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Rabobank introduceert: hypotheek binnen een week.
Heb je een ander huis op het oog? Het kan volgende week van jou zijn. Bij de
Rabobank kun je vanaf nu binnen een week een hypotheek afsluiten. Zo heb je
snel zekerheid of je je droomhuis kunt betalen.

Ga voor een afspraak naar rabobank.nl/hypotheek
Een aandeel in elkaar
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Brandevoort Fit
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Op zaterdag 18 juni 2016 vindt in onze wijk een groot evenement plaats
waarin het thema “gezond leven” centraal staat. Op deze dag is Sportpark Brandevoort gevuld met alle verenigingen en organisaties uit de
wijk die een relatie hebben met bewegen en een gezonde levensstijl.
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Drie jaar geleden riep Marjo Tielemans in de Brandevoorter Courant
wijkbewoners op om samen een band op te richten. Na zijn oproep was
BRANDtastic al snel een feit. Na enig verloop, om uiteenlopende redenen,
staat er nu een hechte semiprofessionele popband.
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De toekomst begint nu! In Brandevoort

www.brandevoortercourant.nl
Brandevoort: broedplaats voor de maatschappij van morgen. Hier werken we in
de praktijk aan een wijk die slimmer, beter, mooier, duurzamer en socialer is. Hoe
ziet dat eruit? Welke huizen bouwen we, hoe verplaatsen we ons, hoe leven we in
2050? In Brandevoort bedenken én bouwen we het. Hier is ruimte om samen te
experimenteren. Integraal bekeken: op het gebied van bouwen, energie, mobiliteit,
veiligheid, gezondheid. Alles komt samen in één wijk. Met Smart Mobility zetten
we in op excellente bereikbaarheid, met Food Technology op een gezonde stad.
We versnellen onze duurzame ambities – nul op de meter is hier niet langer een
ambitie, maar alledaagse werkelijkheid. Met behulp van aardwarmte bijvoorbeeld,
of door de aanleg van zonnevelden; ook daarvoor is hier de ruimte. 1000 nieuwe
woningen voor een diverse doelgroep: startende gezinnen, expats uit de Brainport regio, ouderen die de drukte van de stad achter zich laten. Samen leven, slim
delen. In Brandevoort vallen alle puzzelstukjes ineen! Daar krijgt wonen van de
toekomst gestalte. Denk en doe met ons mee in Brandevoort: Brainport

Smart Village!

Ondernemer
20-21
Ibrahim Esilcimen, woonachtig in Brandevoort, is senior accountmanager Private Banking bij de Rabobank Helmond. Al jaren adviseert en begeleidt hij vermogende ondernemers in de regio. Daarnaast is hij vanuit
de Rabobank wijkambassadeur in Brandevoort. Zijn carrière startte na
het afronden van zijn bacheloropleiding aan de Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht bij de Rabobank in Veldhoven.
Brandevoort Slimste wijk
25
Brandevoort heeft een unieke kans voor veel reuring Slimste wijk van de
wereld. Hoewel uiteraard wat aanmatigend, is het toch een ideale kans
en gedurfde beslissing van de bestuurders om met de slimste wijk zich te
gaan onderscheiden in de regio. Voor de wijk is het een uitgelezen kans om
de reuring in de wijk slim op te drijven en aan te jagen.

brandjes
brandjes@brandevoortercourant.nl
reacties
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Ambitie en betrokkenheid
28-29
Op donderdag 12 mei bericht een bekend landelijk ochtendblad: “KNVB
wil voetballen snel beter maken. Spelers moeten sterker worden, meer
gemotiveerd zijn en een hogere opleiding krijgen.” Nou, in Brandevoort
hoeft de KNVB niet te komen! Bij SV Brandevoort is kwaliteit en prestatie
al lang en dik in orde. Deze constatering komt in het gesprek met Patrick
van Hout en Jack Le Doux uitgebreid aan bod.
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Actief in Mierlo, Brandevoort,

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

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

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

SAMSUNG

WARMTEPOMPDROGER
DV 70 F 5 E 2 HGW/EN

SAMSUNG

WASAUTOMAAT
WW 80 K5400 WW/EN
ADWASH

Smart Check: detecteert
problemen, stelt een
diagnose en biedt een
eenvoudige oplossing
via smartphone-app. Met
handig geheugensteuntje
voor het reinigen van de
filter.

ADWASH: eenvoudig kleding
toevoegen tijdens het wassen.

VAN 649.-

nu 599.-*
Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

Hoofdstraat 105

4

8 A -40% A

KILO
VULGEWICHT

ENERGIE
KLASSE

nu 599.- A

1400

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit

DROOG
RESULTAAT

*na aftrek van 50,- refund via Samsung

5706 AK Helmond

Tel 0492 539405

ENERGIE
KLASSE
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KILO
VULGEWICHT

Duurzaamheid

info@woutvanvlerken.nl

www.electroworldwoutvanvlerken.nl

mei 2016

tekst: Giel Pollemans / foto: Vincent Knoops

Redactioneel

Zomeractiviteiten
De voorbereidingen van de Brandevoorterdag en de nieuwe Kindervakantieweek naderen
hun voltooiing. Het aantal deelnemers aan deze prachtige week is weer enorm bijna 1100
kinderen. De organisatie kan ook dit jaar weer rekenen op heel veel vrijwilligers. Hun inzet
is de basis voor het welslagen van de week! Een groot deel van de basisschooljeugd heeft
weer een fantastische sport-, spel- en knutselweek!
Sport in de wijk
Het gaat buitengewoon goed met SV Brandevoort. Op maandag 16 mei won de club
opnieuw en heeft zich voor de nacompetitie geplaatst. Hierdoor kan het team mogelijk
promoveren naar de vierde klasse en maakt zo een goede kans om een trede hoger in
de voetbalhiërarchie te stijgen. Deze ontwikkeling biedt veel perspectief om op termijn
concurrent te worden van Helmond Sport. SV Brandevoort zal dus tijdig het Sportpark
Brandevoort moeten aanpassen aan de dan ontstane behoefte aan een grote tribune en
geschikte aanvoerwegen naar het park. Wij wensen de club veel succes en voetbalcreativiteit in de nacompetitie. Hopelijk winnen jullie dit weekend de nacompetitie en staan de
duels na de zomervakantie op een nog hoger niveau.
Reuring
Er is een initiatiefgroep in onze wijk opgezet om wat meer reuring in De Veste te krijgen.
Afgelopen dinsdag was de eerste openbare bijeenkomst. Wijkgenoten dachten mee hoe
er meer drukte, meer gezelligheid en gedoe in het centrum kan komen, zodat De Veste
een prettige en interessante plek is om te zijn. Bij het ter perse gaan van deze editie van
de Brandevoorter Courant was nog niet bekend hoe groot de opkomst is geweest en
welke ideeën zijn opgeborreld en - het belangrijkste - hoe en door wie die opgepakt zullen
worden. In de volgende uitgave komen we hier dus op terug.
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BY VERSTAPPEN

Gedurende
de hele
maand
Juni
e
2 kledingstuk

INTERIORS

BEZOEK ONZE
INSPIRATIEWINKEL
VOOR
GORDIJNADVIES
OP MAAT

(goedkoopste)

voor de HELFT!

Boutique 4MORE

INTERIEURONTWERP EN -ADVIES | RAAMBEKLEDING
MEUBELSTOFFEN | VLOEREN | KARPETTEN | MEUBELS
VERLICHTING | MONTAGE EN STYLING

de Plaetse 165 - Helmond-Brandevoort

HOUSEOFJAB.NL | BURG. VAN HOUTLAAN 4A
5701 GH HELMOND | 0492 – 522857

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

Kreeftenweken bij de Raymaert: 24 mei t/m 9 juli 2016
Reserveer via www.restaurantderaymaert.nl/kreeftenweken

Gezondheidscentrum
Brandevoort
De Plaetse 98 B, Helmond
T: 0492 - 504712
M: 06 - 46012212
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Mierloseweg 130 Helmond Tel: 0492 - 54 18 18 www.raymaert.nl

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Fons Bosman

Ons wijkhuis is nog steeds het bruisende hart van de wijk.
Dat bleek maar weer eens tijdens Koningsdag. Op die dag
werd het echt slecht weer. Op heel korte termijn hebben
we besloten alle activiteiten naar binnen te verplaatsen.
Natuurlijk hadden we aan de gemeente ook de sporthal
kunnen vragen. Maar dan heb je weer heel veel extra
handjes nodig om de vloer af te dekken en na afloop de
zaak weer op te ruimen. Door gewoon alles in het wijkhuis
te organiseren, was het een supergezellige boel en hebben alle kinderen toch mooi Koningsdag in de eigen wijk
kunnen vieren!

Aanmelden kan altijd aan de bar in het wijkhuis of via
secretaris@brandpunt.info.

FAFF

Pubquiz en Comedy Club
En dan kun je daarna gelijk meedoen aan de gezellige Pub
Quiz in het wijkhuis. Aanmelden kost € 1,00 per persoon bij
voorinschrijving en kan aan de bar. Op de avond zelf kan
tot 20.00 uur worden ingeschreven, maar dan betaal je
€ 1,50 per persoon. Op 18 juni vindt er weer een Comedy
Club plaats. Een nu nog onbekend comedy-talent uit het
land of het buitenland, treedt op in ‘t BrandPunt.
Kijk op de website www.brandpunt.info voor het actuele
overzicht.

De nieuwe activiteit Friday Afternoon Family & Friends
(FAFF) begint steeds meer een ontzettend leuke en gezellige activiteit te worden. Op 29 april hebben maar
liefst 70 mensen genoten van een heerlijk Grieks eten.
Vrijdag 24 juni tussen 16.00 en 20.00 uur is de volgende
FAFF! We eten dan een lekker Italiaans gerecht tegen
natuurlijk weer een super lage prijs. Want het doel is en
blijft uiteraard gezellig samenzijn en mede-Brandevoorters leren kennen. Aanmelden/reserveren is niet verplicht. Maar als je zeker wilt zijn van een hapje eten, is
het wel aan te raden. De capaciteit is beperkt en OP=OP.

Vrijwilligers gevraagd
Wijkhuis ‘t BrandPunt draait grotendeels op de inzet van
veel vrijwilligers. Maar er is nog volop plaats voor mensen
die graag een paar uurtjes per week of maand willen helpen. Iedereen is welkom: technische mensen, barbediening, hulp in de keuken en bestuursleden. Dus als je denkt
dat je iets voor de wijk Brandevoort kunt of wilt doen; meld
je aan via secretaris@brandpunt.info. We nemen direct
contact met je op en bespreken samen wat het leukst is
voor jou en het fijnst voor ons!

Met je smartphone wandelen door Brandevoort
tekst: Erwin Peek

Tijdens deze wandeltocht van ongeveer 5 km kun je op 13
plaatsen op je smartphone fragmenten zien uit de Natuurfilm Brandevoort, die op die plaatsen zijn opgenomen. Bij
deze locaties tref je interessante teksten aan over het ontstaan en beheer van de ecozone en de bijenstal.

In de vorige Brandevoorter Courant was al te lezen dat je
met de gratis app van Izi.travel een tour kunt maken langs
de historische vindplekken. Met deze app is nu een tweede
tour beschikbaar voor Brandevoort: een wandelroute door
de ecozone. De route start bij wijkhuis ’t BrandPunt en gaat
via het zuidelijk deel van de ecozone naar het Eindhovens
Kanaal en vervolgens terug naar ecozone rondom De Veste.

Hoe werkt het? De app van Izi.travel is gratis te downloaden in de App store (Apple), Google Play (Android) en
de Windows Phone store. Zoek in de app van Izi.travel op
Helmond of Brandevoort of
scan de onderstaande QRcode. Je kunt de filmpjes
downloaden of tijdens de
wandelroute. De app toont
de wandelroute en geeft
vanzelf aan wanneer je bij
een van de plaatsen bent
waar een filmpje te zien is.
Veel wandelplezier bij de
twee Brandevoortroutes.
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• 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

Cortenstijl adv BC.indd 1

12-03-15 10:05

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

Een totale bodycheck voor
uw hond of kat bestaat uit
een consult, bloedonderzoek,
urineonderzoek en een
bloeddruk meting (kat).

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

BenB 4 foto_s 40 jaar brandevoorter.pdf
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In de maanden mei en
juni een bodycheck voor
uw hond of kat, met
30% korting!
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25-3-2014
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Brandevoort Fit streeft naar fitte Brandevoorters “Fit blijven met je buurman”
tekst: Peter Nouwen

Op zaterdag 18 juni 2016 vindt in onze wijk een groot evenement plaats waarin
het thema “gezond leven” centraal staat. Op deze dag is Sportpark Brandevoort
gevuld met alle verenigingen en organisaties uit de wijk die een relatie hebben met
bewegen en een gezonde levensstijl. De inwoners van Brandevoort zijn na deze
sportieve, gezonde en gezellige dag op de hoogte van welke mogelijkheden er in
de wijk zijn om aan een gezonde(re) levensstijl te werken. Uiteraard is er op de dag
zelf al gelegenheid genoeg om deel te nemen aan sportieve activiteiten en workshops op het gebied van vitaliteit. Fit zijn kan vooral ook heel leuk zijn!
Missie
Edward Laterveer, één van de bestuursleden van de Stichting Brandevoort Fit, legt uit waarom het initiatief is ontstaan: “Wij denken dat fit zijn vooral te maken heeft met
jezelf goed voelen en wij vinden daarom dat het gevoel dat
je energiek en gezond bent de basis is voor je fit voelen.
De missie van Brandevoort Fit is dan ook om de inwoners
van Brandevoort en omgeving te laten zien welke mogelijkheden er voor hen in de buurt zijn om te werken aan een
fitte en gezonde levensstijl.” Ruim 43% van de Nederlandse
bevolking lijdt aan overgewicht. Het gaat echter niet alleen
om meer sporten, bewegen en gezonder eten. “Ook een gezonde geest en sociale fitheid horen daarbij” legt Edward
uit. “Er zullen ook coaches zijn op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, mindfulness en yoga, maar er wordt ook
informatie gegeven over hoe je bijvoorbeeld meer contact
krijgt met je medebewoners. De verbinding met elkaar helpt
je ook om jezelf beter te voelen. Brandevoort Fit is dus zeker
bedoeld voor alle Brandevoorters en voor alle leeftijden”.

ter dan voeding die dat niet heeft” lezen we op de website
www.brandevoortfit.nl.

Verbinden
Naast de onderlinge verbinding tussen alle wijkgenoten wil
Brandevoort Fit ook de bedrijven en verenigingen meer bekend maken aan elkaar. “We hebben in onze wijk 127 organisaties die bijdragen aan een gezonde leefstijl en die kennen
elkaar vaak niet of nauwelijks. Hoe gaaf zou het zijn als daar
meer samenwerkingen en versterkingen uit zouden kunnen
ontstaan. Ik ben altijd heel erg voor zakendoen met je buurman, waarom zouden we dit principe in onze wijk niet meer
gaan benutten?” Samen met bijna 10.500 inwoners in de
wijk moet het mogelijk zijn om dit nog breder te trekken: “Fit
blijven met je buurman”. Met elkaar en voor elkaar! Edward
besluit enthousiast: “Dat begint met de datum in je agenda
te reserveren en op 18 juni tijd vrij te maken om langs te komen op Sportpark Brandevoort”. Wij zullen er zijn!

Stichting Leergeld
Een bijkomend doel is dat alle opbrengsten van deze dag
naar de Stichting Leergeld gaan. Edward vertelt ons: “Steeds
meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen
niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via 90 lokale
Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te
kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en
eigenwaarde krijgen. Wij helpen daar heel graag aan mee!”
Voeding
Bij een gezonde levensstijl hoort natuurlijk ook verantwoorde, maar toch ook lekkere, voeding. Om die reden is
voeding een belangrijk onderdeel van Brandevoort Fit! Zo
worden er speciale lezingen verzorgd, is er een ‘Food Plein’
en besteden diverse exposanten aandacht aan gezond en
lekker eten. “Het gaat niet alleen om aankomen en afvallen, maar ook om wat je eet. Voeding met veel vitaminen,
mineralen en vezels met een hoge verzadiging is veel be-
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Popband BRANDtastic
speelt weer in Brandevoort

tekst: Patricia Teuns / foto: Vincent Knoops

Drie jaar geleden riep Marjo Tielemans in de Brandevoorter Courant wijkbewoners
op om samen een band op te richten. Na zijn oproep was BRANDtastic al snel een
feit. Na enig verloop, om uiteenlopende redenen, staat er nu een hechte semiprofessionele popband. Een van de bandleden is André Kouwenberg. Hij is al dertig
jaar professioneel muzikant en geeft les. Hij gaf gehoor aan de oproep, omdat hij
zelf graag muziek maakt, maar niet meer veel van huis wilde zijn voor optredens.
Marjo speelt zelf niet in de band, maar neemt de algemene organisatie op zich. Via
Marjo en André een inkijkje achter de schermen van BRANDtastic.
“BRANDtastic is begonnen met vier saxofonisten,” begint
Marjo het gesprek. “Inmiddels heeft de band twaalf muzikanten bestaande uit vier saxofonisten, een toetsenist, twee
gitaristen, een bassist, een drummer en een percussionist.
Een zangeres en een zanger maken de band compleet. Deze
groep mannen en vrouwen, in de leeftijd van 19 tot en met de
gepensioneerde leeftijd, speelt iedere week in ’t BrandPunt.
Al snel bleek na de oprichting dat we niet genoeg muzikanten
konden vinden voor onze band, waardoor we ook mensen
van buiten de wijk hebben gezocht en gevonden.”

hun vaste speelavond merk je de gedrevenheid van alle
bandleden om met elkaar een goed optreden neer te zetten. Het geheel klinkt heel goed en waar het even dreigt
mis te gaan volgens de bandleden – want ik heb het niet
in de gaten- , wordt direct gestopt met spelen en zingen.
Na enig feedback en tips richting elkaar wordt weer enthousiast ingezet. Mooi om te zien die gedrevenheid. Ook
valt op dat de bandleden het heerlijk vinden om met elkaar
te spelen. Als toeschouwer kan je niet anders doen dan
meegenieten.

De passie om muziek te maken
“Leeftijd en ervaring maken niet uit,” vult André aan. “Waar
het omgaat, is de passie om met anderen muziek te maken. Uiteraard moet je wel van ons popgenre houden en
leergierig zijn. Ons streven is dat we steeds beter worden,
veel nummers op hoog niveau met elkaar kunnen spelen
en dat we bijvoorbeeld ook buiten de wijk een concert kunnen geven in bijvoorbeeld het Speelhuis, de Cacaofabriek
of tijdens de Kasteelconcerten. Ziggodome, mag natuurlijk ook altijd. Ach, welke muzikant wil dat nou niet? Onze
motivatie is enorm. We zitten nog niet aan de top van ons
kunnen en wat vooral belangrijk is: we vinden het heerlijk
om met elkaar nummers te spelen.”

Kom ook genieten van onze optredens
De band heeft al verschillende optredens op haar naam
staan, zoals tijdens de DickensNight, de Brandevoorter
Dag en de modeshow van Jet Uijen. Vorig jaar kwam de
band zelf met een nieuw wijkinitiatief ‘het Klapstoelconcert’. Dit concert werd door veel bewoners bezocht. Ook dit
jaar staan weer diverse optredens op de agenda:
• 29 mei: 4Friends
Op zondagmiddag 29 mei organiseert BRANDtastic van
14.00 uur tot 16.00 uur een muzikale middag 4Friends in
de grote zaal van ‘t BrandPunt. BRANDtastic trapt af
waarna er een gastoptreden plaatsvindt van Sul Ponticello van gitaarschool Eric van Os. De afsluiting neemt
BRANDtastic weer voor haar rekening. De toegang is
gratis.
• 24 juni: het Klapstoelconcert 2016 onder de Markthal
Op vrijdag 24 juni van 19.30 tot 22.00 uur organiseert
BRANDtastic voor de tweede keer haar Klapstoelconcert
in de Markthal in de Veste. Neem een klapstoel, drinken
en eten mee. Ook hier zal de band samenwerken met de
andere muziekgezelschappen. De toegang is GRATIS.
• 17 juli: Brandevoorterdag

Veel meer dan een gezellige wijkband
De band komt elke donderdag om 20.30 uur bijeen op het
podium van een van de zalen in ons wijkhuis ’t BrandPunt.
De blazers komen iets vaker bij elkaar om te oefenen. “Door
de muziek zijn we ook een vriendengroep geworden,” aldus André. “We kiezen met elkaar de muziek en waar nodig
worden de partijen bewerkt, zodat iedereen mee kan doen.
Vooraf krijg je je eigen partij om die in te studeren. Dan
kunnen we op donderdag als groep aan de slag. Er is geen
bandleider, maar we zijn ervaren genoeg om elkaar te corrigeren en aan te moedigen.”
Modern repertoire
Was BRANDtastic bij de start meer een bigband, nu spelen
ze moderne popmuziek variërend van begin jaren 80 tot
hedendaagse muziek. Tijdens mijn bezoek aan de band op

Muzikanten gezocht voor BRANDtastic
Speel je trompet of trombone, dan is de band wellicht op
zoek naar jou. Interesse om in de band te spelen, neem
dan contact op met Hans Verhoeven (T: 06-22874987) of
Clark Kellenaers (T: 06-18188700). Wil je meer informatie
over BRANDtastic, neem dan contact op met Marjo Tielemans (E: info@brand-tastic.nl).
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Wij hebben onlangs zeer veel woningen in Brandevoort binnen een
korte tijd verkocht!!
Momenteel hebben wij zelfs meer potentiele kopers dan geschikte
woningen voor deze mensen. Overweegt u om uw woning te
verkopen? Wilt u een makelaar met een persoonlijke aanpak, die de
markt kent? Die ook buiten de reguliere werktijden beschikbaar en
bereikbaar is? Die in de wijk woont, werkt en zijn netwerk heeft?
Neem dan contact met mij op en ik kom vrijblijvend bij u langs om de
verkoopmogelijkheden met u te bespreken.

Uw wijkspecialist:
Ruud Hesen - RMT
06-53301994

0492-549055 | helmond@woonplezier.nl | www.woonplezier.nl
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Nieuws van de
Kindervakantieweek
tekst: Marloes Kuyten

Het is even stil geweest rond de Kindervakantieweek in
onze wijk. Dat betekent echter niet dat er niets is gebeurd!
Sterker nog: er is in de afgelopen maanden keihard gewerkt aan de achtste editie van de leukste week van het
jaar. En dat wordt een hele zonnige dit jaar! Van maandag
25 t/m vrijdag 29 juli wordt het swingen geblazen in Brandevoort! De hele Kindervakantieweek staat in het teken
van ZOMERCARNAVAL! Het programma zit vol met leuke,
creatieve, sportieve en uitdagende activiteiten en heeft
weer een spetterende afsluiting! Haal dus je verenkostuum
maar tevoorschijn en zorg dat je heupen los zijn voor de
samba!
De twee inschrijfmomenten in februari waren weer drukbezocht en leverden uiteindelijk een recordaantal deelnemers op: we gaan op 25 juli van start met 1070 kinderen!
Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer rekenen op de hulp
van zo’n 1000 vrijwilligers. Ook de jeugdvrijwilligers hebben onze organisatie weer gevonden: zo’n 120 jongeren
helpen ons bij het begeleiden van de kinderen, het opbou-

wen en opruimen van de locaties en bij de verschillende
activiteiten. Speciaal voor deze jeugdvrijwilligers organiseren wij een leuke avond om elkaar en de organisatie te
leren kennen. Deze avond vindt plaats op 22 juni a.s. bij de
Brandevoortse Hoeve, de jeugd ontvangt hierover binnenkort een bericht.

GEZOCHT: Vlogger!!
Ben jij de Enzo Knol van Brandevoort? Maak jij toffe
filmpjes zoals de jongens van Stuk-TV? Dan zijn wij op
zoek naar jou! We willen, net als de afgelopen jaren, de
Kindervakantieweek vastleggen in leuke filmpjes. Deze
vlogs moeten een beeld geven van wat er die dag allemaal is gebeurd op de verschillende locaties. Denk
jij dat je hierin iets kunt betekenen voor de Kindervakantieweek? Neem dan snel contact op met ons via
communicatie@kvwbrandevoort.nl . Stuur bij voorkeur
een filmpje waarin je jezelf promoot. We zien jullie vlogs
vol verwachting tegemoet!

Routewijziging

flexbus 552
Vanaf zondag 8 mei gaat flexbus 552 een andere route
rijden. De nieuwe route loopt via de Geldropseweg en de
Brandevoortsedreef en bedient de halte St. Antoniusweg.
De haltes Rotonde Hoofdstraat en Baudevoort komen
daarmee te vervallen.
De bestaande halte Hamsvoort / De Langekker wordt vanaf 8 mei een flexibele halte. Bij deze halte komt de bus
alleen als iemand daar wil opstappen. Om bij deze halte
op te kunnen stappen moet men tenminste vijf minuten
van tevoren telefonisch contact opnemen met de buschauffeur. Als de chauffeur geen oproep krijgt voor deze
halte, dan wordt een kortere route gereden. Als er wel een
oproep binnenkomt, dan wordt de langere route gereden.
Meer informatie over haltes, busroutes en reistijden op
www.hermes.nl.
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Sigma
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*Actie geldig t/m 30 Juni 2016
Mierloseweg 86, Helmond, Tel.: (0492) 53 50 66, www.driessendeverffabriek.nl
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Brandevoorterdag 2016
Op zondag 17 juli van 11.00 tot 17.00 uur barst het centrum van Brandevoort uit zijn
voegen door de veelheid aan activiteiten, die er plaats vinden.
Heavy Hoempa
7 blazers en een drummer die tot het gaatje gaan! Massive
Brass Rock met een dikke ‘over the top’ knipoog naar de
hardrock, door blazers met ballen. Verrassende uitvoeringen van herkenbare gouwe ouwe van o.a. Rammstein, Nirvana, Kiss, Guns ‘n Roses, AC/DC. En dat met een volume
waar je haren van gaan wapperen!
Voor de jeugd
Verspreid over het terrein van de Brandevoorterdag zijn
diverse activiteiten voor de jeugd te vinden. Zo vinden er
onder de markthal spetterende dansdemonstraties plaats,
gek doen op de springkussens of stormbaan, lachen bij
het theater of geschminkt worden en klimmen op de klimwand. En natuurlijk is Scouting Brandevoort ook aanwezig, hier kun je kennismaken met de wondere wereld die
scouting heet. En wat denk je van de demonstraties van de
Politie en Jeugdbrandweer?
Rollen van het lachen? Ga dan hotsend en botsend de
strijd aan met je tegenstander in de Bumper Balls en beleef samen een hilarische tijd! Jong of oud, wel of geen conditie; iedereen kan bumper ballen.

De organisatie is blij en trots dat zij, met inzet van velen,
weer een fantastisch programma kan aanbieden voor de
8e editie van de Brandevoorterdag. Nooit eerder was het
aanbod zo uitgebreid. De aankomende weken zullen wij
u op de hoogte brengen van alle diverse activiteiten en
waarom u dus zeker op zondag 17 juli naar de Veste moet
komen! Hier alvast een kleine greep uit alle activiteiten:

De Braderie
Dat lijkt niet iets om speciaal trots op te zijn –elk zichzelf respecterend evenement heeft een braderie – maar
bijzonder aan onze BraNderie is dat de standhouders actief zullen presenteren en demonstreren. Dit kan in alle
vormen en maten: de ene standhouder laat zien hoe zijn
producten worden gemaakt, een ander laat u zelf knutselen, geeft advies of verkoopt leuke en originele producten
voor het hele gezin! En met zo’n 100 kramen is er altijd wel
iets bijzonders voor u bij. Zelf als standhouder aanwezig
zijn? Dat kan nog steeds! Voor meer info of aanmelden:
pr@brandevoorterdag.nl
Circusacts
Circusschool Jacona is dit jaar ook weer aanwezig. U loopt
grote kans om een steltloper, koorddanser, jongleur of andere artiest van circusschool Jacona tegen te komen.

Techniek
Techniek is leuk! En overal om ons heen! Neem een kijkje
in de wereld van de high tech automotive industrie. Brandevoort bevindt zich midden in de place to be als het high
tech research en ontwikkeling betreft. Ben je geïnteresseerd in techniek of gewoon dol op alles wat rijden kan,
kom dan zeker langs voor ’t BrandPunt en in de sporthal.
Maak kennis met de laatste technieken rondom elektrisch
rijden!
Modelbouw
Ook de modelbouw is deze editie weer ruimschoots aanwezig! Wat denk u van modelbootjes die varen in de vijver van de markthal? Of de modeltreinen en truck in het
BrandPunt?
Horeca
De horeca wordt verzorgd door wijkhuis ’t BrandPunt, Cafetaria Brandevoort en Rooijakkers Party and Events. Ieder heeft zijn eigen plaats op het evenemententerrein en
natuurlijk ook zijn eigen specialiteit. Tevens zijn er diverse
kramen met allerlei lekkers te vinden! Meer dan voldoende
dus om de inwendige mens goed te verzorgen.
Dit mag u natuurlijk niet missen en noteer de 17e juli in uw
agenda!!
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Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415

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

Alimentatiezaken
Ontslagzaken

Madelon Janssen
Tea Bijlsma
Geldropseweg 40 Mierlo

T 06-51249350

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

Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Cijnsbeemden 2, 5706 NP Helmond
Mobiel: 06-29574376, E-mail: info@deinstallatieman.nl

coaching ~ reflectie ~ talenten ontdekken

INVESTEER NU
IN DUURZAME ENERGIE
plaats de Elga warmtepomp

• Loop je vast, privé of in je
werk?

·��Plaats de Elga Hybride warmtepomp naast u huidige cv ketel
· Universeel, langs u huidige cv ketel te monteren
· Gasbesparing tot wel 60% p/jaar
· Snelle Terugverdientijd
· Ook koelen in de zomerperiode mogelijk
· Ideaal icm met vloerverwarming of convectors
· Goed voor het milieu, minder C02 uitstoot

• Heb je het gevoel dat je niet op
je plek zit?
• Heb je moeite met het maken
van een keuze?

tot we
l

€ 2.00
0,-

Vind de kracht weer in jezelf!

www.rondoo.nl
Hertogsveld 3
06-36556242
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5708 ZP Helmond
nicole@rondoo.nl
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www.deinstallatieman.nl

Pubquizzen
in ’t BrandPunt

We geven je alvast een voorproefje:
• Hoe heet een tennis scheidsrechter? Engelse term
• Hoe heet het paard van Lucky Luke?
• Welk land won het vaakst het Eurovisie songfestival?
• Een toneelgezelschap en een tweedelig kledingstuk hebben dezelfde naam. Welke?
Inschrijven kan vooraf via het formulier op de boekenkast
in het BrandPunt of op de avond zelf tot 20.00 uur. We

beginnen om 20.15 uur. Een team bestaat uit maximaal 4
personen. Individueel inschrijven mag ook.
Er zijn 10 ronden met vragen. We beginnen met een fotoronde en eindigen met een actuele vragenronde. Verder
is er nog een praktijkronde en een muziekronde. De praktijkronde is heel speciaal. Dit kan variëren van bier en cola
proeven tot het raden van de bloemen in een bloemstuk.
Kortom altijd iets aparts.
Tot vrijdag 24 juni in ’t BrandPunt, tot bij de gezelligste
pubquiz van Helmond!!!
Antwoorden: umpire, jolly jumper, Ierland en ensemble

Vrijdag 24 juni om 20.00 uur wordt weer de Pubquiz georganiseerd in ’t BrandPunt.

Brandevoortse Wijkquiz
Witte Wel Witte Wie

heren vlnr: Hein, Ralf, Sander, Gaubi en Martijn / Dames vlnr: Marjan, Evi en Jessica

Na het succes van de dorpsquiz in Nuenen en Stiphout kan
Brandevoort niet langer achterblijven! Zaterdagavond 14
januari 2017 vormen de Brandevoortse straten en huiskamers het decor voor spannend speurwerk, geheime opdrachten en zenuwslopende hersenkrakers.
Vorm jouw droomteam van puzzelaars, creatievelingen
en betweters. Strijd samen met je vrienden, buurt- en/

of clubgenoten om deze wijkquiz te winnen! Een week
later volgt de prijsuitreiking tijdens een feestavond in
’t BrandPunt.
Doel is om mensen bij elkaar te brengen en er een paar
gezellige avonden van te maken. Volg ons de komende tijd
via de website en Facebook. De inschrijving opent na de
zomervakantie. www.wittewelwittenie.nl
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A C T I E VA N D E M A A N D

PERK- HANG EN TERRASPLANTEN
ZONDAG 29 MEI OPEN

Zoekt u BOMEN, TUIN- of VIJVERPLANTEN?
Dan bent u bij ons op het JUISTE ADRES!
Lei-, dak-, fruit- en sierbomen alles in pot
gekweekt, dus het hele jaar door te planten.
TIP:
Controleer uw bomen en planten:
er zitten meer luizen en rupsen dan dat u
DENKT of ZIET!
Bij twijfel breng een blaadje mee.

PVC-vloeren

GRATIS
gelegd

vraag naar de voorwaarden

Uw bomen-, planten-, bemesting en advies, alles
op één plaats bij u om de hoek te vinden.

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

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

Medevoort 29, Helmond 0492 - 546077
Op Brandevoort, bij u om de hoek.
Internet: www.petervangennip.nl

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

smitsensmits.nl

Wist u......

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

--

- - --- - -- - -

• Eigen atelier
• Gratis advies

--

Daarom Smits&Smits

-- - - - -- - -

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

Kraamzorg Homecare

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

--

dat goede luchtventilatie uw
gezondheid verbetert,
------------------------------------------------------------------------------------------------------ - - - --- brandgevaar vermindert en de levensduur van
--uw ventilatiesysteem verhoogt?

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

Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

Nefit houdt
Nederland warm

Huh? Korting tot wel € 300,-?! Jazeker! Van 1 oktober 2015 tot en met 29 februari 2016
krijg je bij aanschaf en installatie van één van de Remeha actieproducten een fikse

Laat daarom uw systeem regelmatig onderhouden
en reinigen. Heesmans Installatie Techniek B.V.
regelt dit graag voor u!
korting. Oplopend tot wel € 300,-. Kijk snel op remeha.nl/actie voor de actieproducten

en voorwaarden of vraag ernaar bij jouw installateur. Remeha staat garant voor warmte.

Tzerra Plus CW5

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

remeha.nl/actie

*

Neﬁt. Zo easy kan het zijn.

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

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

OF

Nu tot € 300,- voordeel

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

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

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

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

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

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

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

Postadres
Postbus 2119
5700 DA Helmond

Vraag naar de uitgebreide documentatie en onze voorwaarden!

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

WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL
neﬁt.nl/slimmecombinaties

040 - 206 44 44

Leerlingen Carolus
dichten tijdens 4 mei viering

Tijdens de herdenkingsceremonie van de gemeente Helmond op 4 mei, lazen leerlingen van het Carolus Borromeus College zelfgeschreven gedichten voor. In deze
gedichten die gaan over het verleden, roepen zij op tot vrede en verdraagzaamheid
in deze tijd. Een boodschap die zij graag met u delen.

Jill van Schijndel

Cat van der Horst

Ontvluchten - Jill van Schijndel
Ontvluchten door oorlog. Weg, ver weg van huis en haard
het breekt je hart om weg te gaan en alles achter te laten.
Bommen, steeds meer
mensen willen oorlog, waarom?
Je kan niet bepalen wie je vijand is
dus je gaat weg om een nieuwe kans te krijgen.
Verre reizen afleggen, over land, over zee.
Smokkelaars. Ze willen je helpen,
ze zijn alleen maar uit op geld.
Oplichters, leugenaars
meer mensen in een bootje met kans op zinken.
Kinderen huilen. Volwassenen ook
hopend op een beter leven naar een ander land.
Aangekomen. Mensen willen je helpen
andere niet.
Achterblijvers nog steeds ver weg
ze verzetten zich ertegen.
Moeilijk om aan te denken, veel verdriet.
Je wilt een nieuw thuis beter dan het was.
Mensen uit andere landen schieten te hulp en helpen
zo wordt het probleem een beetje verholpen.
Sommige mensen worden niet gewaardeerd,
“ze horen er niet bij” zeggen ze.
Dat is onzin, we zijn allemaal gelijk.
Net als in de tweede wereldoorlog,
die wij hier gedenken.
Het gebeurt nog steeds
“Vluchtelingen die horen hier niet”
Iedereen is gelijk, dus vanwaar deze mening?
Dit mag nooit meer gebeuren.

Waarom oorlog – Cat van der Horst
Oorlogen!
Waarom hebben we die?
De 80 jarige oorlog,
1ste wereldoorlog,
2de wereldoorlog
en ga maar zo door.
Wij hebben nu allemaal vluchtelingen,
hier,
in Duitsland en
bijna overal nu.
Waarom vluchten zij?
Want zij zijn bang
en laten alles achter om zich veilig te voelen.
Het is nu al 71 jaar geleden
dat de 2de wereldoorlog gestopt is.
De mensen die daarbij waren hadden ook angst
en velen lieten ook alles achter om zich veilig te voelen.
Angst, verdriet, woede en pijn.
Leren mensen niet van de geschiedenis?
Waarom die oorlogen?
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Mensen centraal
stellen verbindt
tekst: Patricia Teuns / foto: Vincent Knoops

Ibrahim Esilcimen, woonachtig in Brandevoort, is senior accountmanager Private
Banking bij de Rabobank Helmond. Al jaren adviseert en begeleidt hij vermogende
ondernemers in de regio. Daarnaast is hij vanuit de Rabobank wijkambassadeur
in Brandevoort. Zijn carrière startte na het afronden van zijn bacheloropleiding
bij Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht bij de Rabobank in Veldhoven. Na een aantal jaren maakte hij de overstap naar Tilburg om uiteindelijk in
Helmond aan de slag te gaan.

Mensen centraal stellen verbindt mensen en organisaties
“Kennis en kunde is belangrijk, maar het mooiste aan mijn
functie is werken met mensen. Je gaat een zakelijke relatie
aan voor jaren, waardoor je de klant ook echt leert kennen.
Voor mij staat niet het vermogen maar de mens achter het
vermogen centraal. Ik heb vaak te maken met complexe
vraagstukken. Dan is het belangrijk om de wensen en
doelen te achterhalen. Waarom stelt de klant deze vraag?
Als je daarachter bent, dan pas kan je als accountmanager echt van betekenis zijn. Indien nodig schakel ik andere
specialisten in, zoals een beleggingsspecialist.”
Zichtbaar in de wijk
De Rabobank is vanaf het ontstaan van Brandevoort al
aanwezig in deze relatief jonge wijk. “Vaak sponsoren we
evenementen, geven we verschillende cursussen voor de
bewoners en we zijn nauw betrokken bij tal van wijkinitiatieven. Ik vind het belangrijk om maatschappelijk een
bijdrage te leveren aan de omgeving waarin je woont
en werkt, niet alleen als persoon maar ook als organisatie. Daarom ben ik ook vanuit onze bank wijkambassadeur voor de wijk Brandevoort. We willen als organisatie
echt een verschil maken. Dat kan door als wijkambassadeur zichtbaar te zijn in de wijk en actief mee te denken
en werken aan nieuwe ideeën. Dan maak je pas echt de

verbinding tussen bedrijfsleven en bewoners. Ik heb regelmatig contact met bijvoorbeeld de scholen in de wijk, met
de wijkraad en Stichting Brandevoort in Actie (SBIA). Leuk
om te vertellen is dat er binnenkort een aantal zuilen in de
wijk worden geplaatst waarop de historie van Brandevoort
wordt getoond. Daarnaast is er met en door de scholen
een lesprogramma ontwikkeld, waarin eveneens de geschiedenis van Brandevoort centraal staat.”

Vrijwilligers maken de wijk leefbaar
“Sinds 2007 woon ik met mijn gezin in Brandevoort. Het
is een mooie wijk waar termen als vriendelijkheid, saamhorigheid, veel activiteiten en ondernemerschap zeker
gelden. Zelf heb ik een tijd in het bestuur van Sport en
Bewegen Brandevoort gezeten. Daarnaast ben ik trainer
van het voetbalteam van mijn zoon bij voetbalvereniging Brandevoort. Uiteraard blijf ik me zowel zakelijk als
privé de komende jaren nog inzetten voor de wijk. Zijn er
nieuwe ideeën of initiatieven, neem dan gerust contact
met mij op om te kijken wat de Rabobank kan betekenen.
(e-mail: ibrahim.esilcimen@rabobank.nl). Vrijwilligers maken naar mijn mening de wijk leefbaar. Wat zou het mooi
zijn als het aantal vrijwilligers de komende jaren blijft
groeien. Van jong tot oud, zowel bedrijven als particulieren. Samen draag je bij aan een leefbaar Brandevoort, nu
en in de toekomst.”
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PRIVÉ LEASE BIJ VAN DEN UDENHOUT
U DE BRANDSTOF, WIJ DE REST

Nieuwe auto
Vast bedrag per maand
Nooit meer onverwachte kosten
All-Risk verzekering
Geen investering of aanbetaling

Volkswagen Polo
per maand vanaf

€ 249,*

Optie van overname na afloop

MEER INFORMATIE OP

UDENHOUTPRIVELEASE.NL

>
* Getoonde afbeelding en prijs kan afwijken van het aangeboden model
afhankelijk van uitvoeringen, op basis van inruil. Deze actie is geldig t/m 30 juni.

Varenschut 17
5705 DK Helmond
Tel. 0492 - 53 51 70
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UDENHOUT.NL

Brandoween

tekst: Marc Dekkers

Zaterdag 29 oktober vindt de 15e Brandoween plaats. Met een nieuwe startlocatie
en deels nieuwe route gaan we er dit jaar weer een mooi evenement van maken.
Het grootse Halloween evenement van Helmond en omstreken, waarbij bewoners
onze wijk voor een dag omtoveren tot Brandoween, de spookstad van Brabant.
Een begrip in de regio maar niet vanzelfsprekend
Brandoween is een begrip geworden in Brandevoort en
omgeving. Veel huizen, straten en pleinen worden versierd
en het aantal mensen dat de route loopt groeit elk jaar. Tijdens de laatste edities hebben maar liefst 2.500 kinderen
en volwassen Brandoween bezocht en hebben 150 kinderen aan de Halloween Kids Party & Workshop meegedaan.
De bezoekers komen niet alleen uit onze wijk, maar ook uit
andere Helmondse wijken en omliggende dorpen.
Het succes van het evenement is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, bewoners en verenigingen. Dat succes niet verzekerd is, blijkt wel uit vorig jaar. Toen is het
evenement o.a. afgelast wegens gebrek aan vrijwilligers.
Dit jaar hebben gelukkig enkele nieuwe vrijwilligers zich
aangemeld voor de organisatiecommissie en hebben diverse pleinen nu al aangegeven er weer iets moois van te
maken. Het is nu zorg dat er veel te zien is en te beleven
valt tijdens de route en we hopen natuurlijk op een grote
enthousiaste bijdrage van de bewoners in de wijk.
Nieuwe (start)locatie en aangepaste route
Dit jaar zal de route starten vanaf een nieuwe locatie, namelijk Sportpark Brandevoort. Zij hebben hun medewerking verleend en daar zijn we hen erg dankbaar voor. De
Halloween activiteiten zoals de Knutselparty, de start van
de lampionoptocht én de prijsuitreiking vinden op deze
nieuwe locatie plaats, Sportpark Brandevoort.
Vanwege deze verandering is de route ook enigszins aangepast. De route start bij het Sportpark en loopt via De
Voort en klein stukje van de Brand naar de Moerdonksvoort. Daar pakken we de oorspronkelijk route op, helemaal tot en met de Iekendonksevoort. Vervolgens is de
route weer nieuw, want we lopen door de gehele Iekendonksevoort om vervolgens via de Brand terug te gaan
naar het Sportpark.

Oproep aan verenigingen en bewoners van De Hoeves/
Veste/Stepekolk/Brand
Wij krijgen weleens de vraag van bewoners uit andere
Brandevoortse wijken of de route ook een keer door hun
deel van de wijk kan lopen. Wij begrijpen deze vraag, maar
er is besloten dat de route traditiegetrouw door de Schutsboom blijft lopen. De reden ligt in het feit dat de bewoners
in materialen investeren en zij kunnen deze jaarlijks gebruiken, ten tweede zijn er in andere delen van de wijk al
andere activiteiten zoals Dickensnight en tenslotte mag de
route niet te lang worden vanwege deelname met kleinere
kinderen of ouderen.
Maar het is een evenement voor heel Brandevoort. Verenigingen en bewoners uit de andere delen van Brandevoort mogen zeker meedoen. Graag zelfs! Er zijn tijdens
de route plekken genoeg die opgevuld kunnen worden
met originele ideeën. Organiseert jullie straat bijvoorbeeld een jaarlijks straatfeest? Dan is het wellicht leuk
om ook samen tijdens Halloween iets te organiseren.
Denk aan een partytent vol griezels, een oude begrafenisauto met zombies, een eng bouwwerk, een zang, dans
of muziekoptreden of een spooky-act. Dit geldt natuurlijk
ook voor zang, dans, theater, jeugd en knutselverenigingen ed. Als er ideeën of suggesties zijn, dan vernemen
wij dat graag. Vind jij het leuk om met een vriendenclubje of met verenigingsleden iets te organiseren tijdens
de route, neem dan contact op met de organisatie via
brandoween@brandevoort.org.
Tot griezels.

Bewoners aan de route versieren hun huis en tuin. Sommige verkleden zich in stijl en voeren een chirurgen act op
of trick or treat. Groepen bewoners verbouwen samen een
plein en maken er een waar theaterstuk van. Weer ander
bewoners nodigen vrienden uit om in de tuin of op straat
een Halloween feestje te vieren. Met al deze inzet zijn wij
uiteraard erg blij. Maar niet alle straten hebben versierde
huizen en dat is jammer. Zo vallen er soms lege en saaie
stukken in de route. Brandoween roept daarom iedereen
op die aan de route woont en 29 september thuis is, om
zijn of haar huis in stijl te versieren. Alleen dan kunnen we
er evenement van maken dat bestemd is voor jong én oud.
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Comedy Club

tekst: Ankie Puts

De Luiaard en de blinde houthakker
De eerste Comedy Club Special ingevuld door “Ygor: 30
februari” op zaterdag 21 mei, eindigde met een staande
ovatie. Ygor heeft ons 100 minuten in de ban gehouden
met zijn prachtig en uniek absurdistisch cabaret. De sfeer
die Ygor creëert met zijn muziek en verhalen is een sfeer
van verwachting en verwondering. Menig zakdoekje was
nodig om de tranen van de lach van de wangen te poetsen.
Dat iedereen genoten had bleek ook uit de grote interesse
voor zijn boek. Met verhalen die aansluiten op zijn show.
Diegene die het boek in hun bezit hebben kunnen eindelijk
lezen hoe het verhaal eindigt. Ygor vertelde na afloop dat
hij genoten had van dit optreden. “Ygor, ik kan alleen maar
bevestigen, wij hebben ook genoten. Dank je wel voor een
schitterende start van de Specials.”

Wat kost een kaartje
Een passe-partout kost €45,00 en een los kaartje € 12.50
Binnenkort starten wij met de verkoop van digitale kaartjes. Zo hoef je dus niet meer door weer en wind naar
’t BrandPunt om je toegangsbewijs op te halen, maar kan
je gewoon vanuit je luie stoel kaartjes printen.

De laatste Comedy Club van dit seizoen wordt een
klapper!
De laatste van dit seizoen. Wat vliegt de tijd. Maar voor we
de sleurhut van stal halen en ons verenigen op de Franse
camping, nog een laatste avond Comedy Club Brandevoort. Voor zaterdag 18 juni heeft Tim weer een geweldige
line up geregeld. En tja, wie komt er spelen dan?
Our lips are sealed… Maar wie het mist, zal in een hoekje
van de camping zitten balen en wensen dat hij er toch
maar bij geweest was. Dus laat je vakantie niet vergallen
en koop alvast een kaartje!

Welkom bij de Comedy Club

Nieuw Seizoen
De Comedy Club is een bijzonder groot succes en van
heinde en verre komen de “leden” naar onze “clubavonden”. Wij houden van gezelligheid en tijdens de pauze en
na afloop is het altijd een gezellige boel in ons theatercafé.
Wil jij geen enkele avond missen? Zorg dan dat je een
passe-partout in je bezit krijgt. Dan ben je verzekerd van
een plek en hoef je niet te stressen om aan een kaartje te
komen. Een passe-partout geeft toegang tot alle Comedy
Clubs en je krijgt korting op de aankoop van een SPECIAL
kaartje. Dubbel voordeel, want je passe-partout is voordeliger dan losse kaartjes kopen.
Check je agenda voor de volgende datums:
zaterdag 24 september 2016
zaterdag 12 november 2016
zaterdag 28 januari 2017
zaterdag 20 mei 2017
Special: zaterdag 25 maart 2017
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Blijf op de hoogte
Wil je weten wat er allemaal bekokstoofd wordt in het
team van de Comedy Club zorg dan dat je de nieuwsbrief
ontvangt. Stuur een berichtje naar gastvrouw@brandpunt.
info of klik op de nieuwsbrief die je kunt vinden op diverse
facebookpagina’s en subscribe. De nieuwsbrief staat zowel op de facebooksite van Wijkhuis ’t BrandPunt, Comedy
Club Brandevoort en Brandevoort in Actie.

Brandevoort heeft unieke
kans voor veel reuring
tekst: Giel Pollemans

Slimste wijk van de wereld. Hoewel uiteraard wat aanmatigend, is het toch een ideale kans en gedurfde beslissing
van de bestuurders om met de slimste wijk zich te gaan
onderscheiden in de regio. Voor de wijk is het een uitgelezen kans om de reuring in de wijk slim op te drijven en aan
te jagen. Zowel bewoners als bedrijven en ondernemers
kunnen op talloze manieren aan de slag. Van alle kanten is
er een aanleiding om te investeren en zich in te zetten voor
deze slimheid. Jongeren kunnen met alternatieve en informele manieren van leren aan de slag. Ouderen kunnen nu
echt met de buurtapp hun gevoeld voor gemeenschapszin inhoud geven, zowel voor hun eigen gezondheid als de

bereikbaarheid naar elkaar. De ondernemer kan in samenwerking met de bewoner een ideale omgeving creëren; zij
kunnen met zaken als verkeer, huisvesting, gezondheid en
energiegebruik alles uit de kast halen. En last but not least,
met nieuwe slimme technieken kan de historisch rijke wijk
met virtuele en augmented realiteiten echt weer tot leven
komen.
Voor de huidige en toekomstige bewoners van de wijk dus
een unieke kans om de reuring om te zetten in een innovatieve, creatieve en dynamische leef- en werkgemeenschap
van Brandevoort. Brandevoort doet mee!!

Helmond in gesprek met partners over
ontwikkeling ‘Brainport Smart Village’
tekst: Gemeente Helmond

De slimste wijk van Nederland wordt gebouwd in Brandevoort. De wijk moet ‘slim’ worden in alle opzichten: zowel
op het gebied van woningbouw en duurzaamheid, als op
het vlak van mobiliteit, gezondheid, veiligheid en sociale samenhang. Met dat plan met als werktitel ‘Brainport
Smart Village’ is het college van burgemeester en wethouders van Helmond in gesprek met partners uit de regio.
Hoe die wijk er precies uit komt te zien, is nog niet bekend:
dat wordt samen met álle partners bedacht en uitgewerkt.
Als alles meezit kan er nog volgend jaar een concrete start
gemaakt worden met de bouw van de slimste wijk van Nederland.

Proeftuin voor de maatschappij van morgen
De maatschappij van morgen is fundamenteel anders
dan die van gisteren. Opgaven op het gebied van volkshuisvesting, stedenbouw, werkgelegenheid, gezondheid,
veiligheid, mobiliteit en duurzaamheid vragen om nieuwe
oplossingen. En die ontstaan niet achter de tekentafel van
één architect, of in de bestuurskamer van overheid of ontwikkelaar. Ze ontstaan daar waar ruimte wordt geboden
aan ideeën en experimenten – bij voorkeur niet in een laboratorium, maar in een levensechte omgeving.
Brandpunt van de slimste regio
In het hart van de Brainport regio ligt Brandevoort: de Hel-

mondse buitenwijk met haar typische architectuur. Het nog
te ontwikkelen deel van Brandevoort – aan de noordzijde
van het spoor – is dé ideale plek voor een living lab voor de
stad van morgen. De grond is klaar om bouwrijp gemaakt
te worden, er is ruimte voor 500 tot 1.500 woningen. In een
groene omgeving, aan de rand van twee steden, met alle
voorzieningen in de buurt. Met een treinstation en flitsfietspaden richting stadscentra. De Automotive Campus,
de Food Tech Campus en diverse vooruitstrevende onderwijsinstituten letterlijk om de hoek. Het gebied heeft alles
in huis om de toekomst dichtbij te halen. Waar anders zou
de slimste wijk van Nederland gebouwd kunnen worden
dan in Brandevoort: het brandpunt van de slimste regio?

Integrale benadering
Hoe ziet zo’n slimme wijk eruit? Welke huizen bouwen we,
hoe verplaatsen we ons, hoe leven en werken we er? In
Brandevoort is alle ruimte om daarmee te experimenteren. Integraal bekeken: op het gebied van bouwen, energie,
mobiliteit, veiligheid, gezondheid. Helmond gaat hiervoor
het gesprek aan met partners uit overheid, onderwijs en
bedrijfsleven, maar ook met huidige en toekomstige bewoners. Samen brengen we de toekomst letterlijk en figuurlijk dichtbij: als alles meezit kan eind volgend jaar concreet
gestart worden met de bouw van de slimste wijk van Nederland.
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De
Opticien
Stiphout
Het
is envan
blijft
een
voor
brillenvan
en contactlenzen
kwestie
gunnen...
...omdat ‘t gaat om mensen.
Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond | Tel 0492-667379
Raiffeisenstraat 11 | 5611 CH Eindhoven | Tel 040-2668580
info@vidasense.nl | www.vidasense.nl

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

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

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

KANTELBERGBOUW

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

KLUS & BOUWSERVICE

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

ONDERHOUD
RENOVATIE

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

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

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

OF KOOP EEN
BOOTCAMP
RITTENKAART!
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Nieuws van de

wijkagenten

Airbags en stuurwiel doel van inbrekers
Airbags en navigatiesystemen vormen voor auto inbrekers een goede buit. In de nacht van woensdag 6 april en
donderdag 7 april 2016 werd in Brandevoort bij 4 auto’s
ingebroken. ’s Ochtends op 7 april ontdekten de eigenaren op de Rutkenshoeve, Blaakbeemden, Zeepsehoeve en
Keddenshoeve dat er was ingebroken in hun voertuigen.
Autoramen zijn ingeslagen, sloten zijn opengebroken
waarna navigatie en stuurwielen zijn weggehaald. Bij een
BMW die geparkeerd stond in de Zeepsehoeve werden de
buitenspiegels van de auto gehaald.

Bewustwording
Voor autokrakers is het nog altijd een zeer aantrekkelijke
bezigheid om auto’s open te breken. Vaak worden er waardevolle spullen in een auto achtergelaten, zoals: laptops,
smartphones, dure zonnebrillen, elektrisch gereedschap,
rijbewijzen, bankpasjes, geld en leren jassen. En voor dure
onderdelen, zoals navigatieapparatuur en airbags is een
afzetmarkt. De politie onderneemt allerlei initiatieven om
de inbraken een halt toe te roepen, maar het belangrijkste is om inbraken te voorkomen. Natuurlijk moet je met je
vingers van andermans spullen afblijven, maar het is ook
belangrijk om het voor dieven onaantrekkelijk te maken om
in auto’s in te breken.
Meer weten over bijvoorbeeld auto-inbraken en preventietips? Op de website politie.nl bij het onderwerp Thema’s
vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen en
krijgt u waar nodig preventietips.

Verdachte situatie - Bel de politie
Autokraak is voor de politie een moeilijk aan te pakken delict. Het openbreken en stelen is een kwestie van minuten, terwijl de inbraak of diefstal vaak een paar uur later
wordt ontdekt. Op autodieven rechercheren of ‘posten’, om
ze op heterdaad te kunnen betrappen is een kostbare en
tijdrovende zaak, waar je ook nogal wat geluk mee moet
hebben. Veel mensen twijfelen nog te vaak om de politie
te bellen, terwijl de politie juist veel succesvoller kan zijn
na een snelle tip. Veel aanhoudingen vinden plaats omdat
een buurtbewoner, een hondenuitlater of een alerte getuige de boel niet vertrouwt en belt.

Een succesvolle aanhouding door een waakzame wijkbewoner
In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 april werd er in
Brandevoort een inbreker op heterdaad aangehouden.
De politie kreeg rond 05.30 uur een telefoontje van een getuige, die de inbreker bezig zag op de kruising Monnikserf/
Karthuizerserf. De ruit van de auto was vernield.
Dankzij het opgegeven signalement werd de man gespot
door de politie even verderop in de wijk. Bij zijn aanhouding
trof de politie glassplinters aan op zijn mouw.
De 23-jarige Helmonder werd aangehouden en tegen hem
is proces-verbaal opgemaakt.
Uw ogen en oren zijn van cruciaal belang om uw wijk veilig
te houden. Bijna 90% van alle aanhoudingen op heterdaad
zijn een direct gevolg van een melding door een burger.
Veiligheid is iets van ons allemaal; gemeente, politie en natuurlijk de wijkbewoners zelf!
Wijkbewoners die iets verdachts hebben gehoord of gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie
via 0900-8844.
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Staand v.l.n.r: verzorger Jan-Willem Verweij, D

Ambitie en betrokkenheid

tekst: Giel Pollemans / foto: SV Brandevoort

Op donderdag 12 mei bericht een bekend landelijk ochtendblad: “KNVB wil voetballen snel beter maken. Spelers moeten sterker worden, meer gemotiveerd zijn en
een hogere opleiding krijgen.” Nou, in Brandevoort hoeft de KNVB niet te komen!!
Bij SV Brandevoort is kwaliteit en prestatie al lang en dik in orde. Deze constatering
komt in het gesprek met Patrick van Hout en Jack Le Doux uitgebreid aan bod.
Sinds twee jaar trekken Patrick van Hout en Jack Le Doux
de kar bij SV Brandevoort. Na een succesvolle carrière bij
Mierlo-Hout in de voetballerij, zijn zij naar Brandevoort
getrokken. Dit ging niet vanzelf. Patrick moest een zware
‘sollicitatie’- procedure door voor hij aan de slag kon. Na
acceptatie mocht hij kiezen voor een eigen partner om
hem te assisteren bij de training. Dit werd natuurlijk Jack,
omdat hij met hem al een aantal jaren bij Mierlo-Hout de
jongeren mocht coachen om betere voetballers te worden.
De keuze van het bestuur is terecht op Patrick en Jack uitgevallen. SV Brandevoort loopt beter dan ooit. Binnenkort
kan de nacompetitie het 1e team doen promoveren en dan
ligt de voetballerij in Brandevoort helemaal op schema. Op
zondag 29 mei speelt het eerste elftal tegen een club uit
een andere 5e klasse om dan te laten zien dat zij de meest
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geschikte kandidaat zijn om naar een volgende trede van
de voetbal hiërarchie te gaan.

Hoe heeft dit zich zo kunnen ontwikkelen?
Patrick vertelt enthousiast op een warme zomerse zonnige middag het volgende: “Het is een combinatie van gunstige factoren in Brandevoort, waardoor de Sportclub op
de Kalderse Dijk zich zo goed kan ontwikkelen. Het gaat
om sfeer, accommodatie, onderlinge betrokkenheid en om
motivatie.” Jack beaamt dit helemaal en voegt eraan toe:
“Door oude en jonge voetballers van Brandevoort met elkaar in contact te brengen en dit op speelse manieren met
elkaar te combineren, heerst er permanent een positieve
sfeer en gezellige omgang tussen mensen.”
Beide trainers steken een groot aantal uren per week in

Dave Mennen, Stefan Kusters, Nordin Elmaliki, Glenn Cox, Jhorel Tunjanan, Luuk van Stiphout, Maarten Hillebrand, trainer Patrick van Hout, assistent-trainer Jack Le Doux.
Zittend v.l.n.r: Danny Koevermans, Joris Kox, Jarreau Langermans, Wesley van Schijndel, Caner Özdemir, Zohir Elmaach, Jari Scheepers

hun werk. Patrick heeft het geluk om in zijn werk als zelfstandige ondernemer zelf zijn tijd in te kunnen delen. Op
deze manier kan hij zo’n 15 uur per week met SV Brandevoort bezig zijn. En dat werpt vruchten af. De spelers gaan
steeds meer voor elkaar door het vuur om de beste te zijn
voor het elftal en zetten dit ook nog om in een positief
saldo. Was het vroeger nog weleens te individualistisch en
te ego gericht, nu is het elftal een hecht netwerk, waarin
iedere speler zijn weg weet en erin slaagt om een voetbalelftal te zijn, dat nu alleen nog maar weet te winnen.

In de vierde klasse
En beide trainers weten nu al met overtuiging aan te geven
dat de volgende route in de vierde klasse zeker succesvol kan zijn. Volgens hen is er definitief afgerekend met
het beeld dat Brandevoort als beginnend Vinex clubje
altijd onderaan de competitie zou moeten bungelen. Het
tegenovergestelde is nu waar. Zij hebben al verschillende
oefenwedstrijden met teams uit de vierde klasse gedaan.
En toen bleek dat zij bij deze teams best hun mannetje
konden staan.
SV Brandevoort van de wijk Brandevoort
“Eigenlijk is ambitie en vooral plezier in het spelen toegenomen en lijkt dit alleen maar mogelijk in de wijk Brandevoort”, benadrukt Patrick aan het eind van het gesprek. “En

het is nu zelfs zo dat enkele spelers al een huis in Brandevoort zoeken om in de wijk te kunnen wonen waar zij nu
zelf voetballen!” Wij wensen SV Brandevoort heel veel succes zondag 29 mei met de nacompetitie en zien hen graag
terug in de nieuwe klasse. De vereniging is erin geslaagd
om een soort nieuwe leefgemeenschap op de Kalderse
Dijks te laten ontstaan die zich super best thuis voelt in dit
mooie Brabantse Dorp.

Enkele gegevens van sportclub
SV Brandevoort is opgericht in 2008 en is met bijna 800
leden inmiddels uitgegroeid tot de grootste voetbalvereniging van Helmond, 5e in de regio. Op dit moment spelen en
trainen er 49 teams en zijn er bijna 150 vrijwilligers actief.
Hoe verloopt de nacompetitie precies? En hoe kunnen
bewoners meedoen?
De club begint de nacompetitie op 29 mei met een thuiswedstrijd en speelt op 5 juni uit. Het zou natuurlijk mooi
zijn als er zoveel mogelijk supporters komen kijken. Neem
daarom op 29 mei om 14.30 uur je spandoek mee en kom
SV Brandevoort 1 aanmoedigen op het Sportpark.
Naar de uitwedstrijd vertrekt de club met een bus. Supporters die mee willen gaan met deze bus kunnen zich opgeven op communicatie@svbrandevoort.nl. Er wordt een
bijdrage gevraagd van 10 euro voor de busreis.
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Al 90 jaar uw vertrouwde
witgoedspecialist
Wij hebben alles op het gebied van wassen &
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een
persoonlijk en deskundig advies geven bij de
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij
hebben een zeer groot assortiment van
alle bekende merken. Dit alles tegen
scherpe prijzen én direct uit voorraad
leverbaar. Daarnaast hebben wij een
eigen servicedienst.

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

WASMACHINE

• energieklasse A+++
• inhoud 8 kg, 1400 toeren
• iDOS: automatisch doseersysteem
em
• resttijdindicatie en startuitstel
• koolborstelloze motor; zeer stil en
10 jaar garantie
• trommelverlichting
• volledige waterbeveiliging
• WAT28690NL
690NL

849,-

749
,-*
euro
A+++

* na aftrek 50,= Bosch

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

WWW.VANDUPPEN.NL

Wij bezorgen nu
ook thuis

Bestel snel op
Jumbo, Helmond, Huiskensstraat 2
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Eendeneieren
tekst en foto: Lot van Weert

Eindelijk was het mooi weer. Mijn man en ik gingen lekker
op het dakterras aan de slag om het zomerklaar te maken
en plots vliegt er vanuit een plantenbak een eend paniekerig weg.
En wat schetst onze verbazing? In de plantenbak lag een
prachtig eendennest met maar liefst 10 eieren. Maar ja, dat

is wel schattig; maar ik vraag mij af hoe dat verder moet.
We kunnen niet bij haar in de buurt komen, want ze blijft
angstig. Dat deel van het terras laten we maar even zo.
Maar de vraag is hoe kunnen die kleintjes straks van driehoog bij de vijver komen. We wachten het maar even af
en laten jullie in de volgende editie weten hoe het afloopt.

Senioren Brandevoort
Huisvesting
Een discussiegroep gaat de wensen en ideeën over de
huisvesting voor ouderen ordenen en bekendmaken.
De senioren uit Brandevoort bespreken vervolgens met
woningbouwcorporatie WoCom de haalbaarheid van de
wensen. Een mogelijkheid kan zijn om de blokken 15 en 16
meerdere bestemmingen voor 55+ te geven en zo de senioren in het centrum van de Veste passende huisvesting
aan te bieden. Dit zal leiden tot minder verloop en meer
beweging op en rond de Plaetse. Een andere mogelijkheid is het realiseren van een nieuw complex dat aan de

gestelde eisen voldoet. Het is zaak te kijken naar mogelijkheden van betaalbare huurwoningen met name in de
categorie tussen sociale huurwoningen en vrije sector
in. De huurprijzen liggen voor deze woningen tussen de
€ 700, - en € 1.000,- all-in.

Koffieochtend op de woensdagmorgen
De koffieochtend op woensdagmorgen is ronduit een succes en wordt zowel door de bezoekers erg positief ervaren.
Een compliment aan de deelnemende vrijwilligers.
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Duurzaam wonen
in Brandevoort
tekst: Peter Nouwen / foto: Vincent Knoops

Op de plek waar voorheen ‘De Loods’ aan Brandevoort 4
stond, zijn inmiddels 24 woningen opgeleverd. De woningen (vrije huur sector) zijn ontwikkeld op basis van het VolkerWessels MorgenWonen-concept. Bij deze nieuwe bouwstandaard worden woningen in een hele korte bouwtijd in
elkaar gezet met plug-and-play bouwdelen. Het resultaat:
duurzame woningen van hoge kwaliteit, onderhoudsarm
en een 0 op de energienota. Inmiddels zijn alle woningen
verhuurd en is er een wachtlijst ontstaan.

Versnellen op duurzaamheid
De woningen zijn een sprekend voorbeeld van hoe Helmond letterlijk en figuurlijk wil versnellen op het gebied
van duurzaamheid. De woningen zijn energieneutraal: de
energie wordt bijvoorbeeld geleverd door zonnepanelen
op één zijde (zonzijde) van het dak te plaatsen. Daarom
krijgen deze woningen antracietgrijze dakpannen in plaats
van de rode, die bij de andere woningen in het deelgebied
Brand zijn toegepast. Ook het materiaalgebruik in de rest
van de huizen wijkt op onderdelen af: zo wordt er onder
andere gebruikgemaakt van duurzame kunststof kozijnen.
Wethouder Paul Smeulders van duurzaamheid lichtte al
eerder toe: “Als we onze doelstelling – Helmond klimaat-
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neutraal in 2035 – willen realiseren, moeten we de dingen
anders gaan doen. Dit pilotproject is daar misschien wel
het beste voorbeeld van. Hier is écht nagedacht over hoe
we kunnen versnellen. En wat daar dus ook bij hoort: creatief kijken naar de mogelijkheden die regels – zoals in dit
geval het beeldkwaliteitsplan – bieden. Het is mooi om te
zien dat partijen die handschoen ook echt oppakken.” Niet
eerder is voorgekomen dat het ontwikkelen van de woningen, het bouwrijp maken van het gebied én het bouwen
binnen een half jaar wordt gerealiseerd.

Wisselende reacties
Ondanks het feit dat het een prima actie is om Helmond
maatschappelijk verantwoord op de kaart te zetten,
zijn de reacties wisselend. De huurprijs van € 1.000,00 € 1.100,00 per maand is niet voor iedereen weggelegd en
ook het gebrek aan flexibiliteit wordt niet door iedereen
gewaardeerd. De woningen zijn ingericht en er is weinig
aan te passen. Toch zijn de woningen alle 24 in recordtempo bewoond en lijken de bewoners er met veel plezier
hun intrek te hebben genomen.
Voor onze wijk is het wel weer een aanwinst!

Groei en Bloei
tekst: Karin de Vos / foto’s: Rianne van Lierop

Als onderdeel van de nationale tuinweek, organiseert Groei
& Bloei Helmond de open tuinendag op zondag 19 juni.
Dit jaar voor de elfde keer! Van 10 tot 17 uur worden verschillende privétuinen in Helmond e.o. opengesteld.
In Brandevoort zijn 11 tuinen open voor publiek, namelijk:
Drie Eikenbeemden
Neerwal 38		
Neerwal 40		
Neerwal 42		
Neerwal 44		

Helmond/Brandevoort
Helmond/Brandevoort
Helmond/Brandevoort
Helmond/Brandevoort
Helmond/Brandevoort

Neerwal 46		
Broederwal 21		
Broederwal 39		
Broederwal 89		
Herenlaan 79		
Herselsestr. 22		

Helmond/Brandevoort
Helmond/Brandevoort
Helmond/Brandevoort
Helmond/Brandevoort
Helmond/Brandevoort
Helmond/Brandevoort

Tuinieren in Brandevoort is populair. Tijdens de Nationale
Tuinweek van vorig jaar zijn er verschillende geveltuintjes
tot leven gekomen. Het zou geweldig zijn als bewoners van
Brandevoort dit jaar op tuinbezoek gaan in hun eigen wijk.
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Kinderpagina
Lever je kunstwerkje
voor 22 juni in op
Jordenshoeve 7,
De Plaetse 173 of
Landvoort 13,
onder vermelding van je
naam, adres en leeftijd.
Tip voor het inkleuren:
Download de kleurplaat en print hem uit.
Het papier is namelijk
te glad om fijn te kunnen kleuren. Plak liever
geen stickers, glitters
en ander leuks (diks)
op de kleurplaat.
Inzendingen worden
niet geretourneerd.
De prijzen worden
aangeboden door een
speelgoedzaak in de
omgeving en naar je
huisadres opgestuurd.

Dit zijn de uitslagen van de
kleurwedstrijd waar jullie
weer enorm je best op hebben gedaan. De 3 winnaars
van de prijzen in willekeurige volgorde zijn:
Fee Janssen 12 jaar
Liz Barton 7 jaar
Bo Bekkers 3 jaar
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Naam:
adres:			
leeftijd:
jaar

postcode:
jongen/meisje

WIM DOBMA OVERLEDEN
Wim Dobma is op 14 mei 2016 gestorven. De man
van Marga Dobma is enkele jaren een consciëntieuze, humorvolle en deskundige reporter geweest van onze Courant. Hij heeft verslag gedaan
van bouwkundige ontwikkelingen, winkels en enkele andere gemeenschappelijke voorzieningen
in de wijk. Wij denken met warme gevoelens en
vooral plezierige herinneringen aan Wim terug.
Wim was altijd goed gemutst en opvallend gevat.
Met bijna filosofische kwinkslagen gaf hij de werkelijkheid van alledag weer. Hij deed dat pretentieloos en wel bijzonder betrokken.
Wij wensen Marga en familie heel veel sterkte de
komende tijd.
Werkgroep Brandevoorter Courant.

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.
10 juni uiterste inleverdatum kopij nummer 6. 1 juli distributie nummer 6.
2 september uiterste inleverdatum kopij nummer 7. 23 september distributie nummer 7.

BRANDE
VOORTER
DAG

zondag 17 juli 2016
11. 00 - 17. 00 uur
De Brandevoorterdag komt er weer aan! Dit jaar op zondag 17 juli 2016
van 11:00 tot 17:00 uur! De Brandevoorterdag is een 2 jaarlijks evenement
in “De Veste”, het centrum van de wijk Brandevoort. Naast een braderie
met veel leuke marktkramen is de Veste ook gevuld met dans demonstraties onder de markthal, een jeugdplein met verschillende uitdagende
activiteiten, presentaties van verenigingen, heerlijke hapjes en drankjes
en natuurlijk veel gezelligheid!!
Lijkt het je leuk om hier ook aan deel te nemen? Huur dan een kraam!
De kraam is 4,5 meter lang en de kosten bedragen slechts € 45,We zien je aanmelding graag tegemoet!
Voor vragen of aanmelding mail ons dan: pr@brandevoorterdag.nl
Manon en Inge
Organisatie Brandevoorterdag 2016

www.brandevoorterdag.nl

