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Samen sterker

Je kunt je rekening openen op www.rabobank.nl/helmond 
Hier vind je tevens meer informatie over de rekeningen.

Open dan nu een rekening 
bij Rabobank Helmond!

Wil jij zo’n handige 
hockeysticktas?

Ben jij fan van hockey en tussen de 4 en 18 jaar oud?  

Open dan nu een Rabo TopKidRekening of een Rabo 

JongerenRekening en krijg een hockeysticktas cadeau!
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Ondernemer 13
Gerard Pas is geboren op 29 juli 1962 in Eindhoven. Hij komt uit een fa-
milie van ondernemers die voor zichzelf werken. In 2011 vangt hij vanuit 
de omgeving geluiden op dat er behoefte bestaat aan goed en gedegen 
taxivervoer. Omdat hij zowel het diploma beroepsgoederenvervoer als 
een diploma taximodule heeft, besluit hij in deze branche te starten. 
Hij begint zijn nieuwe bedrijf onder de naam Taxicentrale Brandevoort.
 
Verwendag 17
Een groep Brandevoorter ondernemers organiseert in de maand no-
vember opnieuw het initiatief Brandnewoman. Het is bedoeld voor 
vrouwen die niet aan zichzelf toekomen, door  wat voor omstandighe-
den dan ook. Zij kan in aanmerking komen voor een Brandnewoman-
verwendag en u kunt hiervoor een kandidate opgeven.

Brandoween 19
Op 1 november viert Brandevoort Halloween. Huizen, straten en plei-
nen worden omgetoverd in Halloween stijl zodat onze wijk weer oprecht 
voor een dag Brandoween, de spookstad van Brabant genoemd kan 
worden. Dit jaar draagt Brandoween het thema Mysterieuze Monniken. 
Het programma wordt vermeld in deze courant.

Politiek 24
De Helmondse gemeente bestaat uit zevenendertig leden van wie er 
maar liefst vijf uit onze wijk komen. Ze zijn in maart in de raad gekozen. 
Voor de BC hebben zij nu na vijf maanden hen eerste ervaringen geno-
teerd. De raadsleden informeren over de toekomst plannen en wat er 
al opgestart is. 

Straatbomen 37
Eerder dit jaar heeft de gemeente een informatieavond georgani-
seerd voor bewoners van het noordelijk deel van wijkdeel Schutsboom. 
Aanleiding was het probleem dat straatbomen daar veroorzaken: het 
opdrukken van verharding, wat leidt tot gevaarlijke situaties en hoge 
beheerkosten. Er is nu een definitief plan voor de aanpak van de proble-
men aan Schutsboom-Noord en de Roefvoort.

En verder: 
Wijkhuis ‘t BrandPunt 7
Wijkraad 7
Kindervakantie week 11
Sportdag Brandevoort 29
Natuurfilm	 33
Even de wijk uit 39 
Kleurplaat + uitslag 41
Infopagina + brandjes 42-43

hoofdredacteur Cora Brouwer

info@brandevoortercourant.nl 

redactie Marc Dekkers, Marga 

Dobma, Ilse Hommering, Giel 

Pollemans, Patricia Teuns

redactie@brandevoortercourant.nl 

distributie Paul Princen,

bij vragen of klachten over bezorging:  

distributie@brandevoortercourant.nl 

advertenties 

werving / financiën Paul Princen 

advertenties@brandevoortercourant.nl  

vormgeving & opmaak  

Johan Janssen, Maarten van Schaik 

druk Lecturis bv Eindhoven, oplage 

3.350 exemplaren, omvang 44 pagina´s 

foto voorpagina Vincent Knoops

vaste fotografen Rianne van Lierop en

Vincent Knoops

post/kopij adres Cora Brouwer

redactie@brandevoortercourant.nl

het wijkblad op internet 

www.brandevoortercourant.nl 

brandjes 

brandjes@brandevoortercourant.nl 

reacties 

info@brandevoortercourant.nl 

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 plaat-

sing. 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.

Inhoud

gemeente Helmond

sanering straatbomen Brandevoort, deelplan Schutsboom 1

SB/ROV/SL/MG&WH

Definitief ontwerp; tekening  nr. 2 van 3

datum:  09-09-2014

schaal: 1:500
N

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

78.11.22
www.taxicentralebrandevoort.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
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Volop leuke plantjes voor
uw bloembakken!

Winterviolen-heide-gaultheria met bes
chrysanten.

Zoekt u bomen-planten-bemesting of advies?
Dan bent u op het juiste adres!

De grootste bomen en planten keuze in de regio!
Kom eens aan, of kijk op onze website:

www.petervangennip.nl

Ook voor tuingereedschap-potten-riet/heide matten
en exclusieve beelden.

Het is tijd om gazon en border te bemesten.
Laat u eens DESKUNDIG ADVISEREN.

Tuincentrum Peter van Gennip.
Medevoort 29  Brandevoort (bij u op de hoek)

Telefoon: 0492-546077

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

 Scheiden met begrip

2divorce.nl

Wie gaat scheiden heeft behoefte aan rust en  
zekerheid. Aan goed onderling overleg. 
Concrete stappen en overzicht, 
zodat jullie weten waar je staat. 
Met goede afspraken die 
werken in de toekomst.

Vast tarief, eerste adviesgesprek gratis.

GOED SCHEIDEN
HET KAN ECHT

Emmely Plas 
e.plas@2divorce.nl
06 - 3073 8173

WOONMAAND = ACTIEMAAND

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

smitsensmits.nl

Oktober is woonmaand en dat betekent
volop acties bij Smits & Smits!

Kom snel naar onze showroom en 

PROFITEER!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

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

• Vertrouwd adres sinds 1947   
• 1500 m2 winkelplezier   
• Koffie- & Kids corner   
• Gratis parkeren
• Klantenkaart

Voor meer informatie: 
www.adventurestore.nl

sport 
voetbal hockey

voetbal

Adidas junior Taqueiro FG

hockey
Alle Hockey
schoenen

Asics 
KORTING

25% Hockeysticks
Reece
gehele 
collectie

KORTING

15%
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KORTING

34,99 nu 

25% korting26.24

het
nieuwe
seizoen 
begint

hier

inruilaktie wandelschoenen meindl lowa hanwag inruila
15-25 Euro retour - 15-25 Euro retour - 15-25 Euro retour   11

Acties geldig tot 30-09-2014. Prijzen in Euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. OP IS OP.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond  0492-523668  info@adventurestore.nl
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September 2014
tekst: de redactie / foto: Vincent Knoops

De zomervakantie zit er op 
en het leven heeft inmid-
dels zijn normale loop weer 
gevonden. De zomer werd 
traditioneel ingeluid door 
de Kindervakantieweek. 
Met meer dan duizend 
deelnemende kinderen was 
het evenement ook dit jaar 
een doorslaand succes. 
Het Carolus Borromeus 
College heeft zich inmid-
dels in Brandevoort ge-
vestigd in een prachtig 
gebouw dat de toegang 
tot de wijk markeert. Het 
is een goede aanvulling op 
de voorzieningen alhier en 
een groot deel van onze 
jeugd beschikt nu over een 
school op een steenworp 
afstand van huis. 

De gemeenteraadsverkie-
zingen liggen inmiddels 
een aantal maanden ach-
ter ons. Vijf Brandevoor-
ters werden toen in de raad 
gekozen. In deze editie van 
de Brandevoorter Courant 
vertellen zij over hun erva-
ringen. Voorts zal in okto-
ber het WijkActiePlan 2014-
2016 worden ondertekend. 
Hierin staat aangegeven 
wat de bewoners zelf willen 
verbeteren en veranderen 
in de wijk. Ook is er weer 

een zogenaamd impulsbudget vastgesteld. Heeft u een interessant initiatief, maar onvol-
doende middelen? U kunt uw plannen indienen bij de Wijkraad.

In het weekeinde dat u deze editie ontvangt, vindt voor de tweede maal het evenement 
Klein Venetië plaats. Een initiatief van de winkeliersvereniging om het winkelcentrum niet 
alleen in de wijk, maar ook voor bezoekers van buiten Brandevoort op de kaart te zetten. 
Hopelijk werken de weergoden mee, zodat we van een prachtige nazomerdag in Italiaanse 
sfeer kunnen genieten.

Redactioneel
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Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350

Madelon Janssen
Tea Bijlsma

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

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

PEZZAZ MENU
Terrine van diverse vissoorten 

met couscoussalade, dragonsabayon en kerriekletskop
of

Huisgemarineerde rundercarpaccio 
met truffelcrème, rucola en pijnboompitjes 

 *****
Heldere runderbouillon

met champignons en peterselie  
of

Thaise pompoensoep 
*****

Gebakken heek filet met scampi’s
ratatouille, aioli en rozemarijnsaus

of
Livar varken  

quiche van spitskool met kerrie, 
aardappels uit de oven en rode wijnsaus  

 of
Tagliatelli met bospaddenstoelen

spinazie, saus van eekhoorntjesbrood, walnoten pesto
 en aan tafel geschaafde Parmezaanse kaas  

*****
Huisgemaakt appeltaartje met abrikoos  

 vanille-ijs
of

Kwark bavarois met bramen 
 en witte chocoladesaus 

 3 gangen € 24,50  /  4 gangen € 29,00

Nazomer genieten bij Pezzaz!
Eerlijk en sfeervol dineren!
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Zaterdag 4 en 25 oktober en dinsdag 14 oktober - De 
Naaiclub
Brandevoort heeft sinds kort weer iets nieuws, een heuse 
naaiclub. Ben je graag creatief bezig met lapjes stof en lijkt 
het je leuk om je hobby samen met anderen te delen, dan 
ben je van harte welkom bij De Naaiclub in ’t BrandPunt. 
Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waar je samen met 
anderen werkt aan jouw eigen naaiproject(je). Je krijgt geen 
naailes, maar wel de mogelijkheid om in een gezellige sfeer 
van elkaar te leren en elkaar te inspireren. De Naaiclub is 
voor beginners en gevorderden (m/v) die graag creatief 
bezig zijn met lapjes stof en deze hobby graag met ande-
ren willen delen. Je hoeft dus niet goed te kunnen naaien 
om mee te doen. De bijeenkomsten zijn één keer per twee 
weken, wisselend op dinsdagavond (19.30 tot 22.00 uur) 
en zaterdagochtend (09.30 tot 12.00 uur). Zie voor meer 
informatie, kosten en voor alle data: http://naaiclubbran-
devoort.blogspot.nl/.

Zaterdag 4 oktober - Can’t Touch This! Video Classic 
Dance Party
Op zaterdag 4 oktober is er weer een Video Classic Dance 
Party in ‘t BrandPunt. Na het succes van 19 april, is er weer 
een dansfeest. Deze keer met muziek uit de jaren ‘70, ‘80 
en een vleugje jaren ‘60. Uiteraard met videoclips en een 
nog grotere verlichte dansvloer. Ga uit je dak op de Rolling 
Stones, Michael Jackson, The Animals en noem maar op. 
De zaal is open vanaf 20.30 uur. Eindtijd is 1.00 uur. Toe-
gang vanaf achttien jaar. Voorverkoop is op 4 september 
maximaal vier kaarten per persoon. Een kaartje kost €10,-.

Woensdag 8 oktober - Modeshow Boutique4more
Woensdag 8 oktober organiseert Boutique4More om 20.00 
uur een modeshow in ‘t BrandPunt. Vanaf 19.30 uur wor-

den bezoekers verwelkomd met een drankje en een hapje. 
Om 20.00 uur start het programma. Er is tevens live mu-
ziek. Ter afsluiting is er voor iedereen een leuk aandenken 
aan deze gezellige avond. Toegangsbewijzen (€5,-) zijn 
verkrijgbaar bij: Boutique4More, De Plaetse 165 en Catalini 
Calzature, Anjerstraat 3. Ook een passion for fashion? Mis 
het niet!

Zondag 26 oktober -Trybuut
TRYBUUT, voor de tweede keer! Vanaf 14.00 uur gaan ton-
praters uit heel Nederland hun komische hersenspinsels 
testen op het publiek. Elke tonprater krijgt exact vijftien 
minuten de tijd om met zijn of haar buut het publiek te 
overtuigen. Het publiek kan de tonprater schriftelijk mee-
geven wat hij of zij ervan vond.
Een hilarisch middag- en avondprogramma waarin, in elk 
deel, zeven tonpraters hun zegje doen. Voor deze mid-
dag of avond betaal je €2,-. Het entreebewijs is meteen 
de munt voor het pauzedrankje, zodat de middag op zich 
eigenlijk gratis is. 
Tussen het middag- en avondprogramma is het mogelijk 
om wat te eten.
Voorverkoop tegen contante betaling op donderdag 2 ok-
tober tussen 19.00 en 20.00 uur in ‘t BrandPunt. Na 2 ok-
tober kunt u, zolang de voorraad strekt, kaarten kopen aan 
de bar van ’t BrandPunt, bij Kapsalon De Veste of Schoon-
heidssalon De Blauwe Reiger.

Wat er te gebeuren staat 
Zondag 9 november - tweedehands speelgoed- en twee-
dehands kinderkledingbeurs 
Zondag 9 november - Kartjesmert in ’t BrandPunt (nieuw!)
Zondag 23 november -‘t EetPunt
Dinsdag 25 november - Liederentafel 

Begin dit jaar zijn er drie zeer nuttige bijeenkomsten ge-
weest waarbij Brandevoorters in samenwerking met di-
verse professionals het WijkActiePlan (WAP) hebben op-
gesteld voor de periode 2014-2016. Met dit plan geven 
bewoners aan wat ze zelf graag willen aanpakken en 
veranderen, dan wel verbeteren in de wijk. De gemeente 
Helmond en professionals bieden daarbij hulp en steun. 
Als gevolg van het aantreden van een nieuw college van 
B&W, heeft het iets langer geduurd dan gepland, maar nu 
is toch eindelijk het moment aangebroken om de inzet 
van de wijkbewoners te belonen met het ondertekenen 

van het WAP door de verantwoordelijke wethouder(s) en 
de Wijkraad. 

Het WAP wordt formeel vastgesteld en ondertekend tij-
dens een bijzondere bijeenkomst van de Brede Wijkraad op 
dinsdag 28 oktober om 19.30 uur in ’t BrandPunt. Het is fijn 
als ook vele wijkbewoners hierbij aanwezig zijn. U bent dan 
ook allen van harte uitgenodigd bij dit feestelijke moment 
aanwezig te zijn. Tegelijk wordt aanvullende informatie ge-
geven en zal een vertegenwoordiger van de gemeente ons 
informeren over allerlei ontwikkelingen in Brandevoort.

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Holke Flapper
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VOOR HAAR

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

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

COMFORTABELE NAJAARSMODE

KOM GENIETEN  VAN
DE ALLERMOOISTE

NAJAARSMODE!

MODE IN MIERLO 

"VOOR HAAR' 

1600M2 MODE MET 

140 VERSCHILLENDE 

MERKEN

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

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

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

STOERE MANNENMODE IN MIERLO



9

De gemeente heeft dit jaar wederom een zogenaamd im-
pulsbudget beschikbaar gesteld. Het bestuur van de Wijk-
raad heeft van de gemeente mandaat gekregen om hieruit 
subsidies toe te kennen. Het budget is bedoeld ter een-
malige ondersteuning van nieuwe initiatieven. Vandaar de 
naam impulsbudget.
Het impulsbudget is bedoeld om zulke nieuwe initiatieven 
te stimuleren. De bijdrage zal ook nooit de gehele start 
kunnen financieren. Daarom is het belangrijk om ook an-
dere geldschieters (Brandevoort in Actie, Rabobank, spon-
sors et cetera) te betrekken. Op die manier ontstaat zo-

genaamde cofinanciering. De Wijkraad nodigt iedereen uit 
om plannen in te dienen. Het is wel belangrijk dat bij de 
aanvraag een goede begroting wordt ingediend. Hieruit 
moet duidelijk worden welk deel van de start door de sub-
sidie wordt gedekt en welk deel door anderen. Hebt u nog 
vragen of wilt u meer uitleg? Loop gerust eens binnen op 
het inloopspreekuur van de Wijkraad, elke even week van 
19.30 tot 20.00 uur. Kijk hiervoor in onze agenda op de site. 
Wilt u aanspraak maken op het impulsbudget? Dan kunt 
u het aanvraagformulier downloaden op onze website 
www.wijkraad.brandevoort.org. 

Heeft u een goed plan 
voor onze wijk?

Nadat alle kinderen naar huis waren, begonnen de be-
drijfshulpverleners van Spring en OBS Brandevoort, samen 
met de brandweer Helmond met de grote oefening. Voor 
alle BHV’ers was het dit keer extra spannend. Het oefenen 
met elkaar als team gaat altijd heel goed, maar nu waren 
er ook ‘slachtoffers’ in het spel!

Na de brandmelding waren de bedrijfshulpverleners bin-
nen één minuut met alle kinderen op de verzamelplek, in 
afwachting van de brandweer. Omdat het een oefening 
was, waren er meerdere slachtoffers ‘verstopt’ in het hele 
pand en was de helft van het pand helemaal onder de rook 
gezet. Daar waar de bedrijfshulpverleners bij de slachtof-
fers konden komen, werden ze nog voordat de brandweer 
gearriveerd was, naar buiten gebracht. Daar werd meteen 
eerste hulp verleend.

De brandweer rukte met groot materiaal uit, namelijk drie 
spuitwagens, een ladderwagen en twee personenbusjes. 
Verder waren politie en GOR aanwezig om de bedrijfshulp-
verleners en de brandweer hun werk te laten doen. De sa-
menwerking tussen de verschillende partijen verliep goed. 
Aangezien de Spring-medewerkers kinder-EHBO hebben, 
konden ze direct eerste hulp verlenen aan de kinderen die 
door de brandweer uit het pand werden gehaald. Toen een 
‘kind’ uit het raam van de eerste verdieping wilde springen, 
werd deze door een medewerkster gekalmeerd zodat de 
brandweer erin slaagde om het kind met de ladderwagen 
van de verdieping te halen. De coördinatie van de oefening 
was in handen van de bevelvoerder van de brandweer en 
de BHV-functionaris van Spring. We kijken terug op een 
succesvolle oefening en hopen uiteraard dat het altijd bij 
oefenen blijft!

Grote brandoefening
Vestein en OBS Brandevoort

De veiligheid van kinderen staat in de kinderopvang altijd voorop. Bij Spring zijn 
meer dan 500 medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener met kinder-EHBO. 
Ook oefenen we minimaal twee keer per jaar een ontruiming om er zeker van te zijn 
dat iedereen weet hoe te handelen in geval van een calamiteit. Op maandagavond 
2 juni vond een grootschalige oefening plaats bij Vestein en OBS Brandevoort.
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Arkweg 3%17 | 5731 PD Mierlo | TW 0492 % 67 88 80 | info@debrugactiveWnl | wwwWdebrugactiveWnl

Flinke korting op je sportlidmaatschapu

2%jarig lidmaatschap eerste 3 maanden 50v kortingu

1%jarig lidmaatschap eerste 2 maanden 50v kortingu

Word lid in september en grijp je kans met deze unieke kortingenu

Actieverlengd tot
12 oktoberu

50v 

kortingu
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De Kindervakantieweek ligt al weer even achter ons, maar 
vergeten zijn we hem nog niet. Wat was het een prachtig 
begin van de zomervakantie! Op maandag 14 juli stonden 
er meer dan 1000 kinderen en een paar honderd begelei-
ders en andere vrijwilligers op het Palladium voor de aftrap 
van alweer de zesde editie van de KVW Brandevoort. Dit 
jaar met het thema Superhelden, onder aanvoering van 
onze eigen Superhelden in opleiding Gunter en Helga. We 
hebben met z’n allen genoten van de spellen en creatieve 
opdrachten, de bosdag, de sportdag op het Sportpark, het 
Midzomeravondfeest en natuurlijk het uitstapje naar Dip-
pie Doe en Billy Bird Park Hemelrijk. 
Het gaat te ver om iedereen persoonlijk te bedanken, maar 
aan iedereen die op wat voor manier dan ook een steen-
tje heeft bijgedragen: SUPER bedankt! Zonder de inzet van 
alle ouders, jeugdvrijwilligers, sjouwers, opbouwers, friet-
scheppers en andere helpende handen is de organisatie 
van de KVW Brandevoort niet mogelijk. We hopen ook het 

komende jaar weer een beroep op jullie te mogen doen.
Wil je nog nagenieten van de Kindervakantieweek of aan 
opa en oma laten zien wat we eigenlijk allemaal hebben 
gedaan? Dat kan! Gedurende de week is de Razende Re-
porter, gewapend met camera en microfoon, op pad ge-
weest om de KVW op beeld vast te leggen. Alle filmpjes, 
ook die van achter de schermen en de serie Op bezoek 
bij… Mientje, zijn nog steeds terug te kijken op YouTube. 
Op onze website www.kvwbrandevoort.nl staat een link. 
Natuurlijk vind je daar ook alle foto’s die tijdens de week 
zijn gemaakt.
Kijken we ook al vooruit? Natuurlijk! Achter de schermen 
wordt al hard gewerkt aan de zevende editie van de Kin-
dervakantieweek. Die start op maandag 20 juli en heeft als 
thema Circus Brandevoort. 
Heb jij zin om mee te helpen in de organisatie? 
Neem dan contact met ons op via Richard Waldt:
voorzitter@kvwbrandevoort.nl.

Kindervakantieweek 
Brandevoort was SUPER!

tekst: Marloes Kuyten / foto: Lot van Weert
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Gerard Pas is geboren op 29 juli 1962 in Eindhoven. Zijn 
vader werkte eerst bij DAF en later als portier bij het Park-
theater Eindhoven. Zijn moeder werkt, naast de zorg voor 
het gezin, bij DAF als directiesecretaresse.
Gerard gaat in zijn geboortestad naar de basisschool en 
daarna naar de (toenmalige) Aloysius mavo aan de Don 
Boscostraat. Hij weet op dat moment niet wat hij in de toe-
komst wil gaan doen.
Hij komt uit een familie van ondernemers (onder andere 
zijn opa) die voor zichzelf werken. Dit trekt hem, evenals 
technische zaken wel aan. Daarom kiest hij vervolgens 
voor de LTS (C-Autotechniek) en hij rondt deze opleiding af 
met een diploma.
In 1982 moet hij eerst zijn dienstplicht vervullen en komt 
terecht op legerplaats Oirschot. Na veertien maanden 
heeft hij deze taak vervuld. Het bevalt hem hier zo goed dat 
hij als technisch specialist voor vijf jaar bijtekent. Als deze 
periode ten einde loopt, wordt hij door Defensie in de ge-
legenheid gesteld een opleiding te gaan doen in het kader 
van zijn toekomstige loopbaan in de burgermaatschappij. 
Hij besluit de opleiding vakbekwaamheid beroepsgoede-
renvervoer te gaan volgen die hij afrondt met een diploma. 
In 1982 leert hij zijn echtgenote Margot Konings kennen 
in de Eindhovense wijk Genderbeemd waar het gezin Pas 
op dat moment woont. Hij weet zich zelfs nog de exacte 
plaats te herinneren, namelijk aan de Oudaen. Het is liefde 
op het eerste gezicht. 
Omdat Margot dan nog veel te jong is, blijft het zo’n drie 
jaar bij verkering. In Geldrop kunnen ze een flat krijgen en 
gaan daar samenwonen. In 1989 stappen ze in het huwe-
lijksbootje.

Krantendistributie
Na de jaren bij de krijgsmacht begint hij in 1989 voor zich-
zelf vanuit zijn woonplaats Geldrop in de vervoersbran-
che. Zijn bedrijf distribueert de nachtedities van kranten in 
Eindhoven en omgeving. Daarna gaat hij, inmiddels met ei-
gen vrachtwagen, vervoeren voor de firma Stork en neemt 
hij zijn eerste personeelsleden aan. 
Margot en Gerard krijgen in 1990 hun eerste kind, zoon 
Martin, in 1992 gevolgd door de geboorte van zoon Melvin. 
In 1994 verhuist het gezin naar het centrum van Mierlo.
Intussen groeit het bedrijf gestaag en in 2003 heeft Gerard 
vijftien man personeel en twaalf auto’s. Hij beschikt over 
een goed klantenbestand en zijn bedrijf zet het vervoer en 
de verspreiding van de gratis krant Metro voor Zuid-Neder-
land op. Deze laatst genoemde werkzaamheden genere-
ren tachtig procent van de omzet van zijn bedrijf. 
Maar dan worden er door de opdrachtgevers interim ma-

nagers aangesteld om te herstructureren en deze vinden 
een bedrijf dat goedkoper werkt. Het bedrijf van Gerard 
wordt van de ene op de andere dag aan de kant gezet. Dit 
resulteert tenslotte in een faillissement.
Dit is niet allen voor zijn bedrijf destructief maar ook pri-
vé moet hij die grote klap verwerken. Hij heeft wel enige 
maanden nodig om dit alles een plaatsje te geven. 
Na het beëindigen van het transportbedrijf verhuist het 
gezin naar een nieuwe plek: Brandevoort, omdat de mooie 
leefomgeving hen wel aantrekt. 

Een nieuwe start
Na de moeilijke periode na de beëindiging van zijn bedrijf 
pakt hij de draad weer op en gaat hij weer aan het werk in 
Leender-Strijp. Hij gaat als groom in dienst bij bekende rui-
ters; dit is algehele verzorging in de paardenbranche. Dit 
werk doet hij met veel plezier tot 2011 en omdat het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan, begint hij toch weer zijn ei-
gen onderneming. Hij vangt vanuit de omgeving geluiden 
op dat er behoefte bestaat aan goed en gedegen taxiver-
voer. Omdat hij zowel het diploma beroepsgoederenver-
voer als een diploma taximodule heeft, besluit hij in deze 
branche te starten. Hij begint zijn nieuwe bedrijf onder de 
naam Taxicentrale Brandevoort. Hij vervoert zowel op za-
kelijk gebied als particulier, maar doet ook algemeen ver-
voer zoals de airport service (vervoer naar verschillende 
luchthavens als onder andere Schiphol, Düsseldorf, Brus-
sel). Het bedrijf bedient op dit moment ongeveer veertig 
procent van het horecavervoer in Helmond en omstreken. 
Taxicentrale Brandevoort is te bereiken via de website: 
www.taxicentralebrandevoort.nl en via telefoonnummer 
78 11 22 (dag en nacht bereikbaar).
Gerard bouwt gestaag verder aan de uitbreiding van zijn 
bedrijf. Ondanks de recessie heeft hij op dit moment de 
beschikking over drie taxi’s van een recent bouwjaar. Bo-
vendien zijn, zowel zijn echtgenote als zijn oudste zoon 
werkzaam in het bedrijf en heeft Taxicentrale Brandevoort 
een betrouwbare klank in een booming markt.

Voor de toekomst wil Gerard in Helmond een prominente 
rol spelen in het taxivervoer. Begin volgend jaar gaan zij 
werken aan het verkrijgen van het keurmerk taxi. Dit houdt 
onder andere in dat ze moeten voldoen aan kwaliteitsei-
sen met betrekking tot auto’s, personeel, administratie, 
enzovoort. Hiermee wordt het werken met andere grote 
vervoersbedrijven nog makkelijker.
Het gezin vind het mooi wonen in Brandevoort en vooral 
de ontwikkeling van de wijk in al zijn aspecten vinden zij 
heel leuk.

Taxicentrale Brandevoort
tekst: Marga Dobma / foto: Rianne van Lierop
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Omdat iedereen                      anders is...

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

Frits & Lieke

Dag en nacht bereikbaar

Ook als u verzekerd bent 
kunt u voor ons kiezen

Allerzielen
Allerzielen is een dag om overledenen 
te gedenken.

Daarom plaatsen wij op 1 november in 
het  Eindhovens Dagblad een lijst met 
namen van mensen die nooit vergeten 
mogen worden.

Geef de naam, die u in die advertentie 
vermeld wilt hebben, vóór 17 oktober 
op bij uitvaart@spierings.com, 
o.v.v. ‘Allerzielen’.

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

78.11.22
www.taxicentralebrandevoort.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
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Tijdens de bijeenkomst in juni is uitvoerig van gedachten 
gewisseld over de lopende ontwikkelingen rondom de 
zorg, de overheveling van taken van het Rijk naar de ge-
meentes en de wijze hoe dit in Helmond concreet wordt 
ingevuld. Aangezien nog niet duidelijk is wat er van de ge-
meentes wordt verwacht, welke taken exact hen worden 
toebedeeld en welke budgetten daarbij beschikbaar wor-
den gesteld, moeten ook wij nog wachten op antwoorden. 
Daarbij komt dat er zoveel over deze onderwerpen wordt 
geschreven en dat de materie vaak zo gecompliceerd is 
dat een gewoon mens dit nauwelijks kan bevatten.
Om die reden is er aan onder andere de KBO ondersteu-
ning en advies gevraagd. Ook de Seniorenraad en oude-
renbonden dienen hierbij een belangrijke informatierol te 
vervullen. 

Het is bekend dat diverse gemeentes al op de nog te ne-
men beslissingen vooruit lopen. Ons advies is om zich bij 
een bespreking van een zorgtraject door een derde te laten 
bijstaan, dit kan een bekende of familielid zijn of een VOA 
(vrijwillige ouderenadviseur). Wie wordt geacht als VOA op 
te treden, met welke kennis worden deze mensen uitgerust 
en welke status hebben zij in het besluitvormingsproces?
Er zal op aangedrongen moeten worden dat de gemeente 
haar medewerking verleent aan deze bijstand door een 
derde. In Helmond is het zorgtraject, de WMO, het oude-
ren- en armoedebeleid onderdeel van de portefeuille van 
wethouder Natalie van der Zanden (SP). Het convent zal 
wanneer er meer duidelijkheid is, vragen om meer infor-
matie. Ook nemen we contact op met de Seniorenraad in 
Helmond. 

Bij deze bijeenkomst was het CDA uitgenodigd om te be-
spreken op welke wijze deze partij de belangen van de se-

nioren wil behartigen. Door omstandigheden is dit gesprek 
verzet naar een komende bijeenkomst. Dit valt binnen het 
plan om met alle politieke partijen in Helmond van gedach-
ten te wisselen over zaken die voor senioren van belang 
zijn.
Er zijn plannen om het centrum van De Veste levendiger te 
maken en de winkelleegstand tegen te gaan. Interessant 
is te weten welke zaken, diensten en producten senioren 
op het gebied van het winkelaanbod nog aangevuld zou-
den willen zien. Ideeën hierover kunnen worden gemeld 
aan het seniorenconvent: seniorenconvent@brandevoort.
org of schriftelijk p/a Wijkhuis ’t BrandPunt, Biezenlaan 29 
5708 ZD Helmond.

In de maand juni was de opening van de buurttuin en de 
bijenstal. In beide gevallen was er goede belangstelling. Bij 
de buurttuin is nog steeds ruimte voor meer vrijwilligers. 
Senioren die het leuk vinden met de natuur bezig te zijn 
en eigen groenten te kweken kunnen zich aanmelden via 
info@buurttuinbrandevoort.nl of op de tuin. Meer informa-
tie is te vinden op http://www.buurttuinbrandevoort.nl/.
Er wordt momenteel een onderzoekje gedaan naar de mo-
gelijkheid passende boekenkasten in het wijkhuis te plaat-
sen waar mensen hun overtollige boeken in kunnen zet-
ten die vervolgens door anderen kunnen worden gelezen. 
De hobbyclub is op dit moment, in samenwerking met de 
Wijkraad, bezig passende ruimte te vinden.
Het onderwerp buurtpreventie is ook uitvoerig besproken. 
Er zijn plannen om in De Veste een buurtpreventieteam op 
te starten. Dit is uiteraard niet beperkt tot senioren. We 
zullen binnenkort een uitnodiging doen uitgaan om de be-
langstelling te peilen en bij voldoende interesse deze zaak 
op te starten. Wie hierover meer wil weten of zich aan wil 
melden, kan dit bij het seniorenconvent kenbaar maken.

Van het seniorenconvent
tekst: Holke Flapper

KBO
Jaarfeest in de Geseldonk
Dinsdag 21 oktober 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur
Een gezellige middag voor de leden met een optreden van 
De Peelhazen. Je kunt luisteren naar cabareteske teksten 
en liedjes. Er is een loterij en je krijgt koffie en een con-
sumptie aangeboden.

Consumentenbeurs in de Geseldonk
31 oktober tot en met 2 november
Deze beurs wordt georganiseerd door de OVMH. KBO-St. 
Lucia zal hier vertegenwoordigd zijn met een stand. De 

beurs begint vrijdagavond; op zaterdag en zondag kun je 
de hele dag terecht. Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
een kijkje te komen nemen. 

Gezellige middag voor de 80+ leden in de Geseldonk
Donderdag 13 november 13.30 tot ongeveer 16.30 uur
De leden van 80 jaar en ouder worden uitgenodigd voor 
een gezellige middag. Er is een leuke activiteit waaraan ie-
dereen kan meedoen. Er wordt voor koffie met iets lekkers 
gezorgd en u krijgt een consumptie aangeboden. Als het 
geluk met u is, valt er ook nog iets te winnen bij de loterij.
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Restaurantmaand
bij De Raymaert

De hele maand oktober
    Drie-gangen keuzemenu 

   voor maar € 29,50 !

www.restaurantderaymaert.nl

Mierloseweg 130
Helmond

Reserveren? Bel
(0492) 54 18 18 
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Wat houdt de dag in
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 voet-
jes verwend bij de pedicure. Tijd voor de lunch. Na de lunch 
een goed maar luchtig gesprek met diepgang, waarbij hu-
mor, bewustzijn en gezelligheid centraal staan.
Daarna naar de kapsalon waar de dame wordt geknipt, ge-
kapt 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 ontspan-
ningsmassage of Reikibehandeling en een bon voor een 
gemberpakking; verwarmend en ontgiftend.
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.

Brandevoorter initiatief
Alles zoals genoemd wordt door Brandevoorter onder-
nemers geschonken. Dus kent u iemand in uw omgeving;  

buurvrouw, zus, nicht, moeder, of oma uit 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. De eerstvol-
gende Brandnewoman-dag zal plaatsvinden op vrijdag  
7 november. Opgeven kan tot en met dinsdag 27 oktober.
Van de aangever/geefster wordt verwacht dat hij/zij de 
Brandnewoman ’s ochtends om 9.30 uur brengt en ’s mid-
dags vanaf 16.00 uur weer aanwezig is om de Brandnewo-
man te adviseren bij het uitzoeken van een nieuwe outfit 
en daarna gezamenlijk te dineren.

Opgeven kan schriftelijk via het volgende e-mailadres: 
boutique4more@live.nl, of een briefje naar Boutique-
4more, De Plaetse 165, 5708 ZK Helmond.

Deze betrokken ondernemers staan garant voor een fan-
tastische verwendag!
Bistro Ter Plaetse, Boutique4more, Cafetaria Brandevoort, Catalini Cal-

zature, 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 Natuur-

geneeskundige Therapie.

Verwendag
voor wie wel een oppepper kan gebruiken

Een groep Brandevoorter ondernemers organiseert in de maand november op-
nieuw het initiatief Brandnewoman. Het is bedoeld voor vrouwen die niet aan zich-
zelf toekomen, door wat voor omstandigheden dan ook, vrouwen die altijd voor een 
ander klaar staan, 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 en u kunt hiervoor een kandidate opgeven.

Op dinsdag 30 september wordt weer gestart met een 
nieuw seizoen van samen zingen in ‘t BrandPunt. Geen 
teksten lezen uit een boekje, maar in een gezellige sfeer 
meezingen met de uitvoerend artiest. De tekst wordt di-
rect in grote letters geprojecteerd op de wand en loopt au-
tomatisch mee tijdens de uitvoering van het lied. Dit kan 
allemaal omdat de muziek en de tekst aan elkaar gekop-
peld zijn via een PowerPointprogramma. 
Dus als je een gezellige meezingavond wil beleven met 
toppers als Andre Hazes, Guus Meeuwis, Wim Sonneveld, 
Marco Borsato en anderen, kom dan om 20.00 uur naar 

‘t BrandPunt. Zing mee met Brabant, De glimlach van 
een kind, Costa del Sol, De Vlieger, Dromen zijn bedrog en 
een zestigtal andere liedjes. Op de laatste dinsdag van de 
maand is de liederentafel. Dit keer 30 september.
Door omstandigheden kan in oktober en december de lie-
derentafel niet op de laatste dinsdag van de maand plaats-
vinden. Ter informatie volgen hieronder de data voor het 
komende seizoen: 30 september, 21 oktober, 25 november, 
16 december, kerstspecial, 27 januari, 24 februari, 31 maart, 
28 april, 26 mei en 30 juni. Meer informatie aan de bar in 
‘t BrandPunt of bij Wil Fabrie, 06 543 750 39.

Liederentafel
tekst: Wil Fabrie
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Brandoween en de

Zaterdag 1 november 2014
Halloween in Brandevoort

www.halloween.brandevoort.org

Halloween Kids party

Griezel hour

Lampionoptocht

Halloween Afterparty

facebook.com/brandoween.nl @brandoween

Mysterieuze

            Monniken
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Brandoween
en de Mysterieuze Monniken

tekst: Marc Dekkers

Enkele maanden geleden werd de Halloweencommissie 
benaderd door omwonenden van een school. ’s Nachts 
zouden er monniken gezien worden buiten het gebouw. 
Degene die deze monniken meerdere malen gezien had, 
gaf aan dat het leek alsof ze iets aan het zoeken waren. De 
Halloweencommissie is in haar archief gedoken en heeft 
ontdekt dat er wellicht heel vroeger een klooster op de 
plek heeft gestaan waar de school is gebouwd. De geesten 
van de begraven monniken zijn uit hun eeuwige slaap ont-
waakt en dwalen nu rond in Brandevoort op zoek naar de 
klok die hen bijeen kan brengen. Aan de kinderen in Bran-
devoort wordt gevraagd om op 1 november tijdens de lam-
pionoptocht op zoek te gaan naar klokken. Misschien dat 
hier dan die ene klok bij zit die, als hij geluid wordt, ervoor 
zorgt dat de monniken teruggaan naar de plek waar ze 
vandaan komen en hun eeuwige rust hervatten. De Hallo-
weencommissie en de omwonenden van de school zouden 
de kinderen van Brandevoort daarvoor heel dankbaar zijn. 

Knutselparty en Griezel Hour
Brandoween begint traditioneel met een KnutselParty. 
Kinderen kunnen pompoen uithollen, kleuren, worden ge-
schminkt, een lantaarn maken en nog veel meer. Circa 150 
kinderen kunnen hieraan deelnemen. Deelname kost €5,- 
per kind en gaat op basis van inschrijven. Let op: vol is vol. 
Vanaf 17.00 uur kan iedereen zich verzamelen bij de Bran-
devoortse Hoeve voor het Griezel Hour en zich voorberei-
den op de grote Lampionoptocht. Tijdens Griezel Hour is 
er live entertainment en live muziek. Het is fantastisch om 
te zien hoeveel kinderen en volwassen ieder jaar verkleed 
naar de Hoeve komen. 

Lampionoptocht
Om 18.00 uur start de Lampionoptocht. Vorig jaar namen 
2500 kinderen en volwassenen deel aan de optocht. De 
tocht gaat door de versierde straten en pleinen en is circa 
vijf kilometer lang. Veel bewoners langs de route toveren 
hun huizen en pleinen om in Halloweenstijl. Met span-

nende gedaanten, rook, licht, enge geluiden, lekkernijen 
en nog veel meer. Kinderen kunnen zich vooraf inschrijven 
(kosten €2,50) voor de lampionoptocht en het Monniken 
Mysterie en ontvangen dan een verrassing en iets te drin-
ken bij terugkomst. Wanneer het Monniken Mysterie juist 
wordt ontrafeld maken ze kans op mooie prijzen. Daar-
naast gaat de organisatie zoals altijd weer op zoek naar de 
mooist verklede kinderen en volwassenen. 
De lampionoptocht eindigt ook weer in de Hoeve. Van 20.15 
tot en met 21.00 uur vindt daar de Halloween Afterparty 
plaats met live muziek en de prijsuitreiking van de mooist 
versierde verklede figuur. 

Programmaoverzicht
Het programma in het kort:
15.30 uur Halloween Kids KuntselParty (vol is vol)
Kosten: € 5,- per kind (op basis van voorinschrijving en on-
der begeleiding van een ouder)

17.00 uur Griezel Hour, gratis

18.00 uur Lampionoptocht en Ontrafel het Monniken mys-
terie. Kosten: €2,50 per kind (op basis van voorinschrijving)

20.15 tot 21.00 uur Halloween Afterparty

Inschrijven
Inschrijven voor de KnutselParty* en de Lampionoptocht 
kan op:
- 11 oktober van 9.30 tot 12.00 uur: ’t BrandPunt
- 7 oktober tot en met 28 oktober: Brandevoortse Hoeve  
 (tijdens openingstijden)
 * zolang de voorraad strekt

Meer informatie over Brandoween, de route van de Lampi-
onoptocht enzovoort is te vinden op www.halloween.bran-
devoort.org. Ook kun je Brandoween volgen op Facebook.
com/Brandoween.nl en Twitter @Brandoween. 

Op 1 november viert Brandevoort Halloween. Huizen, straten en pleinen worden 
omgetoverd in halloween stijl zodat onze wijk weer oprecht voor een dag Bran-
doween de spookstad van Brabant genoemd kan worden. Dit jaar draagt Bran-
doween het thema Mysterieuze Monniken.
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De wereldzaak die je kent

OP UW TIJD BEZORGDEN GEÏNSTALLEERD

DESKUNDIGADVIES

PERSOONLIJKEOPLOSSINGEN

MAKKELIJKOMRUILEN

PROBLEMEN SNELVERHOLPEN

De 5
punten van 
verschil!

DE BESTE 
DIENST-

VERLENER
Zie de

Consumentengids

november 2010

0733_Philips_Senso-NFM_Foldervisual_Met_Afbeelding.indd   211-10-10   09:46

Dit is de nummer 1
van Nederland

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

AEG WARMTEPOMP DROGER AEG WASAUTOMAAT

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

L88689
 
Capaciteit 1 tot 8 Kg
Centrifuge: 1600 Toeren
Protex trommel voor 
bescherming van het 
wasgoed
Waterbeveiliging

T76389
 
Super energiezuinig
Capaciteit 1 tot 8 Kg
Energieklasse A+
Protex trommel voor 
bescherming van het wasgoed

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

VAN 799,-
VOOR

599,-

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

VAN 999,-
VOOR

799,-

Er is een verf voor buiten die alle andere 
overtreft: Sigma S2U Allure Gloss. Als u deze 
verf kiest voor uw buitenschilderwerk, bent u 
voor jáááááren klaar.  En als u Sigma S2U Allure 
Gloss volgens het Sigma verfsysteem aanbrengt 
én onderhoudt, is de buitenboel zelfs voor 
10 jaar schildervrij. Hoe fantastisch is dát? Onze 
verfadviseurs vertellen u er alles over.

* Mits  toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven ver fsysteem. Vraag bi j  ons verkooppunt naar de voor waarden.

NIEUW!
Nu 10 jaar schildervrij.*

MIERLOSEWEG 86 | WWW.DRIESSENHELMOND.NL
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Imke Bijnen werkt reeds anderhalf jaar in deze praktijk. 
Hiervoor heeft ze veel ervaring opgedaan in andere ver-
loskundigenpraktijken. Ze is sinds vier jaar verloskundige 
en sinds drie en een half jaar echoscopiste. Werken in 
Helmond is een mooie uitdaging dicht bij huis. De samen-
werking met Leen en andere verloskundige hulpverleners 
in de regio verliepen zo vlot dat het als vanzelfsprekend 
voelde om deze samenwerking voor te zetten. Naar eigen 
zeggen, weten Imke en Leen elkaar blindelings te vinden 
en is de samenwerking enorm bevredigend. 

Leen van Leuken, geboren in België, heeft net als Imke haar 
roeping gevonden in de verloskunde. Ze is getrouwd met 
Marcel van Leuken en mama van Pepijn, Jopke en Lotje.
Leen is afgestudeerd in België en heeft haar ervaring op-
gedaan in het Elkerliek Ziekenhuis. Ze is reeds dertien jaar 
verloskundige en sinds zeven jaar echoscopiste. 

De twee verloskundigen hebben beiden de opleiding tot 
echoscopiste gedaan. Hierdoor kunnen bijna alle echo’s 
in de eigen praktijk plaatsvinden. Hierin onderscheiden 
ze zich van andere verloskundigenpraktijken in de regio. 
Daarnaast bieden zij kinderwensspreekuur aan. De praktijk 
heeft spreekuur op afspraak en zijn telefonisch bereikbaar 
voor vragen of het maken van een afspraak van maandag 
tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor ver-
loskundige zorg staan ze vierentwintig uur per dag, zeven 
dagen in de week voor de zwangeren en kraamvrouwen 
klaar.
Doordat de praktijk uit twee verloskundigen en één assi-
stente bestaat, leert iedere zwangere de dames goed ken-
nen. Dit vinden Imke en Leen een groot voorrecht. Zo kun-
nen ze met iedere zwangere in de praktijk een persoonlijke 
band kunnen opbouwen. Samen proberen Imke, Leen en 
Marloes om zoveel mogelijk zorg op maat aan te bieden. 
Daarmee willen ze zich in de regio onderscheiden.

Nieuwsgierig naar deze persoonlijke, kleinschalige jonge 
praktijk met passie voor het vak? Neem dan een kijkje op 
hun website www.verloskundigennieuwleven.nl. Je kunt ze 
ook volgen op Facebook en Twitter.

Nieuw Leven

Zoals u in de vorige editie van de BC heeft kunnen lezen, is er binnen Verloskun-
digenpraktijk Brandevoort het nodige veranderd! Imke Bijnen en Leen van Leuken 
maken samen een frisse herstart. Dit doen de verloskundigen samen met praktij-
kassistente Marloes Staassen. Om de frisse herstart te benadrukken is gekozen 
voor een nieuwe naam: Verloskundigen Praktijk Nieuw Leven. De praktijk biedt niet 
alleen zorg voor Brandevoort, maar ook voor alle andere wijken in Helmond en de 
gemeente Mierlo.
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paviljoendewarande.com

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

restaurantdesteenoven.nl
LEKKERETENINHELMOND.NL | TROUWENINHELMOND.NL

HET ‘STEENTJES’ MENU
Gerechten bestellen van

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

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

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

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

het ‘Warandelingetjes’ menu

Zoveel gangen nuttigen als u wenst, nog een gerechtje geen probleem. En nog één, en nog één... U bent van harte welkom.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BenB  40 jaar aanbieding 30%  Brandevoorter 173 x 63 © Gazet.pdf   1   26-8-2014   18:22:16

Vraag een gratis proe� es aan 

en kijk voor meer informatie 

op www.atmayoga.nl

Atma yoga
“the power within”

Yoga in ‘t Brandpunt, Brandevoort
Power yoga en nu ook 
easy � ow yoga
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Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van Pilates. 
Maar wat is Pilates nu eigenlijk? Het is een bewegingssy-
steem dat erop gericht is het hele lichaam te stretchen, 
versterken en te balanceren. Controle en precisie zijn van 
toepassing op elke beweging, waarbij gewerkt wordt van-
uit het Powerhouse (buik/onderrug- , bil- en dijbeenspie-
ren), ondersteund door een juist ademhalingspatroon. Om 
elke oefening goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk 
dat ook de mind gecentreerd en geconcentreerd is. Uit-
eindelijk ontstaat er een complete workout waarbij de ene 
oefening in de ander overvloeit, flow genaamd. Pilates 
bestaat uit veel verschillende oefeningen, weinig herhalin-
gen, zodat het hele lichaam getraind wordt. Het heeft een 
positieve uitwerking op zowel lichaam als geest. Pilates is 
anders dan sporten. Bewegen is wat we de hele dag doen. 
Daarom is het belangrijk dat je je bewust wordt van je hou-

ding tijdens het staan, lopen en zitten.
Het is niet genoeg om te zeggen: beweeg meer, het is 
noodzakelijk om beter en meer te bewegen. Pilates geeft 
een betere lichaamshouding en balans, krachtige spieren 
en grotere flexibiliteit, een diepe gezonde ademhaling en 
meer energie. Pilates verbetert je wilskracht en vermindert 
stress, geeft je zelfvertrouwen en discipline. Pilates pas je 
toe in het dagelijks leven.
Pilates is in principe voor iedereen, voor jong en oud, voor 
mensen in topconditie of juist herstellende van blessures 
of lichamelijke klachten (denk aan: schouder-, nek- en rug-
klachten). Het is een uitgebalanceerde methode die kan 
worden aangepast aan iemands gesteldheid. Maar Pilates 
is ook leuk om te doen, een uitdaging!
Al met al genoeg reden om nu te starten met Pilates.

Oktober is het feestmaand voor B&B Tegels en Sanitair. 
Het familiebedrijf viert haar veertig jarig bestaan! Het be-
drijf is in 1974 opgericht door vader Van den Boogaard en 
zijn compagnon Jan van Berkel. “Met zijn tweeën zijn zij 
een tegelzettersbedrijf begonnen, ”vertelt Ingrid (dochter 
van Van den Boogaard). “Na een aantal jaren richtten zij 
daarbij een showroom op. En de showroom bevindt zich 
hier nog steeds aan de Mierloseweg 288.” Inmiddels is 
compagnon Jan van Berkel al een hele tijd met de vut en 
zijn de taken en het bedrijf overgenomen door de kinderen 
van meneer Van den Boogaard. Michael (oudste zoon) is 
tegelzetter, Rudger verzorgt het loodgieterswerk en Ingrid 
werkt samen met mevrouw Van den Boogaard in de show-
room en op het kantoor. “Samen met mijn moeder verzorg 
ik alle taken hier zoals de administratie, offreren, verwel-
komen en helpen van bezoekers in de showroom.” Meneer 
van den Boogaard werkt ook nog steeds actief mee. ‘’Hij 
is manusje van alles. Hij vernieuwt de showroom, verzorgt 
bestellingen, levert materialen… Hij doet alles wat op dat 
moment maar nodig is.” 

Klantenbestand
“Onze klanten bevinden zich vooral in en om Helmond. Wij 
richten ons op de particuliere klanten. Ons bedrijf spreekt 

mensen aan omdat we een familiebedrijf zijn. Een klein 
team heeft veel voordelen. Vragen zijn snel beantwoord. 
Wij bieden een totaalconcept. Dus van ontwerp tot levering 
en plaatsing.” De showroom van 450m2 geeft een goed 
beeld van het brede assortiment. “Vaak zijn bezoekers ver-
rast over de grootte van onze showroom. Dat is vanaf de 
straat niet goed te zien.” Om het feest te vieren is er een 
receptie voor de zakelijke relaties en biedt B&B Tegels en 
Sanitair in oktober alle klanten een korting van 30% op alle 
vloertegels met een afname van meer dan 40 m2.

Balance your life
the Pilates way

Jubileum
van een trouwe adverteerder

tekst: Angelie Roelofs

tekst: Ilse Smits / foto: Rianne van Lierop
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We zijn inmiddels ruim vijf maan-
den als gemeenteraad onderweg 
en in die tijd heb ik veel moeten 
leren als nieuw raadslid voor D66. 
Je moet de mensen leren kennen, 
leren wat de regeltjes zijn, dos-
sier kennis opdoen enzovoort, 
enzovoort. De tijd is dan ook 
voorbij gevlogen. Als woordvoer-
der economie en financiën zit ik 
in de commissie MO&E (Middelen, 
Ondersteuning en Economie). Te-
vens ben ik als enige nieuweling 

in de rekenkamercommissie benoemd. Ik vind dat een zeer 
eervolle en verantwoordelijke positie. 
Nog voor het zomerreces heb ik mijn eerste (ook wel mai-
den) speech gegeven. De kern van deze toespraak was 
een pleidooi voor meer financiële openheid. Het gebeurt 
te vaak dat gegevens niet gedeeld worden met de raad. 
De reden die dan aangegeven wordt is dat het om ‘con-
currentiegevoelige informatie’ gaat. Dit betekent, in mijn 
ogen, dat wij als raad niet onze controlerende taak kunnen 
uitvoeren en geen goede overweging kunnen maken om 
een voorstel wel of niet te steunen. Ik zal mij dan ook blij-
ven inzetten om deze onwenselijke situatie te verbeteren.
Verder bijt ik mij momenteel vast in een aantal leuke za-
ken, maar omdat het om ‘concurrentiegevoelige informa-
tie’ gaat, kan ik daar dus nu niet verder op ingaan. ;)
Wordt vervolgd…

Stef Stevens 
raadslid D66

In mei is een nieuw college ge-
vormd met de SP, CDA, VVD, 
Helmond Aktief en GroenLinks. 
GroenLinks doet voor het eerst 
mee aan een coalitie met een ei-
gen wethouder: Paul Smeulders 
is verantwoordelijk voor de porte-
feuille Financiën, Grondzaken en 
Duurzaamheid. 
Mei was daarom een frisse start 
in meerdere opzichten. Uiteraard 
kunnen we als GroenLinks niet 
voorbij gaan aan de opstart van 

de biologische markt; de Markthal wordt hiermee niet al-

leen beter benut, de ‘groene’ invulling ervan werd al langer 
door ons bepleit. Wij hopen dan ook dat de Brandevoorters 
de markt veelvuldig blijven bezoeken. Het nieuwe college 
is ook van plan de komende jaren Helmond anders te be-
sturen, beter gezegd ‘in verbinding met de stad’. Zo is het 
college voornemens om bij grote onderwerpen de beleids-
vorming te starten in gesprek met betrokkenen in de sa-
menleving. Ze noemen dat beginspraak. Op basis daarvan 
wordt een startnotitie opgesteld met meerdere scenario’s 
die de gemeenteraad krijgt voorgelegd; de raad kan ver-
volgens een keuze maken uit de verschillende scenario’s. 
Paul Smeulders zette de nieuwe bestuursvorm direct om 
in een eerste voorbeeld van ‘beginspraak’: “Op basis van 
de huidige inzichten is het noodzakelijk om vanaf 2016 op-
lopend structureel 9,5 miljoen euro te bezuinigen. Gelet op 
de omvang en impact van de bezuinigingsoperatie op de 
stad, wordt gekozen voor een zorgvuldige aanpak waarbij 
ook een rol is weggelegd voor de gemeenteraad, inwoners, 
bedrijven en instellingen. In dit proces van participatie en 
instemming wordt bij de begroting van 2015 een pakket 
met bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd dat de om-
vang van de bezuinigingstaakstelling ruim overschrijdt. Dit 
geeft ruimte om op basis van alternatieven keuzes te ma-
ken. Hiermee wordt de gemeenteraad in de gelegenheid 
gesteld om op hoofdlijnen de bezuinigingen aan te geven 
die daaropvolgend met het maatschappelijk veld verder 
worden uitgewerkt en ingevuld.”
De komende tijd moet blijken of de wens tot verandering 
ook door alle betrokkenen kan worden omgezet in geza-
menlijk gedragen beleid voor de stad. 

Antoinette Maas
raadslid GroenLinks

De vakantie is inmiddels voor de 
meeste mensen voorbij, de kin-
deren weer naar school, gewoon 
voor iedereen weer regelmaat, 
ook in de politiek is het reces 
voorbij, de eerste vergaderingen 
zijn alweer een feit, voor Seni-
oren 2013 zijn de eerste maan-
den voorbij gevlogen, het waren 
maanden vol hectiek, kennisma-
ken, dossiers lezen, puntjes op i 
zetten, en ga zomaar door. Maar 
volgens mij hebben wij het als 

Brandevoort 
vertegenwoordigd in de gemeenteraad

De Helmondse gemeenteraad bestaat uit zevenendertig leden van wie er maar 
liefst vijf uit onze wijk komen. Ze zijn in maart in de raad gekozen. Voor de BC heb-
ben zij hun eerste ervaringen genoteerd.
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partij goed op de rit, enthousiaste raadsleden en burger-
commissieleden, en een fanatieke achterban, natuurlijk 
zijn er altijd handjes welkom, mensen die zich op één of 
andere wijze willen inzetten voor onze senioren in Bran-
devoort, want zoals u weet zijn er nog genoeg thema’s die 
er momenteel spelen, ik noem er maar één, en dat is de 
loods. Wij van Senioren 2013 zullen in overleg met de Wijk-
raad, er alles aan doen om deze loods voor Brandevoort 
te behouden, ook onze jeugd vergeten wij niet, wij willen 
graag een trapveldje, en een plek bij de skatebaan waar de 
jeugd beschut tegen weer en wind met elkaar kan chillen. 
Kortom nog veel werk aan de winkel.
Heeft U nog vragen of opmerkingen mail deze dan naar 
info@senioren2013.nl. 

Frans Mol
raadslid Senioren 2013

Na de verkiezingen kwam er een 
coalitie met de VVD. Binnen de 
VVD-fractie werden de commis-
sies verdeeld. Mijn commissie 
werd de commissie Samenleving. 
Deze commissie gaat over onder 
andere cultuur en sport, maar 
dus ook over de zorg. Vooral aan 
dat laatste heb ik veel aandacht 
besteed. De transitie en de be-
zuinigingen in bijvoorbeeld de 
thuiszorg en de jeugdzorg, zijn 
voor veel Helmonders een heel 

belangrijk onderwerp. Ook in onze wijk. Ik ga regelmatig op 
gesprek bij zorginstellingen en ambtenaren om mij te laten 
informeren over de voortgang en mogelijke knelpunten. In 
dit soort gesprekken valt het mij op, dat bijna alle partijen 
het eens zijn met de transitie en de bezuinigingen. Het is 
vooral het tempo, waar men zich zorgen over maakt. Ko-
mende tijd zal het duidelijk worden hoe de gemeente en de 
zorginstellingen hier precies invulling aan gaan geven. Dit 
zal komende maanden vooral mijn aandacht vragen. Daar-
naast kijk ik uit naar de begrotingsbeschouwingen. Dat zijn 
altijd belangrijke momenten voor een raad.
In onze wijk speelt verder ook het slopen van de loods. Het 
is voor alle partijen duidelijk dat de grond waar de loods 
op staat een andere bestemming heeft. Het zal dus een 
keer gesloopt worden, maar voor mij en voor heel veel 
Brandevoorters was het onduidelijk waarom dat precies 
nu moest. Ik ben blij dat wij van de VVD, dit terug op de 
agenda van de commissie hebben gezet om te kijken wat 
nog mogelijk is.

Als nieuw raadslid is het ook altijd maar afwachten of het 

politieke werk op lokaal niveau wel bevalt. Ik kan zeggen 
dat het me erg goed bevalt. Het vraagt veel tijd, maar ik 
ben blij dat ik op deze manier een steentje bij mag dragen 
aan de leefbaarheid van onze stad en deze wijk.

Mygell Isselt
raadslid VVD

Bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 19 maart werden vijf in-
woners van Brandevoort in de 
Helmondse raad gekozen. Die 
bestaat uit zevenendertig leden. 
Daarna is voortvarend gewerkt 
aan een nieuw college casu quo 
coalitie, dat de komende vier jaar 
zal bestaan uit SP, CDA, VVD, 
GroenLinks en Helmond Aktief. De 
commissies zijn ingericht en de ta-
ken verdeeld. In juni zijn de leden 
van de gemeenteraad, die voor 

meer dan dertig procent uit nieuwe mensen bestaat, tijdens 
een introductieweekend verder bijgepraat en hebben kennis 
gemaakt met elkaar. Een goede zaak. De gemeenten krijgen 
er vanaf januari 2015 de nodige taken bij. Op het gebied van 
jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Par-
ticipatiewet zal de verantwoordelijkheid bij de afzonderlijke 
gemeenten komen te liggen. De overdracht gaat gepaard 
met een fikse bezuiniging en met 1 januari in het vizier wordt 
dat nog een flinke klus. Helmond heeft, samen met de Peel-
gemeenten, de krachten gebundeld in Peel 6.1. In november 
en december vindt besluitvorming plaats. Voor meer info: 
www.helmond.nl. In oktober zal de gemeentebegroting voor 
2015 gepresenteerd worden. Ook daarin worden de nodige 
bezuinigingen aangekondigd, dus we zullen keuzes moe-
ten maken. Ten aanzien van Brandevoort is het goed om 
te zien, dat de uitbouw van de wijk gestaag verder gaat en 
dat verenigingen en vrijwilligers onverminderd actief blijven. 
De nieuwe scholen Carolus en Mondorijn zijn opgeleverd, 
het skatepark en de buurttuin zijn geopend en er gaan weer 
heipalen de grond in voor nieuwe woningen. Het was wel 
een tegenvaller dat het college besloten heeft om de loods 
nabij het sportpark te slopen. In oktober zal dat bespro-
ken worden in de commissie. Al met al een goed begin van 
deze regeerperiode, hoewel de harde keuzes nog gemaakt 
moeten worden en een en ander overschaduwd is door de 
tragische gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Voor 
vragen of opmerkingen kunt u bellen of mailen; Jan Roefs, 
telefoon 06 126 279 69, jan.roefs@cdahelmond.nl. 

Jan Roefs
raadslid CDA
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All inclusive bowlen K grillen
. f uur bowlen
. 2 uur grillen
. onbeperkt drank

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

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

Ook leukals bedrijfs.uitje|

DAMES &
KINDERSCHOENEN!
WWW.STOERSCHOENMODE.NL
Slegersstraat 6, Mierlo-Hout

STOER!DAAR LOOP JEMEE WEG!

Net even iets anders

Momenteel zijn een zestal muzikanten hard aan het werk 
om in Mierlo hun plekje te veroveren als flitsende, uitda-
gende, swingende, enthousiaste muziekgroep. Met num-
mers speciaal voor hun geschreven die variëren tussen 
pop en rock willen zij zich het komend jaar op diverse 
gelegenheden aan het Mierlose publiek presenteren.
Op dinsdagavond tussen 20.30 en 22.30 wordt er flink 
gerepeteerd bij het Tapperijke in Mierlo.
De naam Pitzz is kort maar krachtig en volledig geba-
seerd op het Mierlose!
Dweilband Pitzz wil een nieuw begrip worden in Mierlo 
maar uitbreiding van het ledental is nodig. Met een grotere 
groep wordt de muziekkeuze diverser en kan er ook voor 
groter publiek worden opgetreden. Iedereen die hier zijn/
haar steentje aan bij wil dragen, is welkom. Enig muzikaal 
niveau is wel vereist. Om een hechte groep te blijven, ge-
bruiken we de eerste periode na aanmelding om te kijken 
of het wederzijds klikt, voordat iemand definitief lid wordt.
Voor meer informatie of wanneer je een keer langs wil ko-
men op de repetitie, mail naar dweilbandpitzz@outlook.com  
of bel met 06 - 454 923 75.

Pitzz is nieuwsgierig naar jou!
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Torenduiken
grensverleggende activiteit voor jongeren

Het torenduiken zal plaatsvinden op zondag 2 november 
en zondag 16 november. De organisatie is in handen van 
Pierre Diederen, een ervaren leraar natuur- en scheikunde 
met schoonspringen als hobby. De Wijkraad wil met de ac-
tiviteit laten zien dat zij ook oog heeft voor de opgroeiende 
jongeren. Er gaat een sportleraar mee voor instructie en in 
het zwembad is natuurlijk bekwaam personeel aanwezig. 
We vertrekken om 7.30 uur met de bus en we zijn rond 
14.00 uur weer thuis. De activiteit wordt mogelijk gemaakt 
door een subsidie van de gemeente en een bijdrage van 
het Carolus Borromeus college. De Ulla Klinger Halle is 
een modern trainings- en wedstrijdzwembad dat gebruikt 
wordt door de nationale Duitse schoonspringbond. Door 
de zeer gestructureerde wijze waarop de springactiviteit 
plaatsvindt, wordt de veiligheid van de jongeren optimaal 
bewaakt. Voor vragen: 06 220 848 10.

Opgeven: pamdiederen@kpnplanet.nl. Eigen bijdrage: €2,-.

Opgroeiende jongeren zoeken spanning. Dat is altijd zo geweest. Waar liggen de 
grenzen? Wat durf ik, wat kan ik? En wat vinden anderen daarvan. In samenwerking 
met de Wijkraad Brandevoort, het jongerenopbouwwerk en het Carolus Borromeus-
college wordt voor onze jongeren een sessie torenduiken georganiseerd. En dat is 
een geweldige kans om de grens te zoeken. Springen of duiken in een zwembad 
met Olympische schoonspringfaciliteiten. In de Ulla Klinger Halle in Aken gaan de 
verende planken op 1 meter en 3 meter open en de duiktoren met springplateaus op 
5 meter, op 7,5 meter en op 10 meter. Alle jongeren uit Brandevoort uit de tweede en 
de derde klas van het voortgezet onderwijs van het Carolus, maar ook van andere 
scholen, kunnen zich inschrijven. Grijp die kans!

Voor onze allereerste competitiewedstrijd mochten we af-
reizen naar Liessel. Daar zou de tegenstander In the pocket 
3 zijn, net als DC Brandevoort een gloednieuw team. Voor 
beiden was het dus even wennen en afwachten.
Als eerste stonden er vier singlewedstrijden op het pro-
gramma. Deze werden eerlijk verdeeld over beide teams en 
dus stond er na afloop een 2-2 tussenstand op het bord. 
Vervolgens werd verder gegaan met vier koppelwedstrij-
den. Dit waren tactic potjes en hier wisten de spelers van 
DC Brandevoort een 5-3 voorsprong te pakken door er maar 
liefst drie te winnen en slechts eentje af te geven.

Met nog twee wedstrijden te gaan konden we dus niet meer 
verliezen. Er moest nog wel één potje gewonnen worden 
om de gehele wedstrijd te winnen, maar helaas lukte dat 
niet. De solowedstrijd ging verloren en in de teamwedstrijd 
slaagden we er jammer genoeg niet in om diverse wed-
strijdpijlen te verzilveren. In the pocket gooide de teamwed-
strijd wel uit en daardoor eindigde de allereerste wedstrijd 
in een verdienstelijk 5-5 gelijkspel.
 
Heb je belangstelling om ook te komen darten? Dan ben je 
welkom op maandagavond.

Dartclub
speelt eerste wedstrijd

tekst: Henri Jansen
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Loovoort 1 • HelmondVraagprijs € 359.000,-- k.k.

Alartserf 4 • HelmondVraagprijs € 429.000,-- k.k.

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

Spoormakerserf 69 • Helmond
Vraagprijs € 275.000,-- k.k.

Schutsboom 25 • HelmondVraagprijs € 499.000,-- k.k.

Schutsboom 38 • HelmondVraagprijs € 499.000,-- k.k.

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

Wegens uitstekende verkoopresultaten voornamelijk deze zomer zijn wij op zoek naar 
verkopers die de komende periode ook hun woning willen gaan verkopen. 

Door een zeer goede verkooppresentatie en actieve aanpak slagen wij er gemiddeld 
sneller in om een juiste koper te vinden! 

Overweegt u, uw woning te verkopen, wilt u weten wat de waarde en 
verkoopmogelijkheden zijn van uw woning? Neem dan gerust contact met ons op!

Ruud Hesen, Makelaar

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

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!
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Lekker sporten en spelen op de eerste
Sportdag Brandevoort

Op 24 augustus werd op Sportpark Brandevoort de eerste 
Sportdag Brandevoort gehouden. Het was nog even span-
nend wat het weer zou gaan doen, want de weken voor-
afgaand aan de eerste editie van Sportdag Brandevoort 
leken de vooruitzichten weinig veelbelovend en werden de 
regenrecords ruimschoots verbroken. Maar op 24 augus-
tus leken de weergoden het evenement toch goed gezind. 
Vanaf tien uur was Sportpark Brandevoort het toneel van 
een veelheid aan sporten. Clinics, workshops maar ook 
schminken en springkussens, het was er allemaal. 
De dag begon rustig en de eerste deelnemers begonnen 
binnen te druppelen. Al snel werd er volop gespeeld en 
gesport en heerste er op het hele sportpark een gezel-
lige bedrijvigheid. Net als bij de opening van het sportpark 
vorig jaar werd er ook dit jaar weer gestreden om de titel 
van Jeu de Knikkerkampioen. Dit jaar ging de titel verdiend 

naar Marit van de Kerkhof. De Kangoojumps bleken net als 
vorig jaar populair; jong en oud genoten zichtbaar van de 
kangoeroesprongen op de speciaal hiervoor ontwikkelde 
schoenen. Na de middag stonden er dansdemonstraties 
op het programma. De stoere hiphop-moves lieten nie-
mand onberoerd en hier en daar werd er dan ook driftig 
meegedanst. 
Hoewel er activiteiten gepland stonden tot 16.00 uur, bleek 
het weer toch een spelbreker te worden, want om 15.00 
uur gooide een flinke bui de planning om en vluchtte ie-
dereen naar binnen. Daar werd er onder het genot van een 
hapje en drankje gezellig nog even nagepraat.
Al met al kunnen we tevreden terugkijken op een geslaag-
de eerste editie en zijn de voorbereidingen voor de vol-
gende editie alweer in volle gang. Hopelijk zijn jullie er dan 
allemaal weer bij!
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Echtscheiding

Alimentatiezaken

Ontslagzaken

Incassozaken

Letselschadezaken

Bestuursrecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mr. R.P.V.W. Willems

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mr. G.B.J.M. Janssens

  T 040-7511585   M 06-50849780   E info@het-koetshuis.nl

Interieurwerken & Architectuur

WWW.HET-KOETSHUIS.NL

... voor de realisatie van uw 
woondromen en (ver)bouwplannen.

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

• praktijk met twee  
 enthousiaste 
 en ervaren 
 verloskundigen

• overdag en ‘s avonds  
 spreekuur

• echoscopie in eigen  
 praktijk

• informatieavonden

• kinderwensspreekuur

100
jaar

restaurant
de Cuijt

 B
rabantse gastv

rij
he

id

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

Graag tot ziens                     Jos en Marianne  

Restaurant de Cuijt     Burg.Termeerstraat 50     57310 SE Mierlo
0492 661323     www.decuijt.nl 

20141914

Op steenworp afstand!
Een tuin om lekker na te zomeren

met een heerlijke lunch of het
speciale jubileum menu.
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De zone maakt onderdeel uit van ecologische zones door 
Brandevoort en is in groter verband onderdeel van eco-
logische verbindingen tussen het Eindhovens kanaal, de 
Goorloop en de Dommel. Planten en dieren in de ecolo-
gische zone ontwikkelen zich beter in een natuurlijke om-
geving. Het is daarom beter als er ’s avonds en ’s nachts 
minder licht brandt. 

Geen problemen voor het verkeer
De Neervoortsedreef wordt op dit moment nog niet zo 
veel gebruikt. Bovendien rijdt het verkeer over gescheiden 
rijbanen en zijn er geen fietsers en voetgangers op deze 

route. Het uitschakelen van de verlichting levert geen pro-
blemen op voor het verkeer. Auto’s treffen elkaar alleen bij 
de aansluiting op de A270 en bij de rotondes. Daar blijft de 
verlichting wel aan. Een bijkomend effect is dat het goed-
koper is en beter voor het milieu.

Bedrijfsterrein en woonwijk
De lichtmasten zijn tijdens de aanleg van de weg geplaatst 
omdat er in de toekomst een bedrijfsterrein en uitbreiding 
van de woonwijk gerealiseerd gaan worden. De lichtmas-
ten worden weer ingeschakeld als de verkeerssituatie daar 
aanleiding toe geeft.

Aanpassing verlichting 
Neervoortsedreef

tekst: Gemeente Helmond

In 2013 is bij Brandevoort de Neervoortsedreef aangelegd. Deze nieuwe weg loopt van de 
A270 naar Brandevoort. Naast de weg is een ecologische zone aangelegd. Voor een op-
timale ontwikkeling van de natuur in deze zone, wordt een groot deel van de lichtmasten 
tijdelijk uitgeschakeld. Dit gebeurt vanaf september.

Sinds 1 augustus is Brandevoort een initiatief rijker: een 
mini free library. 
Er zijn geen vaste regels voor wat een minibieb precies is. 
Het gaat erom dat de minibieb gratis boeken uitleent aan 
mensen in de wijk. En of de ‘leners’ nu kunnen kiezen uit 
honderd of vijf boeken, dat maakt helemaal niet uit. Het 
gaat om het idee dat je met elkaar een plek beheert waar 
iedereen boeken kan lenen, ruilen of achterlaten. Met el-
kaar en voor elkaar dus.
Steeds meer instellingen hebben last van de crisis of er 
wordt om andere redenen bezuinigd. Zo verdwijnen er 

steeds meer bibliotheken of moeten boekwinkels hun 
deuren sluiten. Gelukkig zijn er in onze wijk steeds meer 
initiatieven van wijkbewoners voor elkaar, zoals de buurt-
tuin. Onze minibieb sluit aan bij deze beweging. Het is 
erg leuk om met elkaar in de buurt boeken te delen. Vaak 
staan ze in de kast nadat je ze gelezen hebt, maar via de 
minibieb kun je er iemand anders blij mee maken. En wie 
weet kom jij ook weer een mooie verrassing tegen in de 
minibieb. 
Onze minibieb hangt aan de gevel van Koolstraat 8 (te-
genover de poortingang van OBS-Brandevoort).

Mini free library
tekst: Angelique Pronk

Wij zijn als fotoclub een eerste proefsamenwerking aan gegaan om lezingen enzovoort te gaan starten met een andere 
fotoclub en wel met Fotoclub Helmond. 
Als het goed bevalt zullen er meer avonden komen als deze om de kosten te drukken en om een fijne samenwerking onder-
ling te krijgen. Wellicht kunnen we van elkaar leren. Zeker ook om goede sprekers uit te nodigen en in de toekomst ook nog 
met andere fotoclubs.

Fotoclub
gaat samenwerking aan

tekst: Rene Verschuren, Petrie Smulders
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Meer weten? www.totalbodybalance.nl/detox

t 088 - 500 9000

Meer weten?

Al 10 jaar hét adres voor een gezond gewicht!

Total Body Balance helpt mensen 

om  verantwoord af te vallen met een 

 effectieve methode. 

 Zonder hongergevoel 

en met een positief 

effect op de conditie: 

u voelt zich al snel 

veel beter. Deze 

complete 

 methode onderscheidt zich door de 

unieke combinatie van laagcalorische 

voeding, voedingssupplementen en een 

persoonlijke ondersteuning: bij vragen of 

 problemen kunt u altijd terugvallen op uw 

eigen coach. 

Total Body Balance biedt iedereen een 

oplossing, ook mensen die ieder dieet al 

ge probeerd hebben.

Te dik?
Bel Dick!

088 500 9000088 500 9000

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

MEYER

TWINLIFE

BAILEYS

MAC

DRAGSTER

COME4

CARTER EN 

DAVIS.

CROSSFIELD

PETROL

ALAN RED

Hoofdstraat 42 Best • 0499 - 329 997 
Mierloseweg 329 Helmond • 0492 - 536 450 

OLYMP

&
B E A U T Y S A L O N

Facials 
More

Medik8 gecertificeerd specialist
Het adres voor onder andere huidverbetering m.b.v. Peeling en Dermaroller

www.facialsandmore.nl
Cijnsbeemden 2,  5706 NP Helmond,  Telefoon: 06-57373235

Wij hebben ook

cadeaubonnen

verkrijgbaar

in elke prijsklasse

...even naar Primerawww.primera.nl

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

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

Cadeaukaarten koopt 
U bij Primera

PRIMERA BRANDEVOORT
DE PLAETSE 69

5708 ZK HELMOND
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Natuurfilm
over Brandevoort in de maak

Sinds de herfst van 2013 is Erwin Peek bezig met het 
maken van natuuropnames in Brandevoort. Hij wil hier-
mee een natuurfilm maken over Brandevoort en dan met 
name over de ecozone. Hij vertelt ons dat hij een groot 
liefhebber is van de natuurseries van de BBC en van De 
Nieuwe Wildernis. “Maar deze programma’s vind ik nog on-
geschikt voor jonge kinderen, zoals voor mijn zoontje Ro-
ger. Ik maak liever een film zonder ‘mannetjes die vechten 
om de vrouwtjes’ en zonder dieren die op elkaar jagen en 
elkaar opeten.” Een andere reden om de film te maken is 
om mensen te tonen dat natuur in je eigen wijk ook heel 
mooi kan zijn. Volgens Erwin hoef je niet naar Afrika, Zuid-
Amerika of de Oostvaardersplassen om van mooie natuur 
te genieten. “De natuur in je eigen wijk is vaak ook mooi 
en fascinerend, als je er op de juiste momenten bent. Een 
voorbeeld: misschien is een konijntje niet zo bijzonder. 
Maar als dat konijntje wordt opgelicht door de net opko-
mende zon, waardoor er een ‘goudrandje’ om het konijntje 
te zien is, dan kan ik daar echt van genieten.”
In de film probeert Erwin een goede mix te vinden tussen 
de architectuur en de natuur van de wijk. Hij streeft ernaar 
dat het duidelijk te zien is dat de opnames in Brandevoort 
zijn gemaakt. In de film zie je het leven van diverse dieren 
in de vier seizoenen: het opgroeien van jonge meerkoeten 
en eenden, close-ups van aalscholvers en blauwe reigers, 

macro-opnames van kleine insecten en verder konijnen, 
vlinders, sternen en andere vogels. Ook de bijenstal in het 
zuiden van de Ecozone komt in deze film aan bod. Hij heeft 
ook diverse timelapse opnames gemaakt, waarbij zonsop- 
en -ondergangen versneld worden weergegeven. “Brande-
voort is een mooie locatie om timelapse opnames te ma-
ken, zeker in de herfst.”

Wat wil Erwin met de film gaan doen? “Ik zou het leuk vin-
den als de scholen in Brandevoort geïnteresseerd zijn in 
het tonen van deze film aan de leerlingen. Als er voldoende 
belangstelling voor is, wil ik de film ook in ’t BrandPunt la-
ten draaien.” Maar voor het zover is, moet er nog wel wat 
gebeuren. Want vorig jaar hadden we een zachte winter. 
Mooie sneeuwlandschappen ontbreken nu nog in de film. 
Ook de muziek en de teksten voor de film gaat hij nog 
schrijven. “Als iemand met een mooie stem, die prettig in 
het gehoor ligt, over een tijdje de teksten wil inspreken, 
dan zou dat fantastisch zijn. En de hulp van muzikanten 
en/of koren , bij voorkeur uit Brandevoort, bij het ten uit-
voer brengen van de muziek is ook zeer welkom. Bij deze 
doe ik graag een oproep.” Erwin streeft ernaar om in het 
voorjaar 2015 met de film gereed te zijn.
Je kunt de ontwikkelingen van de natuurfilm volgen via zijn 
Twitteraccount @NatuurfilmBrndv. 

foto: Erwin Peek
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Uitnodiging
Boutique 4MORE & Catalini Calzature

nodigen U uit voor een grootse modeshow op

  

8 oktober  

Locatie: ’t Brandpunt,
Biezenlaan 29, Helmond-Brandevoort

  

Aanvang: 20.00 uur
  Entreebewijzen à € 5,- verkrijgbaar bij 

Boutique4MORE & Catalini Calzature
of te bestellen via email: boutique4more@live.nl

  
Modeshows, muziek, een welkomstdrankje

en ter afsluiting een leuk aandenken.
Ook een ‘passion for fashion’? Mis het niet !

Boutique 4MORE
de Plaetse 165

Helmond-Brandevoort

Catalini Calzature
Anjerstraat 3

Helmond

Boutique 4MORE
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Zoals in de vorige Brandevoorter Courant in het verslag 
van Alpe d’HuZes 2014 door Liesbeth Ploeg met een pak-
kende metafoor is verwoord, zijn er niet veel mensen die 
niet met kanker te maken krijgen. Of het nu al dan niet 
fataal afloopt, de impact en onzekerheid zijn eigenlijk niet 
onder woorden te brengen. Gelukkig wordt de kans op een 
goede afloop steeds groter. Om de overlevingskansen nog 
groter te maken blijft er echter veel geld voor onderzoek 
nodig.
Vanuit de overtuiging dat ieder individu zich belangeloos 
in moet zetten voor de maatschappij en kennismaking met 

kanker in de directe omgeving, hebben we onlangs de be-
slissing genomen om in 2015 deel te gaan nemen aan Alpe 
d’HuZes. Wat is immers mooier dan je hobby combineren 
met je belangeloos inzetten voor de medemens?
Heb jij ook die overtuiging en fiets je ook graag mee een 
aantal keer die Nederlandse berg op, neem dan contact 
met ons op via alpedhuzes@onsbrabantnet.nl. Hopelijk 
slagen we er samen in om vanuit Brandevoort een team 
samen te stellen om zodoende als wijk een steentje bij te 
dragen aan de strijd tegen kanker.
Opgeven is geen optie!

Brandevoort goes Alpe d’HuZes!
tekst: Gerrit-Jan Gosefoort, Maarten Beks

Zondag 28 september wordt het zomers (na)genieten tij-
dens Klein Venetië in ons winkelcentrum. Het mooie centrum 
word omgetoverd in Italiaanse sferen. Het belooft een ge-
zellig en bijzonder evenement te worden. Met een Italiaanse 
markt, sfeervol Italiaans terras, vrolijke Italiaanse klanken en 
een kinderenvoorstelling. Er is van alles te beleven voor jong 
en oud. De winkeliersvereniging organiseert het evenement 
voor de tweede keer. Op de Italiaanse markt kunt u kijken, 
kopen, proeven en beleven. De winkeliers en diverse andere 
ondernemers stallen hun Italiaanse producten en specialitei-
ten. Je kunt er verse pasta’s, olijven en olijfolie, wijnen, kof-
fie, kleding, damesschoenen en lederwaren, (handgemaakte) 
sieraden, auto’s, health en beauty en nog veel meer vinden.

Onder de Markthal staan Italiaanse huisjes in decorvorm met 
een sfeervol terras waar heerlijke koffie, espresso of cappuc-
cino wordt geschonken. Terwijl de ouders genieten van de 
koffie, kunnen kinderen luisteren naar voorstelling van Luci-
ana de dikke kok. Zij maakt heerlijke soep, soep boordevol 
verhalen. Wist je dat druiven kunnen zingen? En wil je weten 
waarom een wortel onder de grond groeit? Luciana zal het 
allemaal vertellen en de kinderen kunnen smullen van haar 
verhalensoep. Gedurende de dag treedt zij diverse malen op. 
Verder kunnen kinderen lekker knutselen en een eigen pizza-
bakkersmuts maken tijdens een van de workshops. Ook klin-
ken zomerse klanken door het winkelcentrum. Het Italiaanse 
duo Pazzimusic zorgt voor muzikaal entertainment.

“Vorig jaar scheen de zon en was het rond de 20 graden. 
Voor ons gevoel waren we weer even op vakantie. We ho-
pen dat het dit jaar weer zulk mooi weer wordt,” aldus Jet 
Uijen, secretaris van de winkeliersvereniging. Er is van al-
les te beleven in het winkelcentrum. De winkels zijn open 

en Klein Venetië vindt plaats van 11.00 tot 17.00 uur in het 
winkelcentrum. Kom je ook? Voor meer info volg het Winkel-
centrum Brandevoort op Twitter @winkelenBrndvrt en via  
Facebook.com/winkelenbrandevoort.

Zomers genieten
tijdens Klein Venetië

klein 

Venetië
zondag 28 september

Kom naar winkelcentrum Brandevoort en waan je in “Klein Venetië”
Van 11.00 tot 17.00 uur, Winkelcentrum Brandevoort, De Plaetse & Markthal, Helmond.

Gratis toegang voor jong en oud en de winkels zijn geopend.

- Italiaanse markt 

- Sfeervol Italiaans terras 

- Kindervoorstelling

- Mobiele koffi ewagen

- Italiaanse Live muziek 

 en nog veel meer...

@winkelenBrndvrt
www.facebook.com/
winkelenbrandevoort

tekst: Marc Dekkers
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• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

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

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

AANBIEDING Duo Beleving
oktober - november - december 2014

normaal  €156,-, nu voor € 99,- 

DUO BELEVING: TWEE KEER MOOI! 

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

WWW.INESSENSA.NL

samen ontspannen tijdens een 
luxe schoonheidsbehandeling

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

Droom weg tijdens een massage 
van voeten, handen of hoofd

Tierelayshoeve 17  Helmond  |  T 0492 - 66 77 18  |  info@inessensa.nl   www.b4print.nl  •   Tel. 06 - 81 89 77 81

website aanbieding
Website inclusief:
- Content Management 
 Systeem (om zelf tekst
 en foto’s aan te passen)

Tijdelijk ook inclusief:
- contactformulier
- fotoslider- fotoslider

€ 189,-

www.landvanoz.nl

Weer met plezier naar school

Susanne Notenboom-Kuijken • De Kalderman 3 • 5706 SC Helmond 
Tel 0492 33 26 83 • M 0612 673 972 • info@landvanoz.nl

 
 
 
 

Schakel Klusmeester in voor 
 
Onderhoud,  Renovat ie  
Verbouwingen,T immerwerk ,  
Schi lderwerken 

 
Klusmeester André Kantelberg, Paardshoeve 5, 
5708 VH Helmond 
t: 0492 – 66 49 80           m: 06 – 50 50 50 74 

        
Gegarandeerd Vakwerk!  www.klusmeester.nl 

 
 
  
 
 
B09  
6125

Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond  |  Tel  0492-667379
Raiffeisenstraat 11  |  5611 CH  Eindhoven  |  Tel 040-2668580

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening 
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

...omdat ‘t gaat om mensen.

Bruidsbloemwerk
Rouwbloemwerk
Workshops

De Plaetse 89
5708 ZK  Helmond 
Brandevoort

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

Openingstijden

SAMEN UW BOUWPLAN TOT EEN SUCCES MAKEN!

 • Begeleiden van bouwproces
 • Vroegti jdig inzicht in de bouwkosten
 • Bouwen volgens planning en budget
 • Brug tussen u, architect en aannemer

Jeroen van der Poel I Den Hoge Hurk 14 I 5706 SK  Helmond 
0492 475 250  I  06 5397 5456

info@vanderpoelbouwmanagement.nl  I  www.vanderpoelbouwmanagement.nl 
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Plannen
De plannen betreffen het noordelijke deel van Schutsboom 
(begrensd door Stepekolk-Oost en het Spoormakerserf) en 
de Roefvoort (nabij de school De Vendelier). 

De hoofdlijnen van deze plannen zijn: 
- In de betreffende straten worden de bomen die verharding 
 opdrukken verwijderd;
- Er worden nieuwe bomen geplant in grote groenvakken 
 met daaronder lage heesters, parkeerstroken moeten 
 hiervoor opnieuw worden ingedeeld;
- Daarnaast worden in de bestaande groenstroken en gras- 
 velden ook de groeiplaatsen van enkele bomen verbeterd,  
 ook worden enkele bomen gerooid en nieuwe bomen  
 geplant;
- In heel Schutsboom-Noord en de Roefvoort worden de 
 parkeervakken verduidelijkt met markeringsstenen. Dit 
 gebeurt ook in de straten in Schutsboom-Noord waar  
 geen problemen met bomen zijn.

Doel
Met deze aanpak wil de gemeente een aantal dingen 
bereiken:

 
- Voorkomen van verdere schade en kosten aan bestrating  
 en bomen; 
- Behoud van een groen straatbeeld;
- Minimaal dertig jaar probleemloze groei na aanplant van  
 de nieuwe bomen; waardoor nog alleen het reguliere on- 
 derhoud nodig is;
- Het aantal parkeervakken per buurt minimaal gelijk houden.

Uitvoering
De plannen worden nu voorbereid en aanbesteed. De 
planning van de werkzaamheden: winter en voorjaar 2015.  
Zodra de aannemer en het exacte moment van uitvoering 
bekend zijn, worden bewoners van betreffende straten 
daarover geïnformeerd. Het overige deel van Schutsboom 
zal op eenzelfde manier worden aangepakt. 
Bewoners van betreffende straten worden daarover begin 
2015 nader geïnformeerd 

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact u 
opnemen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van 
de gemeente Helmond op telefoonnummer 58 75 56 of via 
mail: bor@helmond.nl.

Aanpak straatbomen
in Schutsboom-Noord

tekst: Gemeente Helmond

Eerder dit jaar heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd voor bewoners van 
het noordelijk deel van wijkdeel Schutsboom. Aanleiding was het probleem dat straatbo-
men daar veroorzaken: het opdrukken van verharding, wat leidt tot gevaarlijke situaties 
en hoge beheerkosten.
Tijdens de informatieavond is een nieuwe inrichtingsschets gepresenteerd met een voor-
stel voor de aanpak van de problemen De reacties daarop zijn nu verwerkt in een definitief 
plan voor Schutsboom-Noord en de Roefvoort. Daarover informeren wij u graag.

te behouden boom

nieuwe boom

bestaande grasvelden

bestaande plantvak

nieuw plantvak

lantaarnpaal

inrit (auto)

toegang (voetganger/fiets)

parkeer plaats

LEGENDA

gemeente Helmond

sanering straatbomen Brandevoort, deelplan Schutsboom 1

SB/ROV/SL/MG&WH

Definitief ontwerp; tekening  nr. 1 van 3

datum:  09-09-2014

schaal: 1:500
N
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Huren bij Compaen
in Mierlo-Hout, Brouwhuis, Stiphout,  
Mierlo en Brandevoort.

Houtsestraat 69 
Helmond ’t Hout

T. (0492) 57 90 90
www.compaen-wonen.nl
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Ook voor u!
Uit onderzoek is gebleken dat dansen goed is voor lichaam 
en geest. Volgens onderzoekers komt er bij dansen ook veel 
kijken: Je moet goed luisteren naar de muziek, je moet de 
passen onthouden en uitvoeren, rekening houden met je 
mededansers. Wanneer je dit tegelijkertijd doet werk je aan 
je conditie en train je je hersenen. En dit alles via een gezel-
lige inspanning. In Mierlo kan dit bij dansgroep Doenja, die 
op dinsdag en donderdag in sporthal De Weijer danst. Dan-
sen dus, want wie slaat er nu een doktersadvies in de wind? 
Voor informatie bel 040 368 52 14.

Quiltdag
Na het succes van voorgaande jaren, wordt op zaterdag 11 
oktober voor de zesde keer de quiltdag georganiseerd in 
wijkhuis de Fonkel. Vele quilters kijken hier al maanden naar 
uit. Door de grote belangstelling moesten we dit jaar na 
slechts enkele uren de mensen al teleurstellen, omdat we 
het maximaal aantal deelnemers hadden bereikt.
Er komen circa 120 quilters vanuit Helmond, maar ook uit al-
lerlei regio’s in Nederland en zelfs ook uit België. De theater-
zaal en de ontmoetingsruimte worden dus optimaal benut. 
De komende quiltdag is wederom van 10.00 tot 16.00 uur 
en vol quilterige activiteiten voor de deelnemers, maar ook 
voor belangstellenden is er van alles te bewonderen.
Zo is er bijvoorbeeld tussen 11.00 en 12.00 uur een Show and 
Tell. De deelnemers hebben dan de mogelijkheid om vanaf 
het podium in de theaterzaal hun eigen werk te laten zien.
Circa veertig verschillende quilts in diverse maten, van al-
lerlei materialen en van uiteenlopende niveaus zijn dan te 
bewonderen. Ook kan men tips opdoen door mee te kijken 
tijdens een van de workshops. Daarnaast zijn er vier leuke 
winkeltjes aanwezig waar men allerlei benodigdheden kan 
kopen.
U bent van harte welkom om tijdens deze dag te ko-
men kijken. Mocht de belangstelling voor het quilten 
na de quiltdag zijn gewekt, dan kunnen geïnteresseer- 

den zich aanmelden voor de Fonkel quilt bee, elke vrij-
dagochtend in de even weken. Het adres voor zowel de 
quiltdag, als de quilt bee: De Fonkel, Prins Karelstraat 
131, 5701 VL Helmond. Wilt u meer info, mail dan naar: 
quilten@sabineke.com of kijk eens op  www.sabineke.com.

Te gek frisfeest voor jeugd
Enkele jongeren uit Mierlo-Hout organiseren op vrijdag 10 
oktober van 19.30 tot 00.00 uur een te gek supergezellig 
frisfeest voor de jeugd van dertien tot en met achttien jaar: 
Minor. Tijdens dit feest worden er uiteraard geen alcoholi-
sche dranken geschonken, maar er zijn wel frisdranken en 
overheerlijke snacks verkrijgbaar. De muziek wordt verzorgd 
door de talentvolle dj´s Emmix, bekend van Pitpop, Miss 
Bontbeats bekend van Wish Outdoor en het Brandhoutfes-
tival en het jonge talent uit Mierlo-Hout dj Fullhouse. Het 
belooft een goede avond vol muziek en entertainment te 
worden. Het Minorfeest wordt georganiseerd door enkele 
actieve en creatieve jongeren vanuit de Commissie Jonge-
ren van de wijkraad Mierlo-Hout. Zij willen meer gaan or-
ganiseren voor de jeugd tussen de dertien en achttien jaar: 
meer lol maar zonder alcohol, zeggen de jongeren. Kaartjes 
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Primera Brandevoort 
en AH Mierlo-Hout voor slechts €2,- en op de avond zelf aan 
de kassa voor €3,-. Ook de jeugd uit de omliggende wijken 
is van harte welkom. Er zijn al enkele sponsors gevonden, 
maar mocht u dit leuke initiatief op non-profit basis voor 
de jeugd ook willen sponsoren, neem dan contact op met 
Jeffrey via voorzitterwerkgroep@jongerenmierlohout.nl. Uw 
bijdrage is welkom!
Vanzelfsprekend zijn de jongeren ook actief op Facebook 
waar een speciale ‘like-actie’ is opgestart en waar leuke prij-
zen te winnen zijn. Zo zijn er kaartjes te winnen voor een 
heuse vip-entree voor drie personen. Neem dus een kijkje 
op Facebook en kom allemaal naar dit gezellige Minorfeest 
in De Geseldonk.

Even de wijk uit

Op maandag 25 augustus is het nieuwe turnseizoen voor 
de jeugdleden van de turnvereniging weer begonnen. 
Nog geen lid, maar wel interesse? Dan hebben wij goed 
nieuws voor iedereen van drie jaar en ouder: In diverse 
groepen zijn nog enkele plaatsen vrij. Ook in de body-fit 
groep op woensdagavond. Voor alle groepen geldt: Kom 
een keer kijken en vrijblijvend meedoen! Onze turnlessen 
worden, verspreid over Helmond op verschillende locaties, 
dagen en tijdstippen in Mierlo-Hout, Brandevoort, Stiphout 
en Rijpelberg gegeven. 

In Brandevoort is een nieuwe groep voor jongens en meis-
jes gestart in het multifunctionele centrum aan de Biezen-
laan op zaterdagochtend.
Kijk op de website voor meer informatie over de verschil-
lende groepen en locaties, (tabblad vereniging, lesrooster) 
de verenigingstenues, extra activiteiten enzovoort. 
Heeft u nog vragen, informeer dan bij de leiding of bij het 
secretariaat, via e-mail: secretariaat@ht35.nl.
Wij wensen iedereen een sportief, gezond en succesvol 
nieuw seizoen toe!

Nieuw turnseizoen HT35
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Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66, T. 0492 - 540 953
Ma.-Wo.-Vr. 09.00-18.00 uur,
Di.-Do. 09.00-19.00 uur

Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a, T. 0492 - 599 559
Ma.-Wo.-Vr. 09.00-19.00 uur,
Di.-Do. 9-18 uur, Za. 9-12 uur

E. info@dier-en-dokter.nl
I. www.dier-en-dokter.nl

Behandeling op afspraak! 

24/7

– 
Dier en Dokter –altijd  bereikbaar

van 19.30 - 21.30 uur, locatie Helmond
Opgeven kan via telefoonnummer 0492 - 540 953 

of per e-mail info@dier-en-dokter.nl

Puppy informatieavond 
8 oktober

DierenDokter Helmond

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

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

In- en verkoop van gebruikte auto’s

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG t/m VRIJDAG 08.00 - 18.00 UUR
ZATERDAG en OVERIGE TIJDEN OP AFSPRAAK

APK

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG t/m VRIJDAG 08.00 - 18.00 UUR
ZATERDAG en OVERIGE TIJDEN OP AFSPRAAK

zonder
afspraak!

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

www.helmond.nl/bouwkavel

Droomhuis bouwen?

314 m2 

vanaf 

€ 103.620,-

excl. btw

 Brandevoort
“Thuis in Helmond”
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Dit zijn de uitslagen van 
de loomwedstrijd waar jul-
lie weer enorm je best op 
hebben gedaan. De 3 win-
naars van de prijzen in wil-
lekeurige volgorde zijn: 
Lize Bos 8 jaar
Iris Joosten 11 jaar
Teddy Breuer 9 jaar
 
De prijzen worden eind ok-
tober naar jullie huisadres 
opgestuurd.

Lever je kunstwerkje 
voor 13 oktober in op 
Oud Brandevoort 10, 

onder vermelding van je 
naam, adres en leeftijd.

Tip voor het inkleuren:
Download de kleur-

plaat en print hem uit. 
Het papier is namelijk 

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

geen stickers, glitters 
en ander leuks (diks) 

op de kleurplaat.

Inzendingen worden 
niet geretourneerd.

De prijzen worden 
aangeboden door:

Medevoort 23,
5707 DD  Helmond

Telefoon: 0492 536 643

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



42

Brandjes
Gevonden: sleutels in de 
Laan door de Veste onge-
veer ter hoogte van huis-
nummer 92. A.Caljé, Laan 
door de Veste 92, telefoon 
77 51 64.

Mannen gevraagd voor 
popkoor. Heb je zin om een 
gezellig avondje te zin-
gen? Popkoor Brand New 
Voices is nog op zoek naar 
bassen en tenoren. Wij re-
peteren elke woensdag-
avond van 20.00 tot 22.00 
uur in ‘t BrandPunt. Ben je 
geïnteresseerd, neem dan 

contact op met: Marijke Ver-
hoeven (0492 51 50 47) of 
stuur een e-mail naar info@
popkoorbrandnewvoices.nl

Ontdek op een andere ma-
nier meer over jezelf. In 
vier workshops werken we 
met numerologie, kaarten, 
kristallen en het inspiratie-
spel. Nieuwsgierig? Bel Pé-
ronne 06 181 152 02 of Lily 
06 464 463 07 of mail naar 
pcmewijk@gmail.com. 

Wij zijn op zoek naar een 
leuke flexibele oppas aan 

huis (Stepekolk-Oost) voor 
circa twee middagen per 
week van ongeveer half drie 
tot half zes. Onze kinderen 
zijn acht en tien jaar oud. Bij 
interesse bel 06 523 140 60. 

Op donderdag 16 oktober 
wordt er in het Brandpunt 
van 19:00 tot 20:00 een 
boekenruilbeurs georgani-
seerd door Weggeefhoek 
Brandevoort. Neem je boe-
ken mee (romans, kinder-
boeken, kookboeken etc.) en 
kom ruilen! Iedereen is van 
harte welkom.

Gevonden: zwart dames 
colbert. Merk: Mexx. Zondag 
24 augustus om ongeveer 
13.00 uur, vanuit de Heren-
laan richting Stijlstraatje 
en van daaruit 1ste straatje 
rechts, richting schoolge-
bouwen. Telefoon is 0492 
66 36 39.

Aangeboden: bijles voor on-
derbouwleerlingen wonend 
in Brandevoort door leer-
ling 6 gymnasium. Diverse 
vakken. €10,- per uur. E-mail 
ems.pijpers@gmail.com.

Activiteitenkalender 
 September
 Datum Activiteit Tijd
26 sept Distributie BC #7 
27 sept Kika naar Top benefietavond 20.00 uur
28 sept ‘t EetPunt 16.00 uur
28 sept Klein Ventië (o.a. de Markthal) 11.00 - 17.00 uur

Oktober
Datum Activiteit Tijd
04 okt Video Classic Dance Party 20.30 – 01.00 uur
04 okt Naaiclub Brandevoort 09.30 – 12.00 uur
08 okt Modeshow Boutique4more 20.00 en later
14 okt Naaiclub Brandevoort 09.30 – 12.00 uur
25 okt Naaiclub Brandevoort  09.30 – 12.00 uur
26 okt Trybuut tonpraters 14.00 uur
31 okt Distributie BC #8

November
Datum Activiteit Tijd
01 nov Halloween in Brandevoort vanaf 15.30 uur
07 nov Brandnewomandag 9.30 – 16.00 
09 nov Tweedehands kleding- en speelgoedbeurs 
09 nov Katjesmert 
23 nov ’t EetPunt 
25 nov Liederentafel
28 nov Distributie BC #9 
 
 10 okt Inleveren kopij nr. 8 Voor 18.00 uur
 07 nov Inleveren kopij nr. 9 Voor 18.00 uur

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



belangrijke
telefoonnummers
ALARMNUMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71

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

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

Ziekenhuis Elkerliek Helmond 59 55 55

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

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

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

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

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

CONTACTGEGEVENS VAN ANDErE WIJKGErELATEErDE CLUBS EN COMMISSIES VINDT U TErUG OP ONZE WEBSITE 
WWW.BrANDEVOOrTErCOUrANT.NL/INDEWIJK



NA
AR DE TOP VOOR

www.naardetopvoorkika.nl

BENEFIETAVOND
NAAR DE TOP VOOR KIKA

I Biezenlaan 29 I 5708 ZD Helmond I Info: 06 15 34 90 75 

Doneren? NL56RABO0109520874 
@NdTvK Naar-de-Top-voor-Kika

Geniet van een 
hylarisch optreden van 

Ga naar huis met unieke items uit onze veiling:

Maak kennis met de topklimmers van NdTvK

27 september 2014 
19.30 - 00.00 uur
‘t BrandPunt - Brandevoort

Gesigneerd 
Kampioensshirt 
 Ajax 2013-2014

Fotocursus 
Fotoclub.nu

Schilderij 
Doortje Hopstaken

VIP Arrangement  
PSV-AZ

18 oktober

ENTREE: €7,50 p.p 
(100% naar KiKa)

ROB SCHEEPERS 
“Bakker Frits Sprits”

Winnaar Zilveren  

Narrekap 2014

Knip-/kleurbeurt 
Avanti Kappers

door Arjan Bevers

Juniorweek

Seniorweekend

Seniorweek


