrestaurant Canton
Chinese specialiteiten aan De Pleatse geopend.
Modeshow
25
Begin deze maand werd de najaars- en wintercollectie van Boutique
4More weer voor een volle zaal in ’t BrandPunt geshowd. Dit jaar werd de
presentatie muzikaal omlijst door de wijkband BRANDtastic, die twee keer
een geweldig optreden verzorgde. Alle bekende Brandevoorter modellen,
allemaal vaste klant van de Boutique, gaven weer acte de présence.

brandjes
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reacties
info@brandevoortercourant.nl

Buurttuin
31
Terwijl de zon langzaam onder ging en de lucht rood kleurde, was het
nog druk in Buurttuin Brandevoort. Daar werd gekookt en gegeten aan
de rand van de tuin. In het kader van Burendag, mede ondersteund
door het Oranjefonds, organiseerde Buurttuin Brandevoort zaterdag 26
september een kookworkshop Puur en Eerlijk eten.

De Brandevoorter Courant verschijnt
tien keer per jaar. De redactie behoudt
zich het recht voor de aangeboden
kopij, indien nodig, te corrigeren en/
of in te korten. De ingeleverde kopij
verplicht de redactie niet tot plaatsing. Opname van kopij betekent niet
automatisch dat de redactie het met
de strekking ervan eens is. Ook is het
mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle
aangeleverde kopij wordt geplaatst. De
redactie is niet verantwoordelijk voor
teksten en zetfouten in advertenties.

En verder:
Redactioneel3
Wijkhuis ‘t BrandPunt
5
Liverdonk
7
Senioren9
Carolus27
Kleurplaat
34
Brandjes + Informatiepagina
35

Oktober 2015

tekst: de redactie

Redactioneel

We schreven het al eerder: het is heel jammer dat Brandoween dit jaar niet doorgaat. Behalve een organisatie, sponsoring en deelnemers aan de lampionoptocht die een kaartje
kopen, is juist dit evenement afhankelijk van de bewoners van onze wijk. Immers, zonder
griezelig aangeklede straten en pleintjes, geen Brandoween. We hopen dus dat alle Brandevoorters aan de route zich volgend jaar van hun ijzingwekkendste, meest macabere en
allerspookachtigste kant laten zien en huis en voortuin omtoveren tot één groot heksenparadijs.
Duurzaamheid leeft ook in Brandevoort. Deze maand kreeg Lara Tamarinof op de dag van
de Duurzaamheid het Groene Lintje 2015 uitgereikt, een onderscheiding voor wie zich op
een positieve manier inzet voor natuur, milieu en duurzaamheid in Helmond. Lara is onder andere initiatienemer van de weggeefhoek Brandevoort en Duurzamer Helmond op
Facebook. Top Lara!
Tunnels verbinden. Met die gedachten in het achterhoofd krijgen we nu ook beroemde
namen in onze wijk. Binnenkort heten de tunnels, ofwel de onderdoorgangen bij het spoor,
in onze wijk Alfred Nobel en Martin Luther King.
In het gebied waar prehistorische vondsten zijn gedaan, Liverdonk, gaat binnenkort gebouwd worden. Het wordt een buurt met smalle straatjes, geïnspireerd door het Limburgse dorp Thorn. Het is goed te zien dat Brandevoort, ofschoon veel langzamer dan gepland,
successievelijk zijn voltooiing nadert.
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Hier had uw advertentie kunnen staan!
En dat al vanaf 45,- euro
Valt wel op he... Meer weten?
Kijk op www.brandevoortercourant.nl
voor meer informatie en tarieven.

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

Van ontwerp tot realisatie

Bollenhoeve 9 Helmond
06-19702668 www.cortenstijl.nl

• advies en ontwerp
• aanleg en onderhoud

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

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

Interieurwerken & Architectuur

Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Cortenstijl adv BC.indd 1

12-03-15 10:05

www.BBig-Design.com

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

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

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

KANTELBERGBOUW
KLUS & BOUWSERVICE

...omdat ‘t gaat om mensen.
Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond | Tel 0492-667379
Raiffeisenstraat 11 | 5611 CH Eindhoven | Tel 040-2668580
info@vidasense.nl | www.vidasense.nl
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ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUWING PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND
TIMMERWERK T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74
SCHILDERWERK WWW.KANTELBERGBOUW.NL

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege

Zaterdag 7 november - On stage! Een spectaculaire
show met supertalent uit Brandevoort!
On Stage maakt een ruimtereis. In 2014 begonnen met
vergaderen. In april 2015 de audities en dan eindelijk op
zaterdag 7 november de première in wijkhuis ’t BrandPunt.
Aanvang 20.00 uur, einde ongeveer 22.30 uur.
Wat begon als een wild idee komt dan uiteindelijk tot een
geweldige show. Talent uit Brandevoort heeft zich gemeld
en nu is er een muzikale show van en door Brandevoorters.
On Stage! zoals dit project heet wordt voor de show omgetoverd naar On Stage in Space! Dit belooft een prachtige
avond te worden. Kom zeker kijken om zelf te mogen aanschouwen waarom deze show On Stage in Space! wordt
genoemd. Kaartjes à E10,- zijn vanaf 15 oktober te koop
aan de bar van wijkhuis ’t BrandPunt. Ga mee op reis in een
wervelende muzikale show en laat je verrassen. Voor meer
info zie www.facebook.com/onstagebrandevoort
Zondagen 15 en 22 november - Zwetsmiddag voor 50+
Meer info vind je verderop in deze BC.
Vrijdag 20 november - Comedyclub met uw presentator
Tim Goditiabois
De tweede avond van de Comedyclub van dit seizoen. Er
komen weer een drietal cabaretiers hun talenten tonen.

Zaterdag 21 nov - Leutfestijn Brandeliers
Meer info vind je verderop in deze editie.
Zondag 29 november - Prinsenreceptie Brandeliers
Meer info vind je verderop in deze BC.
En verder:
Elke zaterdag - Creatief met de Naaimachine
Vanaf 7 november start een nieuwe activiteit voor kinderen
tussen acht en veertien jaar.
Dinsdagen 10 en 24 november - Wijkraad Brandevoort
Tussen 19.30 en 20.00 uur is er vrije inloop.
Dinsdag 10 november – Rabobank veilig bankieren (18.30
tot 22.00 uur)
Vrijdag 13 november – Single café
Dinsdag 24 november – Liederentafel
Vrijdag 27 november – Senioren Brandevoort
Een blik vooruit:
Vrijdag 11 december - Bingo-avond met de Brandeliers
Zaterdag 19 december – Pubquiz XL
In de wijk
Zaterdag 28 november – Pietendag in winkelgebied Brandevoort

Zeventien jaar Jeugdland Helmond
Ben jij er ook bij?!

Tijdens de herfstvakantie is het weer zo ver! Het leukste sport-, spel- en doefestijn vindt plaats in sporthal De
Braak! Ben jij er samen met jouw vriendjes en vriendinnetjes ook bij?
Op 27 oktober start Jeugdland Helmond voor de zeventiende keer! Het leukste evenement van het jaar vindt plaats
in sporthal De Braak in Helmond en duurt tot en met 30
oktober. Er zijn zoals altijd weer een heleboel leuke dingen
te doen! Zoals schminken, dansen, een stormbaan, knutselen, rodeostier, air hockey, tattooshop, slingerbal, spijkerbroek hangen. Eigenlijk teveel leuke dingen om op te
noemen! En wat dacht je van een echte vip-avond!
Alle Helmondse basisschoolkinderen die in groep 3 tot en
met 8 zitten mogen meedoen aan Jeugdland Helmond. De

meeste kinderen ontvangen in september alle informatie
via hun eigen basisschool of via de diverse media.
Kaartverkoop start op maandag 5 oktober vanaf 13.00 uur.
Kaartjes zijn onder andere te koop via onze verkooppunten
bij: Primera de Luifel, winkelcentrum De Bus; Albert Heijn
Dierdonk; Jumbo Supermarkt Ralf Gijsbers Stiphout; Boekhandel De Ganzenveer; Kado to Go, winkelcentrum Brouwhuis en Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1 (wijkhuis:
elke middag van 15.00 tot 17.00 uur).
De kaartjes kosten €3,- per dagdeel per persoon. Met kortingsbon ontvang je €1,- korting. Kaarten voor de vip-avond
zijn alleen te koop in combinatie met een ander dagdeel.
Kom op tijd want op is op! Voor meer informatie kun je
altijd onze website bezoeken: www.jeugdlandhelmond.nl.
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Droomhuis bouwen?

Brandevoort
“Thuis in Helmond”
kavels
Nieuwe
k in
Liverdon
op
de verko

www.helmond.nl/bouwkavel

INFORMATIEBIJEENKOMST

SAMEN BOUWEN IN BRANDEVOORT
PATIOWONINGEN

vanaf € 310.000,- V.O.N.
Altijd al zelf uw eigen (t)huis in
Brandevoort willen ontwikkelen en
bouwen? Dan is dit uw kans! Aan
de Juttenbeemden te Brandevoort
is ruimte voor de bouw van 5 fraaie
patiowoningen welke uitermate geschikt zijn voor medioren en senioren.
De toekomstige bewoners zullen hun
woningen collectief bouwen, waarbij
zij zelf de regie hebben over het ontwerp van hun toekomstige woning.

Ziet u deze locatie wel zitten en wilt u ook zelf invloed uitoefenen op het
ontwerp en de prijs van uw patiowoning? Bezoek dan de informatieavond op
woensdag 11 november a.s. Aanvang 19:30 uur. Tijdens deze bijeenkomst
ontvangt u meer informatie omtrent de locatie, de mogelijkheden, de bouw, de
prijzen, et cetera. Kortom, over het gehele proces!

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via e-mail: info@vastgoedregisseur.nl. Na aanmelding
ontvangt u een uitnodiging met de verdere details van de bijeenkomst. Samen
bouwen in Brandevoort is een initiatief van Compen Architecten en Vastgoedregisseur. Meer informatie over het project vindt u op: www.samenbouwen.in
en www.facebook.com/SamenbouweninBrandevoort
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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

Liverdonk
komt tot leven

tekst: Patricia Teuns

Brandevoort breidt uit. Liverdonk gaat de komende jaren tot leven komen door de
bouw van zo’n 300 woningen. Dit nieuwe deel van de wijk komt waar nu ook al de
nieuwe basisschool Mondomijn is gevestigd. Hier staan nu nog bijna geen huizen,
maar er zijn al wel plannen ingediend om woningen te gaan bouwen. De stijl van Liverdonk is onder andere geïnspireerd op het witte dorpje Thorn in Midden-Limburg.

“De corporaties, bouwondernemingen en particulieren
zullen ook hier strenge eisen voorgelegd krijgen om ook
dit deel van Brandevoort tot een succes te maken,” zegt
wethouder Frans Stienen in de media. Karakteristiek is wederom het uitgangspunt. In Liverdonk zie je straks witte
huizen met rode en antracietblauwe daken. Daarnaast zijn
er richtlijnen voor de hoogte van de woningen, de afstand
tot de erfgrenzen en de erfscheidingen aan de straatkant.
Die moeten bijvoorbeeld bestaan uit hagen zoals beuk en
liguster, en niet uit hekken. De straten zullen net als in
Thorn smal zijn.

Nieuwe straatnamen
Het college van burgemeester en wethouders heeft, op
advies van de straatnamencommissie, de nieuwe straatnamen vastgesteld voor Liverdonk. Deze zijn vernoemd
naar oude Helmondse familienamen, die rond 1900 in Helmond woonden en de toevoeging –donk hebben gekregen.
Het gaat om de volgende straatnamen: Goedhartdonk,



Ketsdonk, Weldonk, Coolendonk, Bockendonk, Amijsdonk,
Helsperdonk, Ettrodonk, Mommersdonk, Loijerdonk, Heijdendonk, Lammersdonk, Vliegenbergdonk. Eerder werden in dit gebied al de straatnamen Abendonk, Coxdonk,
Melisdonk en Vermulstdonk vastgesteld.

Archeologische vondsten
In 2011 heeft er in het gebied Liverdonk archeologisch
onderzoek plaatsgevonden; een veldonderzoek via sleuven. Meer informatie hierover is te lezen in rapport 73 Archeologisch onderzoek Helmond, Brandevoort II - fase 2
Liverdonk, opgesteld door Liesbet van den Bruel en Sanne
Beumer van het Archelogisch Centrum Eindhoven en Helmond. In dit rapport staat dat in deze sleuven relatief veel
archeologische sporen en vondsten zijn aangetroffen.
De meeste sporen en vondsten dateren uit de prehistorie,
waarschijnlijk de overgangsperiode tussen late bronstijd
en vroege ijzertijd. Uit deze periode zijn kuilen en paalkuilen
gevonden. Van deze sporen konden vijf structuren worden
gevormd. Zo zijn er drie spiekers gevonden en twee delen
van een grotere structuur, hoogstwaarschijnlijk huisplattegronden. In één werkput was duidelijk een cluster van
kuilen en paalkuilen te onderscheiden, maar was er nog
geen sprake van een structuur. Verder zijn tijdens het onderzoek twee karrensporen, vermoedelijk uit de late middeleeuwen, en vele greppels uit de 19e eeuw aangetroffen.
Liverdonk was een ven
In genoemde rapport wordt ook de naam Liverdonk verklaard. Hierin wordt aangegeven dat de naam waarschijnlijk
een verbastering is van ‘Lievendonk’. Lieven lijkt betrekking
te hebben op een ven midden in het heidegebied. In de loop
van de eeuwen is de naam verbasterd tot Liverdonk.
Energieneutrale woningen in Brand
Het college heeft naast de straatnamen voor Liverdonk
ook een nieuwe straatnaam vastgesteld in het wijkgebied
Brand. De nieuwe straat ligt tussen de Hasselbeemden en
Juttenbeemden en krijgt de naam Wachtelbeemden. Aan
deze straat worden energieneutrale woningen gebouwd.
In de volgende BC kunnen we hierover meer berichten.
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Senioren Brandevoort
tekst: Holke Flapper

25 september kwam Senioren Brandevoort bijeen. Het
thema van de bijeenkomst was wonen op maat.Een van
de gasten was Jan Roes van VBOB (Verenigde Bonden
Ouderen Brabant) over Zorgelooshuis. Lang leven en gezond blijven willen we allemaal. Als de ouderdom met gebreken komt, willen we zo lang mogelijk alles zelf regelen
en thuis blijven wonen. Zorgelooshuis is een programma
om prettig thuis te kunnen blijven wonen. Het biedt een
platform voor kennisuitwisseling en discussie tussen
(toekomstige) ouderen, kennisinstellingen, politiek en
bedrijfsleven. In Brandevoort willen ze graag een groep
opzetten en vragen geïnteresseerden zich te melden via
info@seniorenbrandevoort.nl.
Voor meer informatie ligt in het folderrek van ’t BrandPunt
folders over Zorgelooshuis, of kijk op www.zorgelooshuis.nl.
De Kunstkamer maakt een vast onderdeel van het rondleidingenprogramma. Er is behoefte aan meer vrijwilligers
om de gasten op te vangen en te informeren over de aan-

wezige kunst, historie en wijk. Compens Architecten uit
Eindhoven heeft van de gemeente toestemming gekregen
om op een drietal percelen aan de Juttenbeemden een plan
voor seniorenwoningen te ontwikkelen. Ze hebben nu een
voorstel gemaakt waarbij vijf woningen zijn gepland. Dit
kan in een CPO-project verder worden uitgewerkt. Gezien
de belangstelling voor dit onderwerp zal een vervolgsessie
worden gepland, waarbij uiteraard meer geïnteresseerden
van harte welkom zijn.
Een andere groep heeft aangegeven interesse te hebben voor seniorenhuisvesting, maar dan op wat grotere schaal. Aangezien een dergelijk project in het plan
Brandevoort I niet mogelijk is, wordt gedacht aan het
plan Brandevoort II. Hierbij is het wel zaak om eerst de
mogelijkheden te verkennen en hierover nader contact
met de gemeente te hebben. Diegene die geïnteresseerd zijn in het seniorenwoningenplan kunnen zich via
info@seniorenbrandevoort.nl aanmelden voor een vervolgsessie.

Informatiebijeenkomst veilig bankieren
Geef criminelen geen kans
Bankieren is heel veilig. Toch duiken termen als phishing,
pinpasfraude, creditcardfraude en internetoplichting regelmatig in de media. Criminelen zijn vindingrijker dan
ooit. Op slinkse wijze weten zij bankgegevens te ontfutselen en financiële schade aan te richten bij nietsvermoedende consumenten. Mede door de landelijke campagne
‘Hang op! Klik weg! Bel uw bank!’ over veilig bankieren, zijn
consumenten zich al beter bewust van de methodes die
criminelen gebruiken. Desondanks komt fraude nog steeds
voor.

20.45 uur: Naborrelen
21.15 uur: Einde van de avond
Wij bieden u na afloop van de presentatie voldoende ruimte tot het stellen van vragen. Dit kan plenair maar ook bij
de borrel. Aanmelden kan via www.rabobank.nl/helmond.

Bijeenkomsten veilig bankieren
Als lokale Rabobank vinden wij het belangrijk om onze
klanten extra te informeren over de basisprincipes van
veilig bankieren en de stappen die de Rabobank hiertegen
onderneemt toe te lichten. Wat doen criminelen? Wat doet
de Rabobank om bankieren zo veilig mogelijk te houden?
En wat kunt u zelf doen om veilig te bankieren?
Op al deze vragen geven wij antwoord tijdens de informatieavond ‘Veilig bankieren’ op dinsdag 10 november in
‘t BrandPunt. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.
Programma
19.00 uur: Ontvangst
19.30 uur: Opening door Johan Sterke,
		
manager Verkoop & Service
19.35 uur: Presentatie veilig bankieren
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Madelon Janssen
Tea Bijlsma
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415

Mr.
Mr. G.C.G.
G.C.G.Raymakers
Raymakers
Mr. L.C.J.
L.C.J. Sars
Sars
Mr.
Mr. R.P.V.W. Willems
Mw. Mr. F.A. van den Heuvel
Mw. Mr. F.A. van den Heuvel
Mw.
Mr. S.H.J.
S.H.J. Raessens
Raessens
Mw. Mr.
Mr. G.B.J.M.
Janssens
Mw.
Mr. L.P.W.
Zanders

Echtscheiding
Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

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

78.11.22
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

www.taxicentralebrandevoort.nl
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Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350

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

Aankomende

carnavalsactiviteiten
tekst: Luck Sleegers

Zwetsmiddagen 50+
Tijdens de zwetsmiddagen kunnen alle 50+-ers genieten
van de beste tonproaters en entertainmentgroepen uit de
regio. Jaarlijks zijn er twee middagen waar zo’n 200 personen genieten van een fantastische middag. De prins der
Brandeliers en zijn Raad van Elf zullen op deze middagen
ook een feestelijke acte de présence geven.
De zwetsmiddagen zullen dit seizoen plaatsvinden op zondag 15 november en zondag 22 november. Tijdens deze
zwetsmiddagen is er ook een heerlijk driegangen diner!
Het programma duurt van 14.45 tot 19.30 uur, en de zaal
gaat om 14.15 uur open. Entreekaartjes kosten €17,50 per
stuk en zijn te koop aan de bar van wijkhuis ’t BrandPunt.
Het programma leest u op www.brandeliers.nl.
Leutfestijn met prinsbekendmaking
Ook dit jaar kijken we allemaal weer uit naar het Leutfestijn
in Brandevoort! Op deze feestelijke avond maken de Brandeliers namelijk de zesde Prins bekend!
Op zaterdag 21 november 2015 zal, van 20.30 tot 01.00 uur,
wijkhuis ’t BrandPunt weer omgetoverd zijn tot een feeste-

lijke Hoftempel. U bent dan van harte welkom om (entree
op het Leutfestijn is gratis!) getuige te zijn van de bekendmaking van deze eerste lustrumprins.
Op deze avond kunt u genieten van heerlijke muziek, en
zullen de beeldschone dames van de Dansgarde van de
Brandeliers hun eerste optreden van het nieuwe seizoen
laten zien. Ook dit jaar wordt het dus weer een spectaculair
feest dat u niet mag missen! Het leutfestijn is toegankelijk
voor alle leeftijden!

Prinsenreceptie
De Brandeliers nodigen alle wijkbewoners uit om op zondag 29 november onze nieuwe Prins, de zesde Prins der
Brandeliers, te komen feliciteren. De Prins zal samen met
de Raad van Elf, in het bijzijn van een aantal bevriende
carnavalsverenigingen, tussen 14.00 en 18.00 aanwezig
zijn in residentie wijkhuis ’t BrandPunt om al uw felicitaties in ontvangst te nemen. Iedereen is welkom, en de entree is gratis! Meer activiteiten zijn te vinden op de website
www.brandeliers.nl.

De Brandeliers
iets voor jou?

tekst: Theo van Schaijik

Carnaval is een cultureel begrip in Brabant en Limburg,
en zeker ook in de wijken van Helmond. De optocht van
Helmond is al sinds jaar en dag een begrip in de regio.
Stichting de Brandeliers, de carnavalsvereniging in Brandevoort, heeft als missie om dit uit te dragen in Brandevoort met als doelstelling om mensen te binden en daarmee een sociaal maatschappelijke bijdrage te leveren aan
de ontwikkeling van onze wijk, voor jong en oud. Dat we dit
doen met een feestelijk en carnavalesk karakter is een niet
onbelangrijk gegeven.
Met onze Dansgarde, de Brandkantjes en de Wagenbouwers betrekken we de jeugd bij onze activiteiten. De
Hoftempel organiseert activiteiten voor de wijk in en met
’t BrandPunt. Onze Raad van Elf met de Raadsdames zijn
de backbone van de stichting en onderhouden ook de contacten met andere verenigingen in de regio. En we hebben
natuurlijk een Prins en Adjudant uit de wijk die een jaar
lang het boegbeeld zijn van de Brandeliers.
De Brandeliers zijn volop in beweging, want we willen graag

een afspiegeling zijn van de wijk. Daarom zijn we op zoek
naar nieuwe leden voor onze mooie club. We hebben mensen nodig die mee willen helpen een bijdrage te leveren bij
allerlei activiteiten die we voor onze wijk organiseren.
Dus… ben je man of vrouw, prettig gestoord, een organisatietalent, draag je wel eens een smoking of versierde
jurk, hou je van gebakken eieren, snap je het ‘Brabants
kwartiertje’, heb je uithoudingsvermogen, ben je handig,
wiebel je graag op een prinsenwagen, hang je wel eens
een jas op, ga je graag met de vrouwen of de mannen op
stap, vind je verkleden geweldig, kun je dansen, zingen en
feesten, stap je wel eens op de bus, lach je om vier uur
’s nachts nog steeds, sta je ‘s morgenvroeg weer paraat,
gooi je af en toe een folder in de wijk, hou je van barbecue,
kun je tegen flauwekul, ben je gezellig en een teamspeler
en, o ja, hou je van carnaval…
Nou kom dan bij ons, Stichting de Brandeliers is op zoek
naar jou! Het carnavalsseizoen is als een rit in de achtbaan:
heftig, verrassend en keigezellig! Tot ziens, houdoe en alaaf!
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Met onze cv-ketel acties
zit u er warmpjes bij deze winter!

Nef it

houdt

Nederland

war m

Meer comfort. Minder energie.
Huh koud? Ik zei toch dat je een
Remeha cv-ketel moest nemen

Vervang je oude cv-ketel voordat je in de kou zit

OF

Nu tot € 300,- voordeel
Huh? Korting tot wel € 300,-?! Jazeker! Van 1 oktober 2015 tot en met 29 februari 2016
krijg je bij aanschaf en installatie van één van de Remeha actieproducten een fikse
korting. Oplopend tot wel € 300,-. Kijk snel op remeha.nl/actie voor de actieproducten
en voorwaarden of vraag ernaar bij jouw installateur. Remeha staat garant voor warmte.

Tzerra Plus CW5

Met de nieuwe generatie energiebesparende HR-ketels en duurzame
oplossingen van Neﬁt bent u klaar voor de toekomst. Nu tot € 350,- retour!

*

Neﬁt. Zo easy kan het zijn.

remeha.nl/actie

* Actie geldt van 11 september t/m 31 december 2015.

Heesmans Installatie Techniek BV & Heesmans Dakwerken BV
Bezoekadres
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond
info@heesmans.nl

Postadres
Postbus 2119
5700 DA Helmond

Vraag naar de uitgebreide documentatie en onze voorwaarden!

Heesmans Installatie Techniek & Dakwerken
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond

t (0492) 66 13 52
f (0492) 66 42 45
e info@heesmans.nl

neﬁt.nl/slimmecombinaties

WIJ LEVEREN EN INSTALLEREN
ALLE MERKEN INBOUWAPPARATUUR / WITGOED / TV ETC.
BOSCH VAATWASSER

BOSCH WASMACHINE

SMV86M50

WAT28690

Volledig geintegreerde vaatwasser met
varioflex korven voor meer flexibiliteit
met inladen.
Super stil, 44 dB.
Variospeed: een optimaal schone en
droge vaat in de helft van de tijd.

Bespaar water, wasmiddel en
energie.
Automatich doseer systeem
I-DOS met het gewicht,
het type stof en het niveau
van bevuiling van de lading
en zorgt voor de optimale
wasbeurt.

A

ENERGIE
KLASSE

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

A

DROOG
RESULTAAT

NU

799,-
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5706 AK Helmond

ENERGIE
KLASSE

DROOG
RESULTAAT

NU

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

NU GRATIS 8 JAAR GARANTIE

Hoofdstraat 105

A B

Tel 0492 539405

799,-

NU GRATIS 8 JAAR GARANTIE

info@woutvanvlerken.nl

www.electroworldwoutvanvlerken.nl

Onteigeningsprocedure
gestart flitsfietspad
Drie jaar geleden werd een bestuurlijk convenant getekend
tussen het SRE, de gemeenten Helmond, Eindhoven, Nuenen c.a. en de beheermaatschappij Gulbergen dat het flitsfietspad tussen Helmond en Eindhoven op 1 januari 2015
klaar zou zijn. Helaas, deze deadline is niet gehaald. Om
het fietspad te realiseren zijn op sommige onderdelen nu
onteigeningsprocedures gestart. Oftewel, de realisatie van
dit flitsfietspad kan nog jaren in beslag nemen.
Voor het niet halen van de deadline geeft de gemeente Helmond tal van redenen, zoals de communicatie met omwonenden over tracés, juridische procedures tegen de vaststelling van het bestemmingsplan tot aan Raad van State,
moeizame verwerving van gronden en compensaties, uitwerking afspraken waterschappen en gewijzigde verwervingsuitgangspunten door enkele belangrijke perceel eigenaren. “Op de meeste van deze factoren hebben wij als
college, noch de provincie, invloed,” aldus de gemeente
Helmond. “Dit geldt ook voor bestemmingsplanprocedures,
beroepsprocedures bij de Raad van State en eventuele onteigeningsprocedures, mochten de grondeigenaren niet tot
overeenstemming komen over aankoop van de grond.”

Wat wel gerealiseerd
Binnen Helmond is al een aantal delen van het fietstraject gerealiseerd, zoals het deel ter hoogte van station
Helmond ’t Hout en station Helmond-Brandevoort. Daarnaast wordt er nog, samen met Geldrop-Mierlo, Nuenen
en Gulbergen, gewerkt aan de verwerving van de benodigde gronden voor de aanleg van het fietspad tussen de
Vaarleseweg in Helmond en de Collse Hoefdijk in Nuenen.
De gemeente Helmond is verantwoordelijk voor de aanleg
van het deel van het fietspad tot en met de Collse Hoefdijk. De gemeente Eindhoven is dat voor de aanleg vanaf
de Collse Hoefdijk in Nuenen tot aan Eindhoven. Voor de
nog ontbrekende delen op Helmonds grondgebied vinden
onderhandelingen plaats over de aankoop van gronden.
Momenteel is met de meeste perceeleigenaren overeenstemming bereikt. Met de overige perceeleigenaren
zijn gesprekken om tot een schappelijke verwerving te
komen. Daar waar dit proces stroef loopt, is nu ook gestart met het opstellen van een onteigeningsprocedure.
Deze procedure zal minimaal achttien maanden in beslag
nemen.

Lara Tamarinof
wint Groene Lintje

Op vrijdag 9 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, is Lara
Tamarinof door wethouder Paul Smeulders (Duurzaamheid) onderscheiden met het Groene Lintje 2015. Het lintje
is een onderscheiding van GroenLinks Helmond voor wie
zich op positieve wijze inzet voor natuur, milieu en duurzaamheid in onze stad.
Lara is onder andere initiatiefnemer van De Weggeefhoek
Brandevoort met al bijna 1600 leden. Een groot succes,
met nu al spin-offs in Brouwhuis en Dierdonk. De kracht
volgens Lara is geven. “Als je geeft, krijg je ook. Er wordt
uitgesteld geruild. Ik krijg veel reacties, het leeft in de wijk.
De boodschap: je hoeft niet altijd alles te kopen; een straat
verderop heeft iemand misschien precies wat jij nodig
hebt. Weggeven en ruilen scheelt gebruik van grondstoffen en CO2.” Naast De Weggeefhoek Brandevoort is Lara
ook Duurzamer Helmond gestart. Eveneens een initiatief
dat leunt op de gedachte ‘Duurzaamheid begint bij jezelf’.
Of zoals Lara het treffend verwoordt: “Ik ben een druppel
op de gloeiende plaat, maar wel één die sist.”
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Brandevoort
en de Brandeliers

tekst: Theo van Schaijik

Onze wijk is volop is beweging, dynamisch, ze verandert
nog iedere dag. En als het goed is zal dat nog wel een tijdje
zo doorgaan. De economie herstelt en Brandevoort kan
verder worden opgebouwd en uiteindelijk worden afgerond.
De bewoners van Brandevoort komen overal vandaan, het
is een smeltkroes van allemaal verschillende mensen met
veel verschillende achtergronden. Allemaal met het doel
om hier een leven op te bouwen.
Van de ouderen onder ons liggen de roots elders, maar
veel van onze kinderen zijn hier geboren en getogen. Deze
wijk is hun thuis, hier doen ze hun eerste stapjes, leren ze
fietsen en gaan ze naar school. Hier leggen ze de basis
voor hun verdere leven.
Samen geven wij daarom inhoud aan deze wijk, het is immers meer dan alleen maar stapels stenen en wat groen.
We organiseren activiteiten, verenigingen worden opgericht en ondernemers vestigen zich. En naarmate de tijd
verstrijkt zal Brandevoort zich hierdoor ontwikkelen tot
een wijk met een eigen cultuur en karakter, wat maakt dat
het hier goed wonen is.
Carnaval is ook zo’n cultureel begrip in Brabant en Limburg, en zeker ook in Helmond. De optocht van Helmond
is al sinds jaar en dag een begrip in de regio. Stichting de
Brandeliers heeft als missie om dit uit te dragen in onze
wijk met als doelstelling om mensen te binden en daarmee
een sociaal maatschappelijke bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van Brandevoort. Dat we dit doen met een
feestelijk en carnavalesk karakter is een niet onbelangrijk
gegeven.

Met onze Dansgarde, de Brandkantjes en de Wagenbouwers betrekken we de jeugd bij onze activiteiten. De Hoftempel organiseert activiteiten voor de wijk in en met ’t
BrandPunt. Onze Raad van Elf met de Raadsdames zijn de
backbone van de stichting en onderhouden ook de contacten met andere verenigingen in de regio. En we hebben
natuurlijk een Prins en Adjudant uit de wijk die een jaar
lang het boegbeeld zijn van de Brandeliers.
Ook de Brandeliers zijn volop in beweging, want we willen graag een afspiegeling zijn van de wijk. Daarom zijn
we op zoek naar nieuwe leden voor onze mooie club. We
hebben mensen nodig die mee willen helpen een bijdrage
te leveren bij allerlei activiteiten die we voor onze wijk organiseren.
Dus… ben je man of vrouw, prettig gestoord, een organisatietalent, lust je bier of baco, draag je wel eens een smoking of versierde jurk, hou je van gebakken eieren, snap
je het ‘Brabants kwartiertje’, heb je uithoudingsvermogen,
ben je handig, wiebel je graag op een prinsenwagen, hang
je wel eens een jas op, ga je graag met de vrouwen of de
mannen op stap, vind je verkleden geweldig, kun je dansen, zingen en feesten, stap je wel eens op de bus, lach
je om vier uur ’s nachts nog steeds, sta je ‘s morgenvroeg
weer paraat, gooi je af en toe een folder in de wijk, hou je
van barbecue, kan je tegen flauwekul, ben je gezellig en
een teamspeler… en, oh ja, hou je van carnaval…
Nou kom dan bij ons, Stichting de Brandeliers is op zoek
naar jou! Het carnavalsseizoen is als een rit in de achtbaan: heftig, verrassend en keigezellig! Tot ziens, houdoe
en alaaf!

Computerclub
ComputerClub Brandevoort gaat dit najaar weer starten
met het geven van cursussen, te beginnen vanaf dinsdag
24 november. Bij voldoende deelname kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de volgende cursussen:
Excel 2010 uit het office pakket. Kosten €75,- inclusief
boekwerk (zes lessen). Cursusdagen 24 november, 1 december, 15 december, 5 januari, 19 januari, 26 januari, telkens van 19.30 tot 21.30 uur.
Een cursus voor mensen die in het bezit zijn van een tablet met Androidbesturing. Betreft de eerste vier lessen in
het gebruiken en bediening van de tablet en als extra een

terugkomdag. Kosten €40,-. Cursusdagen 24 november,
1 december, 15 december, 5 januari, 19 januari, telkens van
14.00 tot 16.00 uur. Voor meerdere cursussen uit het Office
pakket 2010 of andere ideeën horen wij graag van u.
Verder behoort de cursus Picasa fotobeheer en -presentatie tot de mogelijkheden. Zie ook onze website
www.computerclub.brandevoort.org voor meer informatie.
Bel, mail, of schrijf met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres naar:
Louis Vrolings, Middellaan 8, 5708 ZE Helmond
0492 66 29 14 of lpcvrolings@onsbrabantnet.nl
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Verkocht binnen

VERKOCHT!

Verkocht binnen

‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale
woningmarkt met een
vernieuwende, creatieve en
verfrissende kijk op woningpresentatie en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar
om ook uw woning te
verkopen...! Laat u overtuigen
van onze meerwaarde!’
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Weer volop verkoopkansen!
De woningmarkt is herstellende!
Wij zien in heel Helmond meer transacties en kopen is weer interessant, maar vooral ook
weer leuk. De rente is historisch laag, de maandlasten zijn interessanter dan bij huur en het
aanbod is nog steeds jong en modern.
Door recente succesvolle en snelle verkopen zijn wij op zoek naar verkopers die graag willen
gaan verhuizen. Wij hebben zelfs onlangs een aantal woningen verkocht, voordat deze door
ons op Funda zijn gezet. Wij de koper en u de woning, een perfecte combi lijkt me!
Wilt u meer weten over de verkoopbaarheid van uw woning? Bel ons voor een vrijblijvende
afspraak.

Ruud Hesen, Makelaar

Helmond T 0492 549055
helmond@woonplezier.nl www.woonplezier.nl
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Historie in de

Kunstkamer
tekst: Giel Pollemans / foto: Rob Weyers

Op 28 september presenteerde Theo de Jong, stadsarcheoloog van Helmond, een dik boek over de historie van
Helmond, Verwerkt Verleden, Helmond vanaf prehistorie
tot nieuwe tijd. Brandevoort heeft daarin een opvallende
plaats. Wat blijkt? Op verschillende plekken in de wijk zijn
bijzondere historische vondsten gedaan. Op woensdag 18
november om 20.00 uur zal Theo de Jong speciaal voor
onze wijk over de belangrijkste bevindingen vertellen. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn
in de Kunstkamer, De Plaetse 77.

Geschiedenis in de Kunstkamer
De werkgroep Historie Brandevoort heeft haar thuisbasis
sinds enkele maanden in de Kunstkamer en heeft een deel
van de ruimte aangekleed met historische vondsten uit
de wijk. In de komende tijd komt daarin verandering, want
een en ander zal nog veel zichtbaarder worden. Niet alleen
vanuit de Kunstkamer, maar ook via internet kun je dan de
historie van Brandevoort volgen.
Website en virtuele informatie
De komende tijd zal de werkgroep via de lichtkranten aan
de Brandevoortse Dreef nieuwe ontwikkelingen bekendmaken. Ook ontsluit de werkgroep het komende half jaar
de historische informatie via de digitale weg. De website
www.historiebrandevoort.nl is al enige tijd in de lucht, dus
als je wilt kun je nu al de verre en recente geschiedenis
van de wijk op je eigen laptop of computer bekijken. De
opgegraven objecten - klein en groot - zijn door onze huisfotograaf vastgelegd en via de site goed te zien. IJzertijd,
Romeinse tijd en middeleeuwen komen via een link naar
de erfgoedpagina tot leven en ook middels video en krantenartikelen wordt aandacht besteed aan het ontstaan van
Brandevoort.

app. Op de website www.kunstinbrandevoort.nl leggen we
precies uit hoe dit werkt. Graag nodigen wij iedereen uit in
de Kunstkamer om samen met ons de nieuw vormgegeven
historische informatie te ontdekken. De opgegraven objecten uit Brandevoort met de uitgebreide diaserie en video
zijn daar ook nog altijd te bekijken.

Heemkundekring Mierlo
Op dinsdag 8 december komt heemkundekring Mierlo naar
’t BrandPunt om het hele historische gebied van Brandevoort, Ashorst en Mierlo onder de loep te nemen. Ook voor
deze bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, is iedereen van
harte uitgenodigd.
Nieuwe expositie
In de Kunstkamer is er naast informatie over de wijk en een
focus op de geschiedenis, aandacht voor kunst en vormgeving. Elke drie maanden richt een groep kunstenaars afkomstig uit Brandevoort en nabije omgeving een expositie
in. Op de site staan foto’s van de huidige tentoonstelling
Hoezo te jong, te oud, creativiteit loont. Maar nog leuker
is het om zelf naar de Kunstkamer te komen. Er is altijd
een gastvrouw of gastheer aanwezig die u verwelkomt. De
Kunstkamer is op dinsdag tot en met vrijdag tussen 14.00
en 17.00 uur of zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur open.

Informatie gekoppeld aan locatie
Maar er valt nog meer geschiedenis te beleven. Bij een
aantal woningen in Brandevoort zijn zo’n vijftien jaar geleden gevelstenen aangebracht. Iedere steen heeft zijn eigen geschiedenis en dat zou eigenlijk elke bewoner moeten weten. Deze informatie en die over het verre verleden
heeft de werkgroep nu in een aparte virtuele omgeving
beschikbaar gemaakt. Het is tegenwoordig mogelijk om
informatie op internet aan te bieden die gekoppeld zit aan
de plaats waar de informatie vandaan komt. Op de hoek
van Lindt - midden in De Veste - bijvoorbeeld, heeft de architect toentertijd een grote zwarte opvallende hoeksteen
in de voormuur laten metselen, en deze hoeksteen heeft
een eigen geschiedenis. Deze geschiedenis heeft de werkgroep beschreven en virtueel aan de hoeksteen gekoppeld. Deze informatie is te zien via een zogenaamde layar-
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Actief in Mierlo, Brandevoort,

Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout

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

Kinderboekenweek en Dutch Design Week

creatieve match

Op 7 oktober startte de Kinderboekenweek. In dezelfde maand vond in Eindhoven
ook de jaarlijkse Dutch Design week plaats. Wat doe je als school als je beide events
in je onderwijsprogramma wilt meenemen? Vier scholen van OBS Helmond maakten
daarom dit jaar een koppeling tussen het thema van de Kinderboekenweek - natuur,
wetenschap en techniek - en de Dutch Design Week. Een drie weken durend project
waarin de kinderen per leerjaar een designdiscipline uitdiepten binnen het thema
‘techniek, wetenschap en natuur’. Met als afsluiting een tentoonstelling van het werk
van de kinderen, op school en in de oude bibliotheek van Helmond.

De Helmondse openbare basisscholen Brandevoort, De
Stroom, De Rakt en De Lindt werken samen binnen de
stichting OBS Helmond. Naast vakken als rekenen, lezen,
taal en wereldoriëntatie is cultuur- en kunsteducatie een
speerpunt op deze scholen.
De bovenschoolse cultuurspecialist van de stichting, Marvin Corneille, is zelf leerkracht en daarnaast afgestudeerd
aan de kunstacademie. Hij coacht de scholen in hun ontwikkelingstraject. Daarbij werkt de stichting nauw samen
met Cultuurcontact, een onderwijsbureau voor cultuureducatie dat bemiddelt tussen onderwijsinstellingen en
aanbieders van kunst- en cultuureducatieve activiteiten.
“Hiermee wordt nog meer deskundigheid in de scholen
gehaald en kunnen we gezamenlijk mooie projecten opzetten,” aldus Corneille. Ook gaan de basisscholen samenwerken met het Jan van Brabant College, studenten van
het ROC Ter Aa en vormgevers die al hun naam gevestigd
hebben in de designscene.
Een van de projecten die Corneille op de vier scholen begeleidde is de Dutch Design Week. Dit jaar geïntegreerd in de
Kinderboekenweek. Je zou het op het eerste gezicht niet
verwachten, maar het thema van de Kinderboekenweek
sluit heel goed aan bij de Dutch Design Week. Het Kinderboekenweekthema van dit jaar ‘raar, maar waar’, draait om
techniek, cultuur en wetenschap. Facetten die ook bij de
ontwerpen van de Dutch Design Week centraal staan.

Animatie, mode, architectuur
Er is gekozen voor een geïntegreerd thema. Elke jaargroep
kreeg een beeldende opdracht mee waaraan drie weken
werd gewerkt. Zo leerde elke groep een andere designdiscipline, uiteenlopend van animatie, grafische vormgeving
en productontwerp, tot mode en architectuur.
Het creatieve proces en het ontwikkelen van de competenties die horen bij kunsteducatie, stonden daarbij centraal.
Het werd dus niet zomaar een gewone knutselopdracht.
Gedurende het proces maakten de kinderen kennis met
verschillende technieken en materialen. In de eerste week
vanaf 5 oktober deden alle kinderen onderzoek rondom
hun thema, de tweede week werd er een plan opgesteld
en maakten ze een eigen ontwerp en tenslotte hebben de
kinderen hun werk vormgegeven en gepresenteerd.
Leren hoe een ontwerpproces eruit ziet
In deze drie weken werden uiteenlopende designdisciplines onderzocht en aangeleerd. Een aantal groepen kreeg
bezoek van een vormgever of kunstenaar in de klas. Anderen gingen op excursie naar de DDW in Eindhoven. Het
eindresultaat van de opdrachten werd natuurlijk gepresenteerd in een designmuseum op school. Als kers op de
taart mochten de scholen een selectie van de ontwerpen
ook exposeren op een grote scholententoonstelling in de
oude bibliotheek van Helmond.
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Zij

verdient het

foto: Rianne van Lierop

Een groep Brandevoorter ondernemers organiseert in de maand november opnieuw het initiatief Brandnewoman. Wat is ook alweer precies de bedoeling? 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 klaarstaan, vrouwen die in een benarde situatie 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 waarbij 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.

De verwendag
Eerst worden er enkele foto’s gemaakt door de fotografe
van het team. Vervolgens gaat de dame in kwestie samen met haar aangeefster wat ontspanning beleven om
de dag vol energie en in balans te kunnen starten. Daarna
volgt een heerlijke schoonheidsbehandeling en worden
de voetjes verwend bij de pedicure. Tijd voor de lunch. Na
de lunch een goed, maar luchtig gesprek met diepgang,
waarbij humor, bewustzijn en gezelligheid centraal staan.
Daarna naar de kapsalon waar de dame wordt geknipt,
gekapt en/of gekleurd. En als dat allemaal gebeurd is,
is het tijd om een nieuwe outfit uit te zoeken, inclusief
schoenen! Maar dat is nog niet alles; een tas vol boodschappen, een cadeaubon voor een klassieke-, hotstone-,
of ontspanningsmassage of Reiki-behandeling en een
bon voor een gemberpakking, verwarmend en ontgiftend
hoort er ook bij.
Opnieuw zal de fotografe op locatie foto’s maken, en om
de dag gezellig af te sluiten is het dan tijd om te dineren, samen met haar aangever/geefster. Als afscheid tenslotte een vrolijk boeket bloemen. Alles zoals genoemd
wordt door de Brandevoorter ondernemers geschonken.
Dus kent u iemand in uw omgeving - buurvrouw, zus,
nicht, moeder, oma - woonachtig in Mierlo, Mierlo-Hout
of Brandevoort, die voldoet aan de eerder genoemde

criteria, 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 om
daarna gezamenlijk te dineren.
Opgeven kan schriftelijk via het e-mailadres:
boutique4more@live.nl, of een briefje naar Boutique4more, De Plaetse 165, 5708 ZK Helmond. Deze betrokken ondernemers staan garant voor een fantastische
verwendag! De eerstvolgende Brandnewoman-dag zal
plaatsvinden op vrijdag 13 november. Opgeven kan tot en
met vrijdag 6 november. Kent u zo iemand, is er iemand
in uw nabije omgeving die wel eens extra verwend mag
worden? Geef haar dan op voor deze Brandnewomanverwendag!
Deelnemende ondernemers/winkeliers:
Boutique4more, Cafetaria Brandevoort, Catalini Calzature,
Fotostudio Joy, Inzichtin-Ontwikkelen met PIT, Jumbo Supermarkt, Kapsalon De Veste, Pedicure Jolanda, Praktijk KI-MA,
Schoonheidssalon Inessensa, Seringe - bloemen en meer,
Studio Marychi, Per Manus Natuurgeneeskundige Therapie.
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Canton

Chinese specialiteiten
Olivier Ching is geboren op 26 september 1966 in de Franse
stad Lille als één van drie zonen van een Chinees echtpaar.
Zijn ouders hebben het financieel bijzonder moeilijk en dat is
de reden dat het leven van Olivier al in zijn tweede levensjaar
wel een zeer bijzonder wending krijgt. Een kinderloze Nederlander (met Chinese vader en Nederlandse moeder) komt
naar Lille en koopt Olivier voor 10.000 gulden. Vanaf dat moment is hij de adoptiefzoon van Chang en Clémence Ching.
Zijn vader is als eigenaar van de restaurants Pom Lai en De
Blauwe Lotus een bekende persoonlijkheid bij velen in Eindhoven en omgeving.
Als Olivier acht jaar oud is, verhuist het gezin Ching van Eindhoven naar Waalre. Ook hier heeft Olivier andere ervaringen
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tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops

dan andere kinderen, want hij is er in die tijd de enige allochtone jongen. Hij gaat er naar de lagere school en daarna naar
het St. Joris College in Eindhoven. Dit gaat niet vanzelf, want
voor inschrijving zijn officiële Nederlandse documenten nodig en die heeft hij niet. Vader Chang spreekt hierover zijn
netwerk aan, het lukt, en Ching junior wordt genaturaliseerd.
Zijn mavo-opleiding gaat goed en hij behaalt het einddiploma in 1984. Dan wordt het gezin getroffen door het noodlot: moeder Clémence overlijdt veel te vroeg. Het is een heel
moeilijke tijd voor Olivier en zijn vader, die echter al weer snel
een nieuwe relatie aangaat. Olivier kan niet goed omgaan
met deze nieuwe situatie en dat is de reden dat hij al heel
jong, hij is dan zestien, het ouderlijk huis verlaat.

Vechtsport
Hij wil zich in eerste instantie werpen op een toekomst in
de wereld van de vechtsport, op dat moment zijn grote
hobby. Hij realiseert zich al heel vlug dat je van sport alleen
niet echt goed kunt leven en besluit dan in het restaurant
van zijn vader te gaan werken. Daar begint hij met frisse
moed met het leren koken en het doorgronden van de geheimen van de fijne Chinese keuken en blijft dit ruim tien
jaar doen. Wat hem in De Blauwe Lotus eigenlijk nog meer
aantrekt dan het keukengebeuren is het commerciële reilen en zeilen, zoals de in- en verkoop. Ondertussen blijft de
vechtsport zijn grote hobby.
Loyaliteit
Op een gegeven moment krijgt hij een prachtbaan aangeboden met meer dan een verdubbeling van zijn salaris. Dan
komt er iets naar voren dat, zeker binnen Chinese families
veel meer voorkomt dan in bijvoorbeeld Nederlandse, namelijk een ongelofelijke loyaliteit. Want als zijn familie hem
te verstaan geeft hem niet te kunnen missen, besluit hij
dit prachtige aanbod af te slaan. Zijn besluit wordt echter
wat goedgemaakt door het aanbod van zijn familie, inclusief vader Chang, een reis naar Hongkong te maken waar
Olivier met alle facetten van de traditionele Chinese wijze
van koken en werken kan kennismaken. Dankzij zijn vader
komt hij daar in contact met een Argentijn, Patrice de la
Fuente (directeur Philips China) die hem in Hongkong de
keuken laat zien van een restaurant in het Hopewell Centre, dat ronddraait op de tweeënzestigste verdieping en
een prachtig panorama over Hongkong biedt. Een bijzondere ervaring!
Familieleven
In 1991 komt Ming Lee bij De Blauwe Lotus in de bediening
werken. Ook zij is afkomstig uit een Chinese horecafamilie
en heeft het koken met de paplepel ingegoten gekregen.
In eerste instantie is Olivier nogal wantrouwig tegenover
haar, want hij denkt dat zij de boel komt bespioneren ten
behoeve van de concurrentie, het familiebedrijf Canton
aan de Aalsterweg. Ze mogen elkaar in het begin totaal
niet, maar dat verandert met het gezamenlijk vieren van
het kampioenschap van PSV. Dan klikt het, ze krijgen een
relatie en trouwen in 1994. Inmiddels hebben ze twee kinderen, zoon Tom (1996) en dochter Clémence (2000) die
naar zijn adoptiefmoeder vernoemd is. Het gezin Ching
woont in Waalre.
Catering
Inmiddels beschikt De Blauwe Lotus ook over een cateringtak met rijdende keukeninventaris die logistiek moeilijk
goed te runnen is. Olivier wil, door zijn opgedane kennis
van de Chinese keuken, dit bedrijfsdeel verbeteren en uitbreiden. Door zijn werk komt hij regelmatig in contact met
Leo van Eeghem van De Karpendonkse Hoeve die ook een
zeer goede cateringafdeling heeft. Dit wil Olivier ook bij De
Blauwe Lotus realiseren, maar de directie - lees familie ziet hier geen heil in. Ook nu blijft hij loyaal en het plan
wordt opzijgeschoven.

Een jaar later komt voor de tweede keer bij De Blauwe
Lotus een dame in een Ferrari voorrijden die Olivier een
prachtbaan aanbiedt; de verkoop aan Chinese restaurants
van een ICT-programma dat bestelbonnen direct vertaalt
in Chinese karakters. Ook dit aanbod wordt opnieuw door
de familie van tafel geveegd. Het behoeft geen betoog dat
dit alles zijn sporen nalaat en na enige jaren van familiaire strubbelingen komt het, als hij zesentwintig is, tot een
breuk en hij stopt met zijn werk in De Blauwe Lotus.

Ondernemerschap
Van Eeghem Catering vraagt hem dan om daar te komen
werken en een oriëntaalse tak op te zetten. Met daarbij de
boodschap dat deze baan maximaal twee jaar zal duren,
omdat Van Eeghem voorvoelt dat Olivier zelf gaat ondernemen. Het wordt een leuke, interessante job. Olivier moet
wel één keer per week met hem filosoferen over alles wat
hem zoal bezighoudt, zowel zakelijk als privé, omdat Van
Eeghem hem te commercieel vindt. En de belangrijkste levensles die Van Eeghem hem meegeeft is: je naam is belangrijker dan geld. Achteraf gezien zijn dit, tot op heden,
zijn twee mooiste jaren in loondienst.
Hij gaat bij Van Eeghem inderdaad zelf ondernemen en wel
met een uitzendbureau voor de horeca. Dit doet hij zeven
jaar en verkoopt dan het bedrijf aan een concurrent. In
deze tijd leert hij ook het belang kennen van netwerken.
In de tussentijd zet hij een handelsorganisatie/internetbedrijf op om websites te verkopen (marketing en acquisitie
aan de advocatuur) in China en Hongkong. Zijn vrouw helpt
hem hierbij door te vertalen.
Door zijn inmiddels grote netwerk is hij vijf jaar geleden
een coöperatie gestart van een landelijk netwerk van middelgrote advocatenkantoren: de Advocaten Unie. Daarvoor
doet hij de acquisitie en is hij commercieel directeur.
Zijn vrouw Ming is, na een geslaagde administratieve carrière voor een vastgoedonderneming, weer teruggevallen
in haar familiaire roots met haar eigen passie: dim sum.
Ze heeft zich hierin gespecialiseerd door bij een bekend
restaurant te werken en te leren. Ze weten beiden uit ervaring dat het runnen van een restaurant betekent dat je geleefd wordt. Vandaar dat ze besluiten een afhaalrestaurant
te starten: Canton Chinese specialiteiten aan De Plaetse
163a. Te bereiken via www.canton-ching.nl, www.cantonbrandevoort.nl of 77 39 14.
Alles vers bereid
De ruimte in de zaak is beperkt, daarom is gekozen voor
en kleine opslagruimte. Iedere dag opnieuw worden de gerechten ter plaatse gemaakt met verse producten. Gezien
de behoorlijke kosten, onder andere gemaakt voor een
bijzonder goede uv-luchtzuiveringstechniek om luchtoverlast bij de bovenburen te voorkomen en zeker niet in de
laatste plaats door de hoge culinaire kwaliteit van de gerechten, liggen de prijzen op het niveau van vergelijkbare
restaurants. Mede door de kleinschaligheid is niet gekozen
voor menu’s, maar voor gerechten. Behalve dan voor een
(roulerend) diner voor twee.
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Al je boodschappen op één plek

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.
Jumbo Jumbo Brandevoort, Helmond, Huiskensstraat 2

06b0d330-6795-443b-b5b9-93eea167da98.indd 1

5-10-2015 10:37:30

K
onze om
ve
sauna rnieuwde
facili
probe teiten
ren!

centrum
gs
in
nn
pa
ts
on
en
tor
sp
e
et
Het meest compl
via onze website
n
aa
k
ee
fw
oe
pr
is
at
gr
uw
Vraag
lidmaatschappen
en
er
ng
jo
en
en
or
ni
se
,
eili
Speciale fam
22
2
22
2222
info@debrugactive.nl
www.debrugactive.nl

24

Mode

heel veel mode
tekst: Cora Brouwer / foto: Franka van Vlerken

Begin deze maand werd de najaars- en wintercollectie van
Boutique 4More weer voor een volle zaal in ’t BrandPunt
geshowd. Dit jaar werd de presentatie muzikaal omlijst
door de wijkband BRANDtastic, die twee keer een geweldig optreden verzorgde. Alle bekende Brandevoorter modellen, allemaal vaste klant van de Boutique, gaven weer
acte de présence. Eén van hen is Elske van Hoeckel (29),
in het dagelijks leven werkzaam als category manager bij
Udea, een inkooporganisatie in het groene segment. Een
paar jaar geleden werd ze door Jet Uijen gevraagd mee
te lopen in de modeshow, eerst nog in de winkel, later in
’t BrandPunt in de herfst en bij Catalini Calzature in het
voorjaar. “Het is super spannend, maar wel onwijs leuk om
te doen,” aldus Elske. “Ik houd er wel van om een beetje in
de spotlights te staan.”

Geen modellenloopje
De show moet natuurlijk wel opgebouwd worden, want
anders wordt het een rommeltje. “In eerste instantie lopen we een rondje met z’n allen om af te spreken wat we
precies gaan doen. Gelukkig doet er iemand mee die mannequin geweest is en die dus precies weet hoe ze moet
lopen. Als we haar dan maar nadoen, dan komt het nog
enigszins goed.” Het is opvallend dat er – in tegenstelling
tot ‘officiële’ modeshows – door de modellen ‘normaal’
gelopen wordt en geen ingewikkeld voetenwerk ten beste
wordt gegeven. “Daar waag ik me niet aan op stilettohakken van twaalf centimeter,” zegt Elske lachend. “We letten

er wel op dat alle kleding goed zichtbaar is, we lopen niet
te snel of te langzaam en we draaien op de juiste momenten, zodat iedereen het goed ziet.”
De catwalk in ’t BrandPunt is behoorlijk hoog en dat is fijn
voor het publiek, want zo is de show goed te volgen. “In het
begin vond ik het doodeng,” moet Elske toegeven. “Het is
altijd even spannend als je voor het eerst opkomt, en het
ligt er ook erg aan welke schoenen je aanhebt. Ik kan best
goed op hakken lopen, maar soms is er geen paar schoenen maat 38 en dan heb ik maat 38,5 of 39 aan en dan is
het op die hoge hakken best lastig.”
De modellen zien de halfjaarlijkse show als een gezellig
uitje. “Ik kijk er ieder jaar weer naar uit,” vertelt Elske. “Het
is leuk al die meiden weer te zien. Iedereen is heel anders,
niet alleen van figuur, maar ook qua karakter. Het is altijd
onwijs gezellig.”

Inspraak
De modellen hebben niet echt inspraak in wat ze dragen.
“Je mag een veto uitspreken,” licht Elske toe, “maar daar
is ook alles mee gezegd. Jet hangt altijd setjes klaar en
alleen als je je er echt niet comfortabel in voelt, dan mag
je nee zeggen. Je hebt altijd wel twee of drie setjes aan
waarvan je denkt: dat is helemaal niets voor mij, en dan
zegt het publiek achteraf: maar het staat je zo leuk. En
sommige dingen zijn zo leuk, dat je zegt: Jet, hang dit
maar achter voor me weg. Dan kopen we het zelf, dat
gebeurt.”
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Opendag
7 november 2015

Helmond

van 10.00 t/m 12.00uur

Speciale aanbieding tijdens de opendag!
2

Bedrijfsruimte 32m
verkoopprijs € 29.900,- excl. BTW v.o.n.
tot 100% financiering mogelijk.

www.dezilvermijn.nl - 0297 – 26 21 55
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Nieuw op het Carolus
rolus. Uit deze klas komen tien kinderen uit Brandevoort.
De leerlingen geven aan dat ze het gezellig hebben op
school; de sfeer is goed en er wordt niet gepest en dat
vinden ze heel belangrijk! Verder vinden ze het gebouw
prettig, door de gescheiden pauzes is het ook niet zo
massaal. Ook zijn ze erg tevreden over het Sportpark
Brandevoort. De weg daar naar toe is veilig en prettig.
Sommige leerlingen zeggen dat het in de wijk vaak stilletjes is. De leerlingen die in de wijk wonen, ontkennen
dat en zeggen dat het een hele gezellige wijk is met veel
leuke feesten. De mentor van deze klas kan dat beamen,
want zij woont ook in de wijk.

Een van die nieuwe leerlingen is Quinte van Houtum.
Quinte is ingestroomd in klas 2 havo. Op haar vorige
school had zij het niet zo naar haar zin omdat ze daar
het gevoel had dat ze steeds mee moest doen in een populariteitscompetitie en daar had ze geen zin in. Quinte
voelt zich prima thuis op het Carolus: “Hier kan ik mezelf
zijn en dat vind ik heel belangrijk,” vertelde ze in een interview voor dit blad. “Ik koos voor het Carolus vanwege
de nette uitstraling en de goede verhalen die ik er over
hoorde”. Quinte vertelde ook dat ze de docenten aardig
en betrokken vindt. In het interview werd ook gesproken
over de wijk Brandevoort. Quinte heeft veel vrienden wonen in deze wijk en ze vindt Brandevoort echt heel mooi.
Al met al voelt Quinte zich erg thuis in deze omgeving.

Er zijn natuurlijk ook vele nieuwe klassen. Klas 1Mb vertelde enthousiast over hun eerste ervaringen op het Ca-

En dan de nieuwe personeelsleden. Het Carolus heeft
veertien nieuwe docenten en twee nieuwe collega’s in
het onderwijs ondersteunend personeel. Eén ervan Is
Fatima Hajji, zij is receptioniste. Ze noemt het Carolus
een fijne school, de zaken zijn goed georganiseerd en
de school is opvallend schoon, daarmee maakt Fatima
de conciërges een mooi compliment. Het gebouw vindt
ze prachtig en de ligging daarvan mooi en passend in de
omgeving, ze krijgt energie van werken in dit gebouw.
Nucha van Dijck is één van de nieuwe docenten. Zij geeft
beeldende vorming. Ze heeft het ontzettend naar haar
zin op het Carolus. Als vormgeefster is ze onder de indruk van het gebouw en de uitstraling. “Het past zo mooi
in het totaalplaatje van de wijk.” Nucha vindt de leerlingen sociaal en volwassen in de wijze waarop ze met elkaar omgaan: “Ze kunnen grapjes maken zonder dat het
escaleert.” Ze werkt met plezier in deze mooie school,
waar de sfeer zo fijn is.
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BETAALBARE EXCLUSIEVE MODE

• praktijk met twee
enthousiaste
en ervaren
verloskundigen
• overdag en ‘s avonds
spreekuur
• echoscopie in eigen
praktijk
• informatieavonden
• kinderwensspreekuur

www.boutique4MORE.nl

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

Omdat iedereen
anders is...

Lieke Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent
kunt u voor ons kiezen

UITVAART FRITS SPIERINGS | 0492- 525 000
N A S S A U S T RA AT 3 0 | W W W. S P I E R I N G S . CO M

24-uurs mortuarium
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Broekstraat 87
5731 RA Mierlo
T. 0492 - 700205

Succesvolle elfde Golfdag
tekst: Twann van Schijndel / foto: Frank Malipaard

Zondag 20 september is de elfde Golfdag Brandevoort
gehouden. En met succes! Het weer was perfect, zo ook
het gezelschap. Vierenveertig deelnemers streden om de
felbegeerde wisseltrofee. Voor de start konden de deelnemers inslaan op de driving range met door Golfclub de Gulbergen beschikbaar gestelde ballen. In het clubhuis was
al snel een sfeer van herkenning; de deelnemers van de
afgelopen jaren ontmoetten niet alleen elkaar, maar ook
leden van Business Club Brandevoort. De Business Club
heeft jaarlijks twee BizzOut’s op de agenda staan en dit
jaar koos men voor deelname aan de Golfdag. Vijftien leden speelden mee in de wedstrijd, elf namen deel aan de
speciaal voor hen georganiseerde clinic.
Na het welkomstwoord werd de groepsfoto op het bordes
van het clubhuis gemaakt. De deelnemers aan de clinic
begonnen tot grote hilariteit aan hun eerste lessen, omdat het toch soms redelijk moeilijk is een golfbal goed te
raken, een probleem dat spelers in de wedstrijd soms ook
hadden. Er werd in teams van twee personen gespeeld,
die samen met een ander team een flight vormden. Op de
baan waren vier gouden ballen verstopt die een attentie
opleverden en zoals menig ander jaar zijn niet alle ballen
gevonden. Onze zeer gewaardeerde fotograaf Frank Malipaard heeft iedereen vastgelegd.

Pink Ribbon
Ook dit jaar heeft de Golfdag een actie voor Pink Ribbon
gehouden. Deelnemers konden raden hoeveel golfballen
er in een grote glazen vaas zaten. Achille de Martelaere en
Maurice Martinali raadden het exacte aantal van 108 ballen en gingen met het Helmonds Woordenboek van Wim
Daniels naar huis, aangeboden door Driessen HRM. De actie heeft E152,- opgeleverd. Rond 14.30 uur kwamen de
eerste van de elf flights en de clinic-deelnemers binnen
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 kwam.
Winnaars
De clinic-deelnemers hadden ook gestreden om drie prijzen. De beste Put is gewonnen door Marc Relou, de Neary door Alex Ruwers en de Longest door Mattie Weijnen.
Een eervolle vermelding was er voor Herbert von Reth; hij
miste de bal zo hard dat een plag gras maar liefst twintig
meter werd weggeslagen. Marlène Dekkers mag hier ook
vernoemd worden, met haar ‘biljart-chip’. Voorafgaande
aan haar slag voorspelde ze precies hoe de bal zou gaan.
Ze sloeg haar bal tegen een andere bal die rechtstreeks in
de hole verdween.
Na het satébuffet werd overgegaan tot de prijsuitreiking.

Team Zeikesnat (Dick van Beusekom en Klaasjan Ypenburg) ontving naast de trofee een dinerbon uit naam van
Restaurant Vestdijk 47. De tweede prijs ging naar team
Driessen (Joan en Michaël Munnich), op de voet gevolgd
door team Ollie De Gallie Dun Allie Un Ok (Eric Hendriks
en Maarten Saris), met nu voor de tweede keer op rij een
derde plaats.
Ook de poedelprijs (een goed gevulde boodschappentas
van Jumbo Brandevoort) was weer zeer in trek. Deze prijs
ging naar team Previously on Suits! (Hugo van de Kerkhof
en Jeroen van Gansewinkel). De Neary’s werden gewonnen
door Hans van Stratum en Pauline van de Weerdt. De Longest heren werd geslagen door Klaasjan van Ypenburg en
bij de dames door Joan Munnich. Beiden sloegen vanaf de
tee een indrukwekkende afstand.

Wie helpt?
Er was ook nog een rebus op te lossen. In iedere hole was
een letterteken geplaatst, en na het putten kon deze letter op de scorekaart genoteerd worden. Meerdere teams
hadden een goed antwoord en na loting heeft team De
Birdies (Richard Noppert en Henry van der Kemp) de prijs
gewonnen. De oplossing was: wie wil ons in 2016 helpen.
Een belangrijke vraag, want enkele leden van de organisatie zullen het stokje overdragen. Wil je de organisatie komen versterken? Meld je aan via de website.
De organisatie van de Golfdag dankt alle deelnemers en
sponsoren. Zonder hen kan zo’n evenement niet slagen. De
organisatie ziet iedereen, maar zeker ook nieuwe deelnemers en sponsoren, graag op 18 september op de twaalfde
Golfdag. Wie op de hoogte wil blijven of de foto’s wil bekijken, verwijzen we naar www.golfdagbrandevoort.nl.
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NIEUW IN COLLECTIE

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.
Exclusieve beelden, kunststof potten/
bakken en tuingereedschap.

Dé nieuwe woontrend: houten jaloezieën
van het Nederlandse merk dib.
Afwerking op topniveau
voor aantrekkelijke prijzen!

smitsensmits.nl

Kom na
ar onze
show
en laat
u inspir room
eren!

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

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

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

--

- - --- - -- - -

--

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

GEKOZEN TOT BESTE D.C.M.
(MESTSTOFFEN)
ADVISEUR VAN 2015!

-- - - - -- - -

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

Kraamzorg Homecare

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

--

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

Verstand van Brandevoort
Gevoel voor mensen

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

--------------------- ----------------------------------------T 0492-55 99 88

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

30

WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL

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

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

040 - 206 44 44

Burendag

in Buurttuin Brandevoort
tekst en foto: Buurttuin Brandevoort

Terwijl de zon langzaam onder ging en de lucht rood
kleurde, was het nog druk in Buurttuin Brandevoort. Daar
werd gekookt en gegeten aan de rand van tuin. In het
kader van Burendag, mede ondersteund door het Oranjefonds, organiseerde Buurttuin Brandevoort zaterdag
26 september een kookworkshop Puur en Eerlijk eten. De
workshop werd verzorgd door een bevlogen Barry van
den Beuken, van Van den Beuken catering.
In kleine groepen werd er gekookt aan de rand van de
tuin. Natuurlijk met producten uit de Buurttuin, zoals
pompoen, palmkool, snijbiet, bieslook en peterselie. Aangevuld met kaas en zuivel van ’t Kranenbroeks kaasboerderijke en brood van Bakker Meelmuts.
Met al deze ingrediënten hebben we de volgende gerechten kunnen maken: bruschetta met palmkool en
oude kaas, kruidenboter, preisoep, salade met geroosterde pompoen en gepofte bieten, pasta met snijbiet

en spekjes en hangop met warme appeltjes en rozijnen.
Voorafgaand aan het koken werden er rondleidingen gegeven in de tuin en nadat een gerecht klaar was werd er
gezamenlijk gegeten in de tent aan lange tafels.
Het was een mooie manier om kennis te maken met de
Buurttuin en anderen uit de buurt, wat uiteindelijk ook
een doel is van de Buurttuin. Tijdens en ook na de workshop hebben we vele enthousiaste reacties mogen ontvangen over de workshop en over de tuin. Mede door de
zon was het een heel mooie avond.
Buurttuin Brandevoort is altijd vrij te bezichtigen, kom gerust eens kijken. Wilt u graag meer informatie kijk dan op
onze website www.buurttuinbrandevoort.nl of onze Facebookpagina www.facebook.com/buurttuinbrandevoort.
Of kom langs op donderdag of zaterdagochtend wanneer
er in de tuin wordt gewerkt door onze vrijwilligers.
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ONBEPERKT NAAR FREESTYLE KAPPERS
VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND

Atma yoga
“the power within”
Yoga in ‘t Brandpunt, Brandevoort
Power yoga en nu ook
easy flow yoga

KNIPPEN
KLEUREN BASIS

€17,50
€25,-

p.m.

KLEUREN MULTI

€40,-

p.m.

KIND KNIPPEN

€12,50 p.m.

1 KLEUR (MAX LENGTE 15CM)

MEERDERE KLEUREN/HIGH/LOWLIGHTS
T/M 16 JAAR

WASSEN FÖHNEN
€75,WASSEN KNIPPEN BLOWEN €20,-

Vraag een gratis proefles aan
en kijk voor meer informatie
op www.atmayoga.nl

p.m.

p.m.
p.m.

KIJK VOOR MEER INFO OP:
WWW.FREESTYLEKAPPERS.NL

De 5 voordelen van Dier en Dokter:
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

Altijd bereikbaar. Ook ’s avonds en in het
weekend bij een spoedgeval.
Onze twee praktijken behoren tot de best uitgeruste en
meest complete van heel Nederland voor vrijwel alle behandelingen.

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

Dokter Bas ten Bruggen Cate heeft veel ervaring met orthopedische
operaties bij (hele) kleine én grote honden en katten.

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

We zijn er voor alle huisdieren, van honden
en katten tot vogels en schildpadden.

We houden van dieren en ontvangen hen in een gezellige,
diervriendelijke sfeer. Katten voelen zich helemaal thuis in de
katvriendelijke praktijk in Mierlo.

kinder-, dames- en herenschoenen
mode
pasvorm
kwaliteit
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elzaspassage 23 | 5701 rw Helmond | 0492-523424
info@arnanischoenen.nl | www.arnanischoenen.nl

Het podium op
Begin dit jaar was het mogelijk je in te schrijven voor de auditie van On Stage! Een initiatief van Ankie Puts, waar Brandevoorters de mogelijkheid krijgen hun talenten te laten
zien. Inmiddels is de groep gevormd met twaalf talenten die
hard aan het oefenen zijn voor de show op 7 november.
Ankie heeft al menig evenement in Brandevoort georganiseerd. “Ik wilde al een tijdje iets organiseren met talent uit
de wijk. Ik weet dat er veel mensen zijn die muziek maken,
dansen, met theater bezig zijn of iets doen op een ander artistiek vlak. Zou het niet geweldig zijn als je dit talent bij elkaar kunt brengen voor een show? In 2014 ben ik begonnen
met mensen te benaderen die een bijdrage zouden kunnen
leveren om mee te helpen. Ikzelf mag dan wel een goed
muzikaal gehoor hebben, maar een instrument bespeel ik
niet en zingen is wel heel leuk, maar om iemand daar bij te
ondersteunen, daar heb je toch een professional voor nodig.
De coaches waren snel gevonden en Eric van Oss, privégitaarschool, Marjan Vree, zangdocente van Goed Gestemd,
Frank Grieten, keyboarddocent bij het Kunstkwartier, Sandra
Wijers van Balletstudio Brandevoort en Tim Goditiabois, cabaretier en regisseur, waren bereid mee te helpen. Jammer
genoeg moest Sandra door omstandigheden de coachclub
verlaten. Na wat vergaderingen is er een oproep gedaan
voor een auditie. Er waren tweeëntwintig aanmeldingen.
Uiteindelijk bestaat de show nu uit twaalf kandidaten.

tekst: Ilse Hommering

ruimtereis. “Ik vind het heel bijzonder dat wij met een grote
groep vrijwilligers, en dat zijn dan niet alleen de coaches
maar ook de techniekvrijwilligers van ’t BrandPunt, zo’n grote mooie show kunnen maken.
Met livemuziek wordt het allemaal nog mooier. “Ook dat
vind ik geweldig. Op korte termijn hebben Martijn Slob, pianist, Andre Kouwenhoven, percussionist, ingestemd om de
muzikale begeleiding te verzorgen en er een spektakel van
te maken.
Wie doen er nu mee aan deze spectaculaire show? Dat zijn
Tonnie Bour, Nikki de Kort, Ingrid Rooderkerken, Lotje Ariëns,
Cahelle Vleeshouwers, Ylva Koolen, Emy van Oss, Hermke
van de Laar, Emma Crooijmans, Brandon van Schaik, Noa
van de Laar en gitaarensemble Sul Ponticello. Meer info is
te lezen op Facebook waar iedereen zich heeft voorgesteld
(www.facebook.com/onstagebrandevoort). De show heet
On Stage in Space en wordt eenmalig op zaterdag 7 november in ’t BrandPunt uitgevoerd. Kaartjes zijn verkrijgbaar
voor €10,-. “Ik hoop dat de zaal helemaal vol zit en dat het
harde werken beloond wordt met een daverend applaus. Wij
hebben er in ieder geval allemaal heel veel zin in!”

De coaches hebben een vijftal coachingdagen georganiseerd waar de deelnemers veel geleerd hebben. “Het was
super om te zien hoe enthousiast er werd meegedaan met
de workshops. De kandidaten zijn deze maanden echt gegroeid en hebben veel zin in de show!”
Het is duidelijk dat de coaches veel vrije tijd geïnvesteerd
hebben in dit project. “We hebben een Nederlandstalig
nummer gezocht bij elke kandidaat. Er is een privé zangles
aangeboden om het liedje te optimaliseren en technieken
aan te leren. Tim Goditiabois regisseert samen met Jip de
Poorter, van Jeroens Clan, de show. Samen hebben zij een
mooi verhaal geschreven dat resulteert in een spannende

Kledingbeurs
Zaterdag 14 november

Tweedehands (kinder-)kleding en speelgoedverkoop!
Zaterdag 14 november van 13.00 tot 16.00 uur in wijkhuis ‘t BrandPunt.
Wil jij van je kleding af? Wij zamelen ook kleding en speelgoed in en verkopen deze voor het goede doel. De opbrengst is
voor Stichting Opkikker!
Wij komen het graag bij u ophalen 06 557 517 88, inleveren kan op 7 en 8 november bij Urban Fit (Schutsboom 50) tussen
9.00 en 21.00 uur. www.urbanfitschutsboom.nl
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Kinderpagina
Lever je kunstwerkje
voor 19 november in op
Oud Brandevoort 10,
onder vermelding van je
naam, adres en leeftijd.
Tip voor het inkleuren:
Download de kleurplaat en print hem uit.
Het papier is namelijk
te glad om fijn te kunnen kleuren. Plak liever
geen stickers, glitters
en ander leuks (diks)
op de kleurplaat.
Inzendingen worden
niet geretourneerd.
De prijzen worden
aangeboden door:

Medevoort 23
5707 DD Helmond
Telefoon: 0492 536 643
Wat kun je winnen?
Een toegangskaart voor
de indoor speeltuin
Billy Barn (geschikt voor
kinderen t/m ca. 8 jaar)

Dit zijn de uitslagen van
de kleurwedstrijd waar jullie weer enorm je best op
hebben gedaan. De 3 winnaars van de prijzen in willekeurige volgorde zijn:
Ties Knapen 5 jaar
Frouke vd Stelt 9 jaar
Liv 9 jaar
De prijzen worden naar jullie
huisadres opgestuurd.
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Naam:
adres:			
leeftijd:
jaar

postcode:
jongen/meisje

Brandjes
Gezocht: Huurwoning in Brandevoort. Per 1 december aanstaande zijn wij op zoek naar een huurwoning in Brandevoort.
Beschikt u over een huurwoning, bel 06 111 914 75 of mail naar
frenk04@hotmail.com. Alvast bedankt, familie De Reus.
Tafeltennisvereniging Stiphout viert dit jaar haar 50-jarig

bestaan. Op zondag 8 november organiseren wij in ons
“Stiphouse” een reüniefeest voor leden en oud-leden. Het
blijkt niet eenvoudig om alle oud-leden te bereiken. Ben
je oud-lid, weet je nog een oud-lid te wonen en heb een
(mail)-adres of telefoonnummer? Laat het ons weten op
jubileum@ttvstiphout.nl. Meer info: www.ttvstiphout.nl.

De Brandevoorter van het jaar
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 culturele leven in Brandevoort. Mede
door deze mensen is de wijk geworden tot het Brandevoort van nu.
Via de website www.brandevoorter.nl kunt u 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 15 november. Wanneer
u niet de mogelijkheid heeft om via de website te nomineren kunt u uw, met motieven omklede, nominatie in
een gesloten envelop inleveren op St. Antoniusweg 18.
De uitreiking van de onderscheiding vindt plaats voor de
nieuwjaarsreceptie van de Wijkraad op zondag 3 januari
in ’t BrandPunt. U bent van harte uitgenodigd voor deze
bijeenkomst.

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
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas

14 04 92

0800 - 90 09

water
Ziekenhuis Elkerliek Helmond

59 48 94
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.
6 november uiterste inleverdatum kopij nummer 9. 27 november distributie nummer 9.
4 december uiterste inleverdatum kopij nummer 10. 30 december distributie nummer 10.
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DE MEEST
MEEST UITGEBREIDE
UITGEBREIDE
FEESTLOCATIE
FEESTLOCATIE VAN HELMOND
EN
EN OMSTREKEN!
OMSTREKEN!
Wordt het
niet
niet weer eens
tijd voor
een
een feestje?!

FEESTEN
FEESTEN ll PARTIJEN
PARTIJEN l BRUNCHES
DINERS
DINERS ll BOWLEN
BOWLEN ll VERGADEREN
OVERNACHTEN
OVERNACHTEN l EN MEER
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XLHelmond
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KZHelmond
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| +31(0)492
(0)49287
8700
0050
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eventshelmond@fi
eventshelmond@fi
tland.nl
tland.nl
www.fi
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Fitland Hotel
Helmond

