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‘t BrandPunt
vijf jaar

Leren omgaan met bankieren
via internet. Dat is het idee.
Op donderdag 3 en 11 november kunt u deelnemen aan de workshop Rabo Internetbankieren in
MFC 't Brandpunt in Brandevoort. Deelname is gratis, maar aanmelden noodzakelijk. De workshop is
ontwikkeld voor en door leeftijdsgenoten. Oudere vrijwilligers, die goed bekend zijn met de pc, laten u
kennismaken met de mogelijkheden die Rabo Internetbankieren biedt. Na drie uur kunt u zelf online uw
bankzaken regelen. Om aan deze workshop deel te kunnen nemen, is het van belang dat u beschikt over
de basiskennis van Windows. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.rabobank.nl/helmond.

Meld u snel aan voor de gratis workshop
Internetbankieren in Brandevoort.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/helmond

inhoud
13
Wilt u eens eten op topniveau? U eens laten
verwennen als een echte vip? ’t BrandPunt organiseert vier keer per jaar een veiling. U kunt
bieden op een super-de-luxe vijf gangendiner
voor een groep van minimaal twaalf en maximaal zestien personen. De hoogste bieder mag
met zijn of haar groep plaatsnemen aan een
prachtig gedekte tafel. De opbrengst van de
veiling gaat naar een goed doel in de wijk.

16
Sinterklaas komt ook dit jaar weer naar
Brandevoort. 20 november zullen de Sint
en zijn pieten bij basisschool De Vendelier arriveren. Vanuit daar lopen ze naar de
Markthal. Bij de markthal is het groot feest
met een interactieve show van de KIDZ-dj.
Iedereen is welkom!

49
Het is bijna zover. Zaterdag 29 oktober
wordt Halloween Brandevoort georganiseerd. Brandevoort wordt omgetoverd in
halloweenstijl en er is veel te beleven. We
gaan op jacht naar de weerwolf. Een spannende lampionoptocht, versierde huizen en
straten en een gezellige afterparty. Daarnaast nog een griezelig House of Horror.

57
Boutique 4MORE organiseerde 12 oktober
voor de derde keer een modeshow; ditmaal
in ’t BrandPunt. In een volle zaal genoten
de Brandevoorter vrouwen van de nieuwe
najaars –en wintercollectie. De show was
totaal uitverkocht. Het was een geslaagde
avond met naast de modeshow een aanbod
aan drankjes, hapjes en optredens

20-21

Wijkhuis ’t BrandPunt bestaat vijf jaar! Het wijkhuis in Brandevoort wordt door allerlei groeperingen gebruikt. In het wijkhuis worden activiteiten aangeboden voor alle leeftijdscategorieën en diverse interessegebieden. Door het bestuur is een
beheerteam aangesteld. Door hun inzet en die van een grote
groep vrijwilligers is het wijkhuis, de huiskamer van Brandevoort, een succes.
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11 brandweer
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23 winkelkroniek
29 carolus
33 mont ventoux
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61 even de wijk uit
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64 kleurplaat
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Dé digitale entree
naar Brandevoort!
Voor hosting & registratie internetdomeinen
Bakshoeve 11
5708 TD Helmond
(0492) 450520
info@threvon.nl
www.threvon.nl

€15
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Weer met plezier naar school

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

www.landvanoz.nl

gezicht- en lichaamsbehandelingen
huidverzorgingsadvies
visagie (ook workshops)
tienerbehandelingen
bruidsarrangementen
online afspraak maken mogelijk

KIJK OP WWW.INESSENSA.NL VOOR HEERLIJKE SEIZOENSBEHANDELINGEN

TIERELAYSHOEVE 17 | 5708 VV | HELMOND | T 0492 - 66 77 18
INFO@INESSENSA.NL | WWW.INESSENSA.NL

stijlvol wonen
Voor kinderen;
die gevoelig zijn, niet lekker in hun vel zitten,
somber zijn, opstandig zijn, snel ‘ontploffen’,
slecht slapen, faalangst hebben, gepest worden,
asperger ADHD of PDD-NOS hebben etc.
Voor baby’s;
die veel huilen, slecht of onrustig slapen,
darmkrampjes hebben, oorpijn hebben,
verkouden zijn, last van eczeem hebben,
of voor hulp bij (borst)voedingsproblemen.

Brand 44
5706 LV Helmond
T. 06 461 555 72

adv..indd 1

Anita Beekmans
Oud Brandevoort 7 - Helmond
Tel 0492 849713 - www.sprookjes-kamer.nl

28-01-10 17:11
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Wijkhuizen weg
“Het hart uit de wijkgemeenschap verdwijnt!”
en “Het is net alsof je de voetbalvelden bij de
voetbalclub weghaalt!”, zijn enkele citaten uit
het Eindhovens Dagblad van eind september.
Het zijn enkele uitspraken van bewoners uit
wijken in Helmond die de gevolgen van het
verdwijnen van een wijkhuis scherp blootleggen. Bestuurders lijken in een aantal gevallen
voor de gemakkelijke weg te kiezen, als zij met
hun financiën niet rondkomen. Vrijwilligers,
mensen die van de aandacht van de buren
afhankelijk zijn, kunnen niet goed weerwoord
en oppositie bieden tegen deze plannen. En in
feite lijkt het de softe kant van de samenleving
te zijn, die ‘gemakkelijker’ wat kan inleveren.
Op termijn echter zal blijken dat groeperingen,
die geïsoleerd raken, duurder zijn. Een lange
traditie van jaren opbouwwerk heeft een sociale structuur in de buurten opgeleverd, die

de redactie
foto: ugur ozdemir

de groepen met minder kansen een wat meer
menswaardig leven biedt. Deze kwaliteit van
leven is voor hen van onschatbare waarde. En
daarnaast hebben gemeenten in Nederland de
schone taak gekregen om de WMO handen
en voeten te geven. Ofwel de wijk leefbaarder
te maken, veiliger te maken. Gemakkelijk te
bereiken door mensen bij elkaar te brengen
en initiatieven te ondersteunen die het welzijn
in de wijken verhogen. Als mensen zich veilig
en thuis voelen in een wijk dan zullen bewoners zich ook ‘gezonder’ voelen en voor haar
stad gaan. Een beter imago kan een gemeente
zich toch niet wensen?

onderdak, wijkbewoners ontmoeten elkaar
en doen ideeën op. Een dynamisch, energiek
en levend geheel aan activiteiten kan in het
wijkhuis tot uiting komen. Dat kan na een opheffing niet meer. Je moet er niet aan denken
dat er geen Chill-House, carnavalsavonden,
wijkraadoverleg of dansavond voor de buurt
meer is. Hoe kunnen steeds meer op zichzelf
ingestelde mensen nog een goede buur tegenkomen? Op welke manier kunnen mensen
uit hun isolement komen? Je kent elkaar niet
meer, zeker niet in een groeiwijk, waardoor
mensen zich onveiliger gaan voelen, voor zichzelf gaan et cetera.

Sociale structuur
Een wijkhuis is dus een centrale voorwaarde
om de sociale structuur van een wijk vorm
te geven.Werkgroepen, commissies, de biljartclub, yoga, dans- en muziekgroepen hebben

’t BrandPunt blijft
Gelukkig heeft de wijk Brandevoort zelf een
formule gevonden om voort te bestaan. ‘t
BrandPunt blijkt niet afhankelijk te zijn van
zware subsidies. Na een kort jaar waarin de
gemeente een startkapitaal heeft verstrekt,
staat het wijkhuis nu op eigen financieel onafhankelijke benen. Elders in deze courant leest
u hoe het is gelukt om dit te bereiken en dat
ons wijkhuis nog een lange toekomst voor
zich heeft.Wij feliciteren de medewerkers van
‘t Brandpunt van harte met deze prestatie en
hopen ook sterk dat wij nog lang terecht kunnen in deze wijkparel.
Uiteraard zou het goed zijn als andere wijkhuizen gelijksoortige formules kunnen vinden om
hun sociale doelstellingen te verwezenlijken.
Wellicht is het bestuur van ‘t BrandPunt ontvankelijk voor vragen van hun collega’s om zich
volgens Brandevoorter model te ontwikkelen.
Halloween en de weerwolf
Ondertussen leeft de wijk verder. Er staat in
de komende week en in herfstvakantie weer
genoeg te doen. De halloweentocht belooft
dit jaar immers op bijzondere wijze uit te pakken: de weerwolf moet verdreven worden. Let
op met dat gebeuren in aantocht.
Wegwerkzaamheden
Ondertussen wordt er hard aan de weg onder
het spoor gewerkt. Wij hebben gevraagd hoe
lang het nog gaat duren. Als het goed is, zou
op het moment dat u dit redactioneel leest,
alles weer goed begaanbaar moeten zijn. Ook
zouden we dan de infrastructuur voor de andere toegang tot Brandevoort rond moeten
hebben: de Neervoortse Dreef. In ons artikel
verderop in de Courant kunt u lezen ‘Wanneer?’ en ‘Hoe?’.
Sinterklaas
Noteer ook alvast de datum (20 november)
voor de intocht van Sinterklaas in uw agenda,
want dit jaar is het de tiende keer dat Brandevoort wordt bezocht en dat is een bijzondere
gebeurtenis. n
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Akkerweg 70 Helmond • www.coppelmans.nl

Verlichting,
woonaccessoires,
en schilderijen

Grote collectie
buitenmeubilair
en buitenkeukens

Uniek in de regio, 4500m2
woninginrichting onder één dak!
Klein in prijs.
Groot in
gordijnen, tapijt,
vinyl, laminaat,
en karpetten

Tuinmeubelen
alle bekende
merken zoals
Royal garden,
4-seasons,
Royal seasons

De gordijnen
worden in eigen
atelier gemaakt

Engelseweg 214, 5705 AK Helmond
(Winkel boulevard Engelseweg)
Telefoon Covetex 0492-538979
Telefoon Stijl & Co 0492-475624
Openingstijden Ma 13.00-18.00, din. t/m do.
9.30-18.00, vrij. 9.30-21.00, zat. 9.00-17.00

Maand

LUXAFLEX®
OUTDOOR
van de

MET CADEAUS EN VOORDEEL
Showroom geopend op vrijdag & zaterdag
10.00 - 16.00 uur en op afspraak.
TOT WEL

Zonwering

€ 350,-

LUXAFLEX® OUTDOOR

Tijdens de Maand van de Zonwering profiteert u van volop voordeel. Bij een
zonwering van Luxaflex® Outdoor krijgt u een accessoire cadeau! Of u ontvangt een
waardecheque van maar liefst € 350,-. Kies daarom nú voor echte kwaliteitszonwering!
Vraag uw Luxaflex® Outdoor dealer naar de actieproducten.

MET CADEAUS EN VOORDEEL
TOT WEL

A. Heynen
€ 350,-

®
Hoofdstraat
41c, 5706 AJex
Helmond
Designed
by Luxafl
. Inspired by you.
tel.
0492
57
47
56
Z
O
N
W
E
R
I
N
G
E
N
Tijdens de Maand van de Zonwering profiteert u van volop voordeel. Bij een

LUXAFLEX OUTDOOR
®

®

zonwering van Luxaflex® Outdoor krijgt u een accessoire cadeau! Of u ontvangt een
waardecheque van maar liefst € 350,-. Kies daarom nú voor echte kwaliteitszonwering!
Vraag uw Luxaflex® Outdoor dealer naar de actieproducten.

WWW.HEYNENZONWERINGEN.NL

M. 06 - 51 17 39 46
Openingstijden showroom:
vr. en zat. 10.00-16.00 uur en op afspraak.

MET CADEAUS
EN VOORDEEL TOT WEL
A. Heynen

 350,-

®
Hoofdstraat
5706 AJ Helmond
Designed by Luxafl
ex. Inspired
by41c,you.
tel. 0492 - 57 47 56
ZONWERINGEN
M. 06 - 51 17 39 46

Tijdens de Maand van de Zonwering profiteert u van volop
voordeel. BijWWW.HEYNENZONWERINGEN.NL
een zonwering van Luxaflex® Outdoor krijgt u eenOpeningstijden showroom:
vr. en zat. 10.00-16.00 uur en op afspraak.
accessoire cadeau! Of u ontvangt een waardecheque van maar
liefst 350,-. Kies daarom nú voor echte kwaliteitszonwering!
Vraag uw Luxaflex® Outdoor dealer naar de actieproducten.
®
Designed by Luxafl
ex. Inspired by you.
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wijkhuis ‘t brandpunt

nieuws vanuit het brandpunt
ingid tielemans

Ook ’t BrandPunt gaat met de tijd mee en
wordt steeds actiever in de sociale media.
Sinds enige tijd is ’t BrandPunt actief op Twitter. Het wordt hierdoor nog eenvoudiger om
op de hoogte te blijven van de activiteiten in
ons wijkcentrum. Verder is er een groep van
’t BrandPunt actief op Hyves en vindt u veel
activiteiten op de wijkkalender van Brandevoort. Mogelijkheden genoeg om te ontdekken wat er allemaal te doen is in ons wijkcentrum. Natuurlijk blijven ook de websites:
www.brandpunt.info en www.brandevoortinactie.nl actueel en vindt u hier veel informatie
over de activiteiten in en om ’t BrandPunt.
Neem gerust een kijkje.
Zondag 30 oktober: optreden Seniorenharmonie Helmond
De Seniorenharmonie Helmond treedt op
met het Concert Maritiem. Dit concert wordt
verzorgd in samenwerking met Vissersvrouwenkoor De Walnoten. Het orkest bestaat uit
ruim vijftig muzikanten onder wie zelfs bespelers van hobo, fagot, contrabas en pauken. De
aanvang van het concert is om 14.00 uur.
Zondag 13 november: speelgoedbeurs
Brandevoort in Actie organiseert een tweedehandsspeelgoedbeurs. Bent u op zoek naar

leuk speelgoed? Of heeft u nog een hoop
speelgoed waar uw kinderen niet meer mee
spelen en dat u wilt verkopen? Kom dan op
zondag 13 november van 10.00 tot 11.30
uur naar de speelgoedbeurs in de ontmoetingsruimte van wijkhuis ’t BrandPunt aan de
Biezenlaan 29. De tafelhuur bedraagt e5,- te
voldoen bij inschrijving. U kunt zich inschrijven in ‘t BrandPunt op maandag 7 november
van 20.30 tot 21.00 uur. Let op: vol is vol! Voor
meer info: bwgeleijns@onsbrabantnet.nl.

Vijfjarig bestaan van ‘t BrandPunt
In november van dit jaar bestaat ’t BrandPunt
al weer vijf jaar. In die tijd is het wijkhuis uitgegroeid tot een echte woonkamer van Brandevoort. Er worden veel activiteiten georganiseerd en er is iedere dag wel iets te doen. Het
succes van ons wijkcentrum is voor een heel
groot deel te danken aan al die vrijwilligers
die zich inzetten om het gezellig te maken en
u te voorzien van een drankje en een hapje (of
een prachtig buffet). Ook achter de schermen
wordt hard gewerkt door diverse vrijwilligers.
Denk hierbij aan de commissie Techniek die
onder andere zorgt voor licht en geluid, aan
de webmasters die de prachtige website gemaakt hebben en onderhouden, aan de men-

sen die klusjes opknappen om ’t BrandPunt in
optimale staat te houden en om het iedere
keer weer prachtig te decoreren, aan het bestuur dat de algemene zaken en de contacten
met de gemeente verzorgt en aan de overige
mensen die ik hier misschien vergeet te noemen maar die net zo hard bijdragen aan het
geheel.
Voor een ander deel is de gezelligheid in
’t BrandPunt te danken aan de bezoekers van
dit wijkhuis. Zij zorgen ervoor dat de huiskamer gevuld is met mensen die het naar hun zin
hebben en gezelligheid brengen. Ook draagt
het personeel van ’t BrandPunt bij aan het
slagen. Zij zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt en dat altijd met een lach. Dit team
werkt hard om ervoor te zorgen dat iedereen
het naar zijn zin heeft en dat alles er keurig
uitziet.
Het bestuur en de beheerder willen het vijfjarig bestaan graag vieren. Om ervoor te zorgen dat al die mensen die betrokken zijn bij
’t BrandPunt mee kunnen delen in de feestvreugde zorgt ’t BrandPunt de hele maand
november voor traktaties. Dat kan zijn in de
vorm van een extra lekker koekje bij de koffie,
een rondje bitterballen of kaas of iets anders
lekkers. Laat u verrassen! n

netwerkborrel mundika-project
janny leggedoor
Mijn twee jongste zonen, Sander (voormalig inwoner van Brandevoort) en Peter
Meijer (woont nu nog bij mij in Brandevoort), hebben het lumineuze idee opgevat
om samen met een vriend - Marijn van der
Meer - van Amsterdam naar Dakar (Senegal, Afrika) te rijden. Voor het goede doel,
wel te verstaan.
Concreet willen ze geld inzamelen voor het
Mundika-project van de Rotary Doctors
Nederland (RDN). Deze gezondheidspost,
gelegen in het uiterste westen van Kenia,
pal tegen de Oegandese grens, is hard aan
vervanging toe. Het dichtsbij gelegen ziekenhuis is in de grensplaats Busia, 18 kilometer zuidelijker www.rotarydoctors.nl/
birdiesvoormundika), en dat is te voet een
enorme afstand die wel vier uur lopen betekent. En al helemaal als je medische hulp
nodig hebt.

Netwerkborrels
Om nader kennis te maken organiseren de
mannen een tweetal netwerkborrels. Eén
in Utrecht bij Peper and Flow (22 oktober)
en één in Bakel in café Het Gammele Geval
(29 oktober). Beide keren vanaf 15.00 uur.
En natuurlijk ben ik ook van de partij. Ik
hoop dat we elkaar daar weer eens kunnen
zien en even kunnen bijpraten.
Maar om ons Brandevoorters ook de kans
te geven zich van de goede kant te laten
zien, organiseer ik bij mij thuis ook een
netwerkborrel. (Ze zijn natuurlijk veel te
laat begonnen met het organiseren. Ouders, herkennen jullie dat? Om gek van
te worden) Normaal laat ik ze in hun sop
gaar koken, maar voor dit goede doel wil ik
toch ook mijn bijdrage leveren. Dus nodig
ik jullie van harte uit om vrijdag 28 oktober
tussen 7.00 en 9.00 uur ’s avonds bij mij

thuis aan de Herenlaan 55 kennis te komen
maken met de avonturiers.
De voorbereidingen zijn binnenkort te
volgen op http://www.amsterdamdakar.nl/
Team.aspx?5078. De gegevens van de mannen zijn: Sander Meijer, 26 jaar, woonachtig
in Utrecht, laatstejaars student commerciële economie (06 52682713) en Peter Meijer, 25 jaar, woonachtig in Brandevoort, het
technisch brein (06 15494050). Marijn van
der Meer, 26 jaar, woonachtig in Utrecht,
werkzaam voor de NS (06 19794114).
Het goede doel kunt u steunen door geld
over te maken op rekening 1625 39 355
van de Rabobank in Utrecht. Of door een
bijdrage te doen in het spaarvarken tijdens
één van de netwerkborrels.
Namens de mannen, bij voorbaat erg bedankt en heel graag tot vrijdag de 28e,
Janny Leggedoor (06 547 755 74). n
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www.hypotheekshop.nl/helmond

De beste garantie op
een duidelijk advies!
De Hypotheekshop: 2-voudig winnaar Gouden Schild
De Hypotheekshop is gekozen tot “Beste Financiële
Dienstverlener” en “Adviesorganisatie van het Jaar”.
Met name de transparantie van ons advies en de kwaliteit
van onze Nazorg waren doorslaggevend in de uitslag.
Ook aan jou laten we graag zien hoe je de beste hypotheek
kunt afsluiten. Maak vandaag nog een afspraak.

ERVAAR ZELF ÓÓK WAT
KLANTEN OVER ONS ZEGGEN!

Unieke kans!!
Kom magazijn shoppen op
woe 23 november
tussen 20.00 - 22.00 uur

Alleen die avond
10% korting op
de gehele voorraad!
Meld je aan via de website &
maak ook kans op leuke prijzen!

Hoofdstraat 153, Helmond. (0492) 33 82 33
www.hypotheekshop.nl/helmond

DUIDELIJK VERHAAL

Een natuurlijke en
verrassende kijk op tuinen!
Hoveniersbedrijf Roland van Boxmeer helpt u graag
om uw tuindromen te realiseren. Van tuinontwerp
tot de volledige tuinaanleg en van tuinstyling tot
tuinrenovatie en tuinonderhoud.

www.maus-en-co.nl
Marshallstraat 18C Helmond

Knippen Volwassenen. € 13,50
Kinderen tot 10 jaar
€ 10,-

Mary

Werkt volledig volgens afspraak.

ook in de avonduren!

Wilt u een afspraak maken, neem dan
Contact op met

06-21235736

tuin ontwerp | tuin aanleg | tuin onderhoud | tuin verfraaiing

Info@kapsalonmary.nl
www.Kapsalonmary.nl

Herenlaan 123 (in de Veste) Brandevoort
(parkeergarage voor de deur)
040-2425226 - www.rolandvanboxmeer.nl
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Uw kopje koffie
staat voor u klaar

wat speelt er in de wijk
rian van eersel-rutten
foto: giel pollemans
POLL BRANDWEERKAZERNE
Tot 1 oktober hebben 219 personen de poll
ingevuld met als titel ‘Wat vindt u van het
mogelijk verdwijnen van de Brandevoortse
brandweerkazerne?’ 46,5% staat hier negatief
tegenover, 47,9% is positief gestemd en 5,5%
vindt het prima, zolang de aanrijdtijd gewaarborgd blijft. Meer dan eenderde van de stemmers geeft aan dat zij het geen goede ontwikkeling vinden en dit hen een onveilig gevoel
geeft. De resultaten van deze poll worden
besproken met de betrokken instanties en
uiteraard de gemeente. De Wijkraad waardeert het enorm dat u uw mening op deze
wijze kenbaar heeft gemaakt en zal vaker via
deze digitale en snelle vorm vragen naar uw
mening.
POLL BEZUINIGING JONGERENWERKERS
De Wijkraad heeft vernomen dat de gemeente
gaat bezuinigen op de inzet van jongerenwerkers van SWH (Stichting Welzijn Helmond) in
de Helmondse wijken. Brandevoort is de jongste wijk van Helmond, met 31% jeugdige wijkbewoners onder de vijftien jaar (peildatum
1 januari 2011). Op dit moment is voorzien
in een jongerenwerker voor zestien uur per
week voor Brandevoort tot het einde van het
jaar. De besprekingen zijn nu gaande tussen de
gemeente en SWH over de inzet na 1 januari
in de Helmondse wijken. Graag peilen wij uw

mening over deze voorgenomen bezuinigingen via de poll op onze site.
GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD
Mocht u 26 oktober verhinderd zijn en een
mening of vraag hebben over de leefbaarheid
in Brandevoort, dan vernemen wij deze vraag
via Twitter (@WRBrandevoort) of via e-mail:
wijkraad@brandevoort.org. U kunt ook altijd binnenlopen tijdens het eerste uurtje van
de bestuursvergaderingen van de Wijkraad
in ‘t BrandPunt. Zie hiervoor de kalender
op www.wijkraad.brandevoort.org. Vraag
even bij de bar na in welke zaal de Wijkraad
vergadert.
SOCIAL MEDIA AVOND
Op 22 september heeft Bas Schepers, community marketeer, voor diverse actieve groe-

peringen en verenigingen in Brandevoort, een
flitsende presentatie gegeven over What’s the
buzz? - wat wordt er online over Brandevoort
gezegd? Bas Schepers heeft een vijftigtal vrijwilligers meegenomen in de online wereld
die Brandevoort heet. Na afloop is er een ebook verspreid aan de deelnemers waarmee
zij handig thuis op de pc enkele zaken kunnen
installeren zodat men er meteen mee aan de
slag kan.
MELDPUNT GEMEENTE
Is er in uw straat kapotte straatverlichting?
Ligt er een stoeptegel los of zit er een gat
in de weg? Dan kunt u dit doorgeven bij het
meldpunt van de gemeente Helmond. Telefonisch op werkdagen tijdens kantoortijden via
telefoonnummer 14 0492 of via de site www.
helmond.nl/meldpunt.
UITNODIGING
Uw mening gevraagd, wat speelt er in de
wijk? Op woensdag 26 oktober kunt u uw
opmerkingen kwijt over alles wat er in
Brandevoort speelt zoals onder andere de
leefbaarheid. Dus kom naar de wijkavond
‘Uw mening gevraagd, wat speelt er in de
wijk?’ om 20.00 uur in ’t BrandPunt.
www.wijkraad.brandevoort.org
www.twitter.com/WRBrandevoort n

Cijfers tien jaar Brandevoort. Bron: Gemeente Helmond.
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Uw interieur is bij ons in
goede handen. Van een
doordacht ontwerp tot de
perfecte realisatie.

uw woonwensen worden door onze adviseurs vertaald in
een goed doordacht plan. compleet, van kleuradvies en
verf tot de volledige stoffering van uw woning of kantoor.
Bovendien kunt u ook de uitvoering met een gerust hart
aan ons overlaten. wij zorgen er voor dat uw interieur
de door u gedroomde uitstraling krijgt. keurig op tijd en
binnen het gestelde budget. uiteraard kunt u ook bij ons
terecht voor kleine(re) aanpassingen in uw interieur.
loop eens binnen in onze totaal vernieuwde winkel.

Ons adviesteam: Lydia, Sandra, Arianne en Eugenie

gewoon, om inspiratie op te doen of voor een vrijblijvend
gesprek met een van onze adviseurs.
maakt u liever een afspraak bij u thuis*, geen probleem.
Bel of mail ons en we komen graag naar u toe om uw
woonwensen te bespreken.
* De kosten voor een kleur- en interieuradvies aan huis bedragen €100,
bij het bezoek ontvangt u een waardecheque van €50 te besteden in
onze zaak.

DRiessen HelmonD inteRieuRs | mieRloseweg 86, 5707 ap HelmonD, (0492) 53 50 66, info@DRiessenHelmonD.nl | www.driessenhelmond.nl
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anton van de goor

De maand is weer voorbij gevlogen. Er waren
(gelukkig) weinig meldingen. Voornamelijk de
automatische brandalarmen in de parkeergarage bij de Albert Heijn en het Multifunctioneel Centrum ’t BrandPunt. Maar op andere
vlakken gebeurt er genoeg.
In de vorige Brandevoorter Courant stond in de
memo van de Wijkraad dat onze brandweerkazerne zou sluiten op het moment dat de
nieuwe post in Mierlo opengaat. Officieel is
hier door de gemeenteraad nog geen besluit
over genomen; wij als post Brandevoort hopen natuurlijk dat onze post open blijft. Het
is toch een stukje directe betrokkenheid bij
‘onze’ wijk die verdwijnt als onze post sluit.
Mocht het toch gebeuren dat de deuren van

onze kazerne op slot gaan en de hulp van een
andere post gaat komen, zullen we dit ook
zeer zeker laten weten.
We hebben ook nog leuk en goed nieuws. Op
1 oktober zijn er weer brandweerwedstrijden
gehouden in Gemert. Ditmaal de basis brandweerzorg PLUS wedstrijden, wat inhoudt dat
je meestal met twee incidenten tegelijk te maken hebt. Iets wat extra moeilijk is als je maar
met zes personen bent.
Wij moesten in een kozijnenfabriek aan de
slag, waar na een eerder gebeurd bedrijfsongeval, nog een ongeval was gebeurd. Een
medewerker was onwel geworden, had zijn
gasbrander laten vallen en daardoor was er
een brand ontstaan en een steiger omgeval-

len. Deze steiger was weer boven op iemand
anders beland en daardoor was deze persoon
weer op een stalen pen gespietst.
Best complex… maar we hebben de klus
weten te klaren en tijdens de prijsuitreiking
bleek dat we deze ook goed geklaard hadden.
We hebben namelijk de eerste prijs wederom
mee naar Brandevoort genomen.
De ploeg bestond niet geheel uit mensen van
de Bandevoorter kazerne; twee leden uit de
ploeg kwamen van de post Centrum. We hebben een klein bescheiden feestje gehouden na
de prijsuitreiking en de beker staat weer mooi
te pronken naast de andere drie bekers die
we al hadden. n
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Verloskundige
Groepspraktijk
Helmond

schilderwerk binnen en buiten

• Preconceptioneel advies
• Zwangerschapscontrole
• Termijnecho
• Bevalling
• Kraambed

onderhoudswerken
bel gerust voor vrijblijvende prijsopgave
Extra spreekuur locaties:

Forelstraat 11, 4706 EG Helmond
Telefoon 0492 - 54 43 78
Mobiel 06 - 51 16 99 97
E-mail: c.verhoeven6@chello.nl

• Cederhoutstraat 40, wijkgebouw Mierlo-Hout,
voor Brandevoort, Helmond West en
Mierlo-Hout
• Twijnsterhof 161, wijkgebouw Rijpelberg,
voor Brouwhuis, Dierdonk en Rijpelberg
• Kanaalboulevard 62, Suytkade
• Linda Backx
• Lenneke Daamen
• Marianne Daamen - de Jong
• Inge van Melis - van Hout

Wethouder Ebbenlaan 168
5702 AG Helmond
T (0492) 53 28 00
www.verloskundigenhelmond.nl

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Vanaf heden zijn wij geopend van dinsdag t/m
zaterdag. Op zondag is het mogelijk te reserveren
voor gezelschappen vanaf 20 personen. Van
dinsdag t/m vrijdag onze nieuwe Businesslunch:
wij serveren een 2-gangen lunchmenu met
aansluitend mokka met friandises voor € 24,50.
Uiteraard kunt u ook gebruik maken van onze
uitgebreide à la carte kaart.

Vanaf heden ook
geopend voor lunch!
’s Avonds is onze keuken geopend van 18.00 uur
t/m 21.30 uur. Laat u culinair verrassen door onze
Chef-kok Gert-jan Toonders en zijn nieuwe team
met een all - in arrangement à € 45,00! (aperitief,
4 gangen verrassingsmenu, huiswijnen en koffie
of thee na). Dit arrangement geldt van dinsdag
t/m vrijdag.Uiteraard kunt u ook gebruik maken
van onze uitgebreide à la carte kaart!
Reserveren gewenst:
0492-541818
www.restaurantderaymaert.nl
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Restaurant Raymaert
Mierloseweg 130
5707 AR HELMOND

ww w. b r a nd e vo o r t e r c o ur a nt.nl

SHOESME /
TWINS / MUNICH /
/ PIEDRO / BIRKENSTOCK /
TEVA / HELIOFORM / RED-RAG /
BRAQEEZ / S OLIVER / YELLOW CAB /
/ ESPRIT / CAPRICE / GATTINO /
/ TAMARIS / TRACKSTYLE /
DON’T DISTURB /
Slegerstraat 6, Mierlo-Hout
www.stoerschoenmode.nl
T 0492-553239
Volop
gratis parkeer
gelegenheid!

culinaire veiling
ingrid tielemans
Wilt u eens eten op topniveau? U eens laten
verwennen als een echte vip? Eens genieten
van een prachtig gedekte tafel? Uw smaakpapillen laten strelen door uitgelezen wijnen?
Deze mogelijkheden kunnen binnen uw bereik komen.

U kunt voor uw groep bieden via de websites
www.brandevoortinactie.nl en www.brandpunt.info of via e-mailadres beheerder@
brandpunt.info Ook kunt u gebruik maken
van het formulier dat bij de bar in ’t BrandPunt verkrijgbaar is.

’t BrandPunt organiseert vier maal per jaar
een unieke veiling. U kunt bieden op een
super-de-luxe vijfgangen diner, compleet met
luxe wijnarrangement voor een groep van
minimaal twaalf en maximaal zestien personen. U kunt als gastheer of gastvrouw mensen uitnodigen of gezamenlijk als groep op
een tafel bieden. De hoogste bieder is de gelukkige en mag met zijn of haar groep plaatsnemen aan de sprookjesachtige tafel.
Ankie, Mary-Anne en Marja verzorgen samen
een fantastische avond voor de hoogste bieder. De opbrengst van de veiling gaat naar een
goed doel in de wijk. Dit doel wordt telkens
gekozen door de bovengenoemde dames. De
opbrengst van de afgelopen veiling wordt aan
het Sint Nicolaascomité geschonken.

Natuurlijk zijn er een aantal spelregels verbonden aan deze veiling:
• Het minimumbod is e50,- per couvert.
• Een bod is geldig wanneer u uw contactgegevens opgeeft. Naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de bieder.
• Wanneer u een bod heeft ingediend, is dit
definitief tot er een hoger bod wordt ontvangen.
• U verplicht zich bij het doen van een bod tot
afname, wanneer blijkt dat u het hoogste
bod heeft uitgebracht. Wanneer er een hoger bod wordt gedaan, maken wij dat aan u
bekend zodat u uw bod eventueel kunt aanpassen.
• Vanwege de organisatie en planning kun-

nen alleen groepsbiedingen (twaalf tot zestien personen) worden aangenomen. Individuele couverts zijn niet mogelijk. Maar voor
alle ondernemers is dit natuurlijk een geweldige kans om op een unieke manier gasten
en relaties uit te nodigen! U heeft een
geweldige avond en steunt ook nog een
actieve groepering in de wijk.
Zo spoedig mogelijk na 1 december 2011
wordt bekend gemaakt wie het hoogste bod
heeft uitgebracht. Het diner wordt gehouden
binnen drie maanden na sluiting van de veiling. De exacte datum kunt u in overleg met
de organisatie plannen. Het geboden bedrag,
minus de inkoopprijs van de ingrediënten en
wijn voor het diner, wordt aan het goede
doel geschonken.
De volgende veiling is nu van start gegaan
en sluit op 1 december 2011. Mocht u nog
vragen hebben, dan kunt u die stellen aan
Mary-Ann Bosman via het e-mailadres beheerder@brandpunt.info. n
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uit
Laat ons u een zorg
handen nemen,
dan kunt u genieten!
Onze kraamzorg zal u goed bevallen
Voor meer informatie:
0900 206 44 44

www.kraamzorg-homecare.nl

Geldrop-Mierlo Brandevoort Mierlo-Hout

adv. 94 x 140.indd 1

07-02-2011 20:08:13

Dorpstraat 142, Mierlo

Geldropseweg 40
5731 AC Mierlo
0492-663899
06-51249350

www.margovandebunt.nl
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Tel.: (0492) - 66 12 05

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

13.00 - 18.00 uur
9.00 - 18.00 uur
9.00 - 18.00 uur
9.00 - 18.00 uur
9.00 - 21.00 uur (koopavond)
9.00 - 17.00 uur

fotoclub start seizoen
met nieuw elan
piet reyneveld
foto: roger kabo

Voor de meeste leden van Fotoclub Brandevoort zit de vakantie erop. De tijd van het
nemen van vakantiekiekjes is voorbij. Daar is
niets fout mee; want ook de kinderen moeten later kunnen zien hoe het vroeger was.
Maar voor de amateurfotografen begint nu
weer het serieuzere werk. De Fotoclub mag
zich gelukkig in een toenemende belangstelling verheugen. De laatste weken hebben
zich nieuwe leden aangemeld, waardoor het
ledental inmiddels is opgelopen tot drieënveertig. Binnen de vereniging zijn vier werkgroepen actief. Zo is er een werkgroep die
zich richt op portretfotografie, een andere
werkgroep op macro en close-up fotogra-

fie. De werkgroep Landschap en Natuur kan
nog uitbreiding gebruiken. Tenslotte is er ook
een werkgroep actief die naar buiten trekt
om bijzondere architectuur te fotograferen
of oude gebouwen en industriële complexen
op een esthetische manier vast te leggen. Al
deze werkgroepen hebben in de maand september hun programma’s besproken voor het
nieuwe seizoen. Eénmaal per maand komen
de afzonderlijke werkgroepen bijeen om een
afgesproken programmaonderdeel te fotograferen. Ook wordt er om de twee weken
op woensdagavond een algemene clubavond
georganiseerd waarop een fotografisch onderwerp wordt uitgelegd en besproken of één

van de werkgroepen verzorgt een voordracht
voor alle leden.
Daarnaast wordt iedere maand een fotografische opdracht aan de leden geformuleerd.
Voor de vakantie was de opdracht een foto te
maken van een spreekwoord of gezegde over
de vakantie op tegelformaat. Volgens de leden
had Roger Kabo deze opdracht het beste uitgevoerd. Daarom is zijn foto hierbij afgebeeld.
De titel luidt: Ook de langste reis begint met de
eerste stap.
Bent u geïnteresseerd in het werk van de fotoclub, loop dan gerust eens binnen op een
woensdagavond. We zijn dan in ‘t BrandPunt
tussen 20.00 en 22.00 uur. n
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afsluiting jubileum obs
team obs brandevoort

Op woensdag 21 september zijn alle 783
leerlingen van OBS Brandevoort samen met
het team en ongeveer 260 ouders naar de
circusvoorstelling Celebration van Circus
Renz geweest. De feestelijke voorstelling
werd georganiseerd door de ouderraad en
aangeboden als afsluiting van het tienjarig jubileum van onze school.
De enorme logistieke operatie verliep vlek-

keloos. De dertien groepen kinderen uit
groep 1 tot en met 3 vertrokken met vele
auto’s vanuit de drie verschillende schoolgebouwen. Alle andere kinderen vertrokken
vanaf de huisadressen verspreid door de wijk
richting Karpendonkse Plas.
Bij aanvang van de voorstelling werd er gezongen voor de in totaal zes jarige kinderen
en teamleden. Hierna konden we genieten

van diverse fantastische acts zoals de acrobaten, paarden, zeeleeuwen en natuurlijk de
clowns.
We zullen ons de vrolijke gezichten van de
kinderen (en teamleden) lang blijven herinneren. Hierbij willen we nogmaals de ouderraad en alle ouders die geholpen hebben bij
deze activiteit hartelijk bedanken. Het was
een fantastische ochtend! n

geen dickensnight brandevoort
zonder vrijwilligers
Op zondag 11 december wordt De Veste, het
centrum van Brandevoort, weer omgetoverd in
een pittoresk Victoriaans stadje. Die dag staat
de negende editie van Dickensnight Brandevoort op de agenda. Veel wijkbewoners, maar
ook heel veel bezoekers uit de wijde omgeving
genieten elk jaar van de bijzondere sfeer die
het evenement uitstraalt. Mooie kramen met
heerlijke lekkernijen en prachtige sfeerartikelen, in stijl geklede kooplui en schitterende
decoratie zorgen voor de unieke sfeer van
Dickensnight Brandevoort. Uiteraard zullen

ook dit jaar diverse koren, muziekgroepen en
andere entertainers hun steentje bijdragen aan
de gezelligheid.
Achter de schermen wordt al sinds maart hard
gewerkt om ook van Dickensnight Brandevoort 2011 een geweldig evenement te maken;
entertainmentgroepen zijn benaderd, kooplui
hebben zich gemeld en ook het contact met
de broodnodige sponsoren is weer gelegd. De
organisatie doet echter ook een dringend beroep op u, lezer van de Brandevoorter Courant.
Zonder de hulp van vrijwilligers kan Dickens-

night namelijk niet doorgaan. Er zijn mensen
nodig die de handen uit de mouwen willen
steken bij het opbouwen van de kramen, het
aankleden van het hele terrein, bemannen van
verschillende horecapunten en natuurlijk bij
het afbreken en opruimen van het terrein. Wil
je deel uitmaken van dit gezellige legertje vrijwilligers, voor een paar uurtjes of een hele dag?
Meld je dan bij Jolanda Robben die vanuit de
organisatie de coördinatie van de vrijwilligers
op zich neemt. Je kunt haar bereiken via e-mail:
vrijwilligers@dickensnight.nl. n
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Adv Het Cassettehuis 94 x 140 outline.indd 1

Vindt u de administratie
ook zo’n opgaVe?
Adv Villa10:22:51
Banouk 94 x 140 outline.indd 1
4-2-2011

4-2-2011 10:21:39

Geef het uit handen*,
dan kunt u Gewoon doen
waar u Goed in bent!
* Administratieve dienstverlening
* Belastingaangiften
* Accountancy
* Fiscaliteit

VAn MyerlestrAAt 14, 5706 MZ HelMond
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■

teleFoon: 0492 - 477 150

■

www.HetgrootBoek.nl

column
Hoewel je het op het eerste gezicht niet zou
zeggen, beschikken wij alhier over een bescheiden winkelcentrum. Winkelpanden genoeg, daar niet van, maar de middenstanders
stromen niet bepaald in drommen toe. Daar
schijnen de excessieve huren debet aan te zijn,
maar het gemeentelijk beleid werkt, zoals zo
vaak, ook niet bepaald mee.
Reclame-uitingen en andere uitstallingen in
het openbare winkelgebied zijn zo goed als
verboden. Het zou er immers eens gezellig
en leefbaar uit kunnen gaan zien. De bakker
was zo euvel geweest een oversized croissant
en een bakkersfiets voor de deur te zetten.
Leverde dat gevaar op voor omstanders? Kon
men struikelen over het geparkeerde rijwiel?
Niets van dat al. Het mag niet. Punt. Vanwege
het kwaliteitsbeeld van de wijk of zoiets. Nou
valt er best wel iets voor te zeggen om al te
blinkende poespas tegen te gaan. Dat we dat
niet moeten willen met z’n allen en zo. Maar
dit komt allemaal wat, hoe zullen we het zeggen, atavistisch over.
Er zijn al mensen van buiten de wijk gesignaleerd die op De Plaetse informeerden waar
de winkels zijn. Wellicht niet de snuggerste
types, maar het zegt wel iets. Dus als het
dan toch historiserend moet, dan hebben we
een voorstel: zet een manshoge gaper bij de
drogist en een enorme barbiersstok bij de
kapper. De bakker krijgt een krakeling, het
gezondheidscentrum een esculaap waar de
kindertjes nachtmerries van krijgen en verder
leuken we de boel hier en daar wat op met
een beschaafd luifeltje. Wat rondscharrelende
varkens en kippen kunnen in een later stadium
altijd nog. Leprozen inclusief bel zal helaas wat
moeilijker worden. n
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wijkhuis
’t brandpunt,
al vijf jaar
de moeite
waard
de redactie
foto: ugur ozdemir
Wat vooraf ging
De eerste bewoners van de nieuwe wijk
Brandevoort hebben zich in het jaar 2000
verenigd in een bewonersvereniging. Vanuit
die vereniging ontstond de behoefte aan meer
structuur en dat was de reden om te starten
met een wijkraad in deze wijk. Onder de paraplu van de Wijkraad verenigden zich al snel
verschillende activiteiten zoals het paaseieren
zoeken, de Sinterklaasintocht, Halloween en
de Brandevoorterdag. Ook werden steeds
meer clubs en verenigingen actief en al snel
ontstond de behoefte aan een wijkhuis, waar
alle actievelingen samen konden komen. De
vraag uit de wijk werd door de gemeente gehonoreerd met een noodvoorziening, die ongeveer op de plaats stond waar nu het standbeeld staat naast de Markthal. De volgende
stap was natuurlijk een echt gebouw en na
veel inspanningen van een kleine groep mensen, ging de gemeente overstag om de bouw
te financieren. Het resultaat mocht er zijn!
Wijkhuis ’t BrandPunt kon in november 2006
in gebruik worden genomen. Nu in november
2011 bestaat het wijkhuis dus vijf jaar!
Bezettingsgraad van het wijkhuis
De gemeente Helmond verwacht dat een
wijkhuis voldoet aan de behoefte in de wijk.
Daarom is de verstrekking van subsidie gebonden aan een bezettingsgraad. De eis die
de gemeente daarbij stelt is dat een bezettingsgraad van gemiddeld 50% kan worden
aangetoond. Wijkhuis ’t BrandPunt is het gelukt om daar ruimschoots aan te voldoen. In
de afgelopen jaren is de bezetting gegroeid
naar gemiddeld tussen 75 en 80%. Op piek-
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momenten moeten zelfs ruimtes worden gebruikt die daarvoor eigenlijk helemaal niet zijn
bestemd, waardoor een bezetting van meer
dan 100% kan worden aangetoond! Blijkbaar
is het voor veel wijken in Helmond niet goed
mogelijk om aan deze randvoorwaarde te voldoen, maar ons wijkhuis heeft daar helemaal
geen moeite mee.
Een actieve wijk met veel vraag naar gemeenschappelijke ruimte is op zich niet genoeg. Het
is ook nodig om een goede organisatie en beheer van de ruimte te organiseren. Een goed
bestuur en optimaal beheer blijken essentieel
om succes te behalen en vast te houden. Het
wijkhuis in Brandevoort wordt door allerlei
groeperingen gebruikt. Maar ook gebruikers
van buiten de wijk, die een activiteit voor
Brandevoort organiseren, zijn in het wijkhuis
te vinden. Het bestuur van het wijkhuis en het
beheer willen dan ook erg graag een boeiend
en gevarieerd programma blijven bieden voor
en door de wijk.
Werking van het wijkhuis
De verantwoording voor het gehele reilen
en zeilen van het wijkhuis is bij het bestuur
gelegd. Dat functioneert in de vorm van een
beheersstichting, maar bestaat uit louter vrijwillige bestuurders. Door dit bestuur is een
beheerteam aangesteld, bestaande uit een
beheerder, een assistent-beheerder en enkele
parttime medewerkers. Maar het wijkhuis zou
niet kunnen werken als er niet kan worden
teruggegrepen op een grote groep enthousiaste en gedreven vrijwilligers. Juist daardoor
is dit wijkhuis een echt huis voor en door de
wijk.

ww w. b r a nd e vo o r t e r c o ur a nt.nl

Garantie voor voortbestaan
Kennelijk is deze wijze van werken een goede
garantie om te zorgen voor een goede voorziening in de wijk. In ’t BrandPunt zijn activiteiten te vinden voor alle leeftijdscategorieën en
alle interessegebieden. Het wijkhuis voldoet
duidelijk in een grote behoefte en zal dit nog
zeker tot in lengte van dagen blijven doen.
Stichting Brandevoort in Actie
Het bestuur van het wijkhuis mag, vanwege
subsidiebepalingen, zelf geen activiteiten organiseren. Daarom heeft een groep enthousiaste
wijkbewoners de Stichting Brandevoort in Actie (SBiA) opgericht. Door die stichting worden diverse activiteiten georganiseerd die ervoor zorgen dat het wijkhuis een interessante
ontmoetingsplaats blijft. Daarnaast biedt SBiA
aan alle groeperingen in de wijk een paraplu
in de vorm van een rechtspersoon en biedt
zij diverse faciliteiten en coördinatie. Doordat
de activiteiten die SBiA in het wijkhuis organiseert geld genereren, kunnen de groeperingen
hun activiteiten blijven voortzetten. Op deze
wijze houdt de wijk zichzelf in stand en is een
solide en gezonde basis gelegd voor nu en de
toekomst. De activiteiten gaan door, het wijkhuis voldoet aan de bezettingseisen en de wijk
leeft, sprankelt en geniet. Kortom; een betere
win-win situatie is nauwelijks denkbaar.
Wijkhuis ’t BrandPunt is nu vijf jaar de gezellige huiskamer van Brandevoort en zal dat
zeker ook de komende jaren blijven. De redactie feliciteert bestuur en beheer met dit
eerste lustrum en hoopt dat er nog vele zullen volgen. n
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Numm verkopen!!
huizen

‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende, creatieve en verfrissende
kijk op woningpresentatie
en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar
om ook uw woning te
verkopen...! Laat u overtuigen
van onze meerwaarde!’
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Een prima na-zomer!
In de maand september hebben wij gemerkt dat er aanzienlijk meer transacties binnen Helmond
hebben plaatsgevonden. Gemiddeld verkochten wij per week 5 tot 6 woningen wat een zeer
goed resultaat is. Wij profiteren optimaal van onze (digitale) presentatie en prijsstelling van de
woningen die via ons kantoor in verkoop zijn gekomen. Verder merken wij duidelijk dat onze
zeer actieve en onderscheidende manier van makelen en matchen nu betere resultaten
opleveren dan gemiddeld.
Bent u ook van plan te verkopen en zoekt u een makelaar die ook in deze markt nog verkoopt,
die er boven op zit en actief met de kansen omgaat? Neem dan gerust contact met ons op.

Ruud Hesen, Makelaar

Helmond T 0492 549055
helmond@woonplezier.nl www.woonplezier.nl
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winkelkroniek brandevoort (deel 8)
wim dobma
foto: ugur ozdemir

Het nieuws van Prinsjesdag heeft indirect invloed op het winkelbestand in Brandevoort.
De onderhandelingen voor de verhuur van de
winkelpanden verlopen moeizaam. Alhoewel
veel mensen het hierdoor met wat minder
zullen moeten doen, zullen we toch blijven
consumeren. Dan maar iets minder luxe, bijvoorbeeld wat minder biefstuk op tafel, een
goedkopere vakantiereis of überhaupt niet
met vakantie. Het inruilen van de auto kan nog
wel even uitgesteld worden en ook de nieuwe
computer kan nog wel even wachten.
De tering naar de nering zetten dus, maar wel
met de gedachte in het achterhoofd dat na

verloop van tijd alles er weer anders uit zal
zien; na regen komt zonneschijn is een klimatologische wetmatigheid en ook de economie
functioneert volgens bepaalde wetmatigheden. Alhoewel de kreet van Balkenende dat na
het zuur het zoet komt toch wel behoorlijk
lang duurt.
De overheid is al een stukje te hulp geschoten door bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting op bestaande woningen van 6% naar 2%
te reduceren. Want als u rondkijkt, zowel in
Brandevoort als elders, dan staan er nogal
wat woningen te koop. Hopelijk heeft bovengenoemde maatregel een gunstige invloed op

de doorstroming van bestaande huizen. Er zijn
immers genoeg mensen die in Brandevoort
een nieuw huis willen kopen of bouwen, als ze
eerst hun oude huis verkocht hebben.
Ook wordt er druk uitgeoefend op de banken om eerder hypotheken te verstrekken
en het hypotheekbedrag voor bijvoorbeeld
tweeverdieners te verhogen. Als het weer
beter gaat met de bouw en de verkoop van
huizen in Brandevoort is dat ook goed voor
het vertrouwen van winkeliers om in De
Veste een winkel te starten. De heer Otten
van Makelaarskantoor VP&A wist te melden
dat er nog steeds onderhandeld wordt met
ondernemers die een slagerij, een groentezaak, kinderkledingwinkel en een dierenspeciaalzaak willen beginnen, mits er aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden betreffen vooral het financiële plaatje: wat
gaat het kosten, hoe lang zit ik vast aan het
contract, wat mag wel en wat mag niet op het
gebied van reclame-uitingen, kloppen de prognoses en wanneer zal Brandevoort II worden
afgebouwd?
Kortom er zit tal van aspecten aan het huren van bedrijfspanden. De bedrijfsleidster
van de firma Zeeman wist te vertellen dat
het maar goed is dat het filiaal hier in de wijk
deel uitmaakt van een groter concern, omdat
anders de winkel in De Veste al lang gesloten
zou zijn. De directie van Zeeman, zit net als
vele anderen, te wachten op uitbreiding van
de wijk en hoopt dat door die uitbreiding de
omzet aanmerkelijk zal stijgen. Zoals bekend,
betreffen de producten die Zeeman verkoopt,
vooral het goedkopere segment. Je zou dus
verwachten dat de omzet zou stijgen als het
economisch minder zou gaan, maar die vlieger
schijnt hier niet op te gaan.
De bedrijfsleidster van slijterij Gall & Gall,
Diana de Klijn, vertelde dat de openingstijden
van haar zaak zijn aangepast. De winkel is tot
18.00 uur geopend, terwijl tot dusver pas om
20.00 uur de deur werd gesloten. Alleen op
vrijdagavond, koopavond, is de zaak tot 21.00
uur geopend. Gall & Gall moet het wat de verkoop van alcoholica betreft vooral hebben van
de vrijdag en zaterdag. Mensen die na 18.00
uur van hun werk komen, vooral tweeverdieners, halen nog vlug even een kant-en-klaar
maaltijd bij buurman Albert Heijn, maar kopen
geen alcoholische dranken; het nuttigen daarvan wordt meer geassocieerd met het vrije
weekend. Hoewel Albert Heijn ook wijn en
bier verkoopt, valt het met de omzet volgens
mevrouw De Klijn best mee.
Volgens Jet Uijen, secretaris van de winkeliersvereniging, komt er een winkel in versieringen
in de vorm van ballonnen onder de naam Bollair. Deze naam is afgeleid van de naam van de
onderneemster, Lianne Bollars. n
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kostuum 279,2de pantalon GRATIS

Hoofdstraat 42 Best • 0499-329997
Mierloseweg 329 Helmond • 0492-536450















Nieuw label in
onze Boutique:

Altijd maar druk met anderen. Je gezin dat aandacht van je vraagt.
Het is vaak hard werken. Verwen jezelf eens met een

MAMA VERWEN BEHANDELING

€ 55,00

Je hebt keuze uit:
• Granaatappel - behandeling
• Rozen - behandeling
• Duindoorn - behandeling

Angels, Messcalino
Stroke, Falino, JotaMasGe
Aldo Martins, LedûbWomen
Elisa Cortès,Violanti
Maat 34 t/m 46

Behandeling op afspraak. 0492 849713
Elke behandeling bestaat uit:
Geurend voetenbad, voetenmassage, handpakking, reiniging/peeling gezicht, massage
gezicht en decolleté, massage nek en schouders,
masker en een sapje of kruidenthee.

Anita Beekmans
Oud Brandevoort 7 - Helmond
Tel 0492 849713 www.sprookjes-kamer.nl

Boutique 4MORE
Boutique 4MORE
de Plaetse 165
Helmond-Brandevoort

Heeft u plannen voor het bouwen van een nieuw
huis, een verbouwing of het realiseren van een
zwembad?
Bel of mail ons voor een vrijblijvende offerte!

TEL. 06 - 55 74 57 25

www.boutique4more.nl
24
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GEUDO@ONSBRABANTNET.NL
BELENHOEVE 8, 5708 VB HELMOND

stand van zaken winkelcentrum
brandevoort, zichtbaarder en groter
jet uijen
Op 9 september, inmiddels al weer even geleden, bracht de wethouder van Economische
Zaken, Yvonne van Mierlo, een bezoek aan
ons winkelcentrum. Belangstellend voor wat
er leeft in Brandevoort en onder de Brandevoorter ondernemers, gaven Jet Uijen,
Maurice Jessen en Paul van Dongen haar een
rondleiding met de nodige uitleg en vroegen
aandacht voor een paar specifieke zaken. En
jawel, uiteraard kwamen ook de uitstallingen
- of juist het ontbreken daarvan hier in Brandevoort - weer aan de orde.
De gemeente heeft inmiddels een werkgroep opgericht die het uitstallingenbeleid
Helmond-breed gaat inventariseren en met
een eindrapport zal komen. Uiteindelijk zullen
deze uitkomsten en de spelregels Helmondbreed worden uitgerold. Voor Brandevoort
zullen dan wellicht wat extra restricties zijn.
Uiteraard werden meer onderwerpen be-

sproken, zo ook de leegstand. Leegstand is
niet iets specifieks voor Brandevoort, maar
speelt in elk winkelcentrum. Een aantal suggesties is door het bestuur van het winkelcentrum gedaan en we vertrouwen erop dat
de gemeente hier rekening mee zal houden in
haar vestigingsbeleid.
Inmiddels heeft de gemeente ons verzoek
om de entrees van de winkelpanden wat te
accentueren door middel van mooie plantenbakken, gehonoreerd. Op die manier kunnen
de winkeliers wat meer sfeer creëren en zoals
gezegd, zichtbaar maken waar de winkeltoegangen zich bevinden. Want zelfs dat blijkt in
de praktijk onduidelijk.
De federatie van organisaties in de detailhandel is momenteel druk bezig om samen
met de wijkwinkelcentra te komen tot de
oprichting van het fenomeen wijkwinkelmanagement. Nadat de initiatiefgroep een eerste

voorstel presenteerde, en er diverse bijeenkomsten hadden plaatsgevonden, werd men
het eens over de opzet hiervan. Samen met
de winkelcentra De Bus, Vondellaan, Straakven, Stiphout, Mierlo-Hout, Combicentrum,
Brouwhuis, Kortenaerstraat en Lucas Galerij
heeft ook Winkelcentrum Brandevoort toegezegd hieraan te willen meewerken.
De oprichting van het wijkwinkelmanagement
zal zeker van meerwaarde zijn voor ons winkelcentrum. Denk hierbij alleen al aan zaken
als structurele samenwerking, wederzijds
begrip en het beter in banen leiden van de
communicatie tussen gemeente en winkeliers,
verhoogde slagkracht van de ondernemersverenigingen, uitwisseling van kennis onderling
en uitvoering van gezamenlijke projecten. De
financiering van dit geheel ligt bij de winkeliersverenigingen, maar ook de KvK, de Rabobank en de gemeente. n

brandevoort bedankt
jo aarts, richard dwanna, herwin van den eijnden en familie damen
Na 7 dagen en 700 km te hebben afgelegd
zijn we dan eindelijk weer in Nederland aangekomen. Nog enkele pittige klimmetjes door
het Reichswald bij Groesbeek en dan is het
eind in zicht, je ziet links en rechts Heroes
afstappen bij het klimmen om dat ze pap in
de benen hebben of er mentaal doorheen zitten. Waaruit blijkt dat sommige mensen deze
tocht toch onderschatten qua zwaarte.
Herwin wist een leuk terrasje net voor we
het Reichswald uitrijden (Merlijn) hij kent de
eigenaar Hendrik, Herwin ging hier vaak op
de motor naar toe. Hier hebben we genoten
van een heerlijk stuk zelfgebakken appeltaart
met cappuccino. Herwin nam een lekkere kop
goulashsoep. Daarna zijn we vertrokken naar
CP2, 500 meter verderop, daar moesten we
ons even melden zodat er geen achterblijvers
zijn.
We zijn toen in een rustig tempo naar de
verzamelplaats bij het St. Radboud ziekenhuis in Nijmegen gefietst. Vanuit daar zijn
we in drie colonnes van 100 Heroes onder
motorbegeleiding naar Park Brakkenstein
gefietst, om onze families, vrienden, sponsors en natuurlijk onze grootste Heroes de
Duchenne-kinderen weer terug te zien na
deze zware week. Toen alle emoties weer waren gezakt, moesten alle Heroes op het podium komen waar de cheque werd overhandigd
met het totale sponsorbedrag aan Liesbeth
Vroom van het Duchenne Parent Project.
Met zijn allen hebben we een super bedrag

opgehaald van maar liefst e1.062.636,-. Tevens werd er mede gedeeld dat de overheid
nu eindelijk de ernst van alles inziet en geld op
tafel gaat leggen, zodat er een subsidiebedrag
vrijkomt voor verdere ontwikkeling voor een
medicijn.
Dit alles was nooit mogelijk geweest zonder

uw steun en bijdragen. Team Charitybikers zal
volgend jaar ook weer een bus plaatsen bij
Albert Heijn Brandevoort, zodat de klanten
hun emballagebonnetje kunnen doneren, het
team zal blijven trappen net zolang tot er een
medicijn beschikbaar is om deze kinderen en
hun families te helpen. n
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DIRECT OP VOORRAAD

KO STEN L O O S RES E R V E RE N V OOR E E N LATE RE LE V E RING
FINEER PARKET
TOPLAAG ECHT
HOUT

EIKEN LANDHUISDELEN
RUSTIEK EIKEN, 15 CM BREED,
15 MM DIK, 4 MM TOPLAAG,
NATUREL WIT GEOLIED,
NATUREL GEOLIED,
ONBEHANDELD
VAN 49,95

MASSIEVE TRAP

NU

28,

95

HET VLOER HET ZELF TRAPPEN RENOVATIE
SYSTEEM. EENVOUDIG ZELF TE MONTEREN!
VOORDELIG EEN NIEUWE SOLIDE

M2

INCL. BTW

KLIK LAMINAAT
LANDHUISDELEN
7 MM DIK, MET V-GROEF,
KLASSE 31,
IN DIVERSE
KLEUREN LEVERBAAR
VAN 17,95

KLIK LAMINAAT
LANDHUISDELEN
7 MM DIK, MET 4 ZIJDIG
V-GROEF,
KLASSE 31, IN DIVERSE
KLEUREN LEVERBAAR
VAN 19,95

NIEUW!

MASSIEF EIKEN TRAP, ZONDER BREKEN

P
OP = O
NU

7,95

M2

EN/OF BESCHADIGEN. VOOR ZOWEL OPEN ALS
DICHTE TRAPPEN. DIKTE TREDE C.A. 19 MM
IN VELE KLEUREN LEVERBAAR.
NU INTRODUCTIE PRIJS:

VAN 109,- NU 55,- PER TREDE

PRIJS VAN TRAP 13 TREDEN.
INCL. STOOTBORDEN, ANTI-SLIPRAND, LIJM EN OLIE.

STUNTPRIJS 645,- *

INCL. BTW

*EXCL. MONTAGE, MONTAGE COMPLETE TRAP V.A. 400,-

= OP
OP NU

8,

95

M2

INCL. BTW

UNICLICK SYSTEEM,
KANT EN KLAAR BEHANDELD,
DUS LEGKLAAR,
IN DIVERSE KLEUREN

V.A.

9,95

M2
INCL. BTW

LAMEL PARKET
EIKEN LANDHUISDELEN
19 CM BREED, 15 MM DIK,
4 MM TOPLAAG,
GEBORSTELD, GEROOKT,
IN NATUREL EN WIT GEOLIED

NU

33,95

M2

INCL. BTW

GEEN AANBETALING! • MEER DAN 200 SOORTEN LAMINAAT OP VOORRAAD • LATEN LEGGEN MOGELIJK
Vloer Het Zelf Helmond: Engelseweg 223b. Tel. 0492-525270. Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur,
vrijdag koopavond 09.30 - 21.00 uur, za. 9.30 - 17.00 uur. Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl

Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Helmond. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

LAMEL PARKET

ALMERE - AMSTERDAM - ARNHEM - BREDA - CAPELLE A/D IJSSEL - EINDHOVEN - ENSCHEDE - GORINCHEM - HELMOND - NIEUWEGEIN - ZWOLLE
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nieuws van de
reporters van de vendelier

Hier weer een berichtje vanuit groep 8B. De
eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er intussen alweer op! We zijn alweer toe
aan vakantie ;-) We hebben al veel dingen ondernomen in onze groep. Zo hebben we tij-

dens de eerste week, samen met de andere
groepen 8, een kennismakingsfeestje gehad.
We gingen eerst ‘Bourgondisch Friet eten’:
de friet werd over de tafels gestrooid en we
konden aanvallen! Na het eten waren er vier

workshoprondes en daarna was het tijd voor
een geweldige disco!
Tijdens de tweede week hadden we een excursie naar het Waterschap Aa en Maas in
Aarle-Rixtel. We zijn namelijk bezig met het
thema Water en dan past zo’n excursie er wel
bij. We kregen een uitleg over het werk van
het waterschap en daarna een rondleiding.
Een week later diende zich het volgende uitstapje aan: Open Monumentenklassendag! Wij
deden daar aan mee met de groepen 8! Wij
hadden als monument de kerk gekregen en
we mochten een bezoek brengen aan de St.
Trudokerk in Mierlo-Hout. We werden daar
ontvangen door de pastor en hij vertelde heel
veel over de kerk en wat we in de kerk allemaal zagen aan beelden, schilderijen en andere
dingen. We mochten ook zelf allerlei vragen
stellen aan de pastor en zo kwamen we veel
te weten over zijn werk en over de kerk. Aan
het eind gingen we een aantal vragen uit een
speciaal boekje invullen zodat we al die informatie nog een keer konden teruglezen.
De komende maanden gaan we nog veel meer
leuke dingen doen. Wil je meer lezen en zien
over onze groep 8? Neem dan eens een kijkje
op onze website: www.devendelier.nl en dan
de pagina van groep 8B op locatie Stepekolk.
Tot een volgende keer! n
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* Deze actie geldt niet op drinkserviezen, tafelbestekken,
accessoires, lopende acties en noviteiten 2011.

Actieperiode: 1 augustus - 31 oktober 2011

Bij aankoop van minimaal 20 serviesdelen
van Villeroy & Boch ontvangt u
Laatste kans!
Actie loopt tot

20 % korting*

31 oktober
Kerkstraat 52

5701 PM

Wat doen wij voor u :
•

KA MER-E N-S UI TE

•

BIB LI OT HEE KKASTE N •

VE RB O UW INGE N

•

ME UBE LE N OP MAAT

•

T I MME RW ERKE N

•

RAAMSHUTTERS

•

WONINGONDERHOUD

Helmond

Definitief ontharen
Gratis intake en proefflits!

ww w. b r a nd e vo o r t e r c o ur a nt.nl

•

ZOLDERVERBOUWINGEN

Eigen machinale werkplaats. Neem contact op voor een offerte
Tel. 040 – 7511585

Al vier jaar
gespecialiseerd in
definitief ontharen
met IPL flitslicht
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Foto: Kamer-en-suite gerealiseerd in Brandevoort september ‘09

Mobiel 06 – 50849780

E-mail: info@het-koetshuis.nl

www.het-koetshuis.nl

nieuws van het
carolus borromeus college
Het moment dat het Carolus Borromeus College samen met de ivo-mavo zich gaat vestigen in De Marke komt steeds dichterbij. We
willen u middels regelmatige berichtgeving in
de Brandevoorter Courant op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Zowel wat betreft
de nieuwbouw als ontwikkelingen binnen de
school.
Studium Generale
Met een grote regelmaat biedt het Carolus
de leerlingen in het vwo een studium generale aan. De eerste sessie van het schooljaar
2011-2012 werd verzorgd door een jurist, mr.
W.A.L. (Willem) Pustjens. De heer Pustjens
studeerde rechten aan de Universiteit van
Maastricht. Hij studeerde af in strafrecht en
togarecht. Tegenwoordig is hij werkzaam bij
het Openbaar Ministerie in Arnhem, waar hij
fungeert als parketsecretaris. Aan de hand van
één of twee casussen heeft de heer Pustjens
de leerlingen een kijkje in de keuken van het
strafrecht gegund, die vorm van recht die in
het dagelijkse leven het meest ‘zichtbaar’ is.
Leerlingen en belangstellende docenten waren zeer enthousiast.
Cursus kanoën voor leerlingen
van de ivo-mavo
Op vrijdagmiddag 23 september, een mooie,
nazomerse dag, is een aantal leerlingen en
docenten van de ivo-mavo gaan kanoën. Dit
op uitnodiging van kanovereniging De Helmvaarders, die in de persoon van de uitstekende
instructeur Misha van Berlo de eerste van een
drietal kanolessen verzorgde. Meteen in de
kano springen was er niet bij: een uitgebreide
instructie, daarna droog oefenen op de kade
en pas toen mocht de eerste waaghals laten
zien hoe je in de kano stapt. De eerste leerlinge ging goed van start, alleen lag ze na tien
seconden al in het water. Toch konden na de
nodige oefening de meesten al recht vooruit
varen.Tot slot werd er nog een spelletje kanopolo gespeeld. Iedereen heeft erg genoten van
deze eerste instructiedag!

Carolus XL
Voor leerlingen die speciale talenten hebben
of meer uitdaging aankunnen en willen hebben, biedt het Carolus Borromeus College
de mogelijkheid om aan Carolus XL deel te
nemen. Zo hebben vorig jaar enkele onderbouwleerlingen de stof voor bepaalde vakken,
die gemakkelijk voor hen was, sneller doorgewerkt dan de klas. In de tijd die daardoor
vrij kwam, hebben de leerlingen gewerkt aan
projecten van bureau Talent. Voorbeelden van
deze projecten zijn: Neanderthalers, angst,
hersenonderzoek en ontwerp een stadswijk.
Er zijn ook leerlingen die de mogelijkheid
krijgen om hun talenten verder te ontplooien
buiten school doordat ze de leerstof sneller
doorwerken. Zo hebben we een leerling die
een rol in een musical speelt, een leerling die
op hoog niveau viool speelt en leerlingen uit
5 vwo die deelnemen aan masterclasses van
de TU Eindhoven. Voor deze groep leerlingen
is een speciale mentor in de persoon van mevrouw C. Brunklaus die deze projecten coördineert, de externe contacten onderhoudt en
waar nodig de leerlingen begeleidt. Dit is één
van de vele vormen van begeleiding die het
Carolus de leerlingen biedt.

atie. Hoe gaat het gebouw eruit zien? Wat is
de precieze situering van het nieuwe gebouw;
waar in Brandevoort komt het te staan? Wanneer wordt er daadwerkelijk begonnen met
de bouwactiviteiten? De ivo heeft toch een eigen plaats in het nieuwe gebouw? En dat geldt
toch ook voor de leerlingen van havo en vwo?
De vorige nieuwsbrief eindigde met de zin:
Binnenkort wordt bekend welke architect
de echte bouwtekeningen mag gaan maken.
We houden u op de hoogte! Welnu. Het architectenbureau Roos&Ros uit Rotterdam
heeft op basis van ons plan van eisen de serie
tekeningen gemaakt die ons het meest aansprak. Roos&Ros hebben recht gedaan aan het
basisprincipe dat het nieuwe schoolcomplex
twee aparte bouweenheden of vleugels dient
te krijgen: de ene vleugel voor de ivo-mavo, de
andere voor havo en vwo. In de dwarsverbinding tussen die twee vleugels zal de gezamenlijkheid worden onderstreept. Daar krijgen
practicumlokalen als de biologie-, natuurkunde-, scheikunde-, handvaardigheids- en muzieklokalen, de gymlokalen, de aula, de directie,
de administratie en de conciërges een plaats.
Het voorlopig ontwerp is nu vastgesteld en in
december volgt het definitief ontwerp.

Nieuwbouw
Een nieuw schooljaar is begonnen. De gebruikelijke opstart van introductiedagen, nieuwe
roosters, nieuwe vakken en andere lesprogramma’s wordt voor het Carolus Borromeus
College en de ivo-mavo aangevuld met een
ander thema: de bouwplannen in Brandevoort.
Iedereen is erg benieuwd naar de nieuwe situ-

Om bij te blijven in de vaart der volkeren hebben wij ook een Twitteradres waarop informatie over de nieuwbouw wordt getwitterd.
U kunt ons volgen op twitter.com/nieuwbcarolus. Binnenkort komt er een aankondigingbord op de plaats te staan waar de nieuwe
school gebouwd gaat worden. Het ontwerp is
hierbij afgedrukt. n

Carolus Borromeus College

De Blaay-Van den Boogaard
Raadgevende Ingenieurs B.V. Rotterdam
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Voor verloskundigenzorg van A tot Z in de
gemeente Helmond & Mierlo, met aandacht
voor persoonlijkheid en kwaliteit
• overdag en ‘s avonds spreekuur
• eigen echo apparaat
• zwangerfit programma & info avonden
• lactatiekundige zorg na de bevalling
• advies bij zwangerschapswens
Leen van Leuken - Baccarne
Marinda v.d. Rijt - v. Lierop
Linda v. Vroenhoven - v.d. Aa
de Plaetse 98 B, 5708 ZJ Helmond T 0492-504712
M 06-46012212 www.verloskundigenbrandevoort.nl

Voorkomen is beter dan genezen

Dat geldt natuurlijk ook voor het onderhoud van uw woning. Door regelmatig onderhoud kunt u een hoop kosten besparen en ziet uw woning er
altijd representatief uit. Goed onderhoud verhoogt het wooncomfort.

Schilderwerk
Betonrenovatie
Wandafwerking

Geldropse Ventweg 14, 5706 LC Helmond T 0492 - 66 60 11
E info@tigro.nl, I www.tigro.nl
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gezondheidscentrum
dokter, mijn kind hoest zo raar

victor kaiser
Deze vraag krijgen we de komende maanden
vaker te horen aan de telefoon en op het
spreekuur. Het is de tijd van de pseudokroep
of met een moeilijk woord, laryngitis subglottica.

en bovenste luchtwegen raken ontstoken en
zwellen op. Daardoor wordt het kind hees,
gaat het hoesten en kan het moeite krijgen
met inademen. Angst en huilen maken het
ademhalen nog moeilijker.

Wat is pseudokroep?
Pseudokroep is een virusontsteking van de
bovenste luchtwegen. Het geeft zwelling van
de binnenkant van het strottenhoofd, bij de
stembanden. Uw kind heeft een zware blafhoest en kan benauwd worden. Meestal is
pseudokroep een onschuldige aandoening.

Adviezen
Bij een aanval van pseudokroep is het volgende van belang:
Blijf rustig. Wanneer u als ouder paniekerig
wordt, draagt u de angst over op uw kind,
waardoor de benauwdheid kan toenemen.
Probeer uw kind gerust te stellen en af te
leiden, bijvoorbeeld met een knuffelbeest, een
boek of een speeltje.
Warme, vochtige lucht kan de hoestprikkel
wat verminderen. Ga samen met uw kind tien
tot twintig minuten naast de warme stromende douche zitten met de deur van de badkamer dicht. U kunt ook een tijdje (twintig tot
dertig minuten) met uw kind in bad gaan zitten. De werking van stoom op pseudokroep
is wetenschappelijk niet aangetoond. Maar het
op deze manier samen met uw kind bezig zijn
kan al veel rust geven. Merkt u dat uw kind
de stoom of het bad niet prettig vindt, stop
er dan mee.
Geef uw kind iets te drinken dat de keel verzacht, bijvoorbeeld warme thee met honing of
suiker. Geef geen honing aan kinderen jonger

Wat zijn de verschijnselen?
Pseudokroep komt vooral voor bij kinderen
van zes maanden tot vijf jaar. Een eerste aanval
van pseudokroep is voor ouders vaak spannend om mee te maken. Een aanval verloopt
bijna altijd op dezelfde manier. Het kind is niet
ziek, soms alleen verkouden. ’s Avonds of ‘s
nachts wordt het huilend wakker. Het kind is
dan benauwd. Bij het inademen hoort u een
gierend geluid. Het kind heeft een luide blafhoest en is soms hees. De temperatuur is normaal of hooguit rond de 38 graden.
Hoe ontstaat het?
Pseudokroep wordt door een virus veroorzaakt. De slijmvliezen van de stembanden

dan één jaar. In honing kunnen bacteriën zitten
waar baby’s ziek van kunnen worden.
Medicijnen
Medicijnen zijn bij pseudokroep meestal niet
nodig. Als een kind met pseudokroep erg benauwd is dan wordt soms een corticosteroïd
(bijvoorbeeld dexamethason) voorgeschreven.
Hoe gaat het verder?
Een aanval van pseudokroep gaat vanzelf over.
Binnen enkele uren zijn de verschijnselen verdwenen en kan uw kind weer rustig slapen.
Een aanval van pseudokroep kan één keer
voorkomen, of een aantal avonden achter elkaar. Soms zijn er aanvallen met grotere tussenpozen.
Wanneer contact opnemen?
Neem contact op als:
uw kind erg benauwd is;
de benauwdheid met de genoemde adviezen
niet vermindert;
uw kind suf wordt;
uw kind erg onrustig is.
Heeft u nog vragen?
Als u na het lezen van dit artikel nog vragen
heeft, dan kunt u contact opnemen met de assistente. n

kunst voor en door kinderen
marleen revenboer, judith van der aa
Misschien hebt u wel eens de schilderijen
bekeken die er in het gezondheidscentrum
hangen. Elke drie maanden hangt er weer een
nieuwe tentoonstelling. In oktober, november
en december van dit jaar zullen er werken van
kinderen uit Brandevoort te zien zijn.

‘mijn droomplaneet’. In de zomervakantie
hebben we het thema ‘vakantie’ gedaan. Per
thema deden er steeds een aantal kinderen
mee. (niet steeds hetzelfde groepje). Na wat
uitleg mochten ze bij Marleen of bij Judith
thuis aan de slag. De leeftijd varieerde meestal
tussen de vier en de acht jaar.

Judith van der Aa en Marleen Revenboer organiseren deze tentoonstelling voor en door
kinderen. Niet alleen omdat het gewoon leuk
is om naar kunstwerken van kinderen te kijken. Ze hopen er ook veel kinderen mee te
inspireren. Want je creatief ontwikkelen heeft
veel voordelen. Je kunt je erin uitleven. Je kunt
je gevoelens ermee uiten. Je ontwikkelt een
ander deel van je hersenen dan bijvoorbeeld
dat deel waar je mee leert lezen en rekenen.
Je kunt er echt van genieten en je gaat kunstwerken van anderen ook meer waarderen.

Door het stukje in de Courant over subsidies
vanuit de Wijkraad kunnen we nu het laatste
thema verder uitwerken. De wijkraad gaat
daarvoor subsidie geven.

We hebben gekozen voor zes thema’s. Het
eerste thema is een zelfportret, het tweede

Het thema wordt dit keer uitgewerkt door
oudere kinderen (tussen de acht en twaalf

Dat was erg leuk om te doen. Kinderen zijn
eigenlijk geboren kunstenaars. Ze zijn nog zo
vrij in hun manier van schilderen en tekenen.
Nog niet gebonden aan de ‘wetten’ van kleurgebruik, perspectief of vormgeving. Heel puur
en vaak ook heel simpel.

jaar). Die mogen een ontwerp maken voor
een kleurrijke tekening op de speelplaats van
hun school. Liefst moet het ontwerp ook
functioneel zijn, zodat de kinderen op de
speelplaats er iets mee kunnen doen.
Tien ontwerpen komen op de tentoonstelling
te hangen. Het vervolg is dat ideeën uit deze
ontwerpen op de speelplaats van OBS Brandevoort zullen worden uitgewerkt met betonverf. Betonverf met mooie diepe kleuren.
Kinderen van vijf tot en met twaalf jaar hebben meegewerkt aan het maken en beschilderen van stoelen voor docenten en leerlingen
op school. Ook zijn er een paar ouderwetse
schoolbankjes fleurig herboren.
U kent de openingstijden van het gezondheidscentrum. U bent van harte welkom om
de kunstwerken van deze jonge kunstenaars
te komen bekijken. n

num m er 8 • okt ober 2011

31

Stress of overspannen, ontslagen of
niet in balans? Een dertigersdip, een
relatiecrisis of een dierbare verloren?

Wij helpen
je weer op weg!
Professionele coaching en counselling
voor bedrijf en particulier. Trainingen
voor persoonlijke effectiviteit en groei.

Christine Beenhakker • Registercounsellor ABvC & RBNG •
Gecertificeerd NLP coach • www.reflectacoaching.nl • 0646 216 903
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de mont ventoux beklimmen
voor een hoger doel
patricia teuns

Marjan Bleijerveld fietst naar de top
Op 17 september 2011 hebben maar liefst
drieenzeventig deelnemers aan de sponsoractie Helmond voor Helmond de top van de
Franse berg Mont Ventoux bereikt.Twee haakten eerder af, zoals vooraf was afgesproken.
Een sportieve strijd tegen kanker voor de
afdeling Oncologie van het Elkerliek ziekenhuis. Een van de deelnemers was wijkbewoner
Marjan Bleijerveld-Smits. Velen kennen haar
als sport- en gezondheidsmasseur. In eerste
instantie werd ze gevraagd om mee te gaan als
medisch begeleider, maar het doel sprak haar
zo aan, dat ze zich inschreef als deelnemer.
Hockeyen is echt haar ‘ding’, fietsen echter
niet. Dit betekende alle materialen aanschaffen en veel kilometers maken.
Goed voorbereid op pad
Het beklimmen van deze ‘kale berg’ is geen
simpele opgave. Eerst werden de deelnemers
medisch getest en kregen ze een advies op
maat voor de training en voorbereiding. In
maart 2011 startten ze het trainingsprogramma onder professionele begeleiding van
oud-renner Hennie Kuiper, gericht op conditie, uithoudingsvermogen, spierontwikkeling
en techniek. Er werd zowel binnen als buiten
getraind. Onder andere bij wielervereniging R
& TC Buitenlust. ”Aangezien we hier weinig
kunnen klimmen, betekende dit ook menig
weekend naar Limburg of de Belgische Ardennen om zo´n klim te oefenen. Heel wat kiloo

tjes zijn bij de deelnemers door al dit trainen
verloren gegaan, zo’n 600 kilo.”
De klim
“Met twee bussen gingen we op weg naar de
berg.Veel familie en kennissen kwamen aanmoedigen. Dit geeft je een enorme kick. Alle mensen
moedigen je daar aan en het enthousiasme is zo
groot dat je gewoon blijft fietsen. In de afgelopen
maanden heb je veel getraind en geleerd om je
energie te verdelen. Toch was het enorm spannend om te starten. Een dag voordat we de berg
op gingen hebben we onder begeleiding van
Hennie Kuiper toch even een stukje van de berg
gereden. Gewoon om die spanning kwijt te raken. En op de dag van de beklimming zelf reden
ook diverse wielrenners van Buitenlust mee. Zij
bleven maar aanmoedigen. Geweldig!”
Marjan fietste haar hele rit uit samen met haar
trainingsmaatjes Janneke Goossens, Noor van
der Lande en van R& TC Buitenlust, René van
Dijk. “De laatste zes kilometers waren echt
slopend, dan is die berg zo steil.” Toch bleek
ze haar krachten goed verdeeld te hebben.
“Mijn man en schoonzus moedigden me zo
aan in de auto en langs de route, dan blijf je
ook wel doortrappen. We zijn niet afgestapt.
Maar aan de top… dan krijg je zo’n ontlading.
De tranen vloeiden rijkelijk bij de deelnemers.
Ook omdat velen een dierbare aan kanker
hebben verloren. Het eerste wat ik deed was
mijn moeder bellen met de boodschap: mam,
ik heb het gehaald. Het is een enorme presta-

tie. Ik wist niet dat ik dit in me had, maar deze
ervaring is enorm overweldigend. Daar kan ik
nog jaren van genieten.”
De kale berg
De Mont Ventoux wordt ook wel ‘de kale
berg’ genoemd. Het is een berg die tot de
verbeelding van menig wielrenner spreekt. De
beklimming is een geweldige beproeving. De
top ligt namelijk op 1912 meter hoogte. Het
hoogteverschil met de voet van de berg bedraagt maar liefst 1614 meter.
Het goede doel
De opbrengst wordt besteed aan onder andere coldcaps (kappen die haarverlies tegengaan bij het ondergaan van chemokuren),
comfortabelere stoelen voor patiënten die
langdurig moeten kuren, audiovisuele middelen, bedside terminals (tafeltjes met een
beeldscherm en los toetsenbord, zodat de
patiënt tv kan kijken of internetten gedurende
de chemokuren), infuuspompen, prikkrukken
et cetera. Deze zaken vallen niet onder de
AWBZ en veraangenamen de kankerbehandeling en het verblijf in het ziekenhuis. Juist
in zo’n moeilijke periode hebben patiënten
behoefte aan net dat beetje extra comfort. Inmiddels staat de teller op E250.000,- . Op 7
november wordt in ’t Speelhuis het definitieve
bedrag bekend gemaakt en aan het Elkerliek
Ziekerhuis overhandigd. Meer informatie:
www.helmondvoorhelmond.nl.n
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Nog nooit bij PLUS Hans van Aerle geweest?
PLUS Hans van Aerle staat de komende weken bol van activiteiten.
Dit is het moment om eens een kijkje te nemen bij de mooiste supermarkt
van Mierlo en omgeving.
Groot assortiment vers ambachtelijk vlees
Groot assortiment biologisch en vegetarisch
Groot assortiment unieke streekproducten.
Vers is ook echt vers
Groot assortiment levensmiddelen
Leuke en interessante spaaracties.
Vriendelijke en behulpzame medewerkers
Ruime parkeergelegenheid! Elke dag geopend. Ook op zondag.

PLUS Hans van Aerle
Mierlo Dorpsstraat 168

Ook voor de inwoners van de wijk Brandevoort is PLUS Hans van Aerle
heel gemakkelijk bereikbaar. Even de Geldropseweg over en u bent er al.
Met ruime parkeergelegenheid, prima service en altijd acties, is het goed
boodschappen doen bij PLUS!

Goed bereikbaar, ook voor inwoners van Brandevoort!

HANS VAN AERLE

Het meest winstgevende
spaarsysteem van Nederland!
Hoe spaart u PLUSpunten? PLUS is zuinig op zijn klanten.
Daarom beloont PLUS zijn klanten heel royaal met het meest
winstgevende spaarsysteem van Nederland: PLUSpunten.
Wacht dus niet langer en spaar mee!
Hoe werkt het sparen van PLUSpunten:
• U koopt 1 PLUSpunt (voor 2 cent) bij elke euro aan boodschappen*.
• Met 200 PLUSpunten is uw spaarkaart vol (kosten € 4,-).
• Lever uw volle spaarkaart in en ontvang € 6,- contant.
• Zo plakt - en pakt - u dus snel en gemakkelijk € 2,- winst per spaarkaart.
U kunt uw volle spaarkaart bij elke PLUS Supermarkt inleveren.
De spaarkaart kan alleen worden ingeleverd als deze voorzien is van uw naam en adres.

Fototaartenservice
In elke winkel van PLUS kunt u terecht
voor een uitgebreide keus aan taarten.
U kunt via de website van PLUS, ook een
heerlijke slagroomtaart bestellen met
uw eigen foto. U heeft de keuze uit een
taart voor 15 of 30 personen. Upload
online uw foto en de taart wordt in uw
eigen PLUS Supermarkt afgeleverd!

Ga naar de online
fototaartenservice van PLUS.

12e fles wijn

GRATIS
Bent u een wijnliefhebber en wilt u
graag op de hoogte worden gehouden
van alle PLUS wijnen, abonneer u nu
dan op de gratis digitale nieuwsbrief
‘Flessenpost’ van PLUS.

Ga naar: www.plus.nl

WEKELIJKSE
aanbiedingen
per e-mail!

Wekelijks ontvangt u de PLUS folder in
uw brievenbus.
Ook kunt u de wekelijkse aanbiedingen
via de e-mail ontvangen.

Ga naar www.plus.nl en
schrijf u in en profiteer van al
het voordeel!

Tevens ontvangt u de 12e fles wijn van
de dezelfde soort GRATIS.
U dient de wijn van te voren wel even
te bestellen en reclame wijnen zijn
uitgezonderd.

Mierlo
Dorpsstraat 168
T: 0492-662115
E: aerle-mierlo@plussupermarkt.nl

Openingstijden:
Ma. t/m do. 8.30 - 20.00 uur
Vrijdag
8.00 - 21.00 uur
Zaterdag
8.00 - 20.00 uur
Zondag
16.00 - 20.00 uur

BEZORG
SERVICE

Wij bezorgen uw
boodschappen boven de
35 euro GRATIS* aan huis!
(*)Vraag naar de voorwaarden.

www.plus.nl

Neem bijvoorbeeld de

Compactopleiding
deze bestaat uit:
• 30 Lessen
• CBR toets proefexamen
• CBR praktijkexamen

NU... 
DE JUISTE
WEG NAAR JE
AUTORIJBEWIJS

1880,-

Neem bijvoorbeeld de Compactopleiding,
deze bestaat uit:
• 30 lessen (ook op verkeersoefenterrein)
• CBR toets proefexamen
• CBR praktijkexamen

NU met
NU... € 1675,-ChvogeLgaRantie
pe

Voor nieuwbouw,
verbouwing en
renovatie
Ambachtweg 9, Mierlo
Tel. (0492) 66 33 98

VOCVOC
www.rijles-voc.nl
VOC
Verkeersschool
Oyen 0492-522994
www.rijles-voc.nl
Verkeersscholen,van
0900-AUTOLES
(2886537) www.rijles-voc.nl

VOC van Oyen 0492-522994 www.rijles-voc.nl

www.Houtsmabv.nl

C1000 BROUNS
WEKELIJKSE AANBIEDINGEN,
DUS: WEKELIJKS VERRASSEND!

EN
P
O
G
A
r
E ZOND

ELK

.00 uu

19
16.00 -

SPAARPAS
AARPAS
SPAARP

HOUTSNIPPERS OVMH
Bij
ons kunt
u sparen voor
Houtsnippers!

MAAR... OOK BIJ ONS
DOOR HET JAAR HEEN:

DIVERSE SPAARACTIES!
TEVENS: GROOT GRATIS PARKEERTERREIN, EIGEN GROTE VERSSLAGERIJ
C1000 BROUNS EN ZIJN TEAM:
BETROKKEN BIJ PLAATSELIJKE
EVENEMENTEN EN VERENIGINGEN
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BROUNS
C1000
BROUNS
Janssen &
Fritsenplein 11
Helmond
(Mierlo-Hout)
Tel. 0492-588080

Brandevoort bestaat al weer tal van jaren en veel
wijkbewoners hebben hier hun droomplek gevonden.Waarom juist Brandevoort, waarom deze woning en waarom deze straat? Medebewoners geven een inkijkje in hun woning, hun keuzes en hun
leven in Brandevoort. Herken je je in hun verhaal
of juist niet? Wat zou er in de wijk nodig verbeterd
of aangepakt moeten worden?
Oproep
De redactie is voor deze rubriek al in tal van
huizen gastvrij ontvangen. Bewoners die meewerkten aan deze rubriek kregen vele leuke
reacties van buren, kennissen, familieleden en
soms gewoon bij de buurtsuper... Want wie
wil er na een wijkwandeling of -fietstocht nu
niet weten hoe dat huis er van binnen uitziet? Bijvoorbeeld om zelf ideeën op te doen.
Wij zijn voortdurend op zoek naar wijkbewoners voor deze rubriek! Meld u aan via
www.brandevoortercourant.nl.
Deze maand: laan door de
veste 123
De Laan door de Veste, één van die mooie
lange straten in onze wijk. Daar zijn we deze
maand op bezoek. In één van de appartementen, nummer 123, wonen sinds drie jaar
Marjan (63 jaar) en Marcel (66 jaar) van Bree.
Beide zijn geboren en getogen in Helmond,
hebben jaren gewoond in Zwanenbeemd en
Dierdonk om uiteindelijk dit appartement te
betrekken. Marcel is bouwkundige en heeft,
voordat ze in dit appartement trokken, eerst
nog flink verbouwd. Zo is dit koophuis geheel
naar hun zin geworden.
Als je het gebouw betreedt via het trappenhuis en je met de lift/trap op de tweede etage
bent gekomen, dan word je weer naar buiten
gestuurd. Je twijfelt even,maar aan de achterzijde is de galerij waaraan de appartementen
liggen.Voordat je bij de mooie voordeur komt,
betreed je eerst het gezellige grote terras (75
m2), waardoor Marjan en Marcel heel vrij zitten. Beide geven ook aan dat ze deze woning
hebben gekozen mede vanwege dit grote terras. “We kwamen van een groot huis en alleen
een balkon zagen we niet zitten.”
Naast een hal, hebben Marjan en Marcel een
grote woon-/eetkamer met aangrenzend de
keuken. De halfopen keuken is een compromis
geworden. Ze hebben de gewenste afschei-

een kijkje thuis in

brandevoort
patricia teuns
foto: patricia teuns

dingsmuur van Marcel geplaatst met op ooghoogte een rechthoekige opening, wat Marjan
graag wilde. “Zo kun je vanuit de keuken toch
gezellig meepraten met de personen in de
eethoek.” Want koken, dat doet Marjan graag.
Vanuit de eethoek heb je vrij uitzicht en kun je
de bouwwerkzaamheden van een ander blok
volgen. Alles is in deze woning gelijkvloers.
Aan de andere kant van de hal vind je nog
een grote badkamer, grote slaapkamer,berg-/
wasruimte en een logeerkamer geheel omgetoverd tot atelier voor Marjan. De woning is
heel stijlvol en modern ingericht, en ook de
schilderijen van Marjan geven een gezellige
sfeer. Ze heeft nog het nodige werk in diverse
stijlen staan. Genoeg om een expositieruimte
te vullen.
“We hebben het hier goed naar ons zin. We
hebben heel gezellige buren/medebewoners.
Alle voorzieningen zijn binnen handbereik en
als je naar buiten kijkt of gaat, dan is er altijd
wel iets te doen. De wijk heeft een rijk verenigingsleven. Wij gaan sinds kort naar bridgeles
in ‘t BrandPunt . Ik wandel iedere week met
een stel vriendinnen in de omgeving. Daarnaast heb ik eenmaal per week schilderles.”
Marcel is een fervent golfer en slaat bijna geen
herendag over. Daarnaast is Marcel voorzitter
van de Vereniging van Eigenaren van het Palladium. “Ook wij gaan als blok meehelpen aan
de sfeer in de wijk. Binnenkort wordt maar
liefst ongeveer 500 meter lampjes aan het gebouw opgehangen.”
Marcel en Marjan zijn echte levensgenieters.
Zij nodigen graag familie en vrienden uit voor
een etentje bij hun thuis. Al jaren gaan ze ook
naar Italië.Vanwege de sfeer, cultuur, omgeving
en het heerlijke eten. Of ze nog iets missen
in de wijk? “Wellicht een aantal verswinkels,
een leuke cadeauwinkel en een fitnessruimte.

Verder is het hier heel goed toeven, wij gaan
hier niet meer weg.”
Marcel en Marjan, dank je wel voor dit gezellige kijkje thuis. n
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Kin

rschoenen
de

motor

auto

theorie
aanhangwagen

Theoriespoedcursus
voor auto en bromfiets
Anti-slip training Examengarantie
Piuslaan 28, Eindhoven
Kollershoeve 11, Helmond
Tel: 040-2119942 / 0492-666266

www.rijschoolwildenberg.nl

Verstand van
Brandevoort
Gevoel voor mensen

Van ontwerp
tot realisatie

• advies en ontwerp
• aanleg en onderhoud

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Bollenhoeve 9 | 5708 VZ Helmond | T 0492 - 66 73 76 | M 06 - 19 70 26 68

w w w . l a p a g o n d a t u i n e n . n l
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Kromme Steenweg 7 5707 CA Helmond T 0492-55 99 88
E info@andre-relou.nl I www.andre-relou.nl

het nieuwe carnavalsseizoen
staat voor de deur
Het is bijna de elfde van de elfde, dus het carnavalsseizoen gaat beginnen! In de zomer hebben we het een beetje rustig aan gedaan, met
een spetterend Zonnebrandfestival als feestelijk hoogtepunt. Het weer zat niet echt mee,
maar de feestvreugde was er op de zaterdagavond niet minder om. Wij zijn in ieder geval
weer opgeladen voor carnaval 2012!
Dansgarde staat te popelen
In april zijn De Brandeliers begonnen met een
dansgarde. De groep bestaat uit negen enthousiaste meiden tussen de negen en twaalf
jaar, die staan te popelen om te laten zien wat
ze allemaal kunnen. Iedere week wordt er
hard getraind aan de dans. Nu de pakjes zijn
gepast is het nog spannender tot het eerste
optreden. In november zijn de meiden he-

lemaal klaar om op hun eerste optreden te
stralen.
Leutfestijn is de aftrap
Op zaterdag 19 november trappen we het
seizoen af met het Leutfestijn. Dan wordt ook
onze Twidde Prins bekend gemaakt. Tot die tijd
kun je zijn identiteit proberen te roaien via de
website van de Brandeliers.We geven 11 hints
in oktober en november, houd dus ook daarvoor onze website in de gaten. De hints van
deze week vind je alleen in de BC.
Onze volle agenda
Op de agenda staan zoals altijd drie Zwetsavonden, het Brandeliers- en Sluitingsbal en de
kindermiddagen in ’t BrandPunt. Dit jaar zijn
er - wegens de grote belangstelling van vorig

jaar - zelfs twee seniorenmiddagen. Helemaal
nieuw is de Tieneravond op vrijdag 17 februari, met een DJ die de laatste hits draait. Omdat
onze gasten dan tussen de twaalf en zestien
jaar zijn, wordt er geen alcohol geschonken.
De voorverkoop van de kaartjes start in december, de exacte data volgen nog. Voor donateurs van De Brandeliers is er een speciale
voorverkoopavond. Kijk voor alle data van alle
evenementen georganiseerd door de Stichting
Brandevoort in Actie en De Brandeliers in de
Activiteitenkalender achter in dit blad.
We zien je graag!
De Brandeliers (www.brandeliers.com)
Stichting Brandevoort in Actie
(www.brandevoortinactie.nl) n
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EINDELIJK.
Inmiddels is bijna heel Helmond aangesloten op glasvezel, het razendsnelle en stabiele netwerk van de
toekomst. Glasvezel staat open voor alle serviceproviders van glasvezeldiensten, zoals radio/tv, internet en
telefonie. Vrije concurrentie dus, en dat leidt tot scherpe prijzen en aantrekkelijke aanbiedingen. Glasvezel
in Helmond is aangelegd onder de naam OnsBrabantNet. Voortaan gaat de aanleg en het beheer van het
netwerk verder onder onze nieuwe naam Reggefiber. OnsBrabantNet blijft één van de serviceproviders die u
glasvezeldiensten in Helmond kan leveren. Wilt u meer weten over Reggefiber of wilt u de serviceproviders
in uw gemeente met elkaar vergelijken, kijk dan op www.eindelijkglasvezel.nl/helmond.

Kies
zelf uw
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glasvezel
serviceprovider.

chris vogels kampioen
frits van der linden
foto: crt
U kende Chris Vogels wellicht al van de slagerij
die hij al jaren runt in het Kernkwartier in Nuenen. Of anders van de Brandevoorter evenementen welke hij elk jaar weer een warm hart
toedraagt door ze te sponsoren op wat voor
manier dan ook, of anders gewoon als bewoner van onze prachtige wijk. Maar wist u ook
dat deze zelfde Chris Vogels 1 oktober Nederlands kampioen is geworden? Onze Chris
is namelijk ook een enorme snelheidsduivel
op twee wielen. Na jaren van recreatief motorrijden heeft hij zich toegelegd op het racen
op gesloten circuits. Het rijden op de openbare weg werd te gevaarlijk en na een zwaar
ongeluk van een goede vriend besloot hij niet
meer actief op de motor aan het verkeer deel
te nemen. Het racen begon op amateurniveau
en al gauw had hij de smaak te pakken. Chris
viel ook op door zijn strakke stijl en daarbij
behorende resultaten. Na enkele jaren voor
de lol op circuits rijden, werd dan eindelijk de
knoop doorgehakt.
Chris begint in 2011 met het rijden van officiële wedstrijden in de CRT-C Cup. Dit is zeg
maar de opstapklasse van motorracen op nationaal niveau. Chris heeft het juiste materiaal
tot zijn beschikking, een Honda CBR600RR,

die door de firma Ten Kate is geoptimaliseerd
in vering en remmen. Het raceseizoen kan beginnen. Hij neemt plaats in het Power-racing
Team waarin ook René van Eyk en zijn broer
Rudy uitkomen. Er worden totaal negen wedstrijden gereden op circuits in Assen en Ochersleben in Duitsland. De eerste wedstrijd, op
9 april, is op het TT-circuit in Assen; voor Chris
geen onbekend terrein. De kwalificatie loopt
voorspoedig en hij pakt in zijn eerste race
meteen pole position (de eerste startplaats).
Een mooi begin voor de race… De start volgt
en Chris zal meteen als eerste de Haarbocht
insturen en de leiding niet meer uit handen
geven. Hij wint met grote overmacht zijn eerste race van het seizoen en is volgens insiders
meteen kanshebber voor de titel! Maar ja, het
seizoen is nog maar net begonnen.
Zijn tweede race pakt hij weer de pole maar
kan hij door een verkeerde bandenkeus niet
verder komen dan een tweede plek. Uiteraard
een prima prestatie waarmee hij zijn koppositie in het klassement versterkt. Op een
zeer nat circuit van Ochersleben wint Chris
allebei de races met grote overmacht en hij
lijkt eigenlijk al de gedoodverfde kampioen.
Race vijf en zes moet hij zelfs laten schieten,

maar hij geeft zijn koppositie niet af. En na
een eerste plek op de voorlaatste racedag
van het seizoen is het duidelijk: dit kan niet
meer fout gaan! Chris start 1 oktober, de allerlaatste racedag, twee keer van de tweede
startplek en weet deze positie ook te behouden tot het einde van de races en wordt met
grote overmacht kampioen in de klasse tot
600cc! Een leuke bijkomstigheid is dat teammaat Rudy van Eyk ook kampioen wordt in
de klasse tot 1000cc en de derde teamgenoot
René van Eyk vierde wordt in diezelfde klasse. ’s Avonds is het kampioenschap tot in de
kleine uurtjes gevierd; met dank aan één van
de sponsoren. Volgend jaar wordt waarschijnlijk de overstap gemaakt naar de Supercup en
wordt de tegenstand zeker groter, alhoewel
het talent van Chris van een dusdanig niveau
is dat hij ook in die klasse al aardig voorin
mee kan rijden. We gaan het allemaal weer
zien volgend jaar. U kunt de verrichtingen van
Chris maar ook van Rudy en René volgen op
www.power-racing.nl.
Chris’ kampioenschap is mede behaald door
sponsoring van: Keurslagerij Chris & Hanneke
Vogels, Van Eyk Hypotheken Helmond, Van EykSlaats Helmond en MotorZekerPakket. n

num m er 8 • okt ober 2011

41

Een perfecte start
voor een zorgeloze kraamtijd

Aanbevolen door 98% van onze cliënten!
Kijk op www.zorgboog.nl of bel 0492 - 348 631
Onze kraamzorg is WHO/UNICEF
en HKZ gecertificeerd.

1 GRATIS* diner ter waarde van € 35,95
Deze bon is heel de maand november geldig, op di-woe-do-vrij en zondag.
Bij inlevering van deze waarde bon ontvangt u het tweede diner GRATIS.
Hieronder ziet u het menu wat wij serveren voor deze bon:
Runder carpaccio Of Proeverij van 3 voorgerechtjes van de Chef Of Wildbouillon met bospaddestoelen.
Langzaam gegaarde sucade Of Stropers potje wildstoofpotje met bijpassen garnituur Of Zeewolffilet in
een jasje van verse kruiden en kerrie.
Tarta tatin Huisgemaakt appeltaartje met gebonden caramelsaus en vanille-ijs Of Gekarameliseerde
tagiatelle van flensjes In kaneelsuiker en tia maria room Of Koffie of thee met zoetigheden.

* Om deze bon te verzilveren moet u 1 betalende gast meenemen die uit hetzelfde menu een
keuze maakt. Deze bon is niet in te wisselen tegen contanten, druk of zetfouten voorbehouden,
niet geldig in combinatie met andere actie’s.
Agenda : 11 november Franse Avond bij kaarslicht, 5 0f 6 gangen amuse diner € 34,50 p.p.
4 december Heerlijk avondje van Sinterklaas, 3 gangen verrassingsmenu € 25,50 p.p.

Bistro Ter Plaetse

de Plaetse 1

5708ZK HELMOND

T:0492-661568

www.terplaetse.nl

EEn vErtrouwd adrEs
voor hEt plaatsEn
of lEvErEn van
complEtE badkamErs
En
tEgElvloErEn
Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

Restaurant
Restaurant
3-gangen keuzemenu e 25,50
4-gangen keuzemenu e 28,00
met
2 zalen
met 2 zalen
All in arrangement: keuzemenu inclusief dranken naar
voor
alen/ofuw
voor
uwafsluikeuze,
huiswijnen
bier en/of al
frisdranken
tend met koffie/thee chocolaterie, exclusief gedistilleerd
feesten feesten
paviljoendewarande.com
All in 3-gangen keuzemenu
e 37,50 paviljoendewarande.com
enin partijen.
partijen.
De mooiste
horeca lokatie
De mooiste
van Helmond,
horeca lokatie
Paviljoen
van Helmond,
de Warande
Paviljoen de Warande
All
4-gangenen
keuzemenu
e 39,50
De mooiste horeca lokatie van Helmond, Paviljoen de Warande

Geopend
van dinsdag
dinsdag
t/m
zondag.
3-Gangen
keuzemenu’s,
menu
Geopend van dinsdag
t/m zondag.
3-Gangen
Geopend
van
t/m keuze
zondagmenu
3-gangen keuze
€
29,50,
€
29,50,
uitgebreid
met
een
uitgebreid
specialiteiten
met
kaart
een
specialiteiten
en
dagelijks
kaart
en
uitgebreid met een specialiteitenkaart en dagelijks een dagelijks
uitge0492 - 507507
tel. 0492-507507
tel.
0492-507507
een
à €harte
19,75.
een
uitgebreide
high
teauitgebreide
àhigh
€ 19,75.
€ 3,00.
breide
tea. Uhigh
bentteavan
welkom vanaf 11.00
uur
www.restaurantdesteenoven.nl
U bent van harte welkom
U bent
vanaf
vanis harte
11.00
welkom
uurdag
/ 0492-536361
vanaf
11.00
uur /- 0492-536361
restaurantdesteenoven.nl
restaurantdesteenoven.nl
De
keuken
de
gehele
geopend
/ 0492
536361
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€ 3,00

wegwerkzaamheden
kiki krabbedam, ilse hommering

A270, Brandevoortse Dreef en aanleg twee spoortunnels
Van maandag 12 september tot vrijdag 14 oktober waren er werkzaamheden aan de A270.
Op de betonplaten is asfalt aangebracht. Daarnaast waren er werkzaamheden aan de spoortunnel aan de Brandevoortse Dreef. Op deze
plek is onderhoud gepleegd aan de voegen. De
werkzaamheden hadden grote gevolgen voor
de bereikbaarheid van Brandevoort en het bedrijventerrein Schooten.
Planning
Toch is deze planning niet zomaar tot stand
gekomen. Door deze werkzaamheden op
hetzelfde tijdstip uit te voeren, was volgens
de gemeente Helmond de overlast voor het
verkeer minder. Eerst de tunnelaanleg en de
aansluiting op de Neervoortse Dreef was in

de ogen van veel Brandevoorters logischer
geweest, maar de gemeente heeft subsidies
gekregen van de provincie en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) die voor
een bepaalde tijd geïnvesteerd moesten zijn.
De gemeente heeft zich goed voorbereid en
de hulpdiensten in de regio ingelicht over de
bereikbaarheid van de wijk. Deze hulpdiensten kunnen in geval van nood door de berm
te rijden, of kunnen de paaltjes bij de uitwegen van Brandevoort openen om een andere
route te nemen.
Spoortunnels
Tevens is er begonnen met de aanleg van twee
spoortunnels in onze wijk. Er is voor twee
tunnels gekozen, omdat de jeugd hierdoor
veiliger naar school kan en er een rechte
verbinding is met onder andere het Carolus

Borromeus College en de basisschool. Door
een goede fietsverbinding aan te leggen, wordt
het autoverkeer in de wijk wellicht minder.
Door de fietstunnel en goede bereikbaarheid
van verschillende delen van de wijk, hoopt
de gemeente dat Brandevoort één geheel zal
vormen. Voor de tunnels heeft de gemeente
subsidies gekregen, waardoor we over twee
tunnels kunnen beschikken. Op 19 en 20 november worden de tunnelbakken ingeschoven en wordt u door ProRail uitgenodigd te
komen kijken. Er worden tribunes neergezet
voor belangstellenden. Helaas is gedurende
het weekend dientengevolge geen treinverkeer mogelijk. Nadat de tunnelbakken onder
de rails zijn geschoven kan er gewerkt worden aan het uitgraven van de tunnel en kunnen
we medio 2013 gebruik gaan maken van de
nieuwe weg. n

workshop
rabo internetbankieren
De nieuwe data zijn bekend
Rabobank Helmond organiseert in samenwerking met SeniorWeb de workshop Rabo
Internetbankieren. De cursus is gratis voor
alle klanten van Rabobank Helmond.
Altijd een workshop in de buurt
De workshop Rabo Internetbankieren
wordt dit najaar ook gegeven in Brandevoort: MFC ’t BrandPunt, donderdag 3 november, van 14.00 tot 16.30 uur en vrij-

dag 11 november van 19.30 tot 22.00 uur.
Voor én door senioren
Het bijzondere aan de cursussen is dat
deze voor én door senioren worden
gegeven. Oudere vrijwilligers, die over een
goede kennis van de computer beschikken, laten u kennismaken met de mogelijkheden die
Rabo Internetbankieren u biedt.
U kunt de cursus Rabo Internetbankieren
volgen, zonder enige kosten en met toeganke-

lijk lesmateriaal. Het is echter wel van belang
dat u beschikt over de basiskennis Windows.
Na afloop bent u in staat uw betalingsverkeer
zelf te regelen via de computer.
Gratis voor Rabo klanten
De cursus is gratis voor alle klanten van Rabobank Helmond. Er is per workshop een beperkt aantal deelnemers. Het is dus van belang
dat u zich tijdig aanmeldt. Aanmelden kan via
www.rabobank.nl/helmond. n
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Kom en Fonkel bij De Zorgboog!

Ben jij verzorgende (IG)?
Ga jij na een dag werken het liefst met een gevoel van voldoening naar huis? Met het gevoel dat
je wordt gewaardeerd? Geef je graag een gezicht aan zorg en wil je meewerken aan het verder
professionaliseren van zorg binnen onze organisatie? Kom dan fonkelen bij De Zorgboog.
Neem vrijblijvend contact op met De Zorgboog om de mogelijkheden te bespreken of bijvoorbeeld een dagje mee
te lopen. Je kunt bellen of mailen met het personeelspunt werving & selectie telefoonnummer (0492) 348 404 of e-mail
personeelspunt@zorgboog.nl. Wil je direct solliciteren of meer weten over De Zorgboog, neem dan een kijkje op www.zorgboog.nl

Acquisitie naar aanleiding
van deze advertentie wordt
niet op prijs gesteld

g

Eigentijdse collecties gordijnen, vitrages, meubelstoffen
en vloerbedekking. Kom kijken in onze sfeervolle en
overzichtelijke showroom!

U wilt graag sfeerideeën opdoen...
U stelt persoonlijk advies en aandacht op prijs...
U stelt maatwerk en service als voorwaarde...

Braaksestraat 1, Helmond (Zijstraat Bakelsedijk, afslag Boszicht)
Telefoon: (0492) 52 94 04, Fax (0492) 54 67 14
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ik speel liever binnen
daar zitten de stopcontacten
niek engbers
Het is ongekend, deze Indian summer. Op
het moment van schrijven van dit artikel is
het eind september en is het mooier weer
dan het de gehele zomervakantie is geweest.
Dit weer zou dé aanleiding moeten zijn om
heerlijk buiten bezig te zijn. Maar de landelijke trend laat echter zien dat veel mensen
en kinderen vaker binnen blijven. Veel kinderen kruipen zelfs met dit mooie weer steeds
vaker achter de computer of televisie. Is dit
wel zo wenselijk? Diverse kaderleden van
Scouting Brandevoort zijn al enige tijd geïnspireerd door het boek van de Amerikaanse
wetenschapjournalist Richard Louv, omdat hij
in zijn boek Het laatste kind in het bos naar hun
mening treffend verwoordt waarom kinderen
meer buiten zouden moeten gaan spelen.
Richard Louv heeft zich tien jaar bezig gehouden met het onderzoek Kinderen en de
natuur. Louv schrijft dat de huidige generatie
kinderen nog nauwelijks directe ervaringen
heeft met de natuur. Dat wordt ondermeer
veroorzaakt door de uitbreiding van steden,

waar geen niemandslandjes meer zijn. Daarnaast zijn veel ouders de natuur gaan zien als
een gevaarlijke plaats waar mogelijk vreemden rondzwerven die hun kind kwaad kunnen
doen. In het onderwijs is er steeds minder
aandacht voor praktisch natuuronderwijs. Hij
stelt ten slotte dat ouders zelf vaak een dusdanig druk leven hebben dat er ze nauwelijks
aan toekomen om met hun kinderen naar buiten te gaan.
Al deze factoren dragen ertoe bij dat kinderen verschijnselen vertonen die Louv het
‘natuurtekortsyndroom’ noemt. Zo meent
hij dat de toename van het aantal jongeren
met ADHD en met overgewicht hiermee te
maken heeft. Het gebrek aan contact met de
natuur heeft ook nadelige consequenties voor
hun creativiteit en nieuwsgierigheid. Ze hebben nauwelijks kennis van de lokale flora en
fauna, er is sprake van minder respect voor de
natuur en ze hebben minder het gevoel deel
uit te maken van een groter geheel.
Gelukkig is er ook iets te doen aan dit na-

tuurtekortsyndroom. De remedie is kinderen
opnieuw voor de natuur te interesseren en
mee naar buiten te nemen. Wetenschappelijk
onderzoek laat zien dat kinderen veel baat
hebben bij het opdoen van concrete natuurervaringen: gevoelens van angst en depressie
worden getemperd, hun besef van eigenwaarde wordt versterkt, hun nieuwsgierigheid en
hun creativiteit nemen toe, en hun gevoel van
verbondenheid met de natuur en de naaste
omgeving wordt versterkt.
Volgens het kader van Scouting Brandevoort
komt de visie van Louv ook terug in de visie
van scouting. Scouting Brandevoort profileert
zichzelf als een scoutinggroep waar natuur en
milieu een centrale plaats hebben en hecht
veel waarde aan natuurcontact, spelen in bossen en velden. Ontdekken, verkennen en je
eigen grenzen opzoeken met oog en respect
voor de omgeving om ons heen. Scouting
Brandevoort baseert de activiteiten op deze
gedachte en dat is elke week te zien in het
spel en dat zij de kinderen aanbieden. n

wie wordt de brandevoorter 2011
Kent u een persoon of groepering, die zich
zo verdienstelijk heeft gemaakt voor de opbouw van het sociale leven in onze prach-

tige wijk, dat u diegene uit wilt laten roepen tot Brandevoorter 2011, laat het ons
dan weten. Dat kan tot 14 november via de

website www.brandevoorter.nl of via het
formulier dat verkrijgbaar is aan de bar in
‘t BrandPunt. n
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ma
di - vr
za

13.00 - 18.00 (postkantoor tot 17.30)
9.00 - 18.00 (postkantoor tot 17.30)
9.00 - 17.00 (postkantoor tot 12.30)

dagbladen postzegels wenskaarten boeken top 10 kantoorartikelen
tijdschriften

Openingstijden Primera Brandevoort

Agenda’s & kalenders rookwaren cadeaukaarten tickets loterijen stomerij beltegoed

...even naar Primera
* Gedurende de maand oktober. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

De Plaetse 69 HELMOND T 0492 43 05 20

Warmte in de winter
met een splitmodel warmtepomp

Werken dicht bij huis? Dat kan!
VRAAG NAAR ONZE
HARTVERWARMENDE
PRIJZEN

www.airco-helmond.nl

• 30-60% beter rendement dan
een HR gas ketel
• Ideaal voor verwarming
• Energieklasse A
• Nagenoeg geruisloze binnenunit
• Geschikt voor zowel koelen als
verwarmen
• Compleet geïnstalleerd
• 5 jaar fabrieksgarantie

Duizeldonksestraat 24
5705 CA Helmond
Tel. +31 (0)492 555 222
info@vekah.nl
www.vekah.nl
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Bedrijvencentrum
De Pinckart in Nuenen

Bedrijvencentrum
Carré in Helmond

Bedrijventerrein Berkenbosch

Bedrijventerrein Groot Schooten

Meer dan huisvesting
• receptie met telefoon-, post- en secretariaatsservice
• direct gebruiksklaar
• bedrijfskundig advies
• flexibele huurvoorwaarden
• ondernemersnetwerk
• doorgroeimogelijkheden
• voldoende gratis parkeergelegenheid

www.meerdanhuisvesting.nl

andre caljé

een duizendpoot op het gebied van bouwadviezen
marga dobma
foto: ugur ozdemir

André Caljé is geboren op 20 mei 1970 in
Eindhoven. Het gezin Caljé bestaat uit vader,
moeder en twee kinderen, André en zijn jongere zus Marga. Vader was ambtenaar personeelszaken bij de gemeente Eindhoven en zijn
moeder zorgde voor het gezin.
Op de leeftijd van anderhalf jaar verhuist
het gezin naar Nuenen, waar André naar de
basisschool gaat. In 1982 gaat hij naar de lts,
richting bouwkunde in Stiphout, omdat André voorkeur heeft voor een kleinschalige
school, die hij hier vindt.
In zijn vrije tijd zit hij altijd in de schuur te
knutselen. Een hobby, die in zijn geval waarschijnlijk op erfelijkheid berust, want zijn
beide opa’s waren ook zeer bedreven met
de handen. André is vanaf zijn vroege jeugd
al bezig met een ‘eigen bedrijf’ geïnspireerd
door ook weer zijn grootouders.
Na het behalen van het diploma lts gaat hij
naar het St. Janscollege in Maaseik (België).
Hij komt hier terecht door een bevriende relatie van zijn ouders. Deze opleiding is meer
beroepsmatig gericht en onderscheidt zich
van de Nederlandse scholen door de betere
kwaliteit van het onderwijs. Deze opleiding
is eigenlijk een ‘natuurlijke’ voortzetting van
de lts, want de leerstof ligt eveneens op het
gebied van bouwkunde. Na de vier (basis-)
jaren en een extra uitbreidingsjaar rondt
André deze opleiding ook met succes af. Na
het behalen van het diploma gaat hij in eerste
instantie als (hoofd-) uitvoerder in de bouw
werken.
In 1997 komt André bij de hockeyclub Helmond Hanneke Drouen tegen. Na een half
jaartje vriendschappelijke contacten, slaat de
vonk over en na ongeveer een half jaar gaan
ze in 1998 samenwonen in de Cortenbachstraat in Helmond. In 1999 kopen ze samen
een huis in de Van Someren-Downerlaan
in Helmond. Hier wordt hun eerste kindje,
zoon Joost, geboren in 2003 en daarna in
2005 volgt hun dochter Anne.
Zijn echtgenote, Hanneke, werkt nog steeds
als parttime leerkracht aan een basisschool.
Vanuit de bouwsector komt André terecht
in de woningsector en gaat, in eerste instantie op interimbasis, bij Brabant Wonen
in Den Bosch werken. Als interim-manager
VvE-beheer doet hij veel ervaring op in deze
vakrichting. Na zeven maanden wordt hij gevraagd bij Woningstichting Hertog Hendrik
van Lotharingen in Eindhoven om de afdeling
projecten te ondersteunen. Daar groeit hij
van medewerker projectondersteuning door
tot projectleider/projectmanager.
Het bevalt hem goed, maar zijn oude droom,
een eigen bedrijf, blijft knagen en eind 2006
start hij zijn eigen onderneming: Caljé
Vastgoed en Beheer-Service, te vinden op
www.caljevastgoed.nl. Dit is een bouwad-

viesbureau ter ondersteuning van de bouwsector/bouw en vastgoedsector, waar een
aantal zaken aan de orde kunnen komen
zoals: adviseren van onderhoudsbegrotingen,
begeleiding groot- en klein onderhoud, interim-management (structuur aanbrengen), en
VvE-management. André is op dit moment
druk doende dit laatste onderwerp beter
op de kaart te zetten, respectievelijk uit te
breiden. Verder is André’s bedrijf bedreven
op het gebied van energiereductie-projecten,
waarvan energiezuinige verlichting een van
de belangrijkste factoren is, te vinden op:
www.caljeprolighting.com.
Omdat Hanneke afkomstig is uit Mierlo-Hout
en ze ook in Helmond gewoond hebben, zijn
ze vanaf het begin van de bouw van Brandevoort op de hoogte van de vorderingen van
de wijk. Omdat ze hier ook graag willen gaan

wonen, krijgen ze de gelegenheid in eigen beheer een huis te bouwen aan de straat Oud
Brandevoort. Na oplevering trekken ze hier
in 2007 in. Op 17 juni 2008 wordt hier ook
hun jongste zoon Daan geboren.
Het bevalt het hele gezin uitstekend in
Brandevoort. Ze vinden het een leuke wijk,
kindvriendelijk en gelukkig wordt er nu wat
minder hard gereden in de straat. Ze wonen
dicht bij allerlei voorzieningen, zodat Brandevoort steeds meer een echt zelfstandige wijk
gaat worden. Wel vindt de familie, dat de wijk
nog wel wat groener zou mogen worden, dat
wil zeggen: meer beplanting dan bomen en
gras alleen.
Namens de redactie van de BC wensen wij
André en Hanneke Caljé en hun drie kinderen alle goeds voor de toekomst en veel zakelijk succes! n
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Coppelmans, altijd scherp geprijsd!
Aanbiedingen geldig t/m 26 oktober 2011 of zolang de voorraad strekt.

Bergthee

Bergthee of Gaultheria
zit vol rode bessen en is
winterhard. Grote maat
(in 13cm-pot).

2.95

1.

69

Helmond, Akkerweg 70. www.coppelmans.nl
AnneClairePetit

Belle Beau

Colorique
Cotton Baby

Dromelot
Dynamic Comfort

Gant home
GeK design
*

Yellow

Klippan

Koeka

* in rekening gebrachte verzendkosten worden
bij uw bestelling contant terug betaald

Opsetims
Pep&Juul

PIP

Room Seven

StorkSak

Taftan
Tjoelup

Tureluur Kids
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brandevoort jaagt op de weerwolf
marc dekkers
foto: jeanine lemmen
Het is bijna zover. Zaterdag 29 oktober wordt
Halloween Brandevoort georganiseerd. Brandevoort wordt omgetoverd in halloweenstijl
en er is veel te beleven. Met een Griezel Hour,
echte wolven, versierde huizen en straten,
lampionoptocht, House of Horror, leuke prijzen zijn te winnen en nog veel meer. Laat je
verrassen, doe mee en ga op ‘Jacht naar de
weerwolf’.
Aai echte wolven
Heb je zin om te griezelen en op jacht te gaan
naar de weerwolf? Kom dan van 17.30 tot
18.30 uur naar Griezel Hour en bereid je voor
op de spannende lampionoptocht. Maar pas
op. Je kunt oog in oog staan met echte wolven.
Durf jij ze te aaien of ermee op de foto?
Zoek de wolven
Om 18.30 uur begint de lampionoptocht en
gaan we in groepen van start. Vele huizen en
straten zijn versierd in halloweenstijl. Dit keer
geen saaie, suffe, schichtige, slome spoken,
maar sluipende swingende samenzwerende,
schattige spoken… In de straten hebben zich
ook wolven verstopt die jij kunt zoeken. Heb
je het juiste aantal, dan maak je kans op een
leuke prijs. Bij terugkomst op de Brandevoortse Hoeve kun je invullen hoeveel wol-

ven je hebt geteld. Hoeveel kun jij er vinden?
Prijsuitreiking
Tijdens de lampionoptocht zijn vele prijzen te
winnen. Naast het tellen van het juiste aantal
wolven, winnen het leukst verklede meisje,
jongen en volwassene een prijs en ook het
mooist versierde huis of straat. Haal alles uit
de donkere kast en laat u zelf en anderen verrassen.
House of Horror
De lampionoptocht eindigt met de afterparty
en een prijsuitreiking op de Brandevoortse
Hoeve, waar een compleet House of Horror is
gemaakt. Heb je nog niet genoeg gegriezeld
dan mag je dit niet missen. Het House of Horror is voor de echte horrorliefhebber met een
tocht door donkere ruimtes, met spooky geluiden en met enge schimmen die je de stuipen
op het lijf jagen. Het is niet voor de kleintjes
onder ons en eenmaal in het House of Horror
is er geen weg meer terug. Wie durft?
Meer informatie vind je op halloween.brandevoort.org. Je kunt ons ook volgen op Twitter:
@HLLWBrandevoort.
Tot 29 oktober bij Halloween Brandevoort n

brandjes
80% van de vrouwen heeft last van overgangsklachten. De overgang is geen ziekte,
maar u kunt zich er wel ziek door voelen, terwijl dit niet nodig is. Wilt u advies hoe u hier
het beste mee om kunt gaan, neem dan contact op met Carola Tops, verpleegkundig overgangsconsulente, telefoon: 040 261 91 21.
Voor iedereen die zin heeft en kennis wil maken met basketballen en lekker in teamverband wil sporten: gaan we vanaf 4 november op vrijdagavond om 20.00 uur starten
met een recreantenteam. Niveau van
beginnend tot gevorderd. Er zal 1 uur gesport
worden; waarschijnlijk een half uur oefeningen en een half uur partijtje. We gaan geen
wedstrijden spelen. Wegens ruimtegebrek
in Brandevoort gaat dit alles plaatsvinden in
de gymzaal bij ‘t Baken in Mierlo-Hout. Info:
info@blackshots.nl.
Bij INESSENSA zit sinds kort een diëtiste/
lifestyle coach. Er is nog plek voor andere
aanverwante beroepen als: pedicure, coach,
mediator, loopbaanbegeleider, alternatieve

geneeswijze, haptonoom, specifieke massage therapieën. Ben je op zoek naar een
ruimte om je passie uit te oefenen en het
sluit aan bij ons; info@inessenssa.nl of
0492 - 66 77 18.
Het gastouderbureau van Spring is dringend
op zoek naar (flexibele) gastouders
in Brandevoort met minimaal diploma HW
niveau 2 voor de opvang van: een baby (vanaf
april 2012) voor ma/di en do hele dag; een
schoolgaande (Vendelier) jongen (4 jaar) voor
ma, di, do naschool van 14.30 tot 17.30 uur.
Spring biedt gastouders begeleiding en cursussen. Voor informatie kunt u bellen met:
088 208 820 2.
Dames recreanten DKJO Mierlo zoeken
nog enthousiaste teamleden met volleybalervaring. We trainen wekelijks op maandagavond en we spelen een zestiental wedstrijden per seizoen. Thuis op maandagavond
en uit op maandag-, dinsdag-, woensdag- of
donderdagavond.

Een open, realistische, van origine actieve en
sportieve vrouw (vijftig jaar) wil na een
infarct graag de draad weer oppakken. Door haar letsel mist ze een sociaal
netwerk: werk en hobby’s. Ze voelt zich niet
meer prettig in een groep. Fysiek kan ze weer
heel wat aan! Wilt u haar een middag per
week vergezellen: samen nordic-walken, wandelen of creatief aan de slag? Meld u dan bij
Vrijwillige Thuiszorg Helmond.
Te huur vanaf januari 2012 voor een lange
periode mooi appartement aan de Turfhoeve 14 in Brandevoort Stepekolk. Huurprijs € 750,- per maand. Voor inlichtingen
m.eyk@upcmail.nl of telefoonnummer
06 - 172 005 88.
GEZOCHT: lieve, betrouwbare, flexibele oppas voor rustig jongetje van 7 jaar.
Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag vanaf 14.30 tot ongeveer 17.30 uur in
ruime woning in De Veste. Telefoonnummer:
06 - 537 156 47.
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Gratis

NIEUW!

woon- en
slaapideeënboek 2012

450 pagina’s
Kom naar de winkel of vraag het
boek aan op www.goossens.nl

eetkamertafel Cielo

998

fauteuil Rivas

nuenen Duivendijk 4, tel. 040 - 283 60 57
openingstijden:

50

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
koopzon- en feestdagen

13.00 - 17.30 uur
10.00 - 22.00 uur koopavond
10.00 - 17.30 uur
10.00 - 17.30 uur
10.00 - 22.00 uur koopavond
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
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898

€1.259 NU vanaf €

149

€198 NU vanaf slechts €

dinsdAg en vrijdAg KoopAvond

nieuwe collectie 2012

complete boxspring

200x100cm vanaf €

op
=
op

van hobbykok tot masterchef
frits van der linden

Bij wijze van hobby ben ik al meerdere jaren bezig met koken. Iets wat ik van huis
uit meekreeg. Tijdens een kort bezoek aan
het buitenland werd ik telefonisch benaderd
door een dame van een productiemaatschappij: of ik interesse had om mee te doen
aan het televisieprogramma Masterchef. Het
bleek dat mijn lieve vrouw Eefje mij had
ingeschreven en aan de hand van haar beschrijving over mij was ik geselecteerd.

Van ruim 2000 aanmeldingen waren 600
mensen uitgekozen om in De Kookfabriek
in Amsterdam hun kunsten te vertonen.
We mochten thuis een gerecht maken en
voorbereiden en moesten ter plekke in tien
minuten het gerecht afmaken en presenteren aan een culinair recensent. Ik maakte
een amusegerechtje met een mousse van
gerookte melk, serranocrème en amandelen. De recensent, zelf chef-kok in een zeer

gerenommeerd restaurant, zei me: “Dit gerecht durf ik bij ons direct op de kaart te
zetten.” Een enorme opsteker!
Het moeilijke was dat we drie dagen moesten wachten op de uitslag die uiteindelijk
per e-mail werd gestuurd. Stress alom, maar
na drie dagen volgde de uitslag en deze was
positief. Ik was door naar de volgende ronde! Wederom moesten 150 mensen aantreden in Amsterdam, maar deze keer moesten we ter plekke een gerecht bereiden. Je
kreeg hiervoor vijfenveertig minuten de tijd,
waarbij zeer scherp met stopwatch werd
gemeten en men geen genade kende. Van al
deze mensen zouden slechts twaalf personen overblijven. Ik heb toen vanwege het
seizoen gekozen voor: een op de huid gebakken, met appelstroop gelakte snoekbaars
met Rieslingsaus en bieslook. De cuisson van
de vis, het belangrijkste punt, was perfect!
Toch was er verdeeldheid bij de jury. De
één, Alain Caron, was laaiend enthousiast
maar de ander, Peter Lute, miste een zuurtje
in het gerecht. Omdat de Rieslingsaus wel
degelijk een bepaalde zuurgraad had, was dit
voor mij een onbegrijpelijke reden, maar ja
ik was niet door naar de volgende ronde.
Wat een teleurstelling…
Aangekomen bij mijn aanhang, schoonvader
en Masterchef-vriend Rens van den Bosch,
vertelde ik aangeslagen het slechte nieuws.
Zij probeerden me op te beuren en wederom uitte ik mijn onbegrip over de reden van
mijn uitsluiting. Ineens hoorde ik Peter Lute
mijn naam roepen en keek ik om. Hij pakte
me vast, gaf me een hand en zei me: “Frits,
mijn compagnon Alain heeft me toch weten
te overtuigen, je bent door!” Ik stond zowat in tranen en van geluk sprong ik een gat
in de lucht. Ik kom nu echt op de televisie
en hoor bij de 12 overgeblevenen voor dit
enorme avontuur.
Nog geen week later mochten we aantreden in Hilversum alwaar de leaderfilmpjes
worden gefilmd en alle reclamefoto’s worden gemaakt voor de diverse bladen en
dergelijke. Na een zeer vermoeiende eerste
dag en de kennismaking met het fenomeen
televisie maken werden we uiteindelijk naar
‘het huis’ gebracht waar we de komende
tijd zullen verblijven. Toch vreemd dat we
met twaalf totaal onbekenden vanaf nu volledig op elkaar aangewezen zullen zijn. Het
zal ook leiden tot een enorme hechte band
met bijna alle deelnemers aan het programma. Het was een enorme ervaring en het
heeft me een flinke zet in de goede richting
gegeven. Zoals Alain Caron het mooi kan
verwoorden: “Koken is passie, ik wil zien die
passie!” De passie heeft er altijd al gezeten
en nu maar hopen dat het eruit komt…
Hoe het mij is vergaan? Volg het elke woensdagavond op Net5 om 21.30 uur, Masterchef! n
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SPECTACULINAIR
KENNISMAKINGSMENU!
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Ontdek Grand Café De Traverse!
3 gangen keuzemenu voor slechts

18,50 p.p.

Starters
• TOMATENSOEP van Tasty Tom-tomaten met balletjes, ﬁjngesneden
prei en een scheutje room
• RUNDERBOUILLON met verse soepgroenten en rundvlees
• MOUSE VAN FOREL met een huisgemaakte salade en gepofte cherry
tomaatjes
• RUNDERCARPACCIO op een bedje van verschillende slasoorten,
pijnboompitjes en Parmezaanse kaas

Hoofdgerechten
•
•
•
•

Braakman Advocaten
MIERLOSEWEG 5 - 5707 AA HELMOND
TEL 0492-544415 - FAX 0492-527785

Personen- en familierecht
Echtscheiding
Bemiddeling en mediation
Alimentatiezaken
Boedelscheiding
Adoptiezaken

·
·
·
·
·

Arbeidsrecht
Ontslagzaken
Concurrentiebeding
Advies inzake
Arbeidsovereenkomst

VIS DUET Panga- en zalmﬁlet met een heerlijke kreeften saus
MIX GRILL Varkenshaas sate – sparerib en een kipspiesje
KOGELBIEFSTUK Botermalse kogelbiefstuk (meerprijs € 2,50)
KREK WAK WOU Huisgemarineerde spareribs licht pikant
geserveerd met twee koude sausjes

·
·
·

Sauzen naar keuze: champignonsaus- pepersaus of stroganoffsaus

Nagerecht

Huurrecht
Huur woon- en bedrijfsruimte

·

• DAME BLANCHE Drie bollen vanilleroom-ijs met chocoladesaus
en slagroom.
• COUPE ANANAS Twee bollen vanille-ijs met gemarineerde ananas
met room
• KOPJE ILLY KOFFIE of thee naar keuze

Insolventierecht
Incassozaken
Faillissement

·
·

Overig civielrecht en
ondernemingsrecht
Schadevergoedingsrecht /
Aansprakelijkheid
Letselschadezaken

·
·

Bestuursrecht
Overheid
Ruimtelijke ordening

·
·

Strafrecht

www.braakmanadvocaten.nl

Actie geldig van woensdag t/m zondag.
Reserveren mogelijk, info@grandcafedetraverse.nl
of 0492 37 01 12 . De Traverse, Steenweg 19, Helmond

Mr. G.C.G. Raymakers, Mr. L.C.J. Sars
Mw. Mr. N.M.J. Schepens, Mr. R.P.V.W. Willems
Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

ZOEKT U BOMEN OF PLANTEN?
Dan bent u bij ons op het juiste adres!
Lei-, dak-, sier- en fruitbomen
ongeveer 3000 in voorraad.
Groenblijvende planten voor hagen
in vele soorten. Tuinafscheiding van riet-,
wilg- en heidematten.
Exclusieve beelden, kunststof potten/
bakken en tuingereedschap.

Piedro

Winterviolen en chrysanten.
Tijd voor u najaarsbemesting voor gazon
en border.

Think

- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen

Romika

Heistraat 87 • 5701 HJ Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl
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Medevoort 29, Helmond 0492 - 546077
Op Brandevoort, tegenover de brandweerkazerne.
Internet: www.petervangennip.nl
Open: maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur,
zaterdag tot 17.00 uur.

de oktober puzzel
De septemberpuzzel is gewonnen door Leo van der Vleuten. Proficiat! Deze maand een woordzoeker. Alle woorden uit de woordenlijst zitten kriskras verstopt in het letterveld. De woorden kunnen alle kanten oplopen, zelfs diagonaal. Een gevonden woord kunt
u wegstrepen. Er blijven twee woorden over die niet in de woordzoeker te vinden zijn. Deze twee woorden vormen de oplossing.
De redactie nodigt u weer van harte uit om mee te doen en daarmee in aanmerking te komen voor een interessante prijs. De
Oplossing kunt u insturen via onze website www.brandevoortercourant.nl, onderdeel formulieren. Daar vindt u het formulier puzzel.
De uiterste inleverdatum is 6 november. Succes!
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Activiteiten
Bar
Beheerder
Bieravond
Biljart
Blokfluitles
Borrel
Brandoleros
Brandpunt
Bridge
Carnaval
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Chillhouse
Computerclub
Concert
Culinair
Cursus
Dansschool
Diner
Eetpunt
Gastvrouw
Gezelligheid
Koersbal
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Koffie
Koor
Lunch
Ontmoetingsruimte
Modeshow
Rikken
Ruimteverhuur
Schilderen
Singlecafe
Snacks
Tentoonstelling
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Vergadering
Voorstelling
Vrijwilligers
Vijfjarig bestaan
Werkgroepen
Wijkhuis
Workshop
Workshop
Yoga
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de aansteker

janny leggedoor
foto: ugur ozdemir
Brandevoort bestaat al weer tien jaar en kent inmiddels een bruisend sociaal leven. Verschillende
groepen en clubs hebben een vaste plaats in de
gemeenschap verworven. Er is altijd iemand die
het vuurtje heeft aangewakkerd of aangestoken.
Kortom: De Aansteker. In deze rubriek zetten we
die pionier in het zonnetje.
Dit keer zijn het twee pioniers, Ingrid Tielemans en Sandra Geleijns. Zij stonden aan
de wieg van wat nu Chill-House (www.chillhouse.nl) is, maar begon onder de naam, 12+.
Iedere vrijdagavond kan de jeugd uit groep 8
tot en met hun achttiende chillen in de toren
boven de openbare school. Jeugd uit deze leeftijdsgroep die zin heeft om op vrijdagavond
leeftijdsgenoten te ontmoeten, samen willen
kletsen, relaxen of chillen en van gezelligheid
houdt, horen thuis in Chill-House in Brandevoort. Ook organiseren ze activiteiten zoals
poolen, disco, skaten, make-uppen, een filmavond of bijvoorbeeld karaoke. En natuurlijk
staat iedereen open voor nieuwe activiteiten.
Echt pionieren
Toen Ingrid in 2000 in Brandevoort kwam
wonen, had ze twee kinderen in de puberleeftijd. Samen met twee buurvrouwen die ook
kinderen in deze leeftijdgroep hadden, beseften ze dat er iets moest gebeuren voor deze
jeugd. En dat deden ze. Het pionieren begon
met een feestje in de garage van de overburen
van Ingrid. “Zo was 12+ geboren,” herinnert
Ingrid zich nog. De jongelui maakten zelf de
notulen en voelden zich van meet af aan erg
bij alles betrokken. Snel daarna was er de eigen ruimte in de eerste tijdelijke versie van ’t
BrandPunt op de hoogte waar nu de winkel
van Primera is. De jongelui konden daar één
keer in de veertien dagen op vrijdagavond bij
elkaar komen. Er waren chips en fris en de ouders rouleerden als het om het toezicht ging.
Maar dat was en is niet de enige activiteit
die Ingrid als vrijwilliger er op na houdt. Ze
is begonnen als lid van de commissie van het
wijkgebouw en werd later lid van de wijkraad.
Verder zit ze in het bestuur van het wijkgebouw ’t BrandPunt, houdt ze zich bezig met
de verkiezing van de Brandevoorter van het

jaar, de organisatie van de Brandevoorterdag,
Brandevoort Leeft, Kunst in Brandevoort en
is ze mede verantwoordelijk voor de pr van
Brandevoort in Actie en ’t BrandPunt. Toen de
eerste keer Brandevoort Leeft werd georganiseerd werd er wel een traantje weggepinkt
toen de organisatie het succes ervan zag. “Ja
dat was mooi.”
Op de vraag of ze nog weleens thuis is, antwoordt ze lachend dat ze tijdens het seizoen
twee avonden per week van huis is. “Dus dat
valt nog wel mee.” De reden voor dit actieve
verenigingsleven is vooral de wijk zelf, volgens
Ingrid. “Wonen en leven in deze wijk is motiverend en inspirerend, maar ook de verenigingen zelf inspireren me. Tel daarbij op dat ik
het belangrijk vind om iets te doen voor je
woon- en leefomgeving en je hebt mijn motivatie compleet.”
12 oktober inspraakavond
Sandra kwam in 2004 in Brandevoort wonen
en was al snel als vrijwilliger bij Chill-House
bezig. En zoals dat gaat in het leven van een
vrijwilliger: als je een keer actief bent, word
je al gauw voor andere zaken gevraagd. Nu zit
ze in het bestuur van het wijkgebouw als lid
van het gevraagd en ongevraagd advies. Verder neemt ze deel aan de Stuurgroep Jeugd
Brandevoort waar alle organisaties en verenigingen in vertegenwoordigd zijn die zich met
de jeugd bezighouden en waar ook de jongerenwerker in zit. “12 oktober hebben we een
grote bijeenkomst of inspraakavond met name
over de vrije ruimte bij de crossbaan. Ik hoop
dat het een flinke opkomst is en iedereen met
goede plannen en ideeën voor het gebied bij
het sportcomplex komt.”
Chill-House groeit alleen nog maar. Op dit
moment zijn er vijf groepen 8 op de basisscholen, maar de grootste groei moet nog
komen. “Er is gewoon onnoemelijk veel jeugd.
Zeker in de leeftijd van mijn dochter die nu
zeven jaar is. Als zij in groep 8 zit, zijn er misschien wel acht klassen van laatstejaars basisschoolkinderen.”
Het torentje boven de openbare basisschool
waar Chill-House zit, is een geweldig ingerichte ruimte die multifunctioneel te gebruiken is.

“Dat is mede te danken aan een prijsvraag van
de Rabobank die wij toen gewonnen hebben.
Met het geld dat aan deze prijs verbonden was,
konden we de ruimte fantastisch inrichten en
echt multifunctioneel maken. Zo hebben we
rondom aan de wanden rails bevestigd met
panelen eraan. Afhankelijk van wie aanwezig is,
wordt een bepaalde print naar voren gedraaid.
De panelen zijn door de jeugd zelf geairbrushed en gestyled. Op die manier heeft iedere
groep een ruimte met een eigen uitstraling.”
Het leuke van de ruimte is ook dat de kinderen bijna alles zelf hebben bedacht en uitgevoerd. Om in het torentje te komen, moeten
de kinderen door de ontmoetingsruimte van
’t BrandPunt. Geen probleem, behalve voor
de ‘oudere’ jeugd die het als een vorm van
sociale controle ervaart. Sandra en de haren
hopen in de toekomst voor de ‘ouderen’ chillavonden in het nieuw te bouwen sportcomplex te kunnen houden, want ook het gebouw
bij de sportvelden kent een multifunctionele
component. Om ieder jaar de kinderen op de
hoogte te brengen van Chill-House wordt er
geflyerd en een kleine presentatie op school
gegeven. Op dit moment zijn er al veertig
nieuwe leden uit groep 8. “Het begint een
beetje krap te worden.”
De jongerenhuiskamer
De vrouwen hebben nog wel een droom en
dat is een plek waar de jeugd altijd terecht kan.
Een soort jongerenhuiskamer. “Hier kunnen
ze na schooltijd hun huiswerk maken, maar
ook onder elkaar chillen. Of even binnenlopen om hun verhaal kwijt te kunnen. Het zou
geweldig zijn als de jongerenwerker hier ook
een plaats zou krijgen, zodat deze samen met
vrijwilligers allerlei activiteiten voor en samen
met de jeugd kan organiseren. Het is belangrijk dat er naar de jeugd geluisterd wordt en
dat we echt in contact komen en blijven met
ze en daarvoor is een eigen plek erg handig,”
is de toelichting van Sandra en Ingrid.
Maar eerst de inspraakavond van 12 oktober in ’t BrandPunt over de nieuwe voorzieningen aan de Kaldersedijk, dan zien ze wel
weer verder. n
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PAROCHIENIEUWS VAN DE HEILIGE DAMIAAN DE VEUSTER
vanuit de parochiekerk
Sint Lucia, mierlo-hout
voor de wijken: St. Anna, Brandevoort, Helmond West,
Mierlo-Hout, Suytkade
Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond.
J.M.M. v.d. Laar, pastoor/deken
telefoon: 52 29 30
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.
spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
donderdag 18.00 uur - 18.30 uur
of via de e-mail: pastorie@st-lucia.nl
WEBSITE:
Voor meer informatie over onze parochie en voor
andere actuele berichten bezoek eens onze website:
www.st-lucia.nl/www.damiaanhelmond.nl

Eucharistievieringen Parochiekerk St. Lucia,
Hoofdstraat 159:
Zaterdag 19.00 uur, zondag 10.15 uur.
PAROCHIEBESTUUR: H. Damiaan de Veuster
Dhr. J. Drouen
Mevr. I. v. Hoof-Raaijmakers
Pastoor J. v.d. Laar
Dhr. G.J.C. van Stratum
Mevr. T. v.d. Westerlo-van Oorschot
Dhr. A. van de Walle

Uit de agenda:
2 nov 19.00u Luciakerk, Allerzielen
5 nov 19.00u Luciakerk,Voorbereidingsviering
Vormelingen
8 nov 20.00u Pastorie Hoofdstraat 157 Doopinformatie
20 nov Luciakerk Vieringen van het Vormsel
10 dec 19.00u Luciakerk Naviering Vormsel
Namenlijst VORMSEL 2011 SINT LUCIAKERK
MIERLO-HOUT.
Maxime van Doren, Caitlin v.d. Laar, Delano Jansen,
Merlijn Voesten, Bart van den Reek, Sanne van Rijn, Joey
Jonkers, Bart van Gennip, Stan Gommans, Daan Verbakel, Jill Bijsterveld, Gijs Debets, Danique de Kok, Dani
v.d. Kerkhof, Joelle v.d. Kerkhof, Annemiek v.d. Kimmenade,Tim van Stiphout, Jordy Ysselstein, Jelle Hendriks,
Noa Geerts, Martijn van Ekert, Myrthe Toirkens, Fleur
van den Hurk, Julian de Heer, Stan de Hoon,Wouter
Scholten, Renzo Leeflang, Steyn de Greef, Karlijn van
Vredendaal,Tess Hille, Roger de Groot,Wessel Aerts,
Kim Smulders, Annette Spee, Sofie Slegers, Gijs van
Boxtel, Niels Vrenken,Wesley Waldt, Koen Reintjes, Sven
Winkens, Nikola Thomas, Denise Weerts, Floris Andriessen, Ivo Verlijsdonk, Anne Hagens, Roel Swinkels, Jennifer
Snijders, Isa Roosen, Kjell Klomp, Jason Jeukens,Tamara
Arts, Shannon Cornelissen, Maud van den Heuvel, Bibi
Sanders, Mandy Jonkers, Lisa Mertens, Michelle de
Kloe, Marleine v.d.Waterbeemd, Joelle Frijters.
VIERINGEN VORMSEL ZONDAG 20 november:
10.15u Odulfus en OBS ’t Hout
12.15u Vendelier, Joris en ’t Baken, OBS Brandevoort.
j.v.d. laar, pastoor/deken

Protestantse Gemeente te Helmond
Bethlehemkerk - ‘t Trefpunt
Sperwerstraat 2 - hoek Valkstraat, 5702 PJ Helmond
e-mail adres: info@bethlehemkerk-helmond.nl
website: www.bethlehemkerk-helmond.nl
Ledenadministratie: Kerkelijk Bureau:
Sperwerstraat 2, 5702 PJ Helmond, telefoon 53 94 70
Predikant voor o.a. de wijk Brandevoort is:
momenteel een vacature, contact via 66 70 80.
Contactpersoon voor de wijk is mevrouw Jacqueline Noort, telefoon 66 70 80
Er is geen vast spreekuur, maar per telefoon of per e-mail is een afspraak te maken.
Erediensten: Iedere zondagmorgen om 10.00 uur (zie website of het kerkblad Perspektief)
Er is een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 5 jaar, en voor de wat oudere kinderen is er een kindernevendienst.
Op de eerste en derde zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst.
ACTIE SCHOENENDOOS
Edukans/schoenmaatjes organiseert deze maand weer de actie schoenendoos. De kindernevendienst van de Bethlehemkerk doet
ook weer mee. U kunt tot en met zondag 30 oktober spulletjes inleveren zoals schoolspullen, toiletartikelen of klein speelgoed.
Dit wordt in schoenendozen verpakt en verstuurd naar kinderen in een ontwikkelingsland.
Voor meer inlichtingen zie: www.edukans.nl/schoenmaatjes.
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spetterende modeshow
cora brouwer
foto: cora brouwer

Brandevoort heeft er alweer een traditie bij,
zo lijkt het. Boutique 4MORE organiseerde
op 12 oktober voor de derde keer een modeshow; ditmaal in ’t BrandPunt. In een volle
zaal genoten de Brandevoorter vrouwen van
de nieuwe najaars- en wintercollectie.
“Hiervoor waren er al twee modeshows in
de winkel gedaan, uiteraard in een kleiner verband, want daar passen niet zoveel mensen in,”
vertelde Jet Uijen van de Boutique de Brandevoorter Courant. “De dames die daar kwamen
waren zo enthousiast, dat ik dacht: waarom
zou ik het niet eens een keer in een groter
verband aanpakken; met meer dames? Je kunt
dan meer van de collecties laten zien en het
is gewoon een gezellig avondje uit, want dat is
ook belangrijk natuurlijk. Daar komt nog bij
dat het nu niet de tijd is om stil te zitten. Als je
dat als ondernemer doet dan komen de mensen niet bij jou. Je moet iets extra’s brengen
en iets extra’s doen. Je moet je klanten binden,
maar vooral ook boeien. En ik denk dat ik mijn

klanten wel boei met een mooie modeshow.
Dat vind ik heel belangrijk.”
De kleding werd met veel zichtbaar plezier
geshowd door een groep vrouwen uit de wijk,
die met de nodige flair en schijnbaar moeiteloos ronddraaiden op de soms ijzingwekkend
hoge hakken uit de collectie van Catalini Calzature. Professioneel werden de details van de
kleding getoond, en af en toe gleed een jasje
bevallig van een schouder.
Ans van Tetrode, Carry Sleegers,Tonny van Alphen, Wendy van de Broek, Jolanda Blijenberg,
Vicky Catalini, Elske Smid, Lieke van Beek, Ria
van Beeck en Greetje Swinkels - de mannequins - zijn klanten van Jet: vrouwen zoals ‘jij
en ik’. “Ze vinden het heel leuk om te doen
en hun enthousiasme is geweldig,” aldus Jet.
Daarnaast vindt ze het heel belangrijk dat de
modellen hetzelfde zijn als de mensen in de
zaal. “Ze lopen zoals wij allen op een normale
manier en hebben een gewoon figuur, variërend van maatje 34 tot en met maat 46, met

alle hebbelijkheden en onhebbelijkheden, zodat de klanten zich kunnen herkennen in wat
er op de catwalk te zien is.”
De pauze, die werd benut om onder het genot
van een hapje en een drankje eens gezellig bij
te praten, werd muzikaal omlijst door de band
Miss-G. Daarna volgde een hilarisch optreden
van Dubbel Trubbel.Vervolgens werd de show
hervat met een nieuwe serie creaties en uiteindelijk gingen de bezoekers na een geslaagde avond met een goodie bag naar huis.
Bij de vorige modeshows in de winkel zat het
bijna helemaal vol, met zo’n vijftig belangstellenden. Nu was de show totaal uitverkocht;
maar liefst 250 plaatsen. Jet: “Het lijkt heel
leuk, uitverkocht, want dat had je van tevoren
niet durven dromen, maar om nee te moeten
verkopen: daar heb ik altijd een beetje moeite
mee.”
Dus volgend jaar zullen het waarschijnlijk wel
twee avonden worden. n
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Dier en Dokter, zorg voor uw huisdier!
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Openingstijden:
Helmond: Ma.-Woe.-Vr.
Di.-Do.
Mierlo:
Ma.-Woe.-Vr.
Di.-Do.
Za.:
Behandeling op afspraak!

Dier en Dokter

Boerhaavelaan 66, 5707 SL Helmond
T. 0492 - 540 953, F. 0492 - 527 337

Geldropseweg 8a, 5731 SG Mierlo
T. 0492 - 599 559, F. 0492 - 599 338

Ad dd Br Courant 1011.indd 1

09.00-18.00 uur
09.00-19.00 uur
09.00-19.00 uur
09.00-18.00 uur
09.00-12.00 uur

E. info@dier-en-dokter.nl
I. www.dier-en-dokter.nl
11-10-11 13:44

Kijk op onze website
voor een speciale
aanbieding !

0492 - 551977

Schilderwerken
Wandafwerking
Glaszetten
Gevelreiniging
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www.vbh-schilderwerken.nl

Schilders- en afwerkingsbedrijf voor Particulieren en Vastgoedonderhoud
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Knalgoede lezing
Het lijkt allemaal nog ver weg maar straks is het opeens weer zover; met
z’n allen knallend het nieuwe jaar in. Het harde geluid versterkt door de
lichteffecten kan ervoor zorgen dat uw huisdier hierop een angststoornis
ontwikkelt. Onze gedragsdeskundige geeft in de avondlezing van dinsdag
8 november zoveel praktische handvatten, dat u daarmee de kans sterk
vermindert dat uw huisdier deze angststoornis zal ontwikkelen. Daardoor
zal oudejaarsnacht, of een onverwachte zomerse onweersbui, er bij uw
huisdier in ieder geval niet meer zo hard in knallen! Meldt u aan voor deze
lezing bij Dier en Dokter.

i

–D

Nog steeds komen er teveel katten op straat en soms uiteindelijk in het
dierenasiel terecht. De dierenambulance wil eraan bijdragen het aantal
zwerfkatten te verminderen. Daarom organiseren zij samen met Dier en Dokter
van 7 tot en met 11 november een castratieweek met aantrekkelijke tarieven.
Voor een castratie van een poes betaalt u 65 euro, de castratie van een kater
komt op 40 euro. Als klap op de vuurpijl; voor 15 euro wordt uw kat gechipt
zodat uw huisdier ook een echte huiskat blijft. Om gebruik te maken van deze
actie maakt u een afspraak met de Dierenambulance via 0492 513971.
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ride4kids
jasja oosterhof
Wijkbewoner Ricardo Scheerder is ambassadeur van de stichting Ride4kids; een stichting
die zich inzet om onderzoek naar energiestofwisselingsziekten bij kinderen te stimuleren.
Gemiddeld worden er twee kinderen per
week met deze ongeneeslijke ziekten geboren. Een van deze twee kinderen wordt niet
ouder dan tien jaar. Een geneesmiddel is er tot
op heden niet.
Ricardo en zijn gezin werden een aantal jaar
geleden geconfronteerd met deze ziekten;
veel was er toen nog niet bekend en geld
voor onderzoek was schaars. Daarom besloot
Ricardo op zoek te gaan naar een manier om
geld binnen te brengen voor onderzoek. Zo
kwam hij in aanraking met Stichting Ride4kids
uit Emmen, waar hij nu ambassadeur van is.
In 2010 fietste hij met hen de Barcelona-Nijmegen Challenge. Een onvergetelijke ervaring,
waarbij hij zijn passie, fietsen, samen kon laten
gaan met geld inzamelen voor het goede doel.
Hij kreeg de smaak zo te pakken dat hij dit
jaar besloot mee te doen aan de Pyreneeën
Challenge; negen cols in zeven dagen, in totaal
ongeveer 10000 hoogtemeters. Een zware
maar indrukwekkende tocht met vierentwintig andere fietsers in een zeer mooi natuurgebied (de Aspin, de Aubisque en de Tourmalet
werden onder andere beklommen). Was in
2010 de afstand de uitdaging, dit jaar waren
het de hoge toppen en de diepe dalen die de
uitdaging vormden.
In het reisverslag van Ricardo zijn de volgende

fragmenten te lezen: ‘Het was vandaag weer
een geweldige rit langs een sterk stromende
rivier. Maar ook nu ging het stiekem toch
omhoog en kregen we vandaag weer 1000
hoogtemeters voor onze kiezen. De afstand
waarop deze meters overbrugd werden was
groter, vandaar het predicaat facile. Niets is
echter facile in de Pyreneeën, zeker niet na zes
dagen bikkelen. Ook vandaag hadden sommigen het zwaar en waar het de bedoeling was
om rustig uit te fietsen of de beentjes nog
even warm te laten worden, werd het voor
een aantal toch nog een beproeving om boven
te komen.’ ‘Gerald had ons vanmorgen tijdens
de briefing gezegd goed op te letten op de
weg en op ongeveer één km van de top zagen
we waarom. Hij had de namen van de zieke of
overleden kindjes van de deelnemers op de
weg geschreven. Dit was voor mij even een
breekpunt, na zoveel dagen intensieve inspanning. Het was natuurlijk een geweldig gezicht,
maar ook weer een keiharde confrontatie
met de werkelijkheid en de reden waarom we
dit allemaal doen.’
Terugkijkend op zijn tocht zegt Ricardo: “Het
was een enorme uitdaging, een gevecht met
mijzelf, waarbij mijn energie soms ver te vinden was. Ik kies er vrijwillig voor om deze
strijd aan te gaan. De zieke kinderen hebben
geen keuze, ook al is hun batterij leeg dan nog
moeten zij door, weer of geen weer. Ik heb
enorm veel bewondering voor hen.”
Ook voor het aankomende jaar staat weer
het een en ander op het programma. Begin

september werd de actie ‘windietas’ afgesloten: een loterij waarvan de opbrengst naar
Ride4kids is gegaan. Begin oktober stonden
we op de fietsbeurs Bikemotion Benelux in
Utrecht en half oktober reikte Steven Kruijswijk (prof-wielrenner uit de Rabobankploeg)
een door hem gewonnen cheque uit aan de
stichting. Op de Dickensnight zullen zelfgemaakte key cords en tassenhangers verkocht
worden (gehele opbrengst gaat naar de stichting) en er zijn nog meer nieuwe ideeën in
de maak.
Ondertussen begint Ricardo aan de voorbereiding van een nieuwe uitdaging: de Pyreneeën Challenge 2012. Deze challenge zal
plaatsvinden van 13 tot en met 15 september 2012. In die drie dagen worden in ieder
geval de Tourmalet en Aubisque beklommen,
de twee legendarische cols van de Pyreneeën.
We zijn op zoek naar mensen die de uitdaging aandurven. Zet een grootse persoonlijke
prestatie neer en help zo tegelijkertijd mee
aan de ontwikkeling van een medicijn tegen
energiestofwisselingsziekten! Het zal een uitdaging zijn die u niet snel zal vergeten.
Meer informatie kunt u vinden op www.ride4kids.nl en www.pyreneeenchallenge.nl.
Natuurlijk zijn wij als stichting ook op zoek
naar sponsoren en donateurs, zowel particulieren als bedrijven. Wilt u hierover meer informatie, kijk dan op de bovengenoemde sites
of mail naar info@ride4kids.nl. n
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T 0492 - 661 884

LAATSTE KANS OP EEN
NIEUWBOUWWONING IN DEELPLAN
BRAND TE BRANDEVOORT!
In Brandevoort, deelplan Brand, worden in november
8 nieuwe koopwoningen opgeleverd op een zeer mooie
locatie op de hoek Zoerbeemden – Oud Brandevoort –
Olenbeemden. Deze woningen zijn voorzien van fraaie
details waarbij elke woning een geheel eigen uitstraling
heeft. Uiteraard kunnen uw individuele wensen
uitvoerig besproken worden met het bouwbedrijf zodat
er maatwerk geleverd kan worden. Daarnaast kunnen
de woningen op afspraak bezichtigd worden zodat u een
goede indruk kunt krijgen. Met de oplevering van deze
8 woningen is deelplan Brand bijna geheel voltooid.
Dit is dus een laatste kans voor een
nieuwbouwwoning in Brand!
Er zijn op dit moment nog slechts 2 woningen
(kavel 4 en 7 zie hierna) beschikbaar.
Bel nu voor meer informatie of een
bezichtigingsafspraak!

ZOERBEEMDEN, KAVEL 4 (BRANDEVOORT)
OYALE
MET RKRUIMTE
IJ
PRAKT

Zeer ruime en lichte vrijstaand geschakelde woning met
6 slaapkamers, groot dakterras en mogelijkheid voor
praktijkruimte op de begane grond.
De luxe woning met garage is gelegen op een mooi hoekperceel. De
extra ruimte met apart toilet aan de zij/achterkant van de woning heeft
een eigen entree en is te gebruiken voor diverse doeleinden. Hierbij valt
te denken aan een kantoor/praktijk aan huis, extra woonruimte, etc.
De woning is ook uitermate geschikt als duowoning. Daarnaast is de
woning voorzien van veel mooie raampartijen en er zijn twee dubbele
tuindeuren aan de achterzijde. Een ideale woning voor vele beroepen
aan huis!
Inhoud: maar liefst 970m3
Perceel: 345m2

Koopsom: € 549.000 v.o.n.

OLENBEEMDEN, KAVEL 7 (BRANDEVOORT)
P HET
TUIN O ESTEN
W
ZUID-

GRATIS WAARDEBEPALING
Ik wil mijn huis verkopen en wil graag weten waar ik aan toe
ben. Vul deze antwoordkaart in en stuur hem op, wij maken
dan een afspraak met u. Bellen of e-mailen kan natuurlijk ook!
(een postzegel is NIET nodig.)
Naam:

.......................................................................

Adres:

.......................................................................

Postcode:

.......................................................................

Ruime en sfeervolle halfvrijstaande woning met garage, oog
voor detail en een zeer luxe afwerkingsniveau.

Woonplaats: .......................................................................

De woning is voorzien van een erker en balkon aan de voorzijde en een
ruime tuin, gelegen op het zuidwesten. Daarnaast heeft de woning een
inpandige garage, praktische bijkeuken en twee dubbele tuindeuren
aan de achterzijde. De woning heeft 3 ruime slaapkamers en een grote
zolder. Tevens wordt de woning zeer luxe afgewerkt waarbij de gehele
woning wordt voorzien van pleisterwerk stucwerk, luxe paneeldeuren,
houten binnendeurkozijnen en luxe sanitair en tegelwerk in toilet en
badkamer.

Tel.:

.......................................................................

Mobiel:

.......................................................................

Inhoud: ca. 580 m3
Perceel: 268 m2

Koopsom: € 390.000 v.o.n.

Adriaan van den Heuvel
makelaars en adviseurs
Antwoordnummer 2114
5700 VC Helmond
Tel.: 0492 - 661 884
info@heuvel.nl

Hoofdstraat 155 - 5706 AL Helmond - info@heuvel.nl

WWW.HEUVEL.NL
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WÉRKT VOOR U, OOK DOOR ZIEN OP ZONDAG

even de wijk uit
Veteranen A van Hockeyclub Mierlo
net geen kampioen
Hockey Club Mierlo kent twee veteranenteams
die op zondag een partijtje hockey spelen.
Veteranen L, waarbij de L het Romeinse cijfer
50 voorstelt. En Veteranen A speelt met meer
diversiteit in termen van leeftijd in de 2e klasse. Deze spelers zijn minimaal vijfendertig jaar
oud (vereiste vanuit de KNHB) en er zijn drie
50-plussers die zowel gezellig als prestatief hockey willen spelen. De thuiswedstrijden beginnen
meestal tussen 10.00 en 10.30 uur, zodat de
heren ‘nog wat aan hun zondag hebben’ en het
doel is - zoals de titel al zegt - in het seizoen
2011/2012 in de bovenste regionen te eindigen.
Bijna kampioen dus.Wij zijn echter op zoek naar
een paar nieuwe leden voor onze club en spelers voor ons team. Dus, heb jij vroeger hockey
gespeeld en zou jij de bal wel weer eens willen
oppakken, neem dan contact op met: Koen Reijnen, k.reijnen@planet.nl.
Ken jij de Helmonder van het Jaar 2011?
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie 2011
van de gemeente Helmond wordt opnieuw
een Helmonder van het Jaar benoemd. Kandidaten voor deze verkiezing kunnen schriftelijk
aangemeld worden. Een jury zal uit de aanmeldingen drie genomineerden en uiteindelijk
een winnaar kiezen.
Het is alweer de zestiende keer dat er een Helmonder van het Jaar wordt benoemd. Het gaat
om een persoon of instelling die zich op cultureel, sociaal of maatschappelijk gebied verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad.
De winnaar krijgt een bedrag van e4.000,- alsmede een bronzen beeld van de hand van Helmondse kunstenaar Willem van der Velden. De
beide andere genomineerden krijgen e1.000,euro.Wie een kandidaat voor wil dragen, kan dit
schriftelijk doen. Brieven moeten worden gericht aan Rabobank Helmond, t.a.v.Wendy Maas,
Postbus 245, 5700 AE Helmond. De aanmelding
moet uiterlijk 1 december binnen zijn. Aanmelden kan ook via www.rabobank.nl/helmond
Eerste lustrum Beursvloer Helmond
Sinds 2007 organiseert Vrijwilligerscentrale Helmond in samenwerking met gemeente Helmond
jaarlijks een Beursvloer met elk jaar een groter

resultaat. Dit jaar organiseren zij de vijfde editie
van dit evenement. Deze vijfde editie van Beursvloer Helmond zal plaats vinden op 28 oktober
in Kasteel Helmond tussen 14.15 en 17.00 uur.
Beursvloer Helmond heeft een netwerkfunctie
en is een plaats waar bedrijven (aanbieders) en
maatschappelijke organisaties (vragers) elkaar
ontmoeten om op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) partners
van elkaar te worden.
Tijdens de beursvloer sluiten vragers en aanbieders een of meerdere matches met elkaar.
Deze matches kunnen bestaan uit diensten en
producten. Een aanbieder kan bijvoorbeeld
deskundigheidsbevordering bieden, maar bij
voorbeeld ook afgeschreven computers kunnen een gelukkige nieuwe eigenaar vinden bij
een maatschappelijke organisatie
Vragers en aanbieders kunnen zich vooraf aanmelden en hun vraag of aanbod kenbaar maken.
“De meest bijzondere matches ontstaan doordat vragers en aanbieders met elkaar in gesprek
gaan tijdens Beursvloer. Vaak kunnen ze meer
voor elkaar betekenen dan vooraf bedacht/
aangegeven was,” aldus Margriet Swinkels, organisator van Beursvloer Helmond sinds 2007.
“Ook kunnen vragers, vaak maatschappelijke
organisaties, iets terug doen voor de aanbieder,
vaak bedrijven. Hierdoor ontstaat er toch een
wederkerigheid.”
Ook dit jaar hopen Vrijwilligerscentrale Helmond en Gemeente Helmond op groots
resultaat door minimaal het resultaat van afgelopen jaar te evenaren. Daar werden 214
matches gesloten met een geschatte marktwaarde van ruim e171,-.
Meer informatie over Beursvloer Helmond is
te vinden op www.beursvloerhelmond.nl. Via
deze website kunnen vraag en aanbod voor
2010 worden gemeld. Er kan ook contact
opgenomen worden met Vrijwilligerscentrale
Helmond, Penningstraat 55, 0492 - 53 55 74.
Waar zijn ze gebleven?
Het is augustus 1975 wanneer op de Jorisschool in Mierlo-Hout gestart wordt met
muzieklessen, gegeven door ‘mister’ Ton Diris.
Enkele jaren later komt ‘mister’ Egi van der
Linden over van de lagere school de Zeester
om samen met hem de muzikale kar op de Jo-

ris te trekken.Wekelijks kwamen de leerlingen
naar het ‘muzieklokaal’ waar allerlei instrumenten klaar lagen waarop naar hartenlust
tijdens het zingen gemusiceerd kon worden.
Woodblocks, claves, klokkenspellen, klankstaven, xylofoons enzovoort, werden volop bespeeld. 25 jaar lang werden de wekelijkse muzieklessen verzorgd in de klassen 1 t/m 6, later
de groepen 3 t/m 8 door Ton Diris. Daarnaast
verzorgde elke klassendocent de tweede wekelijkse muziekles in zijn/haar eigen lokaal. In
al die jaren zijn er heel wat muzikale talentjes
de revue gepasseerd.
Naast de wekelijkse muzieklessen, met elke
week in elke klas/groep een nieuw lied, werd er
jaarlijks een musical ingestudeerd met Kerstmis
door groep 6 of 7 en een afscheidsmusical door
groep 8. Met deze musicals gingen de Joriskes
vele jaren de boer op naar het bejaardentehuis
Alphonsus. Hier konden de sterren schitteren
alsof ze op het podium van X-factor stonden.
Behalve dat er jaarlijks op de Jorisschool musicals werden ingestudeerd, gebeurde dit op
nagenoeg alle basisscholen in Helmond en omgeving. Heel wat leerlingen van toen hebben
kennis gemaakt met het zingen in een groep
en met optreden voor vader en moeder, oma
en opa en vele anderen. Wat hebben ze daar
destijds ontzettend van genoten. Spreek je oud
leerlingen daar nog over, dan kunnen ze bijna
alle liedjes van die musical nu nog zingen.
Ongetwijfeld is er nog veel, inmiddels wat
verborgen, talent aanwezig in Helmond en
omgeving. Vandaar ook dat zowel Egi van der
Linden als Ton Diris niet alleen oud leerlingen
van de Jorisschool oproepen, maar iedereen
die destijds met plezier heeft gezongen, zich te
melden om samen met hen in het Helmonds
Slavisch Koor te komen zingen. Al die geweldige stemmen van toen zijn van harte welkom,
want het zou jammer zijn als er niks wordt
gedaan met al die stemmen.
Om te horen hoe het Helmonds Slavisch Koor
klinkt, worden alle zangers/zangeressen van
toen uitgenodigd om de telefoon te pakken en
een afspraak te maken om op een maandagavond te komen luisteren in het Annatheater.
Egi van der Linden is te bereiken onder
telefoonnummer 0492 - 66 22 17, Ton Diris
onder nummer 0492 - 84 77 43. n
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Bent u van plan om te gaan (ver)bouwen?
 Utiliteitsbouw
 Aan- en verbouw

 Een bedrijf met visie
 Vrije sector

De zekerheden die een BouwGarant-aannemer u kan bieden:

Kwaliteit:

De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste diploma’s, heeft
aantoonbare ervaring en is op de hoogte van actuele ontwikkelingen,
bijvoorbeeld op het gebied van milieu en duurzaam bouwen.

Service:

De BouwGarant-aannemer beschikt over een klachtenprocedure.

Betrouwbaar:

De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste verzekeringen,
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en houdt zich aan de
wettelijke verplichtingen.

Bezoekadres: Kastanjehoutstraat 2a | 5706 XZ Helmond | Postadres: Rodenburg 10 | 5706 LX Helmond
T: 0492-523246 | F: 0492-537507 | E: info@bouwbedrijf-rooijakkers.nl | I: www.bouwbedrijf-rooijakkers.nl

Huren bij Compaen
in Mierlo-Hout, Brouwhuis, Stiphout,
Mierlo en Brandevoort.

Houtsestraat 69
Helmond ’t Hout
T. (0492) 57 90 90
www.compaen-wonen.nl
62
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Deze maand een recept in halloweenstijl. Geen voor
de hand liggende pompoensoep, maar een eenvoudig,
maar o zo lekker bijgerecht.
Geroosterde pompoen
Ingrediënten:
1 kleine pompoen
3 tenen knoflook
olijfolie
oregano
grof zeezout
Bereidingswijze:
De pompoen in vieren snijden, pitten verwijderen
en schillen. De binnenkant van de pompoenstukken
met knoflook uit de knijper insmeren en bestrooien
met oregano en zout. Ruimhartig besprenkelen met
de olijfolie. 45 tot 60 minuten in een voorverwarmde
oven (200º C) garen op een ruim ingevette bakplaat.
Tussendoor af en toe nog wat extra olijfolie over de
pompoenstukken sprenkelen.
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kleurplaat pagina

voornaam:................................................
achternaam:............................................
adres:.........................................................
postcode:.................................................
leeftijd:.............jaar, jongen/meisje

We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevon-

den voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets
moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op:
Biezenlaan 18 vóór 6 november 2011.

o o k t e d o w n l o a d e n v i a w w w. b r a n d e v o o r t e rc o u r a n t . n l
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1.
2.
3.

Indra Scheerder 7 jaar
Floor van Schaik 3 jaar
Vittore Vermeulen 5 jaar
De prijzen worden naar jullie huisadres opgestuurd.

De prijzen worden aangeboden door

Dorpsstraat 142 - (centrum) MIERLO - Tel.: (0492) 66 12 05

de kleurplaat
uitslagenpagina van brandevoort

Dit zijn de uitslagen van de kleurwedstrijd waar jullie weer enorm je
best op hebben gedaan. De winnaars
van de prijzen zijn:

1
2 3
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activiteitenkalender 2011

Oktober
Activiteitenkalender
2011
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
26
okt
Comp
club
Br
Windows
Vista
14.00
uur
’t
BrandPunt
432013
September
26 okt Organisatie
Wijkraad
Openbare vergadering Tijd
20.00 uur
’t BrandPunt
432013
Datum
Activiteit
Contactpersoon
okt SBIA
Comp club Br Single
Excel Café
2007
20.00– uur
BrandPunt
432013
2527sept
14.00
18.00 ’t’tBrandPunt
432013
29 okt
Halloween Br
Halloween optocht
17.30 uur
’t BrandPunt
432013
30 okt
SBiA
Senioren Harmonie Hel.
’t BrandPunt
432013
Oktober
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
01November
okt
Brand. Courant Sluiting inlevering nr 8
18.00 uur
C. Brouwer
663650
Datum
Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon
04 okt
MAIN
Thuis in je huis
19.30 – 22.30 ’t BrandPunt
432013
nov New
Comp
club Br Modeshow
Windows Vista
14.00uur
uur
BrandPunt
432013
0502okt
Grace
en infomrkt 19.00
’t’tBrandPunt
432013
nov MAIN
Comp club Br Omgaan
Excel 2007
20.00 uur
BrandPunt
432013
1003okt
met geld
19-21.00
uur ’t’tBrandPunt
432013
nov St.
Rabobank
Internetbankieren
14 – uur
16.30 u S.’tGeleijns
BrandPunt
432013
1203okt
Jeugd Brvrt Inspraak
sport Scouting 19.00
432013
nov Boutique
Brand. Courant
Sluiting inlevering nr 9 20-22.30
18.00 uur
Brouwer
663650
1204okt
4more Modeshow
u
’tC.
BrandPunt
432013
Vijfjarig
bestaan
BrandPnt
SBiA club Br
BrandPunt
432013
125/6
oktnov Comp
Windows Vista
14.00 uur
’t’tBrandPunt
432013
nov Comp
Compclub
clubBrBr Excel
Windows
14.00uur
uur
BrandPunt
432013
1309okt
2007 Vista
20.00
’t’tBrandPunt
432013
10
nov
Comp
club
Br
Excel
2007
20.00
uur
’t
BrandPunt
432013
14 okt
SBIA
Single Café
20.30 - 0.30 u ’t BrandPunt
432013
nov Comp
Rabobank
Internetbankieren
19.30uur
- 22.00 ’t’tBrandPunt
BrandPunt
432013
1911okt
club Br
Windows
Vista
14.00
432013
nov Comp
SBiA club Br
Single
Café
14 - 18.00
BrandPunt
432013
2013okt
Excel
2007
20.00
uur u ’t’tBrandPunt
432013
nov Brand
SBiA Courant Distributie
Speelgoedbeurs
10 – uur
11.30 u P.’tPrincen
BrandPunt
432013
2113okt
nr 8
18.00
665781
nov Comp
Compclub
clubBrBr Windows
WindowsVista
Vista
14.00uur
uur
BrandPunt
432013
2616okt
14.00
’t’tBrandPunt
432013
nov Comp
Compclub
clubBrBr Excel
Excel2007
2007
20.00uur
uur
BrandPunt
432013
2717okt
20.00
’t’tBrandPunt
432013
13.30-14.30
u
nov Halloween
SBiA
Intocht Sinterklaas
BrandPunt
432013
2920okt
Br
Halloween
optocht
17.30 uur
’t’tBrandPunt
432013
ProRail
Tunnelbakken
Brand. V 20.30
Hele uur
dag
ProRail 432013
2919/20
okt n SBIA
Beierse
bieravond
’t BrandPunt
25
nov
Brand
Courant
Distributie
nr
9
18.00
uur
P.
Princen
665781
30 okt
SBIA
Senioren Harmonie Hel.
’t BrandPunt
432013
Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
December
uiterste inleverdatum kopij brandevoorter courant november nummer
Datum Organisatie
Activiteit
Tijd
Contactpersoon 4 november
03 dec Single Café
Single Café
20:30 – 0.30 ’t BrandPunt
432013
beheer wijkhuis ’t brandpunt
09 dec Brand. Courant Sluiting inleveringunr
10op twee
18.00
uur een ruimte
C. Brouwer
kunt
manieren
in wijkhuis ’t BrandPunt663650
bespreken:
e-mail:
beheerder@brandpunt.info
43 20 13
30 dec Brand Courant Distributie nr 10
18.00 uur
P. Princen • telefoon
665781
adres: biezenlaan 29, 5708 zd helmond-brandevoort
Bron : Brandevoorter kalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.
commissies,vertegenwoordigers en hun mailadressen
wijkraad
’t brandpunt
commissie buurtpreventie
chilll-house
stichting dickensnight brandevoort
commissie speelvoorz./groen
commissie webmasters
brandevoort in actie
brandevoorterdag
scouting brandevoort
fotoclub brandevoort
startpagina brandevoort
commissie kindervakantieweek
cs de brandeliers
bridgeclub ‘t brandpunt
winkeliersvereniging brandevoort
clientenraad stichting gezondheidscentrum brandevoort
sv brandevoort
stichting sport en bewegen brandevoort
brandeleros
computerclub
basketball black shots
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franklin van de laar
fons bosman
rené deelen
sandra geleijns
jet de laat
henk noort
herbert von reth
fons bosman
jan drouen
peter van den endert
secretariaat
herbert von reth
yvon cremers
audrey tijssen
irma van den hurk
roland koster
louis vrolings
audrey tijssen-geboers
ivo senssen
erik van eert

ww w. b r a nd e vo o r t e r c o ur a nt.nl

wijkraad@brandevoort.org
secretaris@brandpunt.info
preventerven@brandevoort.org
chill-house@brandevoort.org
voorzitter@dickensnight.nl
spelengroen@brandevoort.org
webmaster@brandevoort.org
secretaris@brandevoortinactie.nl
voorzitter@brandevoorterdag.nl
groepsvoorzitter@scoutingbrandevoort.nl
fotoclub.secretariaat@brandevoort.org
info@brandevoort.nu
info@kvwbrandevoort.nl
info@brandeliers.com
ivdhurk@xs4all.nl
info@winkelcentrumbrandevoort.nl
clientenraad@sgcb.nl
r.koster@svbrandevoort.nl
lpcvrolings@onsbrabantnet.nl
info@brandeleros.nl
computerclub@onsbrabantnet.nl
info@blackshots.nl

belangrijke wijkinformatie

Activiteitenkalender 2011

belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

112
51 39 71

GG&GD
58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl 
088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier patricia van dijk & patrick de vogel 
0900 - 8844
e-mail patricia.van.dijk.meijer@brabant-zo.politie.nl of patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl
stadswacht845970
GEMEENTE stadswinkel
58 77 77
www.helmond.nl/meldpunt
informatiecentrum brandevoort
66 78 78
wijkopzichter (dienst sob)
58 76 90
graffitimeldpunt
50 72 98
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water

0800 - 9009
59 48 94
59 55 55

ziekenhuis elkerliek helmond
welzijn brandevoort
gezondheidscentrum brandevoort, de plaetse 98 - 5708 zj helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
huisartsen brandevoort
spoedlijn huisarsten
spoed avond / weekend
dr. kaiser en dr. veldhuizen
dr. keuning en dr. smeulders
fax
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
apotheek brandevoort
de zorgboog - kruiswerk, consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling
logopedie - renate jacobs
podotherapie van iersel / de greef
haptotherapiepraktijk brandevoort 
fysiotherapie de veste (ook manuele therapie)
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl
maatschappelijke werk levgroep 
kristen bouten en nienke crijns
logopedie - callista lichtendahl
verloskundigen
“brandevoort” - leen van leuken, marinda van de rijt & linda van vroenhoven
“helmond” l. daamen, m. daamen - de jong, w. van melis-van hout, l. backx
margo van de bunt - le loux
haptotherapie - john kivits
kraamzorg homecare
kraamzorg de zorgboog, telefoonnummer zorgcentrale 
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking
moeders voor moeders - sandra rondeel
praktijk voor adem- en ontspanningstherapie - carlijn bamberger 
remedial teaching - susanne kuijken
remedial teacher - hannie verhofstad
tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten
natuurgeneeskundig therapeute - hélène corbijn
jongerenwerker swh helmond-west & brandevoort - jochem zwerus

50 47 04
0900 - 8861
50 47 05
50 47 06
50 47 03
37 00 44
0900 - 899 86 36
50 47 10
50 47 20
50 47 25
50 47 30
59 95 64
52 46 53
53 91 04
59 89 89
06 - 54 35 57 69
50 47 12
53 28 00
66 38 99
06 - 49 22 55 50
0900 - 206 44 44
0900 - 899 86 36
32 80 00
51 49 11
66 47 22
33 26 83
52 79 77
31 99 51
66 46 44
06 - 47 66 41 94
06-42967343

scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang
o.b.s. brandevoort, de plaetse 150
laan door de veste 98
de vendelier, schutsboom 67, stepekolk - oost 53 
mondomijn, laan door de veste 1000

66 78 57
66 29 62
52 04 34
66 28 94

kinderopvang korein, vaartsestraat 3
peuterspeelzaal ot & sien, moerdonksvoort 1
peuterspeelzaal jip & janneke, koolstraat 3
kinderopvang vestein, koolstraat 3
kinderopvang ’t trommeltje, iekendonksevoort 49
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, moerdonksvoort 1
dik trom buitenschoolse opvang “de rebellenclub”, moerdonksvoort 1
gastouderburo spring, windmolenstraat 1
gastouderburo flex
crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis
kinderopvang humanitas, gastoudercentrale
kinderdagverblijf villa vrolijk, geldropseweg 43
hoevestein kinderdagverblijf, herenlaan 200 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort)
hoevestein buitenschoolse opvang, vaartsestraat 3 (onderdeel openbaar kindcentrum brandevoort)

66 28 94
06 - 50 86 38 03
43 24 30
43 24 30
52 11 18
33 51 92
33 51 92
088 - 208 82 08
06 - 24 47 71 78
06 - 33 08 65 34
045 - 561 53 40
32 04 05
66 62 11
06 - 15 83 13 52
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Tijd om te relaxen!
Driezitter
Amazone v.a.

1050,-

Relaxfauteuil
+ hocker
samen

599,IN Z WART LEER

Driezitter Amazone in leer v.a. 1050,-

Driezitter met twee relaxelementen v.a. 1299,-

Slimme bediening!

Relaxfauteuil
Phantasie in
leer van 1899,nu 1399,Rug- en voetendeel onafhankelijk
elektrisch verstelbaar.

Relaxfauteuil Flex Fit verstelbaar, twee varianten,

met hocker, van 749,- nu 599,- Verhogingsring 45,-

Relaxfauteuil Clara in leer v.a. 1599,- Elektrisch verstelbaar
v.a. 2289,- Kies uit verschillende leerkwaliteiten of stof.

Relaxfauteuil Komo in leer 1299,Met elektrische verstelling v.a. 1969,-

Maatwerk in relaxfauteuils
Bij alle fauteuils met dit symbool kun
je ook kiezen uit small en large,
5 verschillende onderstellen, hand- of
elektrisch verstelbaar, met accu of met
extra lendensteun. Let op het symbool!

Tweezitter Hamburg

Relaxfauteuil Opal in leer v.a. 1499,- Elektrisch verstelbaar v.a. 2189,Kies uit verschillende leerkwaliteiten of stof.
Hoekbank Debra zoals afgebeeld nu 2499,- In stof al v.a. 1399,-, in leer v.a. 2399,Woonprogramma Extreem Salontafel 90 x 90 cm nu 359,- Roomdivider 75 cm
breed nu 619,-

www.vangemertwonen.nl
HELMOND Engelseweg 150, (hoek Traverse, Churchilllaan, Engelseweg aan het spoor),
5705 AJ Helmond, telefoon (0492) 53 36 55. Vrijdag koopavond.

3366 *Vraag naar de voorwaarden in de winkel

v.a. 799,met twee relaxelementen v.a. 929,-

