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Volop leuke plantjes voor
uw bloembakken!

O K TO B E R WO O N M A A N D

Winterviolen-heide-gaultheria met bes
chrysanten.

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

Ontdek de nieuwste woontrends,
profiteer van mooie acties en
krijg GRATIS (kleur)advies!

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.

--

Tijd voor een
andere bank?

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
- - --- - -- - -

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

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

-- -- - -- ---

smitsensmits.nl

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

--

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

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

-- - - - -- - -

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

Kraamzorg Homecare

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

--

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

Wij help
en
u bij he
oversta t
ppen

Onze kraamzorg zal u goed bevallen!
---------------

Marktstraat 18
5731 HW MIERLO
T (0492) 66 17 12
E mierlo@veldsink.nl
I www.veldsink.nl

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

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

Veldsink - Bekx Adviesgroep

WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL
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----------------

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

040 - 206 44 44

September 2015

tekst: de redactie / foto: Vincent Knoops

Redactioneel

De bouw trekt weer aan, een teken dat de economie weer de goede kant op gaat. Ook in
Brandevoort gaat het beter; zo werd recentelijk het startschot gegeven voor de bouw van
negen woningen van in totaal meer dan twintig huizen aan de Laathoeve en Hoenshoeve
die volgens Collectief Particulier Opdrachtgeverschap worden gebouwd. Dit woonblok
gaat - als eerste in de wijk - voldoen aan de eisen in het nieuwe bouwbesluit wat betreft
energie. Het worden dus zeer energiezuinige huizen.
Groene gevels in De Veste, dat is de naam die werd gegeven aan de campagne van Groei
en Bloei Helmond om ons wijkcentrum te vergroenen. Want groen is belangrijk om verstening tegen te gaan, het is goed voor de waterhuishouding en het ziet er verder gewoon
mooi uit. Om het initiatief een extra impuls te geven, werd er een wedstrijd aan gekoppeld en de winnaar is inmiddels bekend. Op de foto boven dit artikel kunt u de winnende
geveltuin zien.
Brandoween gaat dit jaar helaas niet door, mede doordat er pas sinds kort nieuwe commissieleden aangesteld zijn die nu te kort tijd hebben om een en ander een goede invulling te geven. Maar de organisatoren zetten gelukkig alles op alles om het evenement
volgend jaar wel doorgang te laten vinden. In januari heeft de {BC} aandacht besteed aan
Tess Hille die onder de noemer Tess at Sea een sponsoractie was begonnen om mee te
kunnen doen aan School at Sea. We zijn blij te kunnen melden dat het is gelukt en Tess
inderdaad mee gaat varen.
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Uw favoriete dealer.
Uw officiële Volkswagen en Audi dealer

Helmond Varenschut 17
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Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege

In september zijn de reguliere activiteiten in ons wijkhuis als
vanouds weer van start gegaan. Zo weten we de weg weer
te vinden naar de ComputerClub, de naaiclub of de brei- en
haakclub. Er wordt weer volop gekaart (bridge en rikken),
gezongen (liederentafel, KoBra, Brand New Voices, Druzhba), muziek gespeeld (Brandeleros, Brand-Tastic, blokfluit).
Het biljarten, koersbal, tekenen en schilderen, kinderatelier,
crea doe en Fashion for he Future zijn vaste onderdelen in
ons wijkhuis. En wat te denken van de vele dans- en bewegingsactiviteiten zoals DéDé Dance, dansballet, dansgarde,
zumba, chi yoga, power yoga, atma yoga, tai chi en chi kung.
Een volledige lijst? Nee. Ga naar de website van ons wijkhuis (www.brandpunt.info) en kijk eens rond wat er voor jou
bij zit. Loop gewoon binnen voor een kopje koffie of thee.
Of kom onder het genot van een glaasje bier of een wijntje
een praatje maken met je buurtgenoten. Je bent van harte
uitgenodigd!

bij de koorleden, de bar van ’t BrandPunt en op 11 oktober
aan de zaal.

Met je pinpas betalen
Vanaf nu kan iedereen pinnen in ’t BrandPunt. Ook bij de
muntenverkoop kan er gepind worden. Er wordt nog bekeken of pinnen ook bij de kaartverkoop van de diverse evenementen kan. Zodra er weer een kaartverkoop voor een
evenement van start gaat, wordt u hierover geïnformeerd.
Wij accepteren niet langer grote coupures, biljetten van
honderd euro of meer, omdat we dan te snel zonder wisselgeld zitten.

Zaterdag 24 oktober van 10.00 tot 16.00 uur - Quiltdag
Quilten is een techniek waarbij verschillende stoffen en
eventueel andere materialen verwerkt worden tot bijvoorbeeld een deken, wandkleed of tas. Dit kan op diverse
manieren met uiteenlopende kleuren en patronen. Iedere
quilt is dus uniek! Zoals je in een museum een verzameling
kunstwerken kunt bekijken, kan dat ook op de quiltdag, met
name tijdens de Show & Tell. Een groot aantal deelnemers,
van beginner tot vergevorderd, van traditioneel tot modern,
laat dan op het podium hun quilts zien en geeft er toelichting bij. Kijk voor het volledige programma op de website
van ’t BrandPunt.

Zaterdag 3 oktober vanaf 20.00 uur
Can’t Touch This! Video Classic Dance Party
Voor de vierde keer in ‘t BrandPunt Can’t Touch This!, het
super dansfeest met een excellente DJ van Sound4all, een
megagrote verlichte dansvloer, led wall met videoclips en
een geweldig flitsende lichtshow. Een kaartje kost €10,- en
is te koop aan de bar van ‘t BrandPunt. Vanaf 20.00 uur is
de zaal open.
Woensdag 7 oktober van 20.00 tot 23.00 uur
Modeshow Boutique4More
Woensdag 7 oktober organiseert Boutique 4More om 20.00
uur haar jaarlijkse avond met modeshows, muziek, een welkomstdrankje en ter afsluiting een leuk aandenken. Vanaf
19.30 uur worden bezoekers verwelkomd met een drankje
en een hapje. Het programma start om 20.00 uur. Kaarten
van €5,- zijn verkrijgbaar bij Boutique4More en bij Catalini
Calzature.
Zondag 11 oktober van 12.00 tot 14.30 uur
Concert van KoBra
Swingende middag op zondag 11 oktober in de grote zaal
met a capellakoor Midòre uit Nuenen, vrouwenkoor Bubbles
en Trouble uit Waalre en popkoor KoBra. Drie verschillende
koren met elk hun eigen songs, die garant staan voor een
heerlijke muzikale middag. Kaarten à €5,- zijn verkrijgbaar

Donderdag 15 oktober van 20.00 tot 22.30 uur
Sambaworkshop met de Brandeleros
Zie voor meer informatie elders in deze uitgave.
Zaterdag 17 oktober
Voorstelling van de Houtse Toneelgroep
Zaterdag 17 oktober speelt de Houtse Toneelgroep om 20.00
uur Ketchup en Sangria. Dit betreft een doldwaze klucht
onder de Spaanse zon. Als extra vleugje nostalgie speelt
de voorstelling zich af in 1975, het jaar waarin het voor de
Houtse Toneelgroep allemaal begon, veertig jaar geleden!
Zondag 18 oktober - Wijkquiz Brandeliers
Zie voor meer informatie elders in deze BC.

Zaterdag 24 oktober van 20.00 uur - Trybuut
Weet u het nog? Tonpraters krijgen de gelegenheid om hun
buut aan het publiek te presenteren. Kijken hoe het publiek
reageert om daarna zelfverzekerd het land in te gaan. Het
belooft een spectaculaire avond te worden met bekende en
iets minder bekende namen. Kijk voor het programma op de
website van ’t BrandPunt.
Zondag 25 oktober - ’t EetPunt
Op zondag 25 oktober gaan de deuren van ’t BrandPunt
om 16.30 uur open voor senioren die deelnemen aan
’t EetPunt. Zij krijgen een culinair driegangendiner aangeboden voor slechts €8,- (drank is voor eigen rekening). Vanaf
ongeveer 17.30 uur gaan we aan tafel en meestal zijn we rond
20.00 uur klaar.
’t EetPunt is bedoeld voor alleenstaande ouderen, echtparen waarvan één van beiden de mantelzorg voor de
ander vervult of echtparen waarbij één van beiden minstens
tachtig jaar is. De bedoeling is dat wijkbewoners elkaar ontmoeten en elkaar ook op andere momenten eens opzoeken. Opgave vooraf is noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk een
week vooraf via mickbm61@gmail.com of 06 556 297 62 of
06 549 463 59.
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10 oktober

KOOPZONDAG
12.00 - 17.00 u u r

24/7 shoppen

Bij Lenssen Manders
MODE VOOR HAAR!

SHOP NU OOK ONLINE!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

Dorpsstraat 161b | 5731 JJ Mierlo | T 0492 661262

gratis wifi |

follow us | P gratis parkeren

LENSSENMANDERS.NL
SHOP NU OOK ONLINE!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

MODE IN MIERLO "VOOR HEM"
RUIM 700 M2 MANNENMODE EN SCHOENMODE
MET TIENTALLEN BEKENDE MODEMERKEN
STOERE MANNENMODE IN MIERLO
Dorpsstraat 95 Mierlo | 5731 JH Mierlo | T 0492 66 11 00

gratis wiﬁ |

follow us | P gratis parkeren

LENSSENMANNENMODE.NL
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Nieuws van de Wijkraad
tekst: Wiljo Striekwold

Het College van B&W heeft aangekondigd de wijken van
Helmond tenminste één keer per jaar te bezoeken. Het eerste bezoek aan Brandevoort is in juni 2016. Om dit goed
voor te bereiden, roepen we nu al wijkbewoners op met ons
mee te denken hoe we dit bezoek kunnen vormgeven. Uiteraard is er al geregeld contact met onze wijkwethouder, M.
de Leeuw-Jongejans, en de overige leden van het college.
Ook de samenwerking met de in de wijk wonende raadsleden is goed.

Winkelcentrum
In de vorige BC hebben we al gemeld dat de Wijkraad, samen met winkeliers en gemeente, zoekt naar mogelijkheden tot meer ‘reuring in het winkelcentrum’. Uiteraard houden wij daarbij volop rekening met de bewoners rondom de
winkels, zodat deze geen overlast ondervinden.
Een aantal bewoners van De Plaetse heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen de plaatsing van een speeltoestel op
het centrale plein. Men vreest overlast door hangjeugd. Natuurlijk luisteren wij naar deze argumenten en we zullen dan
ook in overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn. Inmiddels heeft Chinees afhaalrestaurant Canton zich in de wijk
gevestigd, een welkome aanvulling waarmee ons centrum
weer een beetje leuker is geworden. Wij wensen de nieuwe
Brandevoorter ondernemer veel succes. De gemeente zal bij
wijze van proef het uitstallingsbeleid in het Centrum en in
Brandevoort soepeler hanteren. Zo verdwijnt de terrasvergunning en kunnen winkeliers bijvoorbeeld een bankje buiten zetten. Dit in de overtuiging dat winkeliers zelf weten wat
wel en niet past, zonder overdaad aan gemeentelijke regeltjes. Wij juichen dit resultaat van overleg tussen winkeliers,
gemeente en Wijkraad van harte toe en hebben er het volste
vertrouwen in dat dit ons centrum levendiger zal maken.
Kindervakantieweek
De KVW was ook dit jaar weer een ongekend succes. Ruim
duizend kinderen hebben genoten van een week vol spel en
avontuur. De organisatie verdient hiervoor alle dank en lof.
Het is een enorm karwei elk jaar weer zo’n giga-evenement
voor te bereiden en uit te voeren. We zijn er trots op dat er
mensen in onze wijk wonen die hierin veel tijd en energie
willen steken. Wij bedanken hen dan ook van ganser harte!
Nieuwe buren
De Wijkraad vindt het belangrijk nieuwe bewoners in onze
wijk te verwelkomen. Dat wordt gedaan door het uitreiken
van een welkomsttas met inhoud. Er is al een groot aantal
tassen uitgereikt, maar omdat het verkrijgen van adressen
waar nieuwe Brandevoorters zijn komen wonen moeilijk
blijkt en het ‘kopen’ ervan bij de gemeente een kostbare zaak
is, vragen we uw medewerking. Als u zelf net nieuw in de wijk
bent of u heeft nieuwe buren gekregen; laat het ons weten!
Meld adressen aan via Wijkraad.secretaris@brandevoort.org.

Verkeersveiligheid
Er wordt weer volop gebouwd en dus zal de wijk behoorlijk groeien. Deze groei gaat gepaard met meer en andere
verkeersstromen. Mogelijk ontstaan daardoor ook minder wenselijke situaties. Daarom hebben we besloten een
commissie verkeersveiligheid op te richten, samen met de
scholen in de wijk. Uiteraard kijken we niet alleen rondom
de scholen naar het verkeer, maar ook naar de routes van
en naar huis. We hopen dat elke school een vertegenwoordiger afvaardigt, zodat we – samen met de gemeente - een
wijkbreed verkeersveiligheidsbeleid kunnen ontwikkelen.
Breed wijkoverleg en inloopspreekuur
Regelmatig organiseert de Wijkraad een breed wijkoverleg, het eerstvolgende vindt plaats op dinsdag 27 oktober
om 20.00 uur in ‘t BrandPunt. Deelnemers zijn: scholen,
politie, stadswacht, winkeliersvereniging, LEVgroep BJ Brabant, zorgverleners, Gezondheidscentrum, de gemeente,
Sportpark, wijkhuis, SBiA en natuurlijk de Wijkraad. Met
nadruk willen wij bewoners uitnodigen om het overleg bij
te wonen en kennis te nemen van alles wat er in onze wijk
gebeurt en gaat gebeuren.
Ergert u zich?
Door diverse mensen zijn klachten ingediend over hondenoverlast, fietsen voor de deur et cetera. Wij nemen
deze klachten serieus en bespreken ze met verantwoordelijke instanties om naar oplossingen te zoeken. Als u zich
ergens aan ergert, laat het ons weten. Misschien kunnen
we snel oplossingen bieden. Maar ook positieve ontwikkelingen horen we natuurlijk graag! Dus heeft u ideeën of
suggesties om iets te organiseren of op te zetten, neem
dan contact op zodat we samen kunnen kijken wat mogelijk is. Wilt u een klacht, idee of suggestie persoonlijk toelichten, kom dan naar het inloophalfuurtje dat iedere twee
weken voorafgaand aan de Wijkraadvergadering plaatsvindt, elke even week op dinsdagavond om 19.30 uur in
‘t BrandPunt.
Sportvissen
De gemeente heeft de Wijkraad advies gevraagd over
het al dan niet verpachten van viswater aan de Vereniging Sportvisserij Nederland, die visplaatsen in het land
pacht. Ons advies was om dit op twee plaatsen in de
wijk te doen. Er mag dan uitsluitend op die plaatsen met vispas - worden gevist. De exacte regels vindt u op:
www.sportvisserijnederland.nl. Daarnaast hebben we aangegeven dat vrij vissen voor jeugd tot maximaal dertien
jaar mogelijk moet zijn; wij vinden dat de gehele Ecozone
en de gracht door De Veste voor jeugd vrij moet blijven om
te vissen. Let wel, hier mag dus niet door anderen worden
gevist! De gemeente zal eind dit jaar de definitieve keuze
bekend maken.
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Madelon Janssen
Tea Bijlsma
Cijnsbeemden 2, 5706 NP Helmond
Mobiel: 06-29574376, E-mail: info@deinstallatieman.nl

Nefit TrendLine HR-ketel
nu extra voordelig!
AK

Met 7 jaar
garantie!

TIE

●
●
●

!

ERKEND
INSTALLATEUR

www.deinstallatieman.nl

GOED SCHEIDEN
HET KAN ECHT
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.

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

Scheiden met begrip

2divorce.nl
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Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350

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

Aan de slag met samba
Wil je eens kennismaken met samba? Geef je dan op voor
de samba workshop Aan de slag op donderdag 15 oktober in
’t BrandPunt, van 20.00 tot 22.00 uur. .
een beetje percussie-ervaring is deze workshop een mooie
gelegenheid kennis te maken met samba percussie in de zogenoemde bateria stijl, dus in een groep van twintig of meer
percussionisten! Onder leiding van een ervaren en enthousiaste bandleider zet ook jij samen met andere spelers in no
time een swingende groove neer. Braziliaans carnaval op Nederlandse bodem. Hierbij krijg je ondersteuning van ervaren
spelers uit de band, dat wordt swingen!
Er zijn geen kosten aan verbonden aan de workshop.
Inschrijven en meer informatie via www.brandeleros.nl

Senioren Brandevoort
tekst: Holke Flapper

Volgens opgave van de gemeente zijn er in Brandevoort
momenteel meer dan 1200 55-plussers in de wijk. Al in
2013 hebben we gesproken over woningaanpassingen en
wensen van senioren met betrekking tot huisvesting. Zeker
nu de regering erop is gericht dat ouderen langer in hun
eigen huis blijven wonen, wil Senioren Brandevoort meer
aandacht aan dit onderwerp besteden. Recent is er in de
Brandevoorter Courant een artikel aan gewijd met de titel
Wonen op Maat. Hierop zijn een aantal reacties ontvangen
van mensen die aangeven graag op latere leeftijd ook in
Brandevoort te willen blijven wonen. We gaan de wensen
en mogelijkheden inventariseren om woningbouwcorporaties en of projectontwikkelaars te interesseren dergelijke
projecten te realiseren.

WijkActiePlan
De Senioren zijn met diverse activiteiten uit het WijkActiePlan
2014-2016 bezig. Denk hierbij aan zorg voor dementerenden
onder andere in het Palladium, voorleessessies voor slechtzienden, begeleiding naar afspraken en instanties, bezoeken
en een kopje koffie drinken et cetera. In de komende maanden zullen deze onderwerpen verder worden besproken.
WMO
Binnen de groep Senioren gaat Iet Heystee-Sistermans het
onderwerp Zorg/WMO coördineren. Het is bekend dat in Helmond problemen bestaan op dit gebied. Vanuit de Ouderenbonden in Helmond worden cliëntenondersteuners WMO opgeleid. Als er dus vragen of opmerkingen op het gebied van
de WMO zijn, kan men hiervoor advies en begeleiding vragen.

Iets te vieren, jubileum,
open dag of beursdeelname?
Voor een origineel
promotie- of relatiegeschenk
www.emmers-bedrukken.nl

www.emmers-bedrukken.nl

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

78.11.22
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

www.taxicentralebrandevoort.nl
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Dit is geen aanbieding.
Zeg nou zelf, 4 versgebakken croissants of kaiserbroodjes voor 1 euro, da’s toch niet duur. En ze zijn niet alleen nú 1 euro.
Dat zijn ze volgende week nog steeds. En de week erop ook. Dat komt omdat we bij Jumbo de laagste prijs garanderen, elke
dag. En onze laagsteprijsgarantie geldt niet alleen voor onze croissants en onze kaiserbroodjes, maar ook voor al onze andere
versgebakken broodjes. Kijk voor meer informatie en de spelregels op jumbo.com/laagsteprijsgarantie.

Hallo laagsteprijsgarantie
1a39ca2e-a5f8-4127-918f-5ee9f0268910.indd 1

Hoofdstraat 105
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5706 AK Helmond

* Alle combinaties mogelijk van kaiserbroodjes en croissants.

*

14-9-2015 9:47:42

Tel 0492 539405

info@woutvanvlerken.nl

www.electroworldwoutvanvlerken.nl

Te weinig lijm in je bloed
tekst: Ilse Hommering / foto Rianne van Lierop

Jelle is een vrolijk jongetje van vier. Hij gaat graag naar school en speelt met zijn
vriendjes. Maar als hij valt of een wondje heeft, moet hij naar de dokter. Hij heeft te
weinig lijm in zijn bloed. Hoe zit dat precies?

Karijn de Koning heeft altijd al verhalen bedacht. “Vaak
vertelde ik een verhaaltje aan de kinderen voor het slapengaan. Ik vind het leuk om zelf verhalen te verzinnen.”
Verder was ze daar niet zo mee bezig en werden de verhalen niet opgeschreven. Totdat haar dochter ziek werd. Er
werd hemofilie (een bloedstollingsziekte) geconstateerd.
“Ik miste literatuur over het onderwerp. Voor kinderen was
er niets informatiefs en we vonden het lastig uitleggen wat
er nu precies aan de hand was met onze dochter.” Karijn

dacht: “Wat er niet is moeten we maken.” Vorig jaar juni
bedacht ze al fietsend naar haar werk het verhaal van Jelle.
“Dit verhaal heb ik in een uur uitgeschreven. Op internet
heb ik plaatjes gezocht die er bij pasten. Het werd een
mooi boekje. Op internet zocht ik een uitgever en in augustus had ik de drukproef ontvangen.”
Het boekje was voor thuis. Zo kon ze haar dochter laten
zien wat de ziekte inhield. Het werd goed ontvangen door
haar dochter. “Binnen een maand kende ze het verhaal
van buiten. Dat voelde goed. Ik heb toen een vriendin het
boekje laten lezen. Ze was meteen enthousiast en zei me
dat ik er iets mee moest doen.” In die periode werd Karijn
benaderd door de uitgeverij die de drukproef gemaakt had.
“Ik twijfelde nog wel, omdat het best persoonlijk is. Uiteindelijk hebben we besloten het boekje verder uit te werken.
Ik heb het Lucas College in Eindhoven gevraagd of ze mee
wilden werken aan de illustraties.” Een aantal studenten
werd uitgenodigd naar aanleiding van het verhaal een tekening te maken. Karijn koos een tekening uit die haar het
meest aansprak. Deze student, Niels van Tilburg, mocht
het boek gaan illustreren. “Ik heb Niels een paar keer opgezocht om een en ander te bespreken en uiteindelijk heeft
hij het tot mooi resultaat gebracht. Het is een kleurrijk en
vrolijk boek.”
Karijn is erg bescheiden over het resultaat. “Het belangrijkst vind ik dat het een toegevoegde waarde heeft voor
ouders en kinderen. Het geeft op een leuke manier een
duidelijk beeld van hemofilie. Het kind begrijpt beter wat er
met hem of haar aan de hand is. Maar ook voor vriendjes
en klasgenoten is het een mooie aanvulling van de uitleg
over de ziekte. Het zou mooi zijn als hemofilie wat meer
bekendheid en begrip krijgt. Het boekje kan ook als voorlichtingsmateriaal gebruikt worden in de ziekenhuizen of
doktercentra.” De volledig opbrengst van het boek gaat
naar Villa Pardoes. “Zelf hebben we daar ook gebruik van
mogen maken. We zijn daar vorig jaar een weekje op en top
verwend! Ik wens alle kinderen en gezinnen zo’n fijne week
bij Villa Pardoes.”
Karijn heeft zeker nog meer verhalen die uitgewerkt zouden kunnen worden tot een boek. “Eerst maar eens zorgen
dat dit boek verspreid wordt. De eerste druk is al uitverkocht via vrienden, collega’s en familie, maar het boek is
gewoon te bestellen.”
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100 euro korting op all inclusive sporten en ontspannen?

check dan snel www.debrugactive.nl/100-euro-actie
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NIEUW: Indoor Golf &
Compleet vernieuwd saunacomplex!
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Topseizoen

Brandevoorter kunstrolschaatssters
foto: Peter Claessens

guren, Vrijrijden of Dansen) stonden de rijdsters op het podium. In de wedstrijden voorafgaand aan de belangrijkste
wedstrijd, het Nederlands Kampioenschap, is het aftasten
hoe de rijdsters ten opzichte van de concurrentie staan.

Nederlandse Kampioenschappen Dansen
In juni werden de NK Dansen in Moerkapelle gehouden.
Charlotte maakte er een spannende wedstrijd van. Na de
twee verplichte dansen, stonden Charlotte en Karen Baruchello uit Nieuwegein precies gelijk. De Vrije Dans moest
uitsluitsel brengen. Karens dans werd net iets beter gewaardeerd, waardoor Charlotte op een tweede plaats eindigde. Twee weken na dit NK stond Charlotte in Parijs op
de baan voor haar wedstrijd. In een sterk deelnemersveld
eindigde Charlotte in de achterhoede, maar ze is wel weer
een ervaring rijker!
Nederlands Kampioen
Tijdens de NK Kunstrolschaatsen dat in juni in Mierlo
plaatsvond, werd Mirte bij de aspiranten Nederlands Kampioen Figuren. Een kroon op alle trainingsarbeid. Tijdens
de NK Kunstrolschaatsen werd ook Carolien (mini) op het
podium gehuldigd, met een mooie tweede plaats, achter
clubgenootje Bylana Coppens.
Vele leden van Rolschaatsvereniging Olympia uit Mierlo
komen uit Brandevoort. Wekelijks komen de rijdsters naar
Sporthal De Weijer voor de verschillende trainingen: technische trainingen, figuurtrainingen, danstrainingen en
showtrainingen.
Wekelijks word hard en veel geoefend om het beste uit de
rijdsters te halen. Het afgelopen wedstrijdseizoen waren
het meest succesvol de Brandevoorter Charlotte de Jong,
Mirthe de Goede (beiden aspiranten) en Carolien van Grootel (mini). Bij de vele verschillende wedstrijden (discipline Fi-

Carolien en Charlotte zijn, net als hun clubgenootjes Yvon
Swinkels, Nelleke Knoops en Senna Cobben (allen jeugd) tijdens het NK geselecteerd voor de Internationale Danswedstrijd die in oktober in Hettange in Frankrijk wordt gehouden.

Nieuwe leden
Rolschaatsvereniging Olympia is nog op zoek naar nieuwe
leden. Mocht je interesse hebben in de sport kunstrolschaatsen, neem dan vrijblijvend contact op met Emmy
Pero (06 435 790 96). Op www.rvolympia.nl kunt u al veel
informatie vinden over de sport en over de vereniging.

De eerste

familiewijkquiz
Op zondagmiddag 18 oktober vindt de eerste Brandevoorter Wijkquiz plaats.
Team’s van maximaal tien personen (gezinsgroepen bij voorkeur vier volwassenen en vier tot zes kinderen) gaan
vragen beantwoorden, opdrachten maken en antwoorden in onze wijk zoeken. Je kunt nu op de website van de
Brandeliers, www.brandeliers.nl of via info@brandeliers.nl, inschrijven voor €10,- per team onder vermelding van
jullie teamnaam. Inschrijven op de dag zelf kan ook, tussen 11.00 en 11.45 uur, de kosten bedragen dan €12,50. Het
inschrijven/aanmelden van je team, en het voldoen van de betaling, vindt in beide gevallen plaats aan de speciale
spelbalie die zondagochtend op bovengenoemd tijdstip in het wijkhuis zal staan.
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Wij verkopen geen zandkastelen,
maar wel huizen!

Heeft u verkoopplannen? Maak dan gebruik van onze leuke zomeractie!
Stuur ons de ansichtkaart (of mail helmond@woonplezier.nl) voor een gratis adviesgesprek.
Verkoopt u via ons dan ontvangt u gratis deze mooie Rivièra Maison Strandtas.
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Stuur uw ansichtkaart naar: Antwoordnummer 1072, 5700 WB Helmond
Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vemelden.
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Gezellig samen wandelen
tekst: Trudy van Horne / foto: Marielle van Cauteren

Misschien hebt u ze op woensdagochtend wel eens zien lopen: de wandelaars van
Lopersgroep Brandevoort. Lopersgroep Brandevoort verzorgt iedere woensdagochtend wandeltrainingen voor iedereen die zin heeft in gezond bewegen en/of in een
sportieve uitdaging. Voor een vaste groep wandelaars zijn deze woensdagochtendtrainingen inmiddels niet meer weg te denken. Samen wandelen is immers niet alleen gezond en ontspannend, maar bovenal supergezellig. Er wordt heel wat afgekletst tijdens de wandelingen. En soms ook nog na afloop, onder het genot van een
heerlijk kopje koffie of thee in Het Sporthuis.
ningen eenmaal per twee
weken aan, in de even weken, dus: op 1 november, op
15 november, op 29 november, op 13 december en op
27 december. We beschouwen deze periode als een
proefperiode. In december
besluiten we of we in 2016
een vervolg geven aan de
zo n d a g o c h te n d t ra i n i n gen en zo ja, hoe vaak per
maand.

Meer wandelaars welkom
Ook u bent van harte welkom om aan te sluiten bij
de woensdagochtendtrainingen. Er is nog ruimte
voor beginnende en gevorderde wandelaars. De
trainingen starten om 9.15
en duren tot uiterlijk 11.30
uur. Plaats van vertrek is
Sportpark Brandevoort. Er
worden trainingen aangeboden op twee niveaus:

er is een groep die in een
tempo 5 km/uur wandelt
(deze groep loopt een afstand van 8 tot 10 kilometer) en een groep die een
tempo van 6 km/uur aanhoudt (deze groep loopt en
afstand van 10 tot 12 kilometer). Beide groepen worden begeleid door ter zake
opgeleide wandeltrainers.
Twee keer per jaar organiseert de Lopersgroep voor

de wandelaars een gezelligheidsactiviteit.

Nieuw: zondagochtendtrainingen
Vanaf 1 november start
Lopersgroep Brandevoort
met het aanbieden van
wandeltrainingen op de
zondagochtend. Start- en
eindtijd hetzelfde als op de
woensdag. Voorlopig, tot
1 januari, bieden we de trai-

Kom ook wandelen
Enthousiast
geworden?
Wandel dan vrijblijvend een
keertje mee. Op woensdagochtend (iedere woensdagochtend in oktober,
november en december)
of op zondagochtend, op
1 november of op een van
de andere genoemde data.
Je bent van harte welkom.
Meer informatie? Neem
dan een kijkje op de website www.lopersgroepbrandevoort.nl. Vragen? Stuur
dan een mail naar: info@
lopersgroepbrandevoort.nl.

PR-medewerker gevraagd
De Wijkraad houdt zich bezig met een heel scala aan onderwerpen. Deelnemen in het bestuur is dan ook uitdagend, interessant, leerzaam en erg leuk. Maar we kunnen
het alleen met genoeg menskracht aan om al deze taken
uit te voeren. We zoeken dan ook versterking en wel ie-

mand die artikelen kan en wil schrijven en overweg kan
met sociale media. Bent u degene die het volgende BCartikel schrijft en de nieuwtjes op de sociale media plaatst?
Meld u dan aan of vraag aanvullende informatie via:
Wijkraad.secretaris@brandevoort.org.
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Actief in Mierlo, Brandevoort,

Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout

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

Hoogspanning
uitspraak rechtbank

tekst: F. Swinkels

Op 13 augustus heeft de meervoudige kamer van de rechtbank Den Bosch uitspraak gedaan in het door ons aangespannen beroep tegen de verleende vergunning van de
hoogspanningslijnen te Brandevoort.
De bezwaren zijn gegrond verklaard en TenneT dient nu de
vergunningaanvraag over te doen. Wat houdt dit in? Een
omgevingsvergunning moet de gemeente verplicht verstrekken, alleen de gedane aanvraag was enkel voor de
masten en niet voor de inrichting, dat wil zeggen de bedrading.
De aanvraag was dus incompleet. Ook is met betrekking
tot de bedrading in het rapport van ingenieursbureau Petersburg geen enkele melding gemaakt. Dit rapport heeft
vele versies gekend, om uiteindelijk te komen met een
eindconclusie die de gemeente Helmond welgevallig was.
Wij twijfelen echter aan het bestaan van dit uiteindelijke
rapport.
Het planbureau van de gemeente en de bezwaarschriftencommissie van de gemeente hebben nagelaten om de
regelgeving, en de daarbij behorende rechtelijke uitspraak
gedaan in 2004, in acht te nemen.

Bij de nieuwe aanvraag zal in het rapport van Petersburg
deze bedrading wel meegenomen moeten worden, waardoor er duidelijkheid zal komen hoe men tot verschillende
zone-afstanden komt voor identieke lijnstukken (tussen
twee masten), waarbij de berekeningen en metingen een
bepalende rol gaan spelen.
Deze uitspraak heeft landelijke gevolgen voor TenneT,
want door deze uitspraak moeten alle vergunningen die
verstrekt zijn na 2004 opnieuw aangevraagd worden. Hieruit blijkt dat alle gemeentes TenneT in het verleden de aanvragen foutief hebben beoordeeld bij het verstrekken van
deze omgevingsvergunningen.
De zones, zoals nu door de gemeente aangehouden worden en die verrassenderwijs exact de contouren van de in
1995 het opgestelde bebouwingsplan van Brandevoort I en
Brandevoort II volgen, kunnen niet worden gehandhaafd.
Door nieuwe berekeningen en metingen (uit te voeren door
een onafhankelijke organisatie), moeten de zones opnieuw
moeten worden vastgesteld. Hierdoor wordt dan bepaald
of nu bestaande woningen en de basisschool binnen de
gevarenzone vallen. Wordt vervolgd.

Workshop
‘Het nieuwe bankieren’
Het hele jaar door organiseert Rabobank Helmond de
workshop ‘Het nieuwe bankieren’ in de Helmondse wijken.
Tijdens deze drie uur durende workshop, leren deelnemers
hoe ze het beste gebruik kunnen maken van moderne
hulpmiddelen om bankzaken te regelen. Stap voor stap
worden ze meegenomen in het Rabo Internet- en mobiel
bankieren en gaan ze aan de slag met de smart phone en/
of tablet en leren deelnemers welke bankzaken zelf geregeld kunnen worden. Om de informatie nog inzichtelijker te
maken, organiseert de bank twee afzonderlijke workshops,
te weten de workshop Rabo Internetbankieren en de workshop Rabo Mobiel bankieren.
De workshop Rabo Internetbankieren bevat de volgende
onderdelen:
1. Veiligheid
2. Internetbankieren (basis)
3. Aanvullende informatie

4. Zelf aan de slag op de computer
De workshop Rabo Mobiel bankieren bevat de volgende
onderdelen:
1. Veiligheid
2. Rabo Bankieren App
3. Direct zelf regelen
4. Zelf aan de slag met de tablet of smartphone
Aanmelden kan via www.rabobank.nl/helmond of telefonisch via 0492 59 45 94. Per workshop is er een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar. Alle leden van Rabobank
Helmond kunnen de workshops Rabo Internetbankieren
en Rabo Mobiel bankieren volgen, zonder enige kosten.
Ervaring leert dat het prettiger is om op de eigen laptop
of tablet te oefenen. Daarom verzoekt de bank de deelnemers de eigen laptop of tablet mee te nemen naar de
workshop.
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ONBEPERKT NAAR FREESTYLE KAPPERS
VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND
KNIPPEN
KLEUREN BASIS

€17,50
€25,-

p.m.

KLEUREN MULTI

€40,-

p.m.

KIND KNIPPEN

€12,50 p.m.

1 KLEUR (MAX LENGTE 15CM)

MEERDERE KLEUREN/HIGH/LOWLIGHTS
T/M 16 JAAR

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

p.m.

p.m.
p.m.

• praktijk met twee
enthousiaste
en ervaren
verloskundigen

KIJK VOOR MEER INFO OP:
WWW.FREESTYLEKAPPERS.NL

Atma yoga

• overdag en ‘s avonds
spreekuur

“the power within”

• echoscopie in eigen
praktijk

Yoga in ‘t Brandpunt, Brandevoort
Power yoga en nu ook
easy flow yoga

• informatieavonden
• kinderwensspreekuur

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

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

Green egg
grill & wine
Mierloseweg 5

All-Day-Sunday

5707 AA Helmond
T 0492 544415

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

Elke zondag onbeperkt, onbezorgd
en eindeloos genieten van de
Big Green Egg voor maar 25,-

Echtscheiding
Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht

Restaurant op Suyt
Scheepsboulevard 2
5705 KZ Helmond
(0492) 870055
info@opsuyt.nl
www.opsuyt.nl

braakmanadvocaten.nl

DK_241

Strafrecht

DK_241_170x226mm_Adv_All-Day-Sunday_OpSuyt.indd 1
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Broer en zus
kampioen streetdance
tekst: Cora Brouwer

Mauro (13) en Sophie (11) van de Kerkhof zijn afgelopen zomer respectievelijk eerste en vijfde geworden bij de UDO
Worlds X Street Dance wereldkampioenschappen in Glasgow. Daar is een heel mooie danslocatie waar vaker WKs
worden gehouden. Sophie deed mee in de categorie tot
veertien jaar en Mauro in de categorie tot achttien jaar.
In totaal waren er zo’n drieduizend dansers; per categorie meer dan twintig teams. Sophie vertelt: “Voor mij was
het de eerste keer dat ik in Schotland was, voor Mauro de
tweede keer. Het was er heel leuk en we waren met vier
teams van CMW.” Bij thuiskomst uit Schotland wachtte nog
een verrassing: de buren hadden meegeleefd en hadden
het hele huis versierd.

Succes op succes
Ze dansen bij dansschool Creative, Modern and Wise
(CMW) in Eindhoven en worden daar getraind door Carlton Marks-Walden. De groep van Mauro heet The Fire, die
Van Sophie The Kingzz. Deze dansschool doet alleen aan
streetdance. “Streetdance lijkt heel veel op hiphop, breakdance zijn meer kunstjes. Hiphop is meer dansen,” legt
Mauro uit.
Teams van de dansschool slepen regelmatig prijzen in de
wacht op NKs, EKs en WKs. Mauro vertelt: “Mijn team is
wereldkampioen en Europees kampioen geworden, en een
keer tweede van de wereld en tweede van Europa. Een ander team van onze school, The Academy of Lions, is derde
van Europa geworden. De groep van Sophie, The Kingzz,
achtste van Europa en twee keer Nederlands kampioen.”
Op die toernooien hangt altijd een gemoedelijke sfeer,
teams komen naar elkaar kijken en zijn enthousiast als er
goed gedanst wordt.
Laten zien wat je kunt
Het dansen zat er al vroeg in. “Toen ik nog heel klein was,
danste ik al en ging ik al naar streetdance, toen een tijdje
niet en toen ik acht was, heb ik het weer opgepakt,” zegt
Mauro. Sophie - die nu zo’n twee jaar aan streetdance
doet - en haar broer kwamen in Eindhoven terecht vanwege de dansleraar en omdat CMW fanatiek aan danswedstrijden meedoet. Want als je op een hoog niveau
danst, wil je ook laten zien wat je kunt. Daarom trainen ze
allebei ook vier uur per week. Mauro en Sophie verzinnen
de passen, bewegingen en choreografieën niet zelf, dat
doet hun trainer. “Dat laten we liever over aan onze trainer, omdat het er anders misschien niet zo goed uit gaat
zien.,” aldus Mauro.
Wensen voor de toekomst
Sophie zou natuurlijk elke volgende wedstrijd wel willen
winnen, maar wil ook graag een uitdaging hebben. Ze legt
uit: “Ik wil graag concurrentie. Sommige teams zijn heel
erg goed en dan is het leuk als je dan wint.” Ook kijkt ze
naar de andere groepen om er nog iets van te leren.
De grote droom van Mauro is om in Amerika te dansen.
Dan moet je je kwalificeren voor een andere bond en daar
is hij nu mee bezig. Als dit lukt, kan hij volgend jaar ook in
Amerika aan kampioenschappen meedoen. Net als voor de
trip naar Schotland zijn broer en zus druk bezig om geld
te verdienen om de reis naar Amerika te betalen; er wordt
opgetreden, er worden cupcakes gebakken en er worden
zelfgemaakte zeepjes verkocht.
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BINNENKIJKEN
tekst: Patricia Teuns / foto: Daniëlle Verbeek

“Wat vliegt de tijd. We wonen al weer zeven jaar aan
’t Spuul 1, in één van de oorspronkelijke straten van
Brandevoort. Ons huis ligt in het deel Stepekolk. Wat wij
willen zeggen tegen de nieuwe bewoners? Wonen voelt
hier als een warm bad. Het is een heerlijk instapklare halfvrijstaande woning in ‘pastorie bouwstijl’, met een prachtige tuin in mediterrane stijl en een garage van maar liefst
127 m3 . De sfeer die onze woning uitademt, past geheel in
deze karakteristieke wijk Brandevoort. Wij zijn de tweede
bewoners van dit in 2000 gebouwde herenhuis. Waarom
wij kozen voor deze plek? Vanwege de bouwstijl, de ruimte, de lichtinval en de privacy in en rondom dit huis. Deze
woning is zo gebouwd dat al onze gezinsleden afzonderlijk bezig konden zijn zonder de ander in de weg te zitten.
Daarnaast hebben we hier voldoende ruimte voor een gezellig samenzijn. Inmiddels zijn de kinderen uitgevlogen en
wonen wij er met zijn tweeën.”
De afgelopen jaren hebben we niet stilgezeten. Zowel in
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als rondom ons huis wilden we een sfeer creëren waarin
wij graag (lang) verblijven. Uiteraard wel met de gemakken van deze tijd, zoals een airco, een op afstand bedienbare garagepoort, een luxe bad/douche cabine, voorzien
van whirlpool, stoomcabine, regendouche en lichttherapie, en een camerabewaking bedienbaar met een smart
phone zodat je weet wie er aanbelt. Ook onze twee tuinen
hebben we met een architect aangepakt. Doordat we gehele dag zon rondom ons huis hebben, vertoeven we hier
geregeld.   Door de vele activiteiten in de wijk en een rijk
verenigingsleven voel je je snel thuis in deze wijk. Tal van
voorzieningen zijn aanwezig, zoals winkels en een gezondheidscentrum. Ook nieuwe bewoners zullen dit als een pre
ervaren. Waarom dan ons stulpje te koop zetten? Ons werk
in het midden van het land en de hoeveelheid reistijd die
hiermee gepaard gaat, heeft ons doen besluiten om daar
een woning te zoeken. De sleutels van deze woning geven
we nu graag door aan nieuwe bewoners, die er hopelijk net
zo fijn zullen wonen als wij.
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Brandevoorter bij

Wereld Jamboree Japan
tekst: Ilse Hommering

Borg Muller, was een van de 684 Nederlandse scouts die
aanwezig was afgelopen zomer bij Wereld Jamboree Japan.
“Ik ben al sinds mijn vierde lid van Scouting Brandevoort.
Momenteel ben ik bij de Explorers. We komen op dinsdagavond samen en blijven na de activiteiten meestal hangen
om te kletsen. Het is een gezellige club.” Borg, een zestienjarige Brandevoortse jongen, vertelt honderduit over zijn
ervaringen bij Scouting. “De vorige Wereld Jamboree was
in Zweden. Mijn nicht heeft daaraan deelgenomen. Toen ze
terug was wist ik: dit wil ik ook! Ik heb me ingeschreven en
kreeg bericht dat ik in 2015 mee mocht naar Japan.”
Wereld Jamboree is een internationaal scoutingkamp. Het
vindt eens in de vier jaar plaats en wordt telkens door een
ander gastland georganiseerd. Nederland is twee maal
gastland geweest, in 1937 en in 1995. “Ik kreeg te horen
dat ik mee mocht en ging in maart 2014 kennismaken met
mijn troep en leiding. Daarna volgden er nog drie kennismakingsweekenden. Mijn ouders kregen een presentatie en maakten kennis met mijn troep en leiding.” Borgs
troep, Evoluon, bestond uit vierendertig kinderen en vier
personen aan leiding. De kinderen kwamen met name uit
de naaste omgeving. “Er waren een paar scouts uit andere
delen van het land. Het laatste kennismakingsweekend in
juni vond plaats in Overijssel en was voor alle deelnemende
Nederlandse scouts. In totaal waren er duizend mensen.”
De Wereld Jamboree biedt diverse culturele en sportieve
activiteiten. Borg vertelt hoe het er uitziet: “Elk land heeft
een kraampje met activiteiten en er zijn diverse shows. Bij
de openingsshow waren er straaljagers en werd er gesproken door een VN-woordvoerder, een premier en de voorzitter van de wereldscouts. Tijdens het kamp wordt er gesproken over problemen in de wereld en er zijn uitstapjes
naar diverse locaties in de omgeving. Een dag was er een
foodfestival en werd er bij alle kramen voedsel aangebo-

den en gekookt. Voedsel uit eigen land. Nederland maakte
poffertjes. Verder mocht je zelf bepalen aan welke activiteiten je wilde deelnemen. “
Iedereen startte met het opzetten van de tent. “Veel heb ik
er niet in geslapen, het was veel te warm. ‘s Middags liep
de temperatuur op tot 51 graden Celsius. We stonden om
vijf uur op om te gaan ontbijten. ‘s Avonds moesten we zelf
koken en om elf uur moest iedereen naar bed.”
De Wereld Jamboree is met 34.000 scouts uit 150 landen
het grootste scoutingevenement ter wereld. Dit jaar werd
er naast de culturele en sportieve activiteiten ook aandacht
besteed aan de atoomaanvallen in 1945 op Hiroshima. “We
gingen met bussen op dagexcursie naar Hiroshima. Dit
vond ik het indrukwekkendst van de hele reis. Overlevenden hebben een toespraak gehouden en we hebben een
ruïne en de expositie bezocht.”
Voorafgaand aan de Wereld Jamboree hebben de Nederlandse scouts een kleine oriëntatie reis door Japan gemaakt. “We sliepen in hostels en een keer in een gastgezin.
We hebben excursies gemaakt naar tempels, de oudste
middelbare school van Japan, een bamboebos, een grote
dam en nog veel meer.” Borg heeft veel gezien en meegemaakt, eigenlijk te veel om op te noemen. Het is een
bijzondere ervaring die onvergetelijk is. “Vooral het contact
met de scouts uit alle delen van de wereld was het allerleukst. Ik vond het bijzonder te zien dat scouts uit Amerika
vrienden werden met scouts uit Rusland. Zelf ging ik vooral om met scouts uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Deze wil ik in de toekomst graag nog gaan bezoeken.
Ik heb tien dagen gekampeerd in een internationaal dorp
van 34.000 inwoners en veel nieuwe mensen leren kennen. Het voelt raar om nu weer gewoon op school te zijn,
alsof ik deze reis niet gemaakt heb.”

Zelfvertrouwen opdoen
op voetbalkamp
Op 26 en 27 oktober organiseren Impact4Soccer en PaP Coaching het Skills & Keepers Camp voor jeugdvoetballers. Iedereen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar kan zich inschrijven
voor deze dagen, die plaatsvinden op Sportpark Brandevoort.
Dennis Meier (Impact4Soccer) en Patrick van Hout (PaP Coaching) zijn beiden sinds dit voetbalseizoen actief bij SV Brandevoort; Meier als trainer van B1 en Van Hout als hoofdtrainer.

Impact4Soccer Academy is een voetbalschool waarin kinderen door middel van diverse activiteiten een betere voetballer worden. Jeugdvoetballers ervaren vooral plezier en doen
door de positieve coaching zelfvertrouwen op. Ook aan de
sociaal emotionele ontwikkeling van het kind wordt aandacht
besteed. In alle activiteiten van Impact4Soccer zijn dezelfde
kernwaarden verweven: Fun, Learn en Respect.
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Workshop
‘Het nieuwe bankieren’
Ook bij u in de buurt
Met Rabobank Internetbankieren en/of Mobiel bankieren (via smartphone of tablet) regelt u uw
bankzaken gemakkelijk zelf. Waar en wanneer het u uitkomt. Wilt u meer weten over het online regelen
van uw bankzaken en hoe u dit veilig kunt doen? Kom dan naar de workshop ‘Het nieuwe bankieren’.
Samen met een medewerker van onze bank maakt u kennis met de mogelijkheden van online
bankieren. Alle belangrijke informatie omtrent internetbankieren en mobiel bankieren komt tijdens
deze workshops aan bod. Om deze informatie voor u nog inzichtelijker te maken, organiseren we
twee afzonderlijke workshops te weten de workshop Rabo Internetbankieren en de workshop
Rabo Mobiel bankieren.
De workshop Rabo Internetbankieren bevat de
volgende onderdelen:
1 Veiligheid
2 Internetbankieren (basis)
3 Aanvullende informatie
4 Zelf aan de slag op de computer

Alle leden van Rabobank Helmond kunnen de workshops
Rabo Internetbankieren en Rabo Mobiel bankieren volgen,
zonder enige kosten. Ervaring leert dat het prettiger is om op
de eigen laptop of tablet te oefenen. Daarom verzoeken wij
u vriendelijk uw eigen laptop of tablet mee te nemen naar
de workshop.

De workshop Rabo Mobiel bankieren bevat de
volgende onderdelen:
1 Veiligheid
2 Rabo Bankieren App
3 Direct zelf regelen
4 Zelf aan de slag met de tablet of smartphone

Locatie Wijkhuis ’t Brandpunt, Brandevoort
Donderdag 15 oktober 14.00-17.00 (Rabo Internetbankieren)
Donderdag 29 oktober 14.00-17.00 (Rabo Mobiel bankieren)

www.rabobank.nl/helmond
Een aandeel in elkaar

Aanmelden kan via www.rabobank.nl/helmond of telefonisch
via (0492) 594 594.

Passie en
doorzettingsvermogen
tekst: Marc Dekkers

Wat zorgt ervoor dat de één het wel voor elkaar krijgt en de
ander niet? Wat heb je nodig om je doel te bereiken en succesvol te worden? In het dagelijks leven, met het werk, in
de sport heb je passie en doorzettingsvermogen nodig om
iets te bereiken. Stijn Nouwen is zo iemand die dat bezit.
Zijn passie is MTB fietscross en zijn doorzettingsvermogen
heeft ervoor gezorgd dat hij dit jaar derde is geworden op
het WK fietscross.
Stijn Nouwen (19) woont in Brandevoort. Hij fietscrosst al
sinds hij een klein mannetje was. In 2011 gaat hij wedstrijden in de juniorenklasse rijden. Het gaat niet van een leien
dakje. Intensief trainen, zes dagen per week! Zijn privéleven staat op de tweede plaats, voor zijn vrienden heeft hij
weinig tijd en dat allemaal om één doel te behalen: Nederlands kampioen worden. Stijn krijgt met tegenslagen te
maken. In 2013 breekt hij zijn linker schippersbotje dat in
de pols aan de duimzijde zit. Daardoor is hij een tijd uit de
roulatie. In 2014 pakt hij het trainen weer op, maar breekt
dan zijn rechter schippersbotje. Omdat hij een hele tijd uit
de roulatie is geweest, behaalt Stijn te weinig punten om
aan het WK junioren te kunnen deelnemen.
Hij besluit in 2015 een switch te maken in zijn sport en kiest
voor de amateurklasse 17-24 jaar. De amateurklasse bestaat
vooral uit oud-eliterijders. Het is er op of er onder. Wat zal
zijn switch brengen? De regionale kampioenschappen gaan
voorspoedig. Het winnen zorgt voor rust in zijn hoofd. Hij
krijgt er weer plezier in en het resultaat gaat verder omhoog.
Als nieuweling in deze klasse start hij qua punten onderaan. Stijn moet dus voldoende wedstrijden winnen om genoeg punten te behalen. Aan het einde van het seizoen
staat hij als achtste gekwalificeerd van de zestig rijders.
Hiermee kan Stijn deelnemen aan het Nationaal Kampioenschap. Daar wordt hij derde en de week erop mag
hij deelnemen aan het Europees Kampioenschap. Het lot
speelt hem echter parten. Uitgerekend voor het EK schiet
het hem in de rug. In de kwartfinale ligt hij er daardoor al
uit. “Een mentale domper,” vertelt Stijn. Stijn beseft gelukkig dat hij goede kansen maakt op het aankomend WK.

“Tijdens het NK heb ik gewonnen van de huidige Europees
Kampioen,” zegt hij.
Twee weken later is het WK. Hij had zijn moeder gezegd:
“Als ik de halve finale bereik, ben ik super tevreden en heb
ik mijn doel bereikt.” Hij wint verschillende manches en
komt in de halve finale. Als laatste mag hij een plek aan
het starthek uitkiezen. De plek aan de binnenkant naast
een van de Amerikaanse favorieten blijkt nog vrij te zijn.
Blijkbaar durft niemand naast hem te staan. Hij maakt een
super start en laat de Amerikaan al in de eerste bocht achter zich. Hij wordt tweede en staat daarmee in de finale.
Er gaat van alles door hem heen, maar hij beseft het maar
half. Hij hoort nu bij de beste acht van de wereld. Lange
tijd om te genieten en zich voor te bereiden heeft hij niet.
Binnen een kwartier start de finale.
Als ik Stijn vraag wat het verschil heeft gemaakt dat het dit
jaar wel is gelukt, antwoordt hij: “Je mag nooit opgeven, een
beetje geluk heb je nodig en mentaal moet het goed zitten
in je hoofd.” Het verlies van het EK wilde hij goedmaken.
Met de halve WK finale heeft hij zijn doel bereikt en kan hij
niks meer verliezen. Direct na de start staat hij achtste. “De
drive om niet op te geven en een beetje geluk, heeft me
naar de derde plek van de wereld gebracht,” zegt hij trots.
Vijf jaar alles inzetten voor de fietscross met het resultaat
derde op het WK was hem het zeker waard. Zijn doel is
bereikt en dat heeft hem rust gebracht. Nou ja rust, hij
gaat zijn grafische studie afronden en heeft daarnaast een
eigen bedrijf opgericht in design en belettering waarin hij
ook van alles doet voor de fietscrosswereld. Ook traint hij
nog drie keer per week. De fietscrosswedstrijden helemaal
loslaten is nog net een stap te ver voor Stijn. Door zijn resultaten van dit jaar heeft hij voldoende punten om aan
het WK 2016 deel te nemen. De eerste wedstrijden van de
landelijke competitie 2016 zijn voor Stijn een meetpunt. Hij
wil kijken hoe ver hij komt met zijn huidige manier van trainen. Ik ben benieuwd of hij het echt rustig aan kan doen.
Eerlijk gezegd denk ik dat we Stijn volgend jaar gewoon op
het WK zien staan, want er is nog genoeg passie en doorzettingskracht te bespeuren. In ieder geval succes!
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De Kunstkamer gaat verder
tekst: Giel Pollemans

Kunstkamer
uitnodiging

U bent van harte welkom bij de opening van de nieuwe tentoonstelling op

zaterdag 3 oktober 2015 om 14.00 uur

Hoezo te jong, te oud, creativiteit wordt beloond
Laura van Rooij (bruidscouture), Anne Smulders (design), Sonja Sol (glaskralen),
Mechelien Tempelaars (gedichten) en Sjoerd de Wit (korte film)
van 3 oktober tot en met 19 december 2015
De Plaetse 77 Helmond (Brandevoort) | kunst@kunstinbrandevoort.nl
geopend: dinsdag t/m vrijdag: 14.00-17.00 uur | zaterdag: 11.00-17.00 uur

Op zaterdag 3 oktober om 14.00 uur gaat de Kunstkamer
de derde ronde in: een nieuwe tentoonstelling met dit keer
design, mode, accessoires, gedichten en korte films. Tot
en met zaterdag 19 december maken de exposanten de
Kunstkamer tot een verrassend creatieve (werk-)ruimte.

De exposanten
Laura van Rooij ontwerpt exclusieve bruidsjurken met veel
liefde en oog voor detail. Als klein meisje was ze al gefascineerd door mode in het algemeen en bruidsjurken in het
bijzonder. Tijdens haar opleiding aan de modevakschool
werd ze ‘verliefd’ op handgemaakte bruidsjurken. De authenticiteit, het vakmanschap en de kwaliteit: dat was wat
ze zocht!
Anne Smulders heeft haar opleiding aan de Design Academy gevolgd en is ontwerper van meubels, accessoires
en van interieurs. De meubels worden vervaardigd in eigen
huis. Hierbij gaat het om een unica in opdracht of eigen
ontwerp in beperkte oplage. Vormenspel, materiaal, kleur
en oog voor detail geeft elk uniek ontwerp kracht en uitstraling.
Sonja Sol richt zich sinds enkele jaren op het maken van
glaskralen als basis van sieraden. Glas is mooi, transpa-
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rant en intrigerend om mee te werken. Wanneer een glassieraad wordt gedragen, komt het glas tot leven door beweging en het licht wat er doorheen speelt. Sonja wil in
het glas een gelaagdheid aanbrengen door verschillende
kleursoorten te combineren.
Mechelien Tempelaars combineert tekst en beelden. Van
jongs af aan werden de observaties van Mechelien neergelegd in subtiele gedichten en aquarellen waarvan sommige in deze expositie worden getoond. De judaspenning
op het aquarel met daarbij een kort gedicht is hiervan een
prachtig voorbeeld.
Sjoerd de Wit is de jongste van de vijf kunstenaars. In zijn
vrije tijd is hij graag bezig met striptekenen en videobewerking. Hij heeft al meerdere kunstzinnige filmpjes gemaakt,
waarvan er enkele in de Kunstkamer te zien zullen zijn.

Meer dan alleen een expositie
De kunstenaars van de komende expositie willen u graag
betrekken bij de diverse kunstvormen die er te zien zijn.
Daarom worden er diverse activiteiten georganiseerd.
Programma
Een avond met de exposanten, donderdag 15 oktober,

20.00 uur. Een avond waarop u met de exposanten over
hun werk kunt praten.
Redesign een stoel of vaas, woensdag 7, 14 en 21 oktober
10.00 uur of 20.00 uur. Anne geeft twee maal een workshop van drie lessen voor volwassenen, waarbij u een stoel
of vaas een nieuw uiterlijk geeft.
Demonstratie glaskralen maken, zaterdag 17 oktober, 14
november en zondag 13 december. Sonja laat u zien hoe
een glaskraal ontstaat aan de glasbrander. Demonstraties
tijdens openingstijden van de Kunstkamer.
Pimp je kleding, woensdag 4 november, 14.00 tot 15.30 uur.
Laura geeft een workshop voor kinderen vanaf acht jaar. Je
pimpt je eigen spijkerbroek of jasje tot een modecreatie.
Voordracht van gedichten, woensdag 11 november, 20.00
uur. Mechelien leest voor uit werken van haar geliefde
dichters.
Lezing over de historie van Brandevoort, woensdag 18 november, 20.00 uur. Theo de Jong, die als archeoloog betrokken was bij de opgravingen in Brandevoort, zal hierover vertellen.
Wilt u deelnemen aan een van de activiteiten, geef u dan
op via de website (www.kunstinbrandevoort.nl) of tijdens
de openingstijden van de Kunstkamer. Deelnamekosten
bedragen voor een lezing €3,- en voor een workshop €6,per dagdeel.

De Kunstkamer ontwikkelt zich
Met ingang van de zomervakantie heeft de werkgroep
Kunst in Brandevoort een website. Lezen over de tentoon-

stellingen, inschrijven voor de verschillende activiteiten,
aanmelden als vrijwilliger of als kunstenaar die graag een
keer wil exposeren: het kan via onze website. Ook zijn wij
benieuwd naar uw reacties, zodat de Kunstkamer zich nog
verder kan ontwikkelen.

Loterij
Elke tentoonstellingsperiode organiseert de Kunstkamer
een loterij. De werken die verloot worden zijn gedoneerd
door de kunstenaars. De verkoop van lootjes start aan het
begin van de nieuwe tentoonstelling en eindigt tijdens de
opening van de volgende. Nog een reden meer om naar de
opening te komen! De loten kosten €2,50. De kunstwerken
die verloot worden zijn te zien in de Kunstkamer, waar ook
de lootjes verkocht worden.
Steun de Kunstkamer
We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die een dagdeel gastvrouw of gastheer willen zijn in de Kunstkamer. Draagt u de
Kunstkamer een warm hart toe en heeft u wat tijd beschikbaar, meldt u zich dan aan via de website of neem contact
op met Jeannette Crooijmans: 06 120 386 79. De Kunstkamer is een initiatief van een groep enthousiaste bewoners.
Het openhouden van de Kunstkamer kost ook geld. Graag
nodigen wij bewoners en andere betrokkenen uit om ons
financieel te ondersteunen. U kunt sponsor of donor worden
van de Kunstkamer en een bedrag storten op onze rekening:
NL36RABO0158.757.173 tnv SSCC Brandevoort. Alvast dank
voor uw ondersteuning. Graag tot ziens in de Kunstkamer!

Brandoween gaat niet door
tekst: Commissie Halloween Brandevoort

De Halloweencommissie heeft onlangs besloten om Brandoween, het Halloweenevenement in Brandevoort, dit jaar
te annuleren.
De commissie was in het voorjaar naarstig op zoek naar
nieuwe commissieleden. In diverse media zijn herhaaldelijk oproepen geplaatst. Dat resulteerde in aanmeldingen,
maar helaas ook weer afmeldingen. Vlak voor de zomervakantie bleek toch nog dat het team met voldoende nieuwe
leden kon worden versterkt en dat het evenement kon
doorgaan. Echter, door het ontbreken van enkele ‘hoofdattracties’ aan de route (onder andere de invulling op de
pleintjes) en het korte tijdsbestek om met de nieuwe leden
naar alternatieven te zoeken, heeft de commissie helaas
moeten besluiten dit jaar over te slaan.
Het Brandevoorter Halloweenevenement is in de wijde omtrek bekend en het aantal deelnemers aan de lampionoptocht groeit ieder jaar. Dat vergt de nodige eisen aan het
evenement en de route. De organisatie wil de route graag
ieder jaar mooier maken, maar zijn daarbij uiteraard afhan-

kelijk van buurtbewoners die hun huizen, straten en pleinen versieren. “Als blijkt dat in het parcours gaten vallen,
moet daar een oplossing voor worden gezocht. Die oplossing hebben we voor dit jaar niet kunnen vinden. Mede ook
omdat ons budget zeer beperkt is,” aldus de organisatie.
De organisatie krijgt vaak de reactie ‘maar er doen toch
zoveel deelnemers mee’. En dat klopt, 2500 mensen hebben afgelopen jaren de route gelopen. Maar slechts een
klein deel koopt voor hun kinderen ook daadwerkelijk een
kaartje voor de optocht. De organisatie begrijpt dat de bezoekers ook zonder kosten kunnen meelopen, maar een
kleine bijdrage van slechts E2,50 per kind is van groot belang. Door deze bijdrage kan het budget aanzienlijk worden vergroot en kan een gevarieerder aanbod met meer
entertainment voor jong en oud worden aangeboden.
“Het is erg spijtig dat we deze jarenlange traditie moeten
onderbreken,” aldus de organisatie, “maar het is geen afscheid. We gaan ons nu focussen op volgend jaar, zet zaterdag 29 oktober 2016 alvast maar in de agenda!”
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Uitnodiging
Boutique 4MORE & Catalini Calzature
nodigen U uit voor een grootse modeshow op

7 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
Boutique 4MORE
de Plaetse 165
Helmond-Brandevoort

Catalini Calzature
Anjerstraat 3
Helmond

Broekstraat 87
5731 RA Mierlo
T. 0492 - 700205

Omdat iedereen
anders is...

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

Ook voor service
en onderhoud!

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nl

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

UITVAART FRITS SPIERINGS | 0492- 525 000
NASSAUSTRAAT 30 | WWW.SPIERINGS.COM
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T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nl

Vlaams cabaretier

achter succesvolle Comedy Club
tekst: Patricia Teuns

Het afgelopen seizoen zijn er in het wijkhuis ’t BrandPunt
als try out drie avonden ‘de Comedy Club’ georganiseerd.
Op de avond zelf hoor je pas als bezoeker welke drie cabaretiers de bühne beklimmen. Dit succesvolle concept krijgt
nu een vervolg. Tim Goditiabois - Vlaams cabaretier, regisseur en tekstschrijver- is de man achter dit nieuwe wijkinitiatief. Hij verzorgt de boekingen en is de presentator
tijdens dit avondvullende programma. Ankie Puts verzorgt
de communicatie. “Ik wil dat mensen komen voor een gezellig avondje, met een hapje en een drankje. En niet komen vanwege de naam van een cabaretier,” begint Tim zijn
verhaal. De vier avonden staan al vast: 18 september 2015,
20 november 2015 en 16 april 2016 en 27 juni 2016. Daarnaast organiseert Tim op 25 juni 2016 een avondvullend
programma met Ygor, vanwege zijn succesvolle optreden
tijdens de try out van afgelopen seizoen.

Onbekend toch bemind
“We hebben voor het komend seizoen al 60 Passe Partouts
(entree voor alle voorstellingen) verkocht,” zegt Tim trots.
“Voor de komende avonden benader ik weer verschillende
cabaretiers die al flink wat meters hebben gemaakt op de
bühne in Nederland of België. Ook voor een beginnend, echt
talent heb ik een plek. Het gaat er niet om dat je bekend bent,
maar dat je een goed programma neerzet,” gaat Tim verder.
“Waarom ikzelf niet optreed? Die vraag is mij vaker gesteld.
Doordat ik alle avonden aan elkaar praat als presentator, heb
ik eigenlijk mijn kruit al verschoten. Maar wie weet…”
De man achter de Commedy Club
Tim is geen onbekende in cabaretland. In 2008 won hij bijvoorbeeld het Leids Cabaretfestival met Dries Heyneman
als Vlaams Cabaretgroep ‘Ter bescherming van de jeugd
(TBJ)’. “Een mooie leerzame periode. We hadden allebei
helemaal geen opleiding in die richting, onze tegenkandidaten veelal wel. Wij speelden gewoon ons ding en niet
volgens opleidingsregeltjes. Het was dus super tof dat juist
wij dit festival wonnen,” vervolgt Tim.
“De opstart van onze cabaretgroep lag in onze studentenperiode. Dries en ik studeerden allebei (bedrijfs)psychologie aan de Universiteit van Gent. Samen vonden we het
leuk om op de bühne te staan en traden geregeld op met

experimentele humoristische sketches in cafés en jeugdhuizen. Onze studie en ons grote voorbeeld Kommil Foo
vormen de basis van onze sketches.”
Tim: “Meer optredens volgden na het winnen van het cabaretfestival. Op gegeven moment kwamen onze boekingen
vanzelf. We speelden de ene avond in Nederland, de andere
in België. Tot een echte doorbraak kwam het helaas niet. In
die tijd werd je niet gevraagd voor televisieoptredens, zoals
nu het geval is. Een vriend van mij, die al tientallen jaren
in het vak zit, was onlangs bijvoorbeeld te zien in het programma De Wereld Draait Door. In een mum van tijd werd
hij bekend bij een groot publiek en trekt nu volle zalen. De
vele optredens en kilometers deden wel een aanslag op
onze gezondheid en dus besloten Dries en ik een pauze in
te lassen om bij te tanken. Ik heb niet stilgezeten, moet ik
bekennen. Ik heb toen meer de focus gelegd op regisseren
en schrijven. Zo heb ik bijvoorbeeld de regie gedaan voor
het programma In Your Face, waarin onderwerpen aan
de orde komen die passen bij de belevingswereld en de
spreektaal van leerlingen vanaf 17 jaar. Ook heb ik de voorstelling Pest geschreven, gericht op Nederlandse jongeren
waarin pesten centraal staat. Verder deed ik ook regiewerk
voor een aantal Belgische cabaretiers en de jongens van
Jeroens Clan uit Best. Op de vraag of de bühne blijkt lonken,
krijg ik direct een bevestigend antwoord. “Ik sta nog geregeld op het podium. Daarnaast ben ik nu, samen met twee
andere cabaretiers uit Best, een nieuwe cabaretgroep aan
het vormen, waarvoor we nog geen definitieve naam hebben. Onze allereerste try out is 17 en 18 oktober in Oss.”

Hoe kom je als Vlaming in Brandevoort
“In Leiden ontmoette ik destijds mijn (Eindhovense) vrouw
die daar studeerde. Om de afstand tussen België en Nederland te verkleinen, zijn we naar een appartement in
het centrum van Best getogen. Na een aantal jaren wilden we een groter huis. Op aanraden van vrienden zijn we
gaan kijken in Brandevoort. De stijl sprak ons direct aan.
We hebben hier tal van woningen bekeken, maar ons hart
lag bij dit huis aan de Herenlaan.” Hier werd hun zoontje
geboren. Op zijn verkenningstocht in onze wijk, kwam Tim
in het wijkhuis ’t BrandPunt terecht. Daar stond toen Ankie Puts achter de bar, die al vele wijkinitiatieven op haar
naam heeft staan. Tijdens deze ontmoeting werd de Comedy Club geboren.
Kaartverkoop is gestart
Wil je een of meerdere avondvullende voorstellingen van
de Comedy Club bijwonen? Een kaartje voor de eerste
twee avonden kost 10 euro en vanaf 2016 12,50 euro. Voor
de vier avonden, betaal je 40,- euro. De kaartjes zijn te
koop aan de bar in ’t Wijkhuis.
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De Sprookjes Kamer
waar de reis naar binnen begint

tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops

Anita Beekmans-Verhagen is in 1971 in Deurne geboren
in een ondernemersgezin (timmer- en glaszettersbedrijf)
van vijf personen: vader, moeder en drie kinderen van wie
Anita de oudste is. Anita doorloopt zowel de basisschool
als ook de mavo in Deurne. Ze wordt in haar jeugdjaren
veel gepest en, achteraf gezien, heeft dat een grote, maar
zeker geen negatieve invloed gehad op haar huidige leven.
In ieder geval heeft het er in haar jeugd toe geleid dat ze al
heel snel inzag hoe belangrijk het is je eigen weg te volgen.
Na het behalen van het mavodiploma begint Anita aan de
opleiding schoonheidsverzorging en pedicure in Venlo. Na
het halen van de benodigde diploma’s start ze met haar
eigen schoonheidssalon en pedicurebedrijf in het ouderlijk
huis in Deurne. Na een jaar gaat ze op zichzelf wonen en
neemt haar bedrijf mee naar haar nieuwe adres. In deze
periode leert ze ook haar vriend kennen en gaat met hem
samenwonen. Als ze zevenentwintig is, wordt in 1998 zoon
Jord geboren. Jord is een zogenaamde huilbaby. Hij huilt
letterlijk dag en nacht en dat blijft meer dan een jaar zo.
Niemand kan de oorzaak vinden en omdat Anita een goede oplossing wil zoeken, ook omdat ze weet hoe zij als ouders hieronder gebukt gaan, en ze mede daarom ook voor
andere ouders voor dit probleem een goede oplossing wil
vinden, gaat ze alles wat ze over dit onderwerp tegenkomt
onderzoeken. Van het volgen van cursussen tot het bestuderen van allerlei literatuur. Zo komt ze tot bepaalde inzichten en wil ze andere ouders en natuurlijk ook kinderen
gaan helpen met dit soort problemen.
Ze komt steeds meer tot de ontdekking dat ze zelf toch wel
een behoorlijk hoog sensitiefgehalte heeft. Dat wil zeggen
dat ze haar werk altijd zoveel mogelijk afstemt op datgene
wat haar cliënt uitstraalt. Om helemaal up to date te blijven en ook uit puur persoonlijke interesse volgt ze ieder
jaar minstens enige nieuwe opleidingen.
Ondertussen wordt er ook een etiket geplakt op haar eigen
lichamelijke klachten, namelijk fibromyalgie, een reumatische aandoening. Ze gaat door zoeken proberen een antwoord te krijgen op de vraag: wat wil deze ziekte mij over
mijzelf vertellen? Ook over deze aandoening, oorzaken en
gevolgen neemt ze deel aan enige cursussen .
Als ze tweeëndertig jaar is verhuist ze, met inmiddels echtgenoot Stan Beekmans naar Brandevoort omdat ze beiden, na kennismaking met de wijk, het hier heel aantrek-

kelijk vinden om te wonen. Tegelijkertijd verkoopt ze haar
schoonheidssalon. In 2005 wordt dochter Juul in onze wijk
geboren.
Ze start in 2006 met haar nieuwe bedrijf De Sprookjeskamer aan Oud Brandevoort 7. Haar website is te vinden
op www.sprookjes-kamer.nl en te bereiken via mailadres
info@sprookjes-kamer.nl en/of telefoonnummer 84 97 13.
Anita ziet het leven als een sprookje waarin heel fijne en
leuke dingen voorkomen, maar uiteraard ook heel verdrietige en nare zaken. Vanuit dit gezichtspunt kiest ze de
naam De Sprookjes Kamer.
Haar werkzaamheden zijn in eerste instantie alleen gericht
op het helpen van kinderen met zeer veelzijdige problemen. Om maar enige voorbeelden te noemen: niet kunnen slapen, huilen, faalangst, hooggevoeligheid, boosheid,
gedragsproblemen enzovoort. Kortom, alles waar kinderen
en/of hun ouders problemen mee kunnen hebben.
Op een gegeven moment komen ouders niet alleen met
één kind, maar soms zelfs met drie kinderen tegelijk naar
haar toe. Anita concludeert dat ze, als ze met de ouders
aan de slag zou kunnen gaan meestal ook de problemen
van de kinderen zou kunnen oplossen.
Om een praktijkvoorbeeld te geven: als een kind heel vaak
huilt of op een andere manier slecht in zijn/haar vel blijkt te
zitten kan zij door het contact met de ouders en de kennis
die zij hierover heeft om tot oplossingen komen waardoor
dit ook een heel gunstig effect op de kinderen heeft. Om
haar wetenswaardigheden en kennis hierover met anderen
te delen heeft Anita in 2008 een boek geschreven met de
titel De basis.
Anita’s Sprookjes Kamer biedt niet alleen allerlei soorten
behandelingen maar ook workshops en cursussen aan.
Voor de cursus Transformatie en persoonlijke groei, die op
30 september start, biedt ze aan belangstellende cursisten eenmalig een korting aan van 10%. Om nog meer over
de mogelijkheden van de Sprookjes Kamer te weten te komen, is het nuttig de website te raadplegen of persoonlijk
met Anita te bellen.
Haar ideaal is om in de toekomst haar kennis te verspreiden waardoor mensen meer en beter zichzelf kunnen zijn,
waardoor, en dat is haar overtuiging, ze zich vrijer voelen.
Anita, man en kinderen vinden Brandevoort een fijne wijk
om te wonen en te werken. Alles wat ze nodig hebben is
vlakbij aanwezig. Tot slot nog een wijze opmerking van
Anita: “Alles wat je nodig hebt, zit in jezelf.”
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September en oktober
Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66
T. 0492 - 540 953
Ma.-Wo.-Vr. 9.00-18.00 uur,
Di.-Do. 9.00-19.00 uur
Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
T. 0492 - 599 559
Ma.-Wo.-Vr. 9.00-19.00 uur,
Di.-Do. 9.00-18.00 uur,
Za. 9.00-12.00 uur
E. info@dier-en-dokter.nl
www.dier-en-dokter.nl
(Behandeling op afspraak)

sterilisatie- en castratiemaanden

op laparo ting
scopisch
e
castratie
bij
teef of po
es

1e maand 50% korting
op Royal Canin Neutered
voeding voor hond en kat,
om na een castratie op
gewicht te blijven

kinder-, dames- en herenschoenen
mode
pasvorm
kwaliteit

elzaspassage 23 | 5701 rw Helmond | 0492-523424
info@arnanischoenen.nl | www.arnanischoenen.nl
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Winkeliersvereniging

organiseert braderie
Zondag 27 september organiseert de Winkeliersvereniging
een sfeervolle braderie met leuke kraampjes en vele koopjes. U kunt de braderie vinden in het winkelcentrum. De
markttijden zijn van 11.00 tot 17.00 uur en de winkels zijn
geopend.
Traditiegetrouw organiseert winkeliersvereniging in het
laatste weekend van september een leuk evenement. Met

dit jaar een braderie. U vindt er een grote verscheidenheid
aan kraampjes en speciale actiekraampjes van de winkeliers. Uiteraard wordt ook voor de inwendige mens gezorgd
en heeft u keuze uit heerlijke hapjes en drankjes.
Het mooie centrum zorgt voor een sfeervolle omgeving
waar het gezellig vertoeven is. Kortom er is van alles te
beleven in winkelcentrum Brandevoort. Komt u ook?

Gezellig meezingen:

de liederentafel
Gezellig meezingen met Nederlandse hits en klassiekers.
De tekst staat op een groot scherm, muziek speelt op de
achtergrond. Meezingen met sterren als Rob de Nijs, vader Abraham, Marco Borsato, Willy Alberti en vele anderen.
Nostalgische herinneringen bij Droomland van Andre Hazes of Sammy van Ramses Shaffy.
We hebben via PowerPoint de liedjes bewerkt tot een semiprofessionele presentatie! Als het liedje wordt opgestart,
loopt de tekst mee met de muziek. Een vlot, plezierig meezingprogramma, waarbij de tekst op de wand gepresenteerd wordt, duidelijk leesbaar voor jong en oud. Natuurlijk

zijn er veel meezingers, klassiekers en smartlappen. Maar
er zijn ook liedjes bij, waarvan je na afloop zegt: ik wist niet
dat het zo’n mooie tekst was!
Dus als u een avond gezellig wilt meezingen, of gewoon
wilt luisteren naar prachtige liedjes, kom dan de laatste
dinsdag van de maand (deze maand op 29 september) om
20.00 uur naar ‘t BrandPunt. In een gezellige ruimte met
aangepaste verlichting en kaarslicht kunt u meedoen. U
hoeft niet te kunnen zingen, gewoon meedoen!
Voor informatie kunt u contact opnemen met Wil Fabrie,
06 543 750 39.

Sjeng Schalken
maakt TV Carolus mentaal sterker
Toptennisser Sjeng Schalken, voorheen nummer elf van de
wereld, was vrijdag 11 september te gast bij tennisvereniging Carolus om voor de jeugd over mentale vaardigheden
bij tennis te spreken. Hij werd geïnterviewd door sport- en
prestatiepsycholoog Yoran Verschoor, die eerst een interessante inleiding over dit thema gaf. Hij gaf onder andere
handreikingen hoe je binnen de eerste cirkel (ik en mijn
taak) van de zes aandachtscirkels kunt blijven of terug in
kan komen. De avond werd op ludieke wijze afgesloten
door entertainer Rob Scheepers die als typetje Ed Berg de
honderd aanwezigen vermaakte.
Tennisvereniging Carolus is een actieve en vooruitstrevende vereniging, de avond over mentale vaardigheden is
hiervan een uiting. De aandacht voor het mentale stuk in
tennis is het resultaat van evaluatiegesprekken met onze
jeugdspelers en ouders en de vervolgstap op hoe we het
mentale stuk breder gaan inzetten binnen TV Carolus. Dit

wordt versterkt doordat ook trainers, Johan Wannemakers
en Kjel Beks van 2Serve, het integraal gaan verweven in
hun trainingsprogramma.
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KANTELBERGBOUW
KLUS & BOUWSERVICE

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

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

Van ontwerp tot realisatie

Bollenhoeve 9 Helmond
06-19702668 www.cortenstijl.nl

• advies en ontwerp
• aanleg en onderhoud

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

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

Interieurwerken & Architectuur

Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Cortenstijl adv BC.indd 1

12-03-15 10:05

www.BBig-Design.com

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

...omdat ‘t gaat om mensen.
Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond | Tel 0492-667379
Raiffeisenstraat 11 | 5611 CH Eindhoven | Tel 040-2668580
info@vidasense.nl | www.vidasense.nl
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Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

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

Ontdek je échte zelf !!
Kom oog in oog met jezelf
te staan d.m.v. creatieve
opdrachten. Hierbij krijg je
antwoorden op vragen over:
je zelf, je leven, je lichaam,
je relaties, je wensen en je
toekomst! Start 30-9-2015

www.sprookjes-kamer.nl oud brandevoort 7
info@sprookjes-kamer.nl 0492-849713

Pubquiz
We gaan weer beginnen met alweer de vierde editie van de
Brandevoorter pubquiz. Op vrijdag 9 oktober om 20.15 uur
kun je met je vrienden meestrijden voor de eeuwige roem.
Je kunt je inschrijven tot 20.00 uur in groepen tot maximaal vier personen voor €1,- per persoon.
De quiz gaat over negen ronden van tien vragen, waarbij
alle onderwerpen aan bod kunnen komen. Internet mag
niet gebruikt worden. Wel mag in de groep overlegd worden. Er is ook een doeronde, wat dat is blijft nog geheim.
Vragen over Brandevoort, Helmond, Nederland en de rest
van de wereld op het gebied van muziek, wetenschap, cul-

tuur, sport en weetjes en een aantal meer praktische onderdelen komen die avond aan bod.
De quiz wordt gehouden in de ontmoetingsruimte, lekker
gezellig, en met een kwinkslag hier en daar zal de avond
ludiek gepresenteerd worden!
Verzin zelf een ludieke naam voor je team en geef die
schriftelijk door met de namen van de deelnemers en het
inschrijfgeld op de avond zelf voor 20.00 uur aan de bar
van het ’t Brandpunt. Dit wil je toch niet missen? Pak als
de wiedeweerga je agenda en noteer 9 oktober: Pubquiz!

Weer naar school
Het nieuwe schooljaar is begonnen; leerlingen fietsen door
de wijk en er is weer leven op de sportvelden. Het Carolus
Borromeus College telt dit schooljaar 1296 leerlingen en
130 medewerkers die allemaal met goede zin en vol energie aan het schooljaar zijn begonnen. Een nieuw schooljaar

betekent vaak ook allerlei veranderingen. Op het Carolus
is dit vooral te merken aan veertien nieuwe docenten de
school heeft een nieuwe cateraar. Ondanks de enorme
aanwas van nieuwe collega’s, is het Carolus nog niet geheel op volle sterkte. Er is nog ruimte voor vrijwilligers, met
name in de mediatheek.

Mediatheek Carolus Borromeus College zoekt vrijwilligers
In het gebouw van het Carolus bevindt zich een prachtige
mediatheek die zodanig is ingericht dat naast het lenen
van boeken, ook in alle rust boeken kan lezen. Het aanbod
van de boeken wordt gedaan in samenwerking met de bibliotheek Helmond. Deze mediatheek wordt gerund door
een medewerkster van de school die ook verbonden is met
de bibliotheek. Deze medewerkster werkt samen met vrijwilligers die het uitlenen van de boeken verzorgen. Op dit
moment is er behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Mocht u
hier interesse in hebben dan kunt u contact opnemen met
de directeur van de school via het algemene e-mail adres
van de school: info@carolus.nl.
Nieuwe catering, verantwoord en gezond
Het Carolus Borromeus College heeft ervoor gekozen om
voor de catering met de Atlant Groep in zee te gaan. De
Atlant Groep is een organisatie die de participatie aan arbeid van mensen met een arbeidsbeperking stimuleert.
Het Carolus is verheugd dat zij hier op deze wijze een bijdrage aan kan leveren aan haar maatschappelijke taak. De
nieuwe catering presenteert zich op eigen wijze en biedt
haar producten aan in overleg met de school. Hierdoor is
het mogelijk om een aanbod te doen dat recht doet aan
de bewustwording van leerlingen betreft gezonde voeding.
Immers ook hierin heeft de school een opvoedende taak.
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Kinderpagina
Lever je kunstwerkje
voor 15 oktober in op
Oud Brandevoort 10,
onder vermelding van je
naam, adres en leeftijd.
Tip voor het inkleuren:
Download de kleurplaat en print hem uit.
Het papier is namelijk
te glad om fijn te kunnen kleuren. Plak liever
geen stickers, glitters
en ander leuks (diks)
op de kleurplaat.
Inzendingen worden
niet geretourneerd.
De prijzen worden
aangeboden door:

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

Dit zijn de uitslagen van
de kleurwedstrijd waar jullie weer enorm je best op
hebben gedaan. De 3 winnaars van de prijzen in willekeurige volgorde zijn:
Kryn 9 jaar
Chloé Jansen 4 jaar
Katie van Trappe 6 jaar
De prijzen worden naar jullie
huisadres opgestuurd.
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Naam:
adres:			
leeftijd:
jaar

postcode:
jongen/meisje

Brandjes
Zin om weer sportief aan de slag te gaan na de vakantie
en op zoek naar gezelligheid? Het dames veteranen team
B van HC Helmond zoekt voor de zondagcompetitie oud
hockeyspeelsters die graag het spel weer willen oppakken.
Bij interesse, bel 06 292 857 60.
Vrijwillige Thuiszorg van de LEVgroep zet vrijwilligers in
bij mensen die door een ziekte of beperking niet veel contact meer hebben en niet vaak meer buiten komen. Heb
je een paar uurtjes per week over en wil je iemand blij
maken met een bezoekje o.i.d.?
Info: 0492 59 89 89 vrijwilligethuiszorg@levgroep.nl,
www.levgroep.nl. In Brandevoort is een bijna 70-jarige
man met psychiatrische problemen op zoek naar een
maatje om er samen op uit te gaan en een luisterend oor
te vinden.

Filatelistenvereniging “De Helmveste” voor Helmond en omstreken houdt op donderdag 8 oktober van 14.00 tot 16.00
uur een ruilsoos in Zaal De Fonkel, Prins Karelstraat 123,
Helmond.
Dit jaar viert Muziekvereniging Eindhoven West haar
70-jarig jubileum. Op 18 oktober houden we onze jubileummiddag en daarvoor zoeken we oud-leden. Via
pr@muziekverenigingeindhovenwest.nl kunt u uw naam,
adres en mailadres doorgeven.
Vanaf september is er weer plaats bij De Leerhei voor
kleinschalige huiswerkbegeleiding aan kinderen in het eerste, tweede of derde leerjaar van de middelbare school.
Zie hiervoor de website www.leerhei.nl, bel 06 360 756 67
of 0492 54 98 85.

Puzzel
De junipuzzel is gewonnen door J. Garenfeld. Gefeliciteerd! De oplossing was: 484668

Belangrijke informatie
ALARMNUMMER
112
dierenambulance/dierenbescherming
51 39 71
GG&GD
58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl
088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar &
0900 - 88 44
Patrick de Vogel e-mail rob.jansen.op.de.haar@politie.nl of
patrick.de.vogel@.politie.nl
stadswacht
84 59 70
GEMEENTE
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas

14 04 92

0800 - 90 09

water
Ziekenhuis Elkerliek Helmond

59 48 94
59 55 55

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98
5708 ZJ Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
Huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten
50 47 04
Spoed avond / weekend
0900 - 88 61
dr. Kaiser en dr. Veldhuizen
50 47 05
dr. Keuning en dr. Smeulders
50 47 06
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
Apotheek Brandevoort
37 00 47

Contactgegevens van alle andere belangrijke telefoonnummers en wijkgerelateerde clubs en
commissies vindt u terug op onze website www.brandevoortercourant.nl/indewijk.

Activiteitenkalender

U vindt de activiteitenkalender voortaan terug op onze website www.brandevoortercourant.nl/wijkkalender.
2 oktober uiterste inleverdatum kopij nummer 8. 23 oktober distributie nummer 8.
6 november uiterste inleverdatum kopij nummer 9. 27 november distributie nummer 9.

TE KOOP

Neerwal 140

Helmond

Van de woningen die in Brandevoort te koop
staan is dit wellicht de meest interessante
qua uitvoering, indeling, staat van onderhoud en koopprijs! (vanaf €299.000,-*).
Bouwjaar 2003 • Inhoud ca. 575 m3 • Woonoppervlak ca. 200 m2 • Perceelgrootte 116 m2

Overtuig uzelf en kom kijken!

* Geldig tot 1 december 2015

OPEN
HUIS!
ZO 27/9 16.00 – 17.00 U
MA 28/9 19.00 – 20.00 U

T. 0492 - 52 18 92
Gistel 1

E. helmond@meerderemakelaars.nl

5707 GT Helmond

w. www.meerderemakelaars.nl

