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Samen met zijn vrouw en 2 kinderen (2 en 5 jaar) woont Bart van Loon
in onze sfeervolle wijk Brandevoort. Als full-time beroepsmuzikant verzorgt Bart optredens op de meest uiteenlopende locaties. Zowel muzikale invullingen voor kinderen, jeugd, volwassen en ouderen behoren
tot zijn werkveld.
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In het schooljaar 2014 / 2015 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen historicus Giel Pollemans en Marvin Corneille, cultuurspecialist van
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Op 1 november 2006 opende wijkhuis ‘t BrandPunt voor het eerst de
deuren van het mooie pand aan de Biezenlaan 29 in de Veste. Dat
betekent dat we dus dit jaar in november 10 jaar geopend zijn. Dat
gaan we vieren met alle Brandevoorters. Op zaterdag 19 november
vanaf 20.00 uur tot ca 01.00 uur vieren we een groots jubileumfeest
voor iedereen.
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Op 9 oktober vond de eerste editie plaats van Brandefood, een festival
dat in het teken staat van Foodtrucks. Het werd een groot succes. De
Markthal was de hele middag en avond goed gevuld en tussen 17.00 en
18.00 uur kon je letterlijk over de koppen lopen. De organisatie was in
handen van Richard en Djon Snel van 4D Events.
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Actief in Mierlo, Brandevoort,

Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout
www.compaen-wonen.nl

Telefoon 0492 57 90 90, info@compaen-wonen.nl
IMPRESSA
Z9

IMPRESSA Z9

De kroon
op trendy
De
kroon
op trendy
koffiespecialiteiten
koffie
specialiteiten

Latte macchiato, cappuccino en andere koffie

Chrome

specialiteiten zijn over de hele wereld bijzonder populair.
Dankzij de fijnschuimtechnologie is de IMPRESSA Z9 in
staat om melkschuim te produceren met een fijne,
vederlichte consistentie die de kroon vormt op al deze

IMPRESSA Z9

trendy specialiteiten. Doordat de cappuccinouitloop in
hoogte verstelbaar is tot 153 mm, kunnen zelfs grote latte
macchiatoglazen gemakkelijk worden gebruikt. Je hoeft
nu niet langer de deur uit voor deze koffiespecialiteiten: je

Advies
verkoopprijs:

€

2.590,-

kunt nu ook thuis  heel eenvoudig  al deze variëteiten
bereiden! JURA - If you love coffee

Latte macchiato, cappuccino en andere koffie

Hoofdstraat 105

5706 AK Helmond

Tel 0492 539405

specialiteiten zijn over de hele wereld bijzonder populair.
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Chrome

info@woutvanvlerken.nl

Dankzij de fijnschuimtechnologie is de IMPRESSA Z9 in

De kroon op tre
koffiespecialite

www.electroworldwoutvanvlerken.nl

Oktober 2016

tekst: Marc Dekkers / foto: Rianne van Lierop

Redactioneel

Onze wijk is (weer) volop in beweging. Eigenlijk ben ik best trots op Brandevoort. Het piept
en het kraakt af en toe, maar we krijgen met z’n allen toch een hoop voor elkaar.
In 2000 is de eerste nieuwe woning opgeleverd. De oorspronkelijke boerderijen en huizen
niet meegerekend. Met de voormalige bouwplannen zou onze wijk rond 2017 klaar zijn.
De economische crisis gooide echter roet in het eten. Afgelopen jaren is mondjesmaat
gebouwd. Gelukkig keert het tij en zien we weer bouwontwikkelingen in de wijk. Nieuwe
huizenblokken in de Veste en een nieuwe ecozone tussen de Neerwal en De Voort. Nieuwe
huizen betekent ook nieuwe bewoners. Bewoners die de wijk willen leren kennen. Bewoners die iets voor de wijk willen betekenen. Dat biedt kansen voor de Brandevoortse
verenigingen, activiteiten en evenementen. Het tekort aan vrijwilligers is namelijk al lang
een algeheel probleem. Ik heb er vertrouwen in dat het uiteindelijk goed komt. We zullen
activiteiten verliezen, maar nieuwe mensen zullen opstaan om bestaande activiteiten te
ondersteunen of nieuwe activiteiten te organiseren.
Neem nu Brandoween. Na 14 edities en een jaartje sabbatical vindt het, dankzij nieuwe
vrijwilligers, volgende week weer plaats. Brandefood is een mooi voorbeeld van een nieuw
initiatief. De eerste editie is deze maand goed ontvangen. Of kijk naar onze voetbalvereniging die een enorme groeispurt heeft doorgemaakt. Dat is alleen mogelijk met voldoende
(ouder)hulp en vrijwilligers. Een goede ontwikkeling is dat verjonging plaatsvindt onder de
vrijwilligers. Onze wijkraad bijvoorbeeld. Na lang zoeken hebben ze een jonge enthousiaste nieuwe voorzitter gevonden.
Voor ons eigen medium, de Brandvoorter Courant, blijven we echter zoeken naar nieuwe
mensen die hun steentje willen bijdragen. We zoeken onder andere een nieuwe hoofdredacteur, die normaal gesproken dit redactioneel stuk voor zijn of haar rekening neemt. We
plaatsen in deze editie daarom nogmaals een oproep. We hopen dat de BC door nieuwe
aanwas kan blijven bestaan en dat ik, als tijdelijke hoofdredacteur, straks deze pen mag
overdagen aan een nieuwe enthousiaste wijkbewoner. Iemand die wil meedenken en met
volle overgave en passie aan de slag gaat om samen met ons het blad te kunnen voortzetten. Misschien ben jij dat wel?
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KOM NAJAARSMODE
SHOPPEN IN MIERLO!
SHOP NU OOK ONLINE!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

Dorpsstraat 161b | 5731 JJ Mierlo | T 0492 661262

Dorpsstraat 95 Mierlo | 5731 JH Mierlo | T 0492 66 11 00

gratis wifi |

gratis wifi |

follow us |

follow us |

gratis parkeren

gratis parkeren

LENSSENMANNENMODE.NL
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STOPT De

Brandevoorter
Courant in 2017? Het is aan u...

Noodoproep: wij zoeken nog steeds redacteurs en een
hoofdredacteur voor de Brandevoorter Courant. De advertentie-inkomsten lopen terug en de kopij vanuit de wijk
neemt af. In ons vorige nummer hebben we een oproep
gedaan. Er zijn wijkbewoners die graag willen meewerken
aan ons blad. We zijn blij met hun versterking! Helaas is
dit aantal nog onvoldoende om het blad in 2017 voort te
zetten. We willen nog niet gelijk de handdoek in de ring
gooien. Vandaar dat we nogmaals een oproep plaatsen.
Begin september hebben we met gehele redactieteam geconstateerd dat de basis voor een vervolg van de courant
in 2017 niet zinvol en ook niet haalbaar is onder de gegeven omstandigheden. De komende drie uitgaven komt
de groep haar verplichtingen na, vooral naar de adverteerders. Voor de wijk betekent dit, dat als het team niet
wordt versterkt, dat de Brandevoorter Courant niet meer
het medium zal zijn om de informatie en communicatie te
verzorgen.
Er is nog steeds één reddingsboei, namelijk aanwas van
nieuwe vrijwilligers. Wanneer we uiterlijk 1 november minimaal 3 nieuwe aanmeldingen hebben, dan gaat het huidige team verder met de BC. Heb jij interesse om (hoofd)
redacteur te worden, meld je dan aan via info@brandevoortercourant.nl. Wie komt ons versterken?!
Gebeurt dit niet dan wordt de papieren BC voorlopig 1 jaar
in de wacht gezet. De digitale versie blijft nog wel bestaan,
maar in welke vorm dit zal zijn, daar zijn we nog naar op
zoek. Dus bewoners, lezers, aan u de keuze, stopt de BC na
17 jaar of gaan we met extra penvoeders en enthousiaste-

tekst: de redactie

lingen er een nieuw elan aan geven. Uiteraard is de courant
uit Brandevoort niet het enige medium dat aan zijn geloofwaardigheid twijfelt. Overal doen andere vormen van informatie en communicatie hun intrede. Informatie wordt snel
verspreid en waar wij als courant nu mee te maken hebben,
is dat de informatie die we ontvangen vaak al verouderd is
en in andere media heeft gestaan, voordat de BC uitkomt.
Gebruikers van media zoeken steeds meer individueel hun
eigen bronnen. En ook adverteerders hebben meer mogelijkheden gekregen om de wijkbewoners te bereiken.
In de afgelopen 17 jaar heeft de Brandevoorter Courant
een steentje bijgedragen aan de identiteit van de wijk en
doet dit nog steeds. Echter nu ook de inbreng van actieve
groepen en commissies naar de courant afneemt, is er een
omslagpunt gekomen. Informatie, communicatie en herkenning zijn nog steeds wezenlijke punten voor een leefen woongemeenschap om zinvol met elkaar om te gaan.
Wij danken u, bewoners van Brandevoort voor uw betrokkenheid bij onze courant, uw bijdragen en zeker ook uw
erkenning op de momenten dat wij in de wijk rondliepen.
Mochten we echt genoodzaakt zijn om te stoppen, dan zien
wij natuurlijk graag het leven van Brandevoort in andere
media terugkomen en zichtbaar worden. Wij vertrouwen
erop dat dit door de Brandevoorter zelf gedragen wordt en
dat de tradities die tot nu toe zijn ontstaan zich zullen blijven versterken. Want Brandevoort is met zijn uitzonderlijke
karakteristiek op bouwkundig, maar ook op sociaal gebied
een unieke wijk.

Wil jij het team versterken?
Aanmelden of verder info kan via info@brandevoortercourant.nl
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Nieuw in de wijk:

Theater Brandevoort
tekst: Bart van Loon - Peter Nouwen / foto: Vincent Knoops

Even voorstellen: De initiatiefnemer
Samen met zijn vrouw en 2 kinderen (2 en 5 jaar) woont Bart
van Loon in onze sfeervolle wijk Brandevoort. Als full-time
beroepsmuzikant verzorgt Bart optredens op de meest uiteenlopende locaties. Zowel muzikale invullingen voor kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen behoren tot zijn werkveld. Zijn vrouw is GZ psycholoog en heeft lange tijd met de
populatie “kind en jeugd” gewerkt. De oudste van de twee
kinderen, dochter Puk, zit inmiddels al op school en zoon Jip
zorgt voor heel wat levendigheid in huize Van Loon. In de
bijna 3 jaar dat het gezin in Brandevoort woont hebben zij
al heel wat mensen in Brandevoort leren kennen en mogen
verwelkomen in de vriendenkring.
Het idee ontstaat
Bart vertelt: “De wijk Brandevoort trok ons enorm aan door
de bijzondere bouwstijl en de nostalgische sferen. Eenmaal
woonachtig in de wijk kom je tot de conclusie dat Brandevoort op een aantal vlakken “groeiende” is. Als actieve buurtbewoner heb ik daarom ook vanaf het begin een rol willen
spelen om wat te betekenen voor onze wijk Brandevoort met
zoveel ontwikkelingsmogelijkheden. Brandevoort kent al een
aantal bijzondere zeer gewaardeerde evenementen zoals de
Brandevoorter dag en Dickens Night. Tijdens dergelijke evenementen komt heel Brandevoort zijn of haar huis uit en zelfs
mensen buiten Brandevoort en Helmond weten de weg naar
de wijk te vinden. Deze evenementen brachten mij ook naar
wijkcentrum ’t Brandpunt. Tot mijn verbazing kwam ik terecht
in een zeer professionele theaterzaal compleet met podium
en techniek. Hier ging mijn muzikaal hart sneller door kloppen en meteen schoten de meest creatieve ideeën door mijn
hoofd. In het buurthuis, zo’n mooie theaterzaal met podium,
daar moet je toch iets mee! Aan de andere kant viel op dat
de reeds gevestigde evenementen zich vooral richten op de
volwassenen en ouderen. Voor de kinderen van 0-14 jaar is er
een minder groot aanbod. Dit terwijl de cijfers laten zien dat
er 2.634 kinderen in deze leeftijdscategorie wonen in Brandevoort. Dat is 27,8% van de totaal aantal inwoners van de wijk
Brandevoort. Daarnaast zijn er 1.621 gezinnen met kinderen,
goed voor 48.4% van het totaal aantal inwoners van de wijk”.
Theater Brandevoort krijgt vorm
Door bovengenoemde cijfers werd zijn gevoel bevestigd; een
zeer grote groep kinderen tegenover een, voor hen, beperkt
cultureel aanbod. Onder de naam Theater Brandevoort gaat
Bart van Loon zich zeer actief inzetten om de doelgroep 0-14
jaar samen met hun ouders te voorzien van mooie professionele voorstellingen. Door middel van subsidie en/of sponsoring gratis toegankelijk of tegen zeer betaalbaar tarief.
Bart vind het erg jammer dat mensen nu vaak moeten uitwijken naar Mierlo of zelfs Eindhoven voor leuke en profes-

sionele kindertheater producties: “Dit terwijl Brandevoort
beschikt over een zeer complete theaterzaal en de Markthal
welke ook een zeer mooi decor en locatie kan zijn voor dergelijke producties. Mijns inziens zeer unieke locaties die zich
uitzonderlijk goed lenen midden in een wijk waar veel kinderen wonen en leven”.

Op stap met Dirk Scheele
Op zondag 21 mei 2017 gaat de eerste, door Theater Brandevoort geprogrammeerde voorstelling plaatsvinden. Er is bewust gekozen voor een professionele productie: ‘Op Stap met
Dirk Scheele’. “Ik wil hiermee een bepaald niveau en kwaliteit
leveren. Amateurproducties vanuit bijvoorbeeld scholen en
balletgroepen zijn er namelijk al. Daarom wil ik hier ook het
onderscheid maken. De kinderen kunnen dan inhoudelijk en
kwalitatief nog meer mooie voorstellingen gaan bezoeken.
Tevens trekken de bekendere namen automatisch meer bezoekers. Wellicht dat de wijk Brandevoort ook dan nog meer
mensen mag gaan verwelkomen van buiten de wijk of buiten
Helmond”, licht Bart toe.
“Ieder kind heeft wel zijn eigen favoriete Dirkliedje”, gaat Van
Loon verder. “In de solovoorstelling ‘Op Stap met Dirk Scheele’ speelt Dirk Scheele daar knap en vrolijk op in. Per voorstelling varieert het repertoire en al naar gelang de situatie en
sfeer worden de liedjes afgestemd op het jonge publiek.
Natuurlijk is er volop ruimte voor verzoeknummertjes. Diverse genres als rock & roll, blues, pop en wereldmuziek passeren de revue in een eigen herkenbare stijl, die Scheele vertaalt naar de belevingswereld van de kinderen. De liedjes zijn
afwisselend, ingetogen en opzwepend, kunnen gemakkelijk
meegezongen worden en nodigen uit om actief mee te doen.
Dirk Scheele toont zich een ware meester in het mee laten
doen van zowel een groot als een klein kinderpubliek; succes
is dan ook verzekerd”.
Over Dirk Scheele
Dirk Scheele is mateloos populair bij jonge kinderen. Hij is
regelmatig te zien met zijn liedjes en televisieprogramma’s
op de kinderzender Nickelodeon. Dirk heeft ook al een groot
aantal cd’s en dvd’s voor kinderen uitgebracht en hij ontving
voor De Liedjesspeeltuin een speciale award voor 100.000
verkochte cd’s. Dirk Scheele bespeelde de afgelopen jaren
succesvol de theaters met shows als Vroem Vroem, Huis,
Tuin en Keukenliedjes, Dikkie Dik Limonade met Prik, Ik woon
in een Huis en Dikkie Dik en zijn Vriendjes.
Het Theater Brandevoort is een aanwinst voor alle kinderen,
hun ouders én Brandevoort! We kijken uit naar de eerste
voorstelling en naar alle volgende. Aan het enthousiasme
van Bart van Loon zal het niet liggen!
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Adres (alleen op afspraak)
Schootense Dreef 27,
5708 HZ Helmond
0492 - 389583
info@schampershypotheekadvies.nl

Schampers Hypotheekadvies voor kwalitatief hoogwaardig en persoonlijk hypotheekadvies
tegen een zeer concurrerend adviestarief! Wij zijn gespecialiseerd in starters op de
woningmarkt en hebben voor deze doelgroep een speciaal Starters Tarief!

e 1.495 = ALL IN!
e 1.750 = ALL IN!

SPECIAAL STARTERSTARIEF

TARIEF DOORSTROMER/OVERSLUITER

Kijk op: www.schampershypotheekadvies.nl
Neem gerust vrijblijvend contact op!

JAZEKER, HET KAN BETER!

Al 90 jaar uw vertrouwde
witgoedspecialist
Wij hebben alles op het gebied van wassen &
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een
persoonlijk en deskundig advies geven bij de
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij
hebben een zeer groot assortiment van
alle bekende merken. Dit alles tegen
scherpe prijzen én direct uit voorraad
leverbaar. Daarnaast hebben wij een
eigen servicedienst.

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

INBOUW
KOELER

• energieklasse A++
• nismaat 88 cm
• inhoud 155 liter
• deur-op-deur montage
• glazen legplateau’s
• digitale temperatuurinstelling
• LED binnenverlichting
• KRIE 2883
883

589,-

499
,euro
A++

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

Carolus Borromeus College
tekst: Dorine Pepping / foto: Dorine Pepping

Voor de zomervakantie kwam klas 1Ha kennismaken op
het Carolus Borromeus College. Van die kennismaking ver-

scheen een foto in dit blad. Nu zijn de leerlingen inmiddels
gewend op school en gaan we kijken hoe het ze vergaat.
Op de vraag wat er vooral in dit artikel moet komen, geven
de leerlingen zelf aan: “het is een leuke , fijne school”, “we
hebben een hele aardige mentor” en “we mogen met de
iPad werken”.
Het Carolus is dit jaar met een brugklas begonnen waarin
de doelstelling is om op een andere wijze de lesstof aan te
bieden. Uitgangspunt daarbij is dat er meer te kiezen moet
zijn voor leerlingen en dat ze ook op hun eigen tempo kunnen werken. De groep docenten die met deze klas aan de
gang is gegaan, is voortdurend bezig om ook de samenwerking met elkaar en de buitenwereld te zoeken. Om dit
proces mogelijk te maken en om meer gedifferentieerd te
kunnen werken is ervoor gekozen om de iPad in te voeren
ter ondersteuning.
De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt in de les geschiedenis. Te zien is dat leerlingen aan dezelfde opdracht werken
maar in verschillende fases van het leerproces zitten. Er is
afwisseling tussen zelfstudie en samenwerkingsopdrachten.
Mocht deze proef succesvol blijken, dan zullen volgend
schooljaar meer klassen op deze wijze aan de slag gaan.

Het is een feit:
Buurtpreventie in De Veste
Sinds kort hangen er overal waar je De Veste binnenkomt, bordjes met als opschrift dat ook in de Veste ‘Buurtpreventie’
van toepassing is.
Op 13 juli zijn wij dan ook als team uitgenodigd voor een inspiratiebijeenkomst in de Geseldonk om samen met andere
teams uit Helmond te brainstormen over de veiligheid in onze gemeente. Aan ieder team werd gevraagd een voorstel te
doen waarmee de veiligheid in hun wijk zou kunnen worden verbeterd. Wij hebben het idee ingebracht dat iedere inwoner van Helmond op zijn telefoon de App BuitenBeter installeert. Met deze App kun je op eenvoudige wijze de gemeente
Helmond op zaken attenderen, zoals vernielingen, kapotte bestrating en straatlantaarns etc. En het helpt. Meestal wordt
binnen twee weken het aangegeven probleem door de gemeente opgelost of verholpen. Dit voorstel heeft het niet gewonnen, maar er werd toch aan alle aanwezige teams gevraagd dit in hun wijk onder de aandacht te brengen.
Nadat de evaluatie van deze bijzondere bijeenkomst geëvalueerd is door de gemeente zal ik hier nader op terug komen.
Jos Ewald, Buurtcoordinator De Veste
Emailadres: j.ewald@upcmail.nl
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OPRUIMING SIERBOMEN
30% KORTING

A C T I E VA N D E M A A N D

AANBIEDING:
Vervanger van de Buxushagen:
Ilex Maximowicziana
(lijkt op Buxus) van € 1,75 NU € 1,25
Taxus Baccata van € 2,49 NU € 1,99
Tijd om kalk te strooien op
gazon en borders

Bij alle overgordijnen
GRATIS (kleur)advies,
GRATIS inmeten en
GRATIS retourplooi!

LAAT U EENS DESKUNDIG
ADVISEREN

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

Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies

Tuincentrum Perer van Gennip.

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

Wist u......

Open maandag t/m vrijdag van 8.30 -18.00 uur,
zaterdag 8.30-17.00 uur.
Ook bij ons kunt u sparen voor houtsnipperpunten
-- -- - -- ---

--

- - --- - -- - -

smitsensmits.nl

Medevoort 29 Brandevoort (bij u op de hoek)
Telefoon: 0492-546077

--

• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

-- - - - -- - -

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

Kraamzorg Homecare

--

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING
dat goede luchtventilatie uw
gezondheid verbetert,
------------------------------------------------------------------------------------------------------ - - - --- brandgevaar vermindert en de levensduur van
--uw ventilatiesysteem verhoogt?

Met onze cv-ketel acties
zit u er warmpjes bij deze winter!

Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

Nefit houdt
Nederland warm

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

Laat daarom uw systeem regelmatig onderhouden
en reinigen. Heesmans Installatie Techniek B.V.
regelt dit graag voor u!
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!

remeha.nl/actie

*

Neﬁt. Zo easy kan het zijn.

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

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

OF

Nu tot € 300,- voordeel

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding
en ontvang een cadeau t.w.v. € 25,bij de start van de zorg

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

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

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

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

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

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

Postadres
Postbus 2119
5700 DA Helmond

WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL

Vraag naar de uitgebreide documentatie en onze voorwaarden!

Heesmans Installatie Techniek & Dakwerken
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond
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t (0492) 66 13 52
f (0492) 66 42 45
e info@heesmans.nl

neﬁt.nl/slimmecombinaties

040 - 206 44 44

Wijkraad Brandevoort
nodigt u uit

tekst: Lex van Gennip

Op dit moment is de wijkraad druk bezig om zoveel mogelijk mensen te faciliteren en te verbinden. Zo werden wij
enige tijd terug benaderd door de organisatie van ‘Brandefood’, het foodtruckevenement dat op 9 oktober werd
georganiseerd onder de markthal. Wij, als Wijkraad Brandevoort, hebben erg positief gereageerd op dit nieuwe initiatief dat afkomstig is van een bewoner uit onze wijk. Om
de organisatie zoveel mogelijk te helpen heeft de wijkraad
hen in contact gebracht met allerlei mensen en instanties
die in onze wijk actief zijn én die de organisatie ieder op
hun eigen manier konden ondersteunen. Gelukkig bleek
dat de eerste editie een groot succes is geworden! Ook
zijn wij op dit moment bezig met het ondersteunen van
een nieuw evenement binnen onze wijk, namelijk ‘Theater
Brandevoort’. Het betreft een nieuw evenement dat specifiek gericht is op onze jongere jeugd in de wijk. Op 21 mei
2017 zal de eerste show plaatsvinden in ’t Brandpunt, verzorgd door ‘Dirk Scheele’, inmiddels een bekend persoon
voor de kinderen in Brandevoort.
Gezien het feit dat Brandevoort bekend staat als “de slimste wijk”, willen wij als wijkraad hierin mee gaan. Vanuit
het Carolus Borromeus College begeleidt Lex van Gennip,
voorzitter van Wijkraad Brandevoort, een zogenaamde ‘XLLeerling’. Hij is breed geïnteresseerd in bestuur en politiek.
De jonge student gaat vergaderingen en bijeenkomsten
van de wijkraad bijwonen om zo alvast te kunnen proeven
aan het bestuurlijke niveau in zijn eigen wijk. Binnen zijn
XL-project heeft hij enkele doelstellingen die hij wil leren
bij de wijkraad, dit kunnen dingen zijn zoals hoe bereid je
een vergadering voor, hoe geef je jezelf houding tijdens
een vergadering en ga zo maar door. Door de tijd heen zal
de wijkraad hem koppelen aan allerlei actieve personen
in de wijk waar hij ook van kan leren. Daarnaast heeft de
wijkraad contact met enkele studenten van Fontys Hoge-

school. Zij hebben als opdracht om een communicatieonderzoek te houden binnen Brandevoort. Enkele centrale
vragen zijn: Hoe bereik je de inwoners van Brandevoort?
Weet men wat een wijkraad is en wat het inhoudt? En weet
men waarvoor men bij de wijkraad terecht kan? Dit zal resulteren in een breed rapport wat de leerlingen vervolgens
aan zullen bieden.
Op 12 oktober heeft de wijkraad, in samenwerking met de
buurtpreventiegroepen en onze ketenpartners, een avond
georganiseerd voor onze buurtpreventieleden. De leden
van de buurtpreventie waren vrij om zelf te bepalen wat de
inhoud van deze avond moest zijn. Deze onderwerpen waren uiteindelijk: De digitale buurtpreventie (WhatsApp en
diverse andere mogelijkheden), uitleg stadswacht en het
jongerenwerk binnen Brandevoort.

De wijkraad is benieuwd naar uw mening!
Op de Plaetse komt er een nieuwe mogelijkheid voor
de jeugd om te spelen, dit om ervoor te zorgen dat er
meer ‘reuring’ in het winkelcentrum komt. Op de foto
hierboven staat een voorbeeld over hoe dit eruit zou
kunnen zien. Wat is uw mening? Wij horen het graag,
wijkraad@brandevoort.org
Kortom: Brandevoort is een prachtige wijk met vele mogelijkheden, wilt u ook meedenken over hoe we onze wijk nog
beter kunnen verbinden en activeren? Dan kunt u altijd gebruikmaken van het ‘inloophalfuurtje’ om een samen met
de wijkraad in gesprek te gaan over de kansen en mogelijkheden binnen de wijkraad. Bang dat het erg veel tijd kost?
Dit kan reuze meevallen, binnen de wijkraad is er vast en
zeker een leuke rol voor u weggelegd.
Tijdens het 10-jarig jubileum van ’t Brandpunt is de wijkraad natuurlijk aanwezig, hier gaan wij ook graag met u in
gesprek. Zien wij u op 27 november in ’t Brandpunt?
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10 jaar Dier en Dokter
tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops

Bas ten Bruggen Cate komt in 1999 naar regio Zuidoost
Brabant. Als dierenarts is hij werkzaam in een praktijk in
Someren. Dat doet hij met veel plezier tot hij, in 2006, zijn
eigen praktijk begint in Mierlo. Omdat hij in Someren fantastische medewerkers heeft besluiten zijn drie assistentes met hem mee over te gaan. Tot vandaag de dag vormen zij samen, met de daarna bijgekomen collegae, een
goed team. De nieuwe praktijk groeit gestaag en als de
Helmondse dierenartsenpraktijk Jonkergouw in 2008 in
de verkoop komt besluit Bas deze over te nemen. Omdat
hij graag wil dat de praktijk 24-uurs diensten kan draaien
houdt dit vanzelfsprekend in dat hij ook meer medewerkers
nodig heeft. Op dit moment tellen de beide praktijken (Helmond en Mierlo) naast hem nòg vier collegae dierenartsen.
Zij hebben zich naast de normale diergeneeskunde, toegelegd op verschillende gebieden in de dierengeneeskunde.
Ilvy Beun richt zich op diergeneeskunde bij katten en in
het maken van scopieën van neuzen en laparoscopische
operaties. Lisa Couwenberg richt zich op orthopedie en het
behandelen van vogels. Jesse Lenssen richt zich tandheelkunde, interne geneeskunde en het behandelen van bijzondere dieren. En Vivienne Vanholder richt zich op tandheelkunde en de echografie o.a. hart- en buikecho’s. Naast
de dierenartsen zijn in totaal 9 assistentes aan de twee
praktijken verbonden. Bovendien zijn er plannen om verder
uit te breiden, waarschijnlijk richting Eindhoven.
Naast het behandelen van allerlei soorten kleine huisdieren zoals katten, honden, cavia’s, konijnen gaat de praktijk
zich na de komst van Lisa Couwenberg, ook toeleggen op
het behandelen van vogels. Verder bestaat er een nauw
samenwerkingsverband met de stichting dierenambulance/asiel Helmond en omgeving. Alle dieren van het asiel
worden behandeld door dierenartsen van Dier en Dokter.
Verder behandelt Bas ten Bruggen Cate ook alle vogels
van het vogelasiel. Het is belangrijk te vermelden dat de
mensen met hun huisdieren 24 uur terecht kunnen in Helmond of Mierlo.
Beide praktijken beschikken over nogal wat apparatuur die
nodig is voor de onderzoeken zoals röntgen, echo, bloedonderzoek, endoscopieën. Verder is er een apotheek voor
alle benodigde medicamenten, voor verantwoorde voeding
en voor andere praktische zaken zoals bijvoorbeeld Feliway
(kan de kat helpen om beter om te gaan met stressvolle
situaties), wormen, vlooienmiddelen en gedragsmedicatie.
De praktijken behoren tot de meest katvriendelijke in de
regio en zijn dan ook “cat friendly” gecertificeerd. Dat wil
zeggen dat er voldaan moet worden aan bepaalde richtlijnen om de katten zo stressless mogelijk te behandelen.

Hiervoor is in de wachtkamer een eigen kattenafdeling gecreëerd. Katten kunnen vanaf een speciaal aangebrachte
verhoging, alles in de gaten kunnen houden en hoeven
niet bang te zijn voor rondsnuffelende honden. Ook wordt
in de spreekkamer gebruik gemaakt van Feliway om het
dier zo rustig mogelijk te krijgen en te houden. En natuurlijk, last but not least, goed geschoolde en diervriendelijke
assistenten die een kat het liefst ontvangen in een kattenmand met een deksel dat er op een gemakkelijke manier
op en af kan.
Op allerlei gebieden wordt kennis en kunde door scholing
bijgehouden en uitgebreid. Zo heeft Bas ten Bruggen Cate
onlangs een cursus gevolgd waarin herniaoperaties onder de loep worden genomen. Dus ook bij deze vervelende
kwaal kan vakkundige hulp worden aangeboden. De endoscopieën worden steeds geavanceerder en minder invasief
en daardoor steeds diervriendelijker. Door de medewerkers
wordt zoveel mogelijk moeite gedaan mee te denken in alles wat speelt of kan spelen bij de dieren en hun baasjes
met betrekking tot ziekte, veroudering, geboorte, behandelingsmogelijkheden, financiële consequenties (abonnement mogelijk, zie website) en preventieve zorg.
De toekomstdroom van Bas en zijn medewerkers is bij
te blijven op het gebied van behandelingsmogelijkheden
waarbij de gebruikte apparatuur ook steeds geavanceerder wordt. Allerlei bijscholingen en cursussen die ten
goede komen aan de kwaliteit van de zorg worden zoveel
mogelijk bijgewoond door de artsen en assistentes. Ook
verdere uitbreiding van praktijken in de omgeving van Helmond en omstreken wordt niet uitgesloten.
Het komt vaak voor dat dierenartsen uit de omgeving hun
patiënten doorsturen naar Dier en Dokter voor bepaalde
specialistische behandelingen. Regelmatig doorlopen studenten van de faculteit dierengeneeskunde Utrecht hier
hun laatste stages. Daar steken zij veel van op door nieuwe
ontwikkelingen en antwoorden te krijgen en te geven op
nieuwe vragen. Voor specialistische behandelingen met
betrekking tot osteopathie en acupunctuur komen andere
dierenartsen naar de praktijk om dit soort behandelingen
uit te voeren. Dier en Dokter vindt het heel belangrijk dat er
een uitstekende interactie plaatsvindt tussen baasjes en
medewerkers in het belang van de patiënten.
U kunt de Dier en Dokter praktijken vinden op de website: www.dier-en-dokter.nl en via de telefoonnummers:
Mierlo: 0492-599 559 en Helmond: 0492-540 953, email:
info@dier-en-dokter.nl.

15

Start 12 mei in Mierlo
Cijnsbeemden 2 • 5706 NP Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76 • E-mail: info@deinstallatieman.nl

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a.
•
•
•
•
•
•

Service & onderhoud cv
Airco systemen
Waterontharders
Complete badkamers
Loodgieterswerkzaamheden
Duurzame energie

WEDDEN DAT OOK JIJ
KUNT AFVALLEN?

START 3 NOVEMBER
06 - 506 26 613

christel.postuma@fitenslank.nl

Wil jij: Blijvend afvallen met normaal, gezond en lekker
eten? Zonder ingewikkelde en dure diëten? Met
vergoeding van je Zorgverzekeraar? En gewoon mee
eten met de rest van je gezin?

www.deinstallatieman.nl

Meld je dan nu aan: fitenslank.nl/christel-postuma

BETAALBARE EXCLUSIEVE MODE

Madelon Janssen
Tea Bijlsma
Geldropseweg 40 Mierlo

T 06-51249350

● Eigen echospreekuur
● Flexibele spreekuurtijden
● Kinderwensspreekuur
● Geldrop - Mierlo - Mierlo-Hout - Brandevoort

www.boutique4MORE.nl
16

29 oktober verandert
Brandevoort in Brandoween
tekst: Marc Dekkers / foto: Rianne van Lierop

Het lijkt een normale zaterdagochtend. De klok slaat acht uur en de zon komt op.
Buiten is het fris en op straat is het rustig. Als je door de wijk rijdt zou je zeggen dat
het een normale zaterdag is. Maar schijn bedriegt. Achter de schermen zijn al veel
mensen druk geweest met de voorbereidingen voor 29 oktober. De dag dat we in
Brandevoort Halloween gaan vieren. De dag dat de wijk verandert in Brandoween,
de Spookstad van Brabant.
Al 15 jaar viert Brandevoort actief Halloween. Omwonenden
van pleintjes komen maanden vooraf bij elkaar om plannen
te smeden hoe zij hun pleintje gaan omtoveren. Vele bewoners in de wijk hebben allerlei Halloween spullen verzameld
waarmee ze hun huizen en tuinen mooi kunnen versieren.
Familie en vrienden worden uitgenodigd om het Halloween
feestje mee te vieren en te genieten van alle spooky activiteiten.

Uniek in Brabant
Het thema van dit jaar is “Behekst”. Het evenement wordt
georganiseerd voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar. Maar
soms is het ook voor de opgroeiende jeugd en de ouders
nog best wel eng. De wijk is met Brandoween vrij uniek in
de regio en misschien zelfs wel in heel Brabant. Niet alleen
omdat het evenement zich richt op kinderen, maar vooral
door de grootse aanpak van de bewoners en de 4 km lange
lampiontocht langs de versierde huizen, straten en pleinen.
Met name de spookpleinen zijn een attractie op zich. Neem
bijvoorbeeld het Karthuiserf, daar kunnen de kinderen de
fijne kneepjes van het heksenvak oefenen om te helpen tegen de gemene heks. Ze hebben zelfs een app ontwikkeld,

waarmee je alle oefenplekken op het plein kan bezoeken.

Leer van echte Heksen
Traditiegetrouw start Brandoween met een grote Kids Creatief Party, waar kinderen o.a. kunnen pompoen uithollen/
snijden, een lampion maken, knutselen, worden geschminkt
en ze krijgen te drinken en een lekkernij. Dit jaar komen
echte heksen naar Brandevoort die je de fijne kneepjes van
het “Heks zijn” leren. Zij gaan leuke activiteiten ondernemen
met de kinderen! De Kids Creatief Party wordt georganiseerd op het Sportpark Brandevoort van 16.00-17.30 uur en
kinderen kunnen alleen meedoen als ze vooraf een kaartje
à € 5,- hebben gekocht.
Nuno vuurshow
Aansluitend is het Griezelhour. Dit is voor iedereen toegankelijk en de bezoekers kunnen genieten van dampende muziek, dansende griezels en de spectaculaire vuurshow van
de tv- bekende entertainer Nuno. De bezoekers worden verwelkomd door tal van heksen, tovenaars en andere griezels.
De Baron van Brandevoort met zijn lijkbleke gezicht en puntige tanden, groet de kleinsten en laat de ouders schrikken.
Als ze een beetje bang kijken, dan stappen we even uit onze
rol en zijn we voor de kinderen heel vriendelijk. “We zien er
eng uit, maar houden wel rekening met de jongsten, want
Brandoween is voor jong en oud”, aldus de baron.
Kaartverkoop
De organisatie hoopt dat het aantal deelnemers van vorige
keer wordt geëvenaard. Toen liepen meer dan 2500 mensen de lampionoptocht. De organisatie hoopt verder ook dat
meer mensen die de optocht lopen, een kaartje kopen. Een
kaartje kost slechts €2,50 en hiermee krijg je toegang tot
extra informatie over het evenement, het sprookje over de
Harteloze Heks, je krijgt iets beestachtig lekkers, een verrassing voor in het donker én je kan meedoen aan de speurtocht waarmee je leuke prijzen kan winnen. Met deze inkomsten kan de organisatie nog meer leuke en spannende
activiteiten organiseren en zo samen met de bewoners uit
de wijk, Brandevoort voor een dag om te toveren tot ‘Brandoween, de spookstad van Brabant’. Voor meer informatie
www.brandoween.nl. Tot griezels, tot 29 oktober.
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Kies voor een kwalitatieve behandeling die past bij u voor een lang resultaat.
Wij hebben ook behandelervaring met patiënten met orthodontische apparatuur,
kinderen van alle leeftijden, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
U kunt zonder doorverwijzing een afspraak maken.
Ons team van hbo-opgeleide mondhygiënistes zijn gespecialiseerd in
en het behandelen van:
• Gevoelige tanden
• Terugtrekkend tandvlees
• Parodontitis: kaakbotontsteking (veroorzaker van losstaande
tanden en kiezen)
• Sealen (kinderen)
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• Preventieve mondzorg
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• Screening
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• Voorlichting geven

WA

★

RI

N

KL
A

• Fluoride behandeling
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• Halitose (slechte adem)

G

• Bloedend tandvlees

ARDE

PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN

Praktijk Helmond, Bentbeemden 3, 5706 NB Helmond | Praktijk Deurne, Fabriekstraat 24, 5753 AH Deurne
Algemeen telefoonnummer: 0493 - 32 15 44 | E-mail: lilians@xs4all.nl | www.lilian-schouten.nl

eHALVE

2

PRIJS

Leffe, Hertog Jan, Grolsch, Brand
of Amstel speciaalbieren
2 pakken met 4 flesjes à 30 cl of 6 flesjes à 30 of 33 cl
Geen 18, geen alcohol
* 25% korting op de totaalprijs van 2 producten,
alle combinaties mogelijk

R
2 VOO

00

3

Jumbo
roerbakmix
Alle soorten
2 zakken à 400 gram

Geldig van woensdag 21 september tot en met dinsdag 6 december 2016.
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99

2

Roomboter
appeltaartje
Vers uit eigen oven
Per stuk

99

2

Kippenbouten
Naturel of gekruid
Per kilo

Jumbo Brandevoort, Helmond, Huiskensstraat 2

advertorial

Uitnodiging lezing zorgwetgeving
en de eigen bijdrage

Inclusief aandacht voor mantelzorgwoningen en levenstestament

Mr. Schretlen

Mr. Huisman

Op 1 januari 2015 is de AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz), waardoor de zorg is gedecentraliseerd
en de financiering is veranderd. Daarnaast is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 2015 ingrijpend
vernieuwd. De toegenomen eigen verantwoordelijkheid
van zorgbehoevenden is blijvend, ook in financiële zin. De
daarop gebaseerde vernieuwde wetgeving heeft grote invloed op testamentaire bepalingen in dit verband en op de
advisering over de planning van schenkingen en andere
vormen van vermogensoverdracht.
Op donderdag 3 november organiseren wij een bijeenkomst in Brandevoort/Mierlo met de titel “Zorgwetgeving,
de eigen bijdrage en het levenstestament.”
Graag nodigen wij u uit om bij deze bijeenkomst aanwezig
te zijn. U wordt dan geattendeerd op verschillende belangrijke aandachtspunten en bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.
In deze lezing komt het systeem van de eigen bijdrage in
de Wlz/Wmo 2015 uitgebreid aan de orde en wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om de eigen bijdrage
te beperken.
In het kader van de zorg wordt daarnaast ingegaan op de
mantelzorgwoning, en juridische en praktische problemen
waar men tegenaan kan lopen bij het plaatsen van een
tijdelijke mantelzorgwoning op het erf van een bestaande
woning.

de voordelen van een algemene volmacht? En hoe ver reikt
een volmacht in medische zaken? U kunt uzelf inlezen via
onze website www.schretlennotaris.nl en klikken op “brochures”.

Het programma is als volgt:
19.00 uur - 19.15 uur Ontvangst met kopje koffie of thee
19.15 uur - 19.45 uur
Presentatie mr. Karel Schretlen
Pauze
20.00 uur - 20.30 uur Presentatie mr. Boris Huisman
20.30 uur - einde
Napraten onder het genot van
		
een drankje.
Deelname is voor u kosteloos. Indien u de bijeenkomst
wenst bij te wonen, verzoeken wij u dit telefonisch 0492370090 dan wel via email kschretlen@schretlennotaris.nl
uiterlijk 31 oktober aanstaande aan ons te berichten.
U ontvangt vervolgens nadere informatie over de plaats
van de bijeenkomst.
Na de presentatie is er ruimschoots de tijd om onder het
genot van een drankje nader kennis te maken met één van
onze adviseurs en notaris Schretlen.
Wij zien uw komst graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Karel Schretlen

Voorts zullen actualiteiten en ervaringen op juridisch gebied met de zorgwetgeving aangestipt worden.
Ook, heel actueel, mantelzorgwoningen, wat komt er allemaal bij kijken ?
Tenslotte zal het levenstestament belicht worden: Wat zijn

Schretlen Notaris
Dorpsstraat 127
5731 JH Mierlo
telefoon: 0492-370090
e-mail: kschretlen@schretlennotaris.nl
www.schretlennotaris.nl
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De
Opticien
Stiphout
Het
is envan
blijft
een
voor
brillenvan
en contactlenzen
kwestie
gunnen...
...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

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

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

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

KANTELBERGBOUW

• Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur

KLUS & BOUWSERVICE

• Wij zijn nagenoeg 51 weken per jaar geopend
• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen
• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig

ONDERHOUD
RENOVATIE

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

Oudvensestraat 15 | 5731 SH Mierlo (aan de rand van Brandevoort)
Telefoon 0492 66 44 88
www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | praktijkmanager.prinsen@gmail.com

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

VERBOUWING PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND
TIMMERWERK T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74
SCHILDERWERK WWW.KANTELBERGBOUW.NL

Happy
Hallow
een!

Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
T. 0492 - 599 559
Ma.-Wo.-Vr. 9.00-19.00 uur,
Di.-Do. 9.00-18.00 uur,
Za. 9.00-12.00 uur
E. info@dier-en-dokter.nl
www.dier-en-dokter.nl
(Behandeling op afspraak)

Oktober
woonmaand

Op alle vloertegels
uit onze showroom,
bestelling in de maand
oktober: 30% korting
vanaf 40 m2
(exclusief aanbiedingen)
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Vuurwerk

Concert in ‘t Brandpunt
foto: Vincent Knoops

Op zondag 6 november kunt u genieten van een grandioos concert van Popkoor Brand New Voices uit Brandevoort,
met medewerking van Vocal Group Just Us en saxofoonensemble Now or Never.
Vocal Group Just Us komt uit Veldhoven en heeft vorig jaar haar 30-jarig bestaan gevierd. De groep bestaat uit
slechts 15 personen, maar weet de zaal te vullen met haar prachtige close harmony klanken. Zij zingen zowel Pop als
Klassiek, maar ook Folk en Big Band op een zeer hoog niveau en treden op in binnen- en buitenland. Een optreden
bijwonen van deze groep is een feest van herkenning en een genot voor het oor. Vocal Group Just Us staat onder
leiding van Angelo Smulders.
Now or Never is een saxofoonensemble bestaande uit leerlingen van Le Jazz in Aarle Rixtel. In 2014 zijn zij begonnen
met optredens te verzorgen onder de naam Now or Nver. Zij zullen in de pauze zorgen voor een vrolijke jazznoot
terwijl u geniet van uw drankje.
Popkoor Brand New Voices begint het concert en sluit het af op hun eigen, enthousiaste wijze. Dit koor werkt toe
naar hun eerste lustrum in 2017. Ondanks de jonge leeftijd van het koor is de prestatie zeker niet gering; zij hebben
in korte tijd een breed en zeer gevarieerd repertoire opgebouwd. Onder de bezielende leiding van Ed Verschuren,
met Wikke van Wershoven op piano, brengen zij muziek van de jaren 60 tot heden, van de Supremes en ABBA tot
Dotan en Adèle.
U bent van harte welkom op zondag 6 november in wijkhuis ‘t Brandpunt.
Het concert begint om: 14.00 uur
De zaal is open vanaf: 13.45 uur
Entree bedraagt € 5,-. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de bar van ‘t Brandpunt of op de middag zelf.
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Geniet van
heerlijke gerechten bij Pezzaz!
Verstand van Brandevoort
Gevoel voor mensen

3 of 4 gangen keuze Pezzaz menu
***
Seizoenenmenu
***
Verrassingsmenu

Puur en eerlijk eten
in een sfeervolle ambiance!

T 0492-55 99 88

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

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

Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415
• Praktijk met twee
enthousiaste en ervaren
verloskundigen.
• Overdag en ‘s avonds
spreekuur.
• Echoscopie in eigen
praktijk.
• Informatieavonden
in samenwerking met
JIJWIJ.
• Kinderwensspreekuur.
• Werkzaam in de
gemeentes Helmond
en Mierlo.
Gezondheidscentrum
Brandevoort
De Plaetse 98B, Helmond
T: 0492 - 504712
M: 06 - 46012212
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Echtscheiding
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.

Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Geschiedenisroute
Brandevoort
In het schooljaar 2014 / 2015 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen historicus Giel Pollemans en Marvin Corneille, cultuurspecialist van OBS Brandevoort.
Giel heeft een geweldig project ontworpen rondom de historie van Brandevoort.
Om hier mooie virtual reality beelden bij te ontwerpen heeft hij Beam it Up benaderd. Beam it Up was al bekend bij OBS Brandevoort vanwege de greenscreenworkshops die zij tijdens het grote schoolthema van afgelopen schooljaar verzorgd
hebben.

OBS Brandevoort was direct razend enthousiast voor dit
project. Het idee was ontstaan om het project in te zetten binnen de scholen van Brandevoort en zo is er een
werkgroep geformeerd om het project van Giel passend
te maken voor het onderwijs. De basisscholen OBS Brandevoort, de Vendelier en Mondomijn maakten deel uit van
deze werkgroep en het Carolus Borromeus College sloot
aan vanuit het voortgezet onderwijs. Het prachtige project
kreeg vorm en zou na de vakantie gereed zijn voor een
proefronde.
Donderdag 15 september was het dan zover. OBS Brandevoort mocht “proefkonijn” zijn voor dit project. We werden
in de kunstkamer ontvangen door Giel Pollemans en de
mensen van Beam it Up. Hier kregen alle kinderen uitleg
en werd er een speciale app geïnstalleerd op de telefoon.
Deze app maakt het mogelijk de virtual reality beelden te
kunnen bekijken tijdens de fietsroute.

Van iedere groep kinderen werd een film opgenomen
rondom de geschiedenisplekken in Brandevoort. Ze kregen
er een speciale bril bij, waarmee ze de beelden duidelijk
konden zien. Voor het quiz element van de route vertelde
één groep het verhaal met een leugen erin verwerkt. Via
de fietsroute moesten de kinderen weten te achterhalen
welk groepje “de mol” was. Toen we weer terugkwamen bij
de Kunstkamer, kregen we alle filmpjes te zien en konden
we raden wie de “mol” was.
De kinderen waren laaiend enthousiast! “We hebben gefietst, een spel gespeeld, moderne technieken gebruikt en
over de geschiedenis van onze wijk geleerd. Wat een leuke
dag!” (Milou, leerling uit groep 8).
We willen Giel, Robert en Liselotte van Beam it Up ontzettend bedanken voor het ontwerpen van zo’n prachtig project in onze eigen wijk Brandevoort!
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Jaarlijkse modeshow

in Brandpunt weer goed bezocht
tekst: Dorine van Bennekom / foto: Franka van Vlerken

lo... ohh en zijn jullie er ook, hallooo! ”Welkom in de huiskamer van Brandevoort, maar weet je, onze winkel is nog zo’n
gezellig en misschien nog knusser huiskamertje in Brandevoort, kom maar gauw eens langs. Dan zoeken we samen
een leuk ‘setje van Jetje’ uit’.” Maar eerst mogen we genieten
van de acht trouwe en twee kersverse modellen die Jet al
jaren vergezellen over de catwalk. Mooi gekapt door Petra
en met stralende make-up van Meggy, loopt Ans als eerste
over de rode loper, gevolgd door Jacky, Brigitte, Isabelle, Ria,
Jolanda, Elske, Wendy, Elke en Jolanda. Het plezier straalt ervan af. Daar zorgt Jet wel voor en met haar kwinkslagen en
haar humoristische opmerkingen, stelt ze de modellen voor.
Ze zou zó een conference kunnen houden!
In de zaal zitten drie generaties naast elkaar, moeder,
schoondochter en kleinkind. Precies de juiste doelgroep;
zo mooi om te zien. Het getuigt van de veelzijdige collectie
van de winkel. Het is voor jong en oud, van volslank tot dun,
kortom van maat 34 tot 44-46.
“O, ik ga afvallen,” hoor ik iemand zeggen, “ja ik was al wat
afgevallen, maar nu ben ik toch weer iets aangekomen. Nu
ga ik weer verder afvallen hoor, ik vind dat jasje zó gaaf!” Een
schoonmoeder met schoondochter zijn er voor de eerste
keer: “We komen wel in de winkel, maar zijn nog nooit naar
de modeshow geweest.” Echt gezellig vinden ze het en je
ziet ze genieten.
Je hoort: Mooi, oeh... niks voor mij, of wauw, superjurk, oh...
weer een naad in de kous, gaaf! Vier vriendinnen naast elkaar, dat wil wel en nog veel meer geluiden in de zaal. Heerlijk dat openhartige commentaar.
Eindelijk is het dan weer zover! De jaarlijkse modeshow van
Boutique4More in het BrandPunt, de huiskamer van Brandevoort. Vol verwachting staan de dames, wel meer dan
200, al ruim voor het opengaan van de zaal, gezellig onder
het genot van een bubbeltje, met elkaar te babbelen. Over
van alles en nog wat, maar we zijn vooral nieuwsgierig naar
de nieuwste herfst- en wintermode.
Bij het binnenkomen krijgen de dames al meteen een lotnummer in de hand, van Joep van Jet en op de ritmische
klanken van het koor Brand New Voices, zoekt iedereen naar
de beste plek. Het liefst vooraan, dicht bij de catwalk. “Waar
is dat lotje voor?” hoor ik iemand zeggen, “joh, die moet je
goed bewaren! Als je die bij de uitgang inlevert, krijg je een
zoen van Joep...”
Het begint precies om 20.00 uur en Jet Uijen kopt ‘m er meteen maar in: “Hallo allemaal, gezellig dat jullie er zijn - Hal-
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Na drie rondes is er een pauze en er staat alweer een hapje
en een drankje klaar voor de dames, die echt een avondje
uit zijn. Alles is tot in de puntjes verzorgd.
Koor Brand New Voices vult enthousiast de pauze en er
wordt meegezongen met de bekende liedjes. Met een loterij
begint de tweede helft en de gelukkige winnares gaat er
trots vandoor met een prachtige zijden sjaal.
Na alweer drie rondes is de avond voorbijgevlogen. Gewoon
jammer als je het hebt moeten missen. Gelukkig heeft Franka van Vlerken alles gefotografeerd. Bij de uitgang kregen
we nog een rijk gevulde goody bag en werd de avond afgesloten. Met blije gezichten zocht ieder zijn weg - naar huis
of naar de bar, waar het elk jaar een super gezellige nazit is,
omringd door alle modellen en een zeer tevreden Jet. Een
mooi einde van een zeer geslaagde modeshow. Tot volgend
jaar Jet, graag zelfs!

Rondleidingen
in Brandevoort De Veste

tekst: Corrie Clemens / foto: Guus Clemens

Afgelopen jaar hebben wij als Senioren Brandevoort met veel plezier een tiental rondleidingen verzorgd voor groepen
variërend in grootte van 8 tot zelfs 70 personen. De reacties op deze rondleidingen waren zeer positief.
Ons is inmiddels gebleken dat er diverse personen zijn die individueel interesse hebben getoond voor een rondleiding,
maar die niet aan een groep gekoppeld zijn. Daarom lijkt het ons zinnig om een datum bekend te maken waarop individueel geïnteresseerden zich kunnen inschrijven om zo alsnog een groep te vormen. De prijs voor deze rondleiding is € 6,00
per persoon, dit is inclusief koffie/thee met gebak.
We stellen hierbij voor deze rondleiding te houden op zaterdag 5 november om 10:00 uur. We starten dan bij wijkcentrum
‘t Brandpunt. Men kan zich opgeven via gucoclemens@live.nl of 06 - 47 47 05 68.
We zien uw deelname met belangstelling tegemoet.
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Geen vluchtelingenopvang
in Helmond

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Helmond
heeft op dinsdag 27 september het besluit genomen om de drie aan het COA aangeboden locaties voor vluchtelingenopvang in te trekken. Concreet betekent dit
dat er op dit moment geen vluchtelingen in Helmond zullen worden opgevangen.
Ten grondslag aan dit besluit ligt het lagere aantal vluchtelingen dat de afgelopen maanden Nederland is binnengekomen. Tot 1 september zijn er ongeveer 17.000 vluchtelingen naar Nederland gekomen, wat een stuk lager is dan
de voorspellingen die eerder waren gedaan. Het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft in gesprek met
de gemeente Helmond aangegeven op dit moment over
voldoende locaties te beschikken om deze vluchtelingen
op te kunnen vangen.
De drie locaties die in Helmond in beeld waren, namelijk
‘voormalig Belastingkantoor’, ‘voormalig EHAD-terrein’ en
het braakliggende terrein aan de Bosselaan zijn door het
COA getoetst op hun geschiktheid. Algemene conclusie
was dat geen van deze locaties geschikt was te maken
voor een opvang voor maximaal 500 vluchtelingen voor
een periode van maximaal twee jaar. Dit waren de kaders
die door de Helmondse gemeenteraad aan een mogelij-

9 OKT __ 12 NOV 2016

9 OKT __ 12 NOV 2016

ke opvang waren gesteld. Hoewel er geen opvanglocatie
hoeft te worden ingericht, wil Helmond wel haar verantwoordelijkheid nemen bij het huisvesten van statushouders. Voor Helmond geldt dat wij in 2016 228 mensen van
een woning moeten voorzien. Wij gaan er vanuit dat ons
dit lukt, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor andere woningzoekenden. Voor deze plaatsing wordt nauw
samengewerkt met de woningcorporaties en wordt naar
spreiding door de hele gemeente gekeken. Er worden geen
aantallen statushouders per wijk aangewezen, waardoor
het op dit moment niet bekend is wat dit voor Brandevoort
te betekenen heeft.
Mocht de instroom in de toekomst weer toenemen en de
gemeente Helmond om een bijdrage worden gevraagd,
dan ontvangt het college van B&W dat verzoek vanuit een
open houding.

Expositie

Modern Art
in
Brandevoort

IN HET KUNSTPLEIN
_ OPENINGSTIJDEN

_ ADRES

IN HET
KUNSTPLEIN

DONDERDAG EN VRIJDAG VAN 14.00-17.00 UUR
ZATERDAG VAN 13.00-17.00 UUR

LAAN DOOR DE VESTE 116
5708 ZZ HELMOND

WWW.HETPLEINBRANDEVOORT.NL
ERNST KLEIN

_ OPENINGSTIJDEN

DONDERDAG EN VRIJDAG VAN 14.00-17.00 UUR
ZATERDAG VAN 13.00-17.00 UUR

_ ADRES

LAAN DOOR DE VESTE 116
5708 ZZ HELMOND

WWW.HETPLEINBRANDEVOORT.NL

Van 9 oktober tot en met 12 november wordt de expositie
“Modern Art in Brandevoort” getoond. De expositie toont
werk van Peti Verbroekken (keramiek) en Ernst Klein
(schilderijen).
Een mooie combinatie kleurrijke en inspirerende moderne
kunst. De expositie is zoals altijd gratis toegankelijk, dus
loop gezellig een keertje binnen. Meer informatie over Het
Plein vind je op www.hetpleinbrandevoort.nl
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
!

UW

NIE

!

UW

NIE

Smidsteeg 7

Melvert 11

Landvoort 17

5708 XL TE Helmond
vraagprijs € 289.000 k.k.

5706 KV TE Helmond
vraagprijs € 274.000 k.k.

5706 HE TE Helmond
vraagprijs € 324.000 k.k.

!
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!
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!

UW
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Laan door de Veste 19

Herenlaan 36

Balsbeemden 14

5708 ZZ TE Helmond
vraagprijs € 350.000 k.k.

5708 ZS TE Helmond
vraagprijs € 450.000 k.k.

5706 ND TE Helmond
vraagprijs € 439.000 k.k.

Broeckx-Praasterink makelaars gaat verder onder een nieuwe naam: Broeckx makelaars. Lekker kort. En daar
hoort natuurlijk ook een vernieuwde look bij. Fris en krachtig maar even vertrouwd als wat u van ons gewend
bent. Onze beide kantoren zullen vanaf nu dezelfde uitstraling hebben maar voor de rest verandert er niets.
Uw wijkspecialist is en blijft Ruud Hesen die zelf ook in Brandevoort woont. Gelukkig kunt u ons blijven
herkennen aan onze opvallende borden en herkenbaar logo. Maar nog meer aan onze gemotiveerde
medewerkers en actieve houding. Met deze nieuwe huisstijl kunnen wij er weer jaren tegenaan en hopen wij
een belangrijke bijdrage te leveren aan het woonplezier van de mensen in ons werkgebied. Overweegt u uw
woning te gaan verkopen of bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden, graag kom ik vrijblijvend bij u langs.
Uw wijkspecialist:
Ruud Hesen
06 533 01 994
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Vind ons ook op:

Wijkhuis ’t BrandPunt
10 jaar jong!

Op 1 november 2006 opende wijkhuis ‘t BrandPunt voor
het eerst de deuren van het mooie pand aan de Biezenlaan 29 in de Veste. Dat betekent dat we dus dit jaar in
november 10 jaar geopend zijn. Dat gaan we vieren met
alle Brandevoorters.
Op zaterdag 19 november vanaf 20.00 uur tot circa 01.00
uur vieren we een groots jubileumfeest voor iedereen. Alle
vrijwilligersorganisaties in de wijk worden door ons uitgenodigd. Wij vinden dat de vrijwilligers die zich vaak al vele
jaren inzetten voor onze wijk ook best zelf eens mogen genieten. Daarom nodigen wij hen uit om samen met ons een
leuk feest te vieren. Een feestavond met volop muziek en
diverse lekkere hapjes en drankjes. Alle vrijwillige bestuurders en organisatoren krijgen gratis toegang en natuurlijk
ook enkele drankjes aangeboden. En natuurlijk nodigen we
ook de buren van het wijkhuis uit om dit feest samen met
ons te vieren. Voor alle overige Brandevoorters bedraagt
de entree €5. Maar daarvoor krijg je ook de hele avond
lekkere hapjes en natuurlijk de muziek en gezelligheid.
Drankjes zijn te koop tegen het tarief uit het openingsjaar,
dus voor €1,25. Het is wel van belang dat je vooraf een toegangskaartje bemachtigt, zodat wij weten hoeveel lekkers
wij moeten inkopen. De toegangskaarten zijn te koop aan
de bar in het wijkhuis tot uiterlijk 6 november. De mensen
die van ons een uitnodiging ontvangen, lezen daarin hoe
zij de kaartjes kunnen verkrijgen.
Op woensdag 23 november van 14.00 tot 17.00 uur organiseren we speciaal voor de oudere wijkbewoners (55-plus)
een gezellige seniorenmiddag. Iedereen krijgt van ons een
kopje koffie met wat lekkers erbij. En we zorgen voor hartstikke leuk entertainment. Het wordt zeker erg gezellig. We
hopen hiermee vooral de iets oudere wijkbewoners ertoe

te verleiden om het huis uit te gaan en wellicht nieuwe
kennissen op te doen. We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken, door samen te werken met KBO, Zonnebloem en Palladium. Maar het kan natuurlijk zijn dat u niet
via deze organisaties wordt benaderd. Daarom vragen we
alle senioren van de wijk die nog geen uitnodiging hebben
ontvangen en toch graag deelnemen, zich aan te melden
aan de bar in het wijkhuis tot uiterlijk 10 november.
Op zondag 27 november houden we een Open Huis. Alle
gebruikers van het wijkhuis presenteren zich dan. Maar
ook diverse groeperingen die in de wijk actief zijn, zullen
dan laten zien wat er zoal wordt georganiseerd in onze
mooie wijk. De toegang is natuurlijk gratis! Er zal voor iedereen iets te zien en te beleven zijn, diverse optredens
vinden plaats en iedereen kan het hele wijkhuis bekijken
en zien wat er allemaal kan in dat mooie gebouw dat van
en voor de wijk is. Aanmelden is niet nodig, iedereen is de
hele dag van harte welkom.
In de hele week tussen het jubileumfeest en het Open Huis,
dus in de week van 19 tot 27 november trakteren we elke
dag alle bezoekers op iets lekkers. De ene keer is dat een
bitterbal, de ander keer een gebakje of een ander lekker
extraatje. Op die manier verwachten we zoveel mogelijk
mensen te betrekken in het feest dat we vieren. Want het
is voor ons allemaal natuurlijk een geweldige feestweek ter
gelegenheid van 10 jaar wijkhuis ‘t BrandPunt!
Wij vinden het ontzettend leuk als heel veel mensen samen
met ons dit feest vieren. Kom daarom naar het jubileumfeest, de seniorenmiddag en het Open Huis. Iedereen die
in de feestweek ons wijkhuis bezoekt, trakteren we graag.
Kom dus langs, zegt het voort en neem ook je buren mee.
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Brandefood
was groot succes!

tekst: Peter Nouwen / foto: Rianne van Lierop

Op 9 oktober vond de eerste editie plaats van Brandefood,
een festival dat in het teken staat van Foodtrucks. Het
werd een groot succes. De Markthal was de hele middag
en avond goed gevuld en tussen 17.00 en 18.00 uur kon je
letterlijk over de koppen lopen.
De organisatie was in handen van Richard en Djon Snel van
4D Events. Voor de horeca werd gezocht naar een goede
partner met kennis en ervaring binnen de evenementen
wereld en deze werd gevonden in Bertie Klaassen.

beler aan de ingerichte eettafels. Er was een grote bar voor
de drank en met speciale muntjes kon worden afgerekend.

Signature Dishes
De oorsprong van de Foodtruck ligt in een zogenaamde
Signature Dish, één speciaal gerecht waar de chef in uitblinkt. Brandefood bood plaats aan maar liefst 7 speciaal
geselecteerde Foodtrucks die ieder hun eigen gerecht presenteren. Zo konden de bezoekers op de zonnige najaarsdag genieten van De Empanada Fabriek, Rolled, Coffee
Crooks, De Gare Kip, Pazza, Beetle Bar en Flippin’ Burgers.
Onder de Markthal bleef de rook en de geur van heerlijk
eten lekker hangen. De bezoekers konden een plekje zoeken aan één van de vele praattafels of zelfs nog comforta-

Ook voor kinderen
Er was genoeg te eten en te drinken, ook voor de jongsten
onder ons. Daarnaast konden zij spelen op een springkussen en eventueel een gokje wagen of ze op Bertha konden
blijven zitten.

Patrick Cuevas
Masterchef Holland finalist 2016 en publiekslieveling Patrick
Cuevas was ook van de partij en kookte zijn bekende Spado
gerechten, een mix van Spaans en Indonesisch. Speciaal
voor Brandefood had Patrick een vlees- en een visgerecht,
waarbij er bijzondere wijnen waren geselecteerd.

Op naar editie 2
Het was een zeer geslaagd festival dat weer veel wijkbewoners heeft kunnen plezieren. Wat ons betreft volgend
jaar weer een editie en wie weet wordt het wel net zo’n
mooie traditie als Dickens en Brandoween!
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Winkelcentrum Brandevoort
verdedigt titel ‘Schoonste Winkelgebied van Nederland’

Na een derde plaats in 2013 en winnaar in 2015 is winkelcentrum Brandevoort opnieuw genomineerd voor ‘Schoonste winkelgebied van Nederland’.
Deze vierde editie van de Schoonste Winkelgebied Verkiezing telt een recordaantal deelnemers. Zo zijn voor deze
verkiezing door NederlandSchoon 558 winkelgebieden onderzocht in 63 verschillende gemeenten. 17% meer winkelgebieden ten opzichte van vorig jaar. Winkelcentrum Brandevoort is trots dat zij wederom bij de tien finalisten van de
Schoonste Winkelgebied Verkiezing behoren.
De 2016 finalisten zijn:
· Winkelcentrum Brandevoort (Helmond)

· Centrum Bathmen (Bathmen)
· Centrum Beekbergen (Beekbergen)
· Centrum Loenen (Loenen Gld)
· Winkelcentrum De Leim (Maastricht)
· Gelderlandplein (Amsterdam)
· Glacisweg (Maastricht)
· Limburglaan (Eindhoven)
· Oostpoort (Amsterdam)
· Van Hoytemastraat (Den Haag)
Het winnende winkelgebied wordt bekendgemaakt tijdens het Landelijk Zwerfafvalcongres Het Rendement van
Schoon op woensdag 16 november.

De Brandevoorter 2016
Al sinds 2009 wordt jaarlijks de verkiezing van De Brandevoorter georganiseerd. Ook dit jaar zal weer iemand
deze prestigieuze prijs in de wacht slepen.
Op zondag 8 januari 2017 is weer de traditionele nieuwjaarsreceptie van wijkhuis ‘t BrandPunt en wijkraad Brandevoort. Tijdens deze receptie maakt de jury bekend wie
is uitgeroepen tot de Brandevoorter 2016. Ook wordt dan
bekend wie de groepering van het jaar is geworden. De
winnaar krijgt, naast een persoonlijk geschenk, het bijbehorende beeld van kunstenaar Harry Scheepers uitgereikt. Bovendien mag de winnaar €500 verdelen aan vrijwilligersorganisaties in de wijk. De winnende groepering
ontvangt €250.

Aanmelden van kandidaten voor deze prijs kan van 1 november tot 1 december 2016 via www.brandevoorter.nl.
Let op: niet het aantal stemmen geldt, maar de motivatie
waarom nu juist die persoon of die groepering deze titel verdient. Een deskundige jury bestaande uit wijkwethouder Margreet de Leeuw, wijkagent Patrick de Vogel,
gemeentelijk projectleider Brandevoort Jacqueline Klomp
en de bestuursleden Fons Bosman en Astrid Geers van
wijkhuis ‘t BrandPunt, zal uit de inzendingen een keuze
maken. Tijdens de nieuwjaarsreceptie receptie wordt dan
bekend gemaakt wie de Brandevoorter is geworden.
Dus meld kandidaten aan vanaf 1 november 2016 via
www.brandevoorter.nl.
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Kinderpagina
Lever je kunstwerkje
voor 17 november in op
Jordenshoeve 7,
De Plaetse 173 of
Landvoort 13,
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 een
speelgoedzaak in de
omgeving en naar je
huisadres opgestuurd.

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:
Sven Boshoven 4 jaar
Carlynn 7 jaar
Kim Dekkers 11 jaar
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Naam:
adres:			
leeftijd:
jaar

postcode:
jongen/meisje

Brandjes
Recreantenvolleybal
De recreantengroep van Volleybal Club Polaris zoekt nieuwe
teamleden. We trainen op maandagavonden van 21.00 tot
22.30 uur in sporthal ‘t Hout in Mierlo-Hout en spelen een of
twee keer per maand competitie in Aarle Rixtel. Interesse?
Stuur dan een mailtje naar info@vcpolaris.nl.

Volleyballers gezocht
Ons clubje van 60-plussers, waaronder enkele uit Brandevoort, is dringend op zoek naar enthousiaste volleyballers
m/v. We spelen elke vrijdagavond om 20.00 uur in de gymzaal van het Knippenberg college. Voor aanmelden en/of info
Karen van Driel telefoon 06-13998442

• 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

Belangrijke informatie
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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.
4 november uiterste inleverdatum kopij nummer 9. 25 november distributie nummer 9.
2 december uiterste inleverdatum kopij nummer 10. 30 december distributie nummer 10.

