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De Winkeliersvereniging ontplooit diverse
activiteiten. In de maand augustus ontving
u de zogenaamde Brand-bonnetjes als
bijlage bij weekblad De Loop. Bonnetjes
met veel leuke aanbiedingen, te besteden
in ons winkelcentrum. Elk kwartaal kunt
u leuke aanbiedingen verwachten. Eind
september wordt gestart met de eerste
zaterdagmiddagactiviteit.

17

In augustus vond alweer de zesde editie
van het Zonnebrandfestival in Brandevoort plaats. Dit jaar bestond het festival
uit een Back 2 School Party, een Foute
Dance Classics Party, en een Brandevoorter zeskamp. De twee avondfeesten werden, zoals de traditie inmiddels is, onder
de Markthal gehouden.

27

Eloy Hensen houdt van het sleutelen aan
fietsen en daarnaast van spullen met een
mooi design. “Ik vind het leuk zelf onderdelen te repareren aan de fiets, maar ook
om er leuke en mooie dingen aan toe te
voegen. Dit doe ik wel eens aan de fietsen
van mijn dochters, maar daarnaast vooral
aan mijn eigen exemplaren.” Eloy vertelt
over zijn hobby.

31

Voor de negende opeenvolgende keer
is op zondag 15 september de Golfdag
Brandevoort georganiseerd. En met succes! De weersomstandigheden waren
perfect, evenals het gezelschap. Dit jaar
waren er negenenvijftig deelnemers, verdeeld over dertig teams (vijftien flights).
Per team werd er gestreden om de felbegeerde wisseltrofee.

foto: Rianne van Lierop
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Op zaterdag 24 augustus 2013 werd Sportpark Brandevoort feestelijk geopend door burgemeester Elly Blanksma.
Het team bestaande uit Twann van Schijndel, Bart Bloks en
Colinda Coene, onder leiding van Marieke van Ooyen en gesteund door Jan Roefs, heeft een geweldig evenement georganiseerd, waarvoor heel Brandevoort hun dankbaar is!

en verder:
7 wijkhuis
9 wijkraad
11 winkel kroniek
27 hobby
41 ondernemer
47 puzzel
49 brandjes
51 even de wijk uit
52 kleurplaat
53 uitslag schrijfwedstrijd
54-55 infopagina’s
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Redactioneel
september 2013

De redactie
foto: Marc Dekkers

De afgelopen zomer zat weer stampvol activiteiten: de Kindervakantieweek luidde zoals
gebruikelijk de vakantie in. De Kennedymars
deed onze wijk aan, de eerste editie van
Brand-Hout was een daverend succes en
ook het Zonnebrandfestival was een spetterend evenement. En niet te vergeten: de
opening van het Sportpark. Het is prachtig
geworden! De jeugd kan gelukkig weer terecht op de BMX-baan, want die is verplaatst

en weer geopend. In deze Brandevoorter
Courant kunt u er alles over lezen.
Ook de volgende maanden staat er weer het
nodige op het programma, om te beginnen
met Klein Venetië, in het weekeinde dat deze
BC bij u op de mat valt. Het is de eerste in
een reeks van acties van de ondernemers in
ons winkelcentrum. We hopen dat het druk
bezocht zal worden. Ook de jaarlijkse mo-

deshow in ’t BrandPunt staat weer op het
programma. Stadslandbouw, een nieuwe
ontwikkeling, ook in Brandevoort. Initiatiefnemer Christ Tielemans schreef er al over in
het meinummer en in deze editie gaan we er
verder op in. Het zou mooi zijn als op deze
manier de wijk groener kan worden en jong
en oud zich bewust wordt van de herkomst
van ons voedsel. Want wat is nu lekkerder
dan zelf verbouwde groenten? •
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Wijkhuis ‘t BrandPunt
nieuws

Paul Stege
foto: Rianne van Lierop

Woensdag 9 oktober - Modeshow
Op woensdag 9 oktober organiseert Boutique 4More een modeshow in ‘t BrandPunt.
Vanaf 19.30 uur worden bezoekers verwelkomd met een hapje en een drankje. Om
20.00 uur start het programma. Er is tevens
live muziek. Ter afsluiting is er voor iedereen een leuk aandenken. Toegangsbewijzen
à e5,- zijn verkrijgbaar bij Boutique 4More,
De Plaetse 165.
Donderdag 10 oktober - Nieuw
Blaasensemble gaat van start
Brandevoort heeft er weer een nieuwe
muziekgroep bij, een blaasensemble.
Zie het artikel elders in deze BC.
Vrijdag 25 oktober - Seniorenconvent
Alles wat de senioren in deze wijk bezig
houdt, wordt hier besproken. Kom gerust
eens langs.
Vrijdag 25 oktober - Single Café
Alleenstaanden die het leuk vinden om contact te leggen met andere singles kunnen
elkaar ontmoeten bij het Single Café Brandevoort.
Tijdens de bijeenkomsten in de bar van
’t BrandPunt worden niet alleen contacten gelegd om elkaar vaker te zien, maar
ook om samen allerlei activiteiten te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan bezoek
aan een festiviteit of concerten, een speeltuin of het zwembad met de kinderen, of
fiets- en wandeltochten. Meer informatie:
www.singlecafe.brandevoort.org.

Zaterdag 26 oktober - Open
dag GCB
Wilt u weten wat in het Gezondheidscentrum
Brandevoort voor u ter beschikking staat?
Bezoek op zaterdag 26 oktober tussen
14.00 en 17.00 uur het Gezondheidscentrum Brandevoort voor de open dag Wijk in
Beweging. Tijdens deze dag is er voorlichting
gegeven over diverse onderwerpen.

organiseerd, zoals zeemansliederen, Nederlandse liederen, jaren ’60-muziek, enzovoort.
Personen met een gitaar of accordeon worden aangemoedigd deze mee te nemen.
Voor info kunt u contact opnemen met
Wil Fabrie via 06 543 750 39, 54 83 72 of
w.fabrie1@chello.nl. Voor de liederentafel
kunt u elke laatste dinsdag van de maand
terecht.

Zondag 27 oktober - Trybuut
Tonpraters gaan de ton in om hun nieuwe
buut te testen, op u. Zie verder elders in dit
blad.
Middagprogramma: zaal open 14.00 uur/
aanvang 14.30 uur.
Avondprogramma: zaal open 18.30 uur/aanvang 19.00 uur.
Zowel voor het middag- als het avondprogramma zijn kaarten verkrijgbaar à e2,-. In
de pauze kunt u het entreekaartje aan de bar
verzilveren voor een drankje.
Voorverkoop tegen contante betaling op
donderdag 3 oktober tussen 19.00 tot
20.00 uur in ‘t BrandPunt. Na 3 oktober kunt
u kaarten kopen aan de bar van ’t BrandPunt,
bij Kapsalon De Veste of Schoonheidssalon
De Blauwe Reiger.

Brandevoorterdag
Zondag 29 juni 2014 staat de Brandevoorterdag op het programma.
We zullen er nog veel van horen. Meer informatie: www.brandevoorterdag.nl.

Dinsdag 29 oktober - Liederentafel Brandevoort
Op dinsdag 24 september is in ’t BrandPunt
de liederentafel Brandevoort van start gegaan. De bedoeling is om bij elkaar te komen en onder het genot van een drankje te
zingen. Om mee te kunnen zingen wordt voor
teksten gezorgd. Als de avonden een succes
worden, kunnen thema-avonden worden ge-

Wat er te gebeuren staat
Zaterdag 2 en zondag 3 november - Avondvoorstelling Houtse Toneelgroep
Zondag 10 november - Tweedehands speelgoed- en kinderkledingbeurs
Zaterdag 23 november - Leutfestijn Brandeliers
Dinsdag 26 november - Workshop Rabo
Internetbankieren •

Verkiezing Brandevoorter van
het jaar
De verkiezing van de Brandevoorter van het
jaar komt naderbij. Het is mogelijk om een
persoon of groepering te nomineren. De
spelregels zijn aangepast en de verkiezing
zal een ander verloop hebben. Het doel blijft
uiteraard hetzelfde: bijzondere personen en
bijzondere groeperingen die een belangrijke
bijdrage aan de wijk leveren een keer de bijzondere aandacht geven die ze verdienen.
Kijk voor meer info op www.brandevoorter.nl.
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Nieuws van de Wijkraad
Holke Flapper

Op 11 juni was de Brede Wijkraadvergadering, waarbij vertegenwoordigers van alle organisaties in Brandevoort van harte welkom zijn. Helaas
was de opkomst laag.

De LEVgroep heeft een inbreng geleverd
voor het Visiedocument 2030. Verder meldde men uit contact met maatschappelijk
werk dat het de noodklok luidt. Grote aantallen (v)echtscheidingen in onze wijk zorgen
voor problemen voor de betrokken kinderen
en gebrek aan tijdelijke huisvesting van de
partijen. Mocht iemand suggesties voor oplossingen hebben dan houden we ons aanbevolen.
Buurtbrigadier Patrick de Vogel geeft toelichting op de reorganisatie bij de politie.
Rob Jansen op de Haar en hij vormen nu de
contactpersonen voor onze wijk. De fietsendiefstallen uit de binnenplaatsen in De Veste
zijn nagenoeg verleden tijd als gevolg van
toelichting op preventiemogelijkheden. Op
grond hiervan werd ook gevraagd om nadere
gegevens van contactpersonen van VVE’s in
Brandevoort.
Ton Bax van de winkeliersvereniging meldde
een recent bezoek van wethouder Yvonne
van Mierlo aan de wijk waarbij hij zijn bezorgdheid heeft uitgesproken over uitstraling en levendigheid in het centrum. Hierbij
speelt ook de variatie in het winkelaanbod
een grote rol. Het huidige aantal inwoners
en de toename van webshoppen spelen
een belangrijke rol als het gaat om uitbreiding en diversificatie van het winkelaanbod.
Om die reden doen we een beroep op alle
medewijkbewoners om na te denken over

wensen op dit gebied. Concreet: wat willen
we in Brandevoort? Suggesties zijn van harte
welkom bij de Wijkraad.
Het visiedocument 2030 behoeft op een
aantal terreinen nog aanvulling. Dringende
oproep aan de creatieve en visionaire geesten
in onze wijk om inbreng te leveren over onderwerpen: wonen, jeugd en jongeren, leren, vrije
tijd, ondernemen en bereikbaarheid. Zo hebben de bewoners de gelegenheid om zelf te
bedenken wat goed voor ons en onze wijk is
Onze wijkambassadeurs van de Rabobank,
Wendy Maas en Sander Veldhoen, zullen
vanaf nu ook een uitnodiging voor de Brede
Wijkraad ontvangen.
De Winkeliersvereniging heeft een aantal
plannen voor evenementen in de komende
maanden, onder andere een Italiaans evenement, Halloween activiteiten die aansluiten op het Brandoween evenement en een
Zwarte Pieten evenement.
Actuele kwesties:
- Bomenprobleem, op 8 oktober is er een infoavond in het wijkhuis van 19.30 tot
21.30 uur
- Aankleding centrum, winkeliersvereniging
en wijkraad trekken samen op
- Vlaggenmasten, deze langlopende kwestie
wordt op korte termijn afgerond.
- Bereikbaarheid GCB per auto nadere info

bij Wijkraad op te vragen. Taxi’s kunnen bij
de gemeente aanvragen om vierentwintig
uur per dag De Plaetse op te kunnen rijden.
- Op korte termijn worden weer een aantal
nieuwe bouwprojecten opgestart en naderen de Blok 6 en Blok 7 hun voltooiing. Zaterdag 7 september was de officiële aftrap
voor de start van de verkoop en werkzaamheden van Veste Verde. . Een mooie
stap richting de voltooiing van onze wijk.
Nadere regels subsidie amateurkunst Helmond 2009
De gemeente Helmond heeft een regeling
gericht op amateurkunst. Voor de toepassing
van deze regeling worden de instellingen
ingedeeld in de volgende categorieën van
kunstuitingen:
• Categorie A - Instrumentaal: (van toepassing op muziekkorpsen, symfonieorkesten
en instrumentale ensembles).
• Categorie B - Vocaal: (van toepassing op
zangkoren, kamerkoren en muziektheatergroepen).
• Categorie C - Dans: (van toepassing op
volksdansgroepen).
• Categorie D - Toneel (van toepassing op
productiekernen).
De volledige tekst met alle voorwaarden is
te vinden op www.helmond.nl of op te vragen
bij Kees van den Berg van het team Kunst
en cultuur (k.van.den.berg@helmond.nl of
58 71 52). •
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Winkelnieuws
Jet Uijen
Secretaris Winkeliersvereniging Brandevoort
foto: Vincent Knoops

De Winkeliersvereniging ontplooit diverse
activiteiten. In de maand augustus ontving
u de zogenaamde Brand-bonnetjes als
bijlage bij weekblad De Loop. Bonnetjes
met veel leuke aanbiedingen, te besteden
in ons winkelcentrum. Elk kwartaal kunt u

leuke aanbiedingen van ons verwachten. De
Vereniging heeft een AED-apparaat aangeschaft. Hiermee krijgt ons winkelcentrum
het predicaat ‘AED-proof’. Een schenking
van de winkeliers aan de Brandevoorter
bewoners. Binnenkort zal het apparaat wor-

den geplaatst en de winkeliers krijgen een
opleiding.
Eind september wordt gestart met de eerste zaterdagmiddagactiviteit. Elders in deze
editie leest u meer over deze evenementen.
Met de Stichting Brandevoort in Actie worden gesprekken gevoerd over het organiseren van een tweejaarlijks evenement. In
dit prille stadium valt over de invulling nog
weinig te vertellen, maar het gaat hierbij
om een evenement in het jaar dat er geen
Brandevoorterdag plaatsvindt.
De maand december is de maand van de
eindejaarsactie waarbij u, zoals in voorgaande jaren, uw kassabonnen kunt sparen voor
mooie prijzen.
Opnieuw is een winkel gesloten in winkelcentrum Brandevoort. Chocolaterie CHIQ
is dicht. Mocht u in het bezit zijn van zogenaamde strippenkaarten voor ijs of High
Tea-bonnen, dan adviseren wij u contact op
te nemen met Sweetdeal. De Winkeliersvereniging betreurt de sluiting ten zeerste.
De belangstelling voor de leegstaande winkelpanden is minimaal. Het is een landelijk
herkenbaar probleem, die ook de Brandevoorter winkeliers kopzorgen bezorgt. Met
voortdurende onrustige financiële markten,
het mondjesmaat verstrekken van kredieten
door de banken, hoge huurprijzen en een
verminderd consumentvertrouwen is het
een optelsom van zaken. Wat de winkeliers
als positief ervaren is dat - alhoewel mondjesmaat - er nog steeds gebouwd wordt in
Brandevoort.
Winkeliersvereniging Brandevoort is een
gezonde vereniging met ambitie. Veel initiatieven, sportverenigingen, en activiteiten
kunnen rekenen op sponsoring door de
Winkeliersvereniging onder het motto ‘voor
de Brandevoorters, met de Brandevoorters’.
Kortom, de Winkeliersvereniging zit niet stil
en doet er alles aan om het centrum zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor de Brandevoorters. Maar wij kunnen het niet alleen,
daar is ook uw hulp hard bij nodig. De Winkeliersvereniging barst van de ambitie, helpt
u ons daarbij? •
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In gesprek met…

ComputerClub Brandevoort
Annelies Hoolmans

Wat is ComputerClub Brandevoort nu precies en wanneer
is deze opgericht?
Er was behoefte aan kennis op computergebied en -programma´s. CCB is eind 2008
gestart met enkele enthousiastelingen. De
club bestond uit een aantal docenten die ieder een stukje vakgebied voor hun rekening
namen. Ze konden op dat moment gebruik
maken van de ‘afgedankte’ desktops van de
Rabobank. Begin 2009 werd een verzoek
aan de Stichting Brandevoort in Actie gehonoreerd met de voorfinanciering van een
benodigd aantal laptops.
Wie is bij de organisatie betrokken?
Iedereen van de club is betrokken. Alle taken
worden verdeeld en ieder is verantwoordelijk
voor zijn of haar eigen stukje.
Wat is het doel en hoe wordt dit
bereikt?
Als eerste het uitwisselen van informatie
tussen de leden onderling. Zo willen de leden up-to-date blijven over alles wat met de
computer te maken heeft. De meerwaarde
hiervan is, dat ieder lid informatie heeft die
kan worden gedeeld.
Ten tweede wil de ComputerClub haar kennis ter beschikking te stellen aan vooral de
Brandevoorters. Met vragen over alles wat

met de computer te maken heeft, kunt u bij
ons terecht. Hiervoor is speciaal een inloopspreekuur ingericht.
Daarnaast worden er ook cursussen gegeven. Onder meer over de pakketten van MS
Office 2010, foto- en videobewerking en
netwerken. Ook wordt er in samenwerking
met de Rabobank een cursus internetbankieren gegeven.
Hoe vaak komen jullie bij elkaar?
De leden komen maandelijks bij elkaar.
Hoogtepunten?
Voor de docenten is het steeds weer een
hoogtepunt als een cursusreeks succesvol
wordt afgesloten.
Wat zou er verbeterd kunnen
worden?
Het zou mooi zijn als het aantal docenten
uitgebreid wordt. Dat mogen jongeren, senioren en alles daartussen zijn - die hun kennis
ter beschikking willen stellen. Maar ook de
activiteiten en de cursussen zouden uitgebreid moeten worden.
Hoe weten mensen jullie te
vinden?
Mensen kunnen ons vinden via de website
www.computerclub.brandevoort.org, via de

sociale media en door middel van mond-totmond reclame.
Waar kunnen mensen terecht
met vragen?
Men kan terecht bij de secretaris van de
club. Ook organiseren wij maandelijks een
inloopspreekuur, waar iedereen met problemen met zijn of haar pc-systeem of programma’s terecht kan. De ComputerClub zal
vervolgens proberen deze problemen op te
lossen, of – als dat niet mogelijk is - doorverwijzen naar een andere specialist.
Toekomstplannen?
De wens bestaat wat meer te doen in de
hobbysfeer, zoals het toepassen van computers in besturingen. Denk bijvoorbeeld aan
het bouwen van robots. Maar ook willen we
aan de slag met smart phones en tablets.
Hoe leuk zou het zijn je eigen App te bouwen? Eigenlijk alles waar een computer toegepast wordt, heeft onze belangstelling.
Wensen voor de toekomst?
Het is onze wens de apparatuur en programmatuur up-to-date te kunnen houden. En natuurlijk dat veel cursisten en hobbyisten de
weg naar ons vinden.
Dank je wel voor dit verhelderende gesprek.
Volgende maand Halloween in deze rubriek. •
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Villa Vrolijk Kamp succesvol
Akkram Toub (8 jaar van de groep de Vosjes)

Kinderdagverblijf Villa Vrolijk heeft de laatste dag van de zomervakantie een kamp georganiseerd voor ruim dertig achtplussers. Deze werd
gehouden van vrijdag op zaterdag op eigen terrein. Vanaf 18.30 uur
werden de kinderen gebracht door de ouders met hun tenten waar ze
die nacht in zouden bivakkeren. Een kampvuur, frietwagen, versnaperingen, bosspel en de gezelligheid van iedereen maakte dit alles een
geslaagd evenement en voor herhaling vatbaar. Tot volgend jaar!

“Toen we aankwamen hebben we onze
bedden opgemaakt en de spullen klaargemaakt.
We hadden een frietkraam. We hebben
lekker friet gegeten en cola gedronken.
Mmmm... dat was lekker. Daarna hebben we
spelletjes gedaan. We zijn ook om 21.30

uur naar de bossen gegaan. We hebben
een spooktocht gedaan. Dat was tof! Toen
zijn we weer teruggekomen en hebben we
marshmallows geroosterd. Toen gingen we
nog in de tenten spelen en om 3.30 uur in
de avond zijn we gaan slapen. De volgende
dag hadden we heeeel veel slaap. We had-

den lekker ontbeten en we hadden zelfs lopend buffet. Daarna hebben we nog leuke
spelletjes gedaan. Toen kwamen de vaders
en moeders.
Het villa Vrolijk kamp was te gek! Dit hadden we allemaal te danken aan de lieve
leidsters.” •

TRYBUUT!

Voor aankomende tonpraters
Wil je graag beleven of je nieuwe buut aanslaat, die ene grap er wel of niet in moet, kijken of de ton wat voor jou is, dit is jullie kans:
TRYBUUT!
In overleg met Berry Knapen, zetten wij een
stap met TRYBUUT! Voor jullie de kans om
te kijken hoe je buut gaat, of het verhaal
loopt en of er interactie is met het publiek.
Op zondagmiddag 27 oktober is er in
’t BrandPunt de mogelijkheid je buut uit te

proberen. Wij zorgen voor publiek, een podium en een ton en jullie voor de lach.
Er kunnen acht tonpraters meedoen en iedere tonprater krijg vijftien minuten tijd. De
gage bestaat uit vijf consumptiebonnen en
een feedbackrapport van ervaren mensen
met tonpraten.
Wij starten om 14.30 uur rond 15.45 uur
is er een pauze van ongeveer een kwartier.
Daarna zijn de laatste vier tonpraters aan

de beurt. Rond 17.45 uur is het afgelopen,
maar kunnen we gezellig naborrelen in het
café.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je naam,
telefoonnummer en eventueel de naam van
je buut naar t.puts@upcmail.nl. Wie het eerst
komt het eerst maalt. Je hoort snel of je
kunt optreden. Ook zal er een wachtlijst zijn,
mochten er mensen afvallen en natuurlijk
ben je van harte uitgenodigd om te komen
kijken naar je collega’s. •
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Zonnebrandfestival 2013
Luc Sleegers
Foto: Jan Dijstelbloem

In augustus vond alweer de zesde editie van het Zonnebrandfestival in
Brandevoort plaats. Dit jaar bestond het festival uit een Back 2 School
Party, een Foute Dance Classics Party, en een Brandevoorter zeskamp.
De twee avondfeesten werden, zoals de traditie inmiddels is, onder de
Markthal gehouden. Voor het zeskamp is er dit jaar uitgeweken naar
het Sportpark, zodat deze ludieke activiteit kon schitteren tijdens de geslaagde opening.

Back 2 School Party
Op vrijdagavond 16 augustus was er voor
jeugd vanaf groep 8 tot en met de leeftijd
van vijftien jaar een feest om het nieuwe
schooljaar samen te vieren. Deze Back 2
School Party is, mede op initiatief van Stuurgroep Jeugd, in 2012 voor het eerst op de
vrijdagavond van het Zonnebrandfestival gehouden.
Op deze avond heeft de jeugd weer kunnen
genieten van een prachtig feest onder de
Markthal. Met een opkomst van 250 jeugdigen was het een zeer geslaagde avond.
DJ Martin heeft met zijn muziek de avond
veel kleur en sfeer gegeven. Iedereen kon
genieten van zijn moderne muziek: van top40 tot house; iedereen ging helemaal los.
Tevens heeft Sherman Doesburg met zijn
groep Goedwijs een fantastisch optreden
gegeven, in combinatie met een gave DJ
Mix. Op www.back2schoolparty.nl kun je kijken naar foto’s die op deze avond zijn geschoten door Jan Dijstelbloem, hoffotograaf
van C.S. de Brandeliers.

Foute Dance Classic Party
Op de zaterdagavond was het tijd voor het
grote zaterdagavondfeest van het Zonnebrandfestival, dat dit jaar voor de derde
keer is georganiseerd. Een verlichte Markthal, een verlichte dansvloer, muziek van
UwDJ.nl verzorgd door Willian Verbakel en
Frans Maassen; alles was aanwezig voor
een mooi spektakel. En dat is het ook zeker
geworden! Zo’n 650 man heeft gezongen en
gedanst op de ‘foute’ 80’s en 90’s muziek die
door de speakerboxen klonk. En als je nog een
plek op de bomvolle verlichte dansvloer kon
vinden, dan had je geluk! Voor een sfeerimpressie van deze avond kun je terecht op
www.zonnebrandfestival.com.

De opzet was dit jaar iets anders dan vorig jaar. De zeskamp vond niet plaats op de
zondag na de twee avondfeesten, maar een
weekje later: tijdens de officiële opening van
het Sportpark. Het was een mooi moment om
de krachten te bundelen, en een aantal ludieke spelen op het voetbalveld op te zetten.
Maar liefst acht teams hebben een middag
lang zeer fanatiek deelgenomen aan ludieke
spelen. Van de stormbaan tot een bekerrace,
en van het skieten tot aan het eieren koppen: bij ieder spel en bij ieder team werd er
een strijd op hoog niveau gestreden.
Op www.zeskampbrandevoort.nl kun je de
foto’s bekijken die op deze middag zijn gemaakt.

Zeskamp
In 2012 werd er voor de eerste keer een
zeskamp georganiseerd, op de zondag van
het Zonnebrandfestival. Vanwege het grote
succes, en de vele aanmeldingen, kon het
natuurlijk niet missen dat dit jaar de tweede
editie van dit evenement plaats zou vinden.

We willen alle vrijwilligers en gasten bedanken voor jullie aanwezigheid, en hopelijk
mogen we iedereen volgend jaar weer verwelkomen.
Namens de organisatie van het Zonnebrandfestival, en namens C.S. De Brandeliers, tot
volgend jaar! •
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Ondersteun Dickensnight
Wordt vriend van Dickens

Marloes Kuyten
Foto: Rianne van Lierop

Dickensnight Brandevoort, op zondag 8 december is het weer zover.
Dan wordt De Veste weer omgetoverd tot een grote sfeermarkt in de
stijl van Victoriaans Engeland, de tijd dat Charles Dickens zijn boeken
schreef.

Al jarenlang genieten vele duizenden bezoekers uit de wijk en van ver daarbuiten van de
unieke sfeer van dit evenement in de donkere dagen voor kerst. De markt is in tien
jaar tijd uitgegroeid tot een mooie ontmoetingsplaats voor Brandevoorters. Uiteraard
door de marktkooplui die hun kraam en hun
waren aanpassen aan de sfeer, maar zeker
ook door het programma er omheen. Want
wat is er leuker dan plotseling oog in oog te
staan met de norse Ebenezer Scrooge? Of
om onder de warme klanken van een koor
of muziekgezelschap een glaasje glühwein
of warme chocolademelk te drinken met je
buren?
De organisatie van Dickensnight Brandevoort vindt juist dat sociale aspect van de
markt zo speciaal. Daarom wil ze de wijkbe-

woners en andere Dickensnightbezoekers
graag nog meer betrekken bij het evenement. Natuurlijk kan iedereen vrijwilliger
worden en op de dag zelf een handje mee
komen helpen. Vanaf dit jaar is er echter ook
de mogelijkheid om ‘Vriend van Dickens’ te
worden. Daarmee ondersteun je voor een
klein bedrag de organisatie en laat je zien
dat je betrokken bent bij Dickensnight.
Uiteraard wordt de organisatie ook financieel
gesteund door diverse sponsoren. In deze
economisch zware tijden is het echter niet
makkelijk om sponsoren te vinden of vast
te houden. Om toch een stabiele financiële
basis te creëren, hopen wij op veel ‘Vrienden
van Dickens’.
Wat kunt u als Vriend van Dickens verwachten? Naast uiteraard de grote dank van de

organisatie ontvangt elke vriend een exclusief speldje in de stijl van Dickens. Bovendien kunt u tijdens Dickensnight een klein
presentje afhalen in de speciale ‘Vrienden
van Dickens’-kraam. Dit alles voor slechts
e7,50 per jaar! Hiermee draag je bij aan een
stabielere financiële basis voor Dickensnight.
Aanmelden als Vriend van Dickens kan
door het invullen van het formulier (automatische incasso) dat u op onze website
www.dickensnight.nl kunt vinden. Binnenkort
worden ook aanmeldkaarten verspreid in de
wijk en zijn ze te vinden op diverse openbare
plaatsen in Brandevoort. Natuurlijk kunt u
zich ook aanmelden op zondag 8 december
tijdens Dickensnight 2013. We hopen veel
Vrienden van Dickens te mogen verwelkomen! •

n u m m e r 7 • se p t e m b e r 2 0 1 3

19

20

w w w.b r an d e v oort ercourant . nl

Sportpark geopend
Fons Bosman
foto: Vincent Knoops

Op zaterdag 24 augustus 2013 werd Sportpark Brandevoort feestelijk
geopend door burgemeester Elly Blanksma. Het team bestaande uit
Twann van Schijndel, Bart Bloks en Colinda Coene, onder leiding van
Marieke van Ooyen en gesteund door Jan Roefs, heeft een geweldig
evenement georganiseerd, waarvoor heel Brandevoort hun dankbaar is!

De aftrap van deze opening begon met een
spectaculaire voetbalwedstrijd. Grote namen
uit de voetbalwereld waren op het veld te zien
zoals: Berry van Aerle, Remond Strijbosch,
Jurgen Streppel, Tommie van der Leegte, en
vele anderen. Deze ‘Helmondse sterren van
weleer’ namen het op tegen de trainers van
SV Brandevoort onder professionele leiding
en begeleiding van Helmond Sport manager
Mario Captein en Joost Uijen. De wedstrijd
werd gefloten door niemand minder dan officieel KNVB-scheidsrechter en Helmonds
oud-burgemeester Fons Jacobs. Helaas verloren de trainers, want het sterrenteam won
met 5-2!
Direct na de wedstrijd volgde de officiële
opening door Elly Blanksma met de onthulling van een beeld gemaakt door de Brandevoorter kunstenares Peti Verbroekken. Het
beeld symboliseert de verschillende sporten
die men hier kan beoefenen onder de paraplu van de Stichting Sporten en Bewegen in
Brandevoort. De opening werd muzikaal ondersteund door onze eigen salsaband Brandeleros. Er was die middag natuurlijk van alles te beleven op sportief gebied zoals yoga,
zumba, jeugdvoetbaltoernooi, jeu-de-boules,
korfbal, kangoo, Pilates en een beach voetbaltoernooi waaraan iedereen mee kon
doen. Ook hebben diverse gebruikers van
het Sportpark zich gepresenteerd, samen
met allerlei belangrijke ondersteunende faciliteiten zoals de fysiotherapeuten en de
EHBO. En ’s avonds was er een feest met
de geweldige band Out of Time. Helmond en
omstreken hebben lang kunnen meegenieten… Natuurlijk wilden we niemand tot last
zijn, dus daarvoor alsnog excuses aan iedereen die dit als hinderlijk heeft ondervonden.
We zullen nooit meer zo’n opening organiseren!

Ook zondag stond in het teken van de feestelijke opening. Er werd gestart met het
inmiddels traditionele hardloopevenement
Rondje Brandevoort. Dat zal voortaan starten en eindigen op het Sportpark. Maar niet
zonder bijzonder veel dank uit te spreken
aan ons wijkhuis ‘t BrandPunt, waar de afgelopen jaren start en finish waren en Stichting
Brandevoort in Actie die dit evenement de
afgelopen jaren heeft ondersteund. Daarna
volgde een zeskamp georganiseerd door De
Brandeliers. Ook kon weer worden genoten
van veel verschillende sporten en activiteiten,
zoals Jeu de Knikker, yoga, kangoo, skaten,
basketbal en verschillende dansdemonstraties. Een heel bijzonder evenement was de
BMX-jam op onze splinternieuwe fietscrossbaan. Dankzij Eefje en Frits van der Linden
en hun fantastische groep vrijwilligers, kon
hier een geweldig evenement plaatsvinden
met deelnemers van internationale allure.
Met de loterij en de veiling kon iedereen
een kans maken op geweldige prijzen, zoals gesigneerde voetbalshirts van Ajax,
Manchester United, VfL Wolfsburg en PSV,
een E-rijbewijs (aanhanger of caravan), een
volledig gesigneerd shirt van Wilfried Bony,
sportabonnementen, een Bavaria-biertoer,
dinercheques, een sporttas gesigneerd door
Mark van Bommel en nog heel veel meer. De
loten die nog niet zijn verzilverd, kunnen op
onze Facebookpagina of op www.sportparkbrandevoort.nl kijken of ze nog in de prijzen
zijn gevallen en tot uiterlijk 30 september
hun prijs afhalen in het Sporthuis.
Centraal stond dit weekend de Wens Schoen.
Kinderen mochten op zaterdag en zondagochtend een wens indienen tegen een minimale vergoeding van e1,50. De helft van de
totale opbrengst wordt geschonken aan het
Jeugdsportfonds. Dit fonds zorgt ervoor dat

kinderen die wegens financiële redenen niet
kunnen sporten, dat toch kunnen gaan doen.
De andere helft gaat natuurlijk naar ons eigen Sportpark Brandevoort. De sponsor van
deze wensschoen zal trachten de meest originele wens in vervulling te laten gaan.
Vriend van Sportpark Brandevoort
Wilt u ook beachvolleyballen, jeu-de-boules
spelen, basketballen, schaatsen, voetballen,
hardlopen? Maar dan zelfstandig en wanneer het u uitkomt? Voor maar e15,- per jaar
(e40,- per gezin) kunt u gebruikmaken van
de buitenfaciliteiten van het sportpark. Als
Vriend van Sportpark Brandevoort ontvangt u
dan een polsbandje waarmee u het hele jaar
toegang heeft gedurende de openingstijden
van het Sportpark maar met uitzondering van
blokuren en het grasveld. Het schema van de
blokuren vindt u binnenkort op onze website
www.sportparkbrandevoort.nl. Het inschrijfformulier vindt u in het Sporthuis en op de
website www.sportparkbrandevoort.nl. •
Vacature Sportpark
Een artikel schrijven voor de BC of voor
één van de lokale kranten en huis-aanhuis bladen. Actuele weetjes plaatsen
op Twitter en Facebook. Het Sportpark
promoten en bekend maken. Allemaal
onderdelen van het takenpakket van
onze medewerker/bestuurslid PR &
Communicatie. Wij zoeken iemand die
deze taken voor ons en samen met een
superenthousiast bestuur wil invullen en
uitbreiden. Bent u degene die wij zoeken? Mail dan naar info@sportparkbrandevoort.nl en maak kennis met ons.
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Terugblik
Kindervakantieweek
Mariëlle Terwisse
foto: Mariëlle Terwisse

De kindervakantieweek… wat was het een
geslaagd feest! Alles leek wel mee te zitten
deze week. We hebben heerlijk weer gehad,
heerlijk gespeeld, gesport, geknutseld, gelachen, gegeten en gedanst. Alleen op woensdag was het weer iets minder lekker, maar
toen gingen we met zijn allen naar Toverland en daar heeft iedereen zich uitstekend

vermaakt. De midzomeravond was een ontzettend geslaagde avond en op vrijdag was
daar dan eindelijk onze feestelijke afsluiting.
De hele week hadden de kinderen vijfjes gespaard en uiteindelijk hadden we dus genoeg
voor een optreden van een echte artiest!
Ralf Mackenbach zorgde ervoor dat onze
feestweek heel feestelijk werd afgesloten.

Wat was dat genieten en vooral ook om al
die kinderen te zien feesten en dansen op
het plein. Het was een heerlijke week waar
we nog lang met veel plezier aan zullen terug
denken. Nu weer op naar volgend jaar, zonder Stefan Verhallen (bedankt Stefan voor je
jarenlange inzet) maar met een nieuwe voorzitter, Richard Waldt (Richard, veel succes). •

Straatspeeldag 2013
Woensdag 12 juni heeft de nationale straatspeeldag weer plaatsgevonden. Deze was
ook dit jaar weer een succes! Er waren spelletjes voor de kleintjes, maar ook voor de
grotere kinderen. De kinderen konden hun
energie kwijt op de springkussens en daar
werd volop gebruik van gemaakt! De Oud-

hollandse fietsen vielen bij de achtplussers
goed in de smaak. Het was nog niet zo gemakkelijk om er goed op te fietsen. Verder
waren er nog een aantal Oudhollandse spelletjes en werd er weer geschminkt. Voor iedereen was er drinken, ontbijtkoek, lekkere
appels en ijsjes om weer even bij te komen.

Hiervoor willen wij onze sponsors heel erg
bedanken. Albert Heijn, Top 1 Toys, Weijers
groente & fruit en ‘t BrandPunt. Bedankt
allemaal! Mede dankzij jullie was de straatspeeldag een succes!
Spring Kinderopvang / Vestein •
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Nieuws ComputerClub
Brandevoort
25

ComputerClub Brandevoort is een enthousiaste club computergebruikers die graag onderlinge kennis op het gebied van computers en
computergebruik wil uitwisselen en uitdragen aan anderen.
Inloopavond
Maandag 14 oktober kunt u met computervragen of problemen terecht bij de ComputerClub Brandevoort. De inloopavond is
19.00 tot 20.00 uur in ’t BrandPunt, zaal De
Marke (eerste etage). Dergelijke inloopavonden biedt de ComputerClub Brandevoort
elke tweede maandag van de maand.
Cursussen
ComputerClub Brandevoort gaat, bij voldoende belangstelling, diverse cursussen

verzorgen. Op het programma staan Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint cursussen en Google Picasa cursussen. Met het
gratis programma Picasa beheert u foto’s
en video’s. Tevens kunt mooie fotocollages
maken.
Bij alle cursussen krijgt u een cursusboek
met duidelijke uitleg.
Gaat uw belangstelling uit naar een ander
programma, laat het ons dan weten.
Meer informatie: www.computerclub.brandevoort.org.

Workshop Internetbankieren
Dinsdag 26 november van 14.00 uur tot
17.00 uur verzorgt de Rabobank Helmond in
samenwerking met ComputerClub Brandevoort voor u de workshop internetbankieren.
De workshop bevat de volgende onderdelen:
1. Veiligheid.
2. Basisgegevens Internetbankieren.
3. Verdere uitleg Internetbankieren of Het
nieuwe bankieren (iPad en smart phone). De
workshop is gratis. U kunt zich aanmelden
via de Rabobank Helmond. •

Zomervakantie voorbij
Marcel Wijgergangs
Yvonne Tielemans
Na een tropische zomer zijn we op 12 augustus bij basisschool OBS
Brandevoort weer fris van start gegaan. Na een zomer vol leuke vakantie-opvang activiteiten, is ook de reguliere BSO van Kids Castle Helmond Hulshoeve en Spring Kinderopvang Vestein weer gestart.

Dit schooljaar staat in het voorjaar 2014 het
thema natuur centraal. Tijdens de jaarlijkse
open dag in april presenteren we dit thema
weer aan alle geïnteresseerden. Het is nog
vroeg, maar meent u daarin iets te kunnen
betekenen voor school of opvang horen
wij graag van u! U kunt zich aanmelden bij
Marcel Wijgergangs van OBS Brandevoort,
Yvonne Tielemans van Kids Castle of Adrie
van Baar van Spring Kinderopvang.
Een natuurlijke buitenruimte (zoals op locatie
De Hoeves) is bij dit thema ook een toege-

voegde waarde. Gelukkig hebben de bomen,
planten en het nieuw uit te testen gras de
tropische zomer overleefd. Dit mede door
de geweldige inzet (lees: sproei-uurtjes) van
conciërge Rianne.
De pas aangelegde tuin begint nu steeds
meer een natuurlijke buitenruimte te worden
waarin onze gezamenlijke visie over buiten
spelen tot uiting komt. Bij het vormgeven
van deze buitenruimte staat natuurlijk buiten
spelen centraal. Dat betekent bijvoorbeeld
dat er veel speelaanleidingen te vinden zijn

zoals hoogteverschillen, verstopplekken en
gevarieerde materialen. Het stimuleert de
kinderen om op ontdekkingstocht te gaan,
hun fantasie te gebruiken en uit te vinden
hoe ze er spelletjes kunnen doen.
Op locatie De Plaetse wordt volop gewerkt
aan een beregeningssysteem zodat we ook
daar een ‘natuurlijke’ tint aan het speelterrein mee kunnen gaan geven. De mooie nazomer zorgt ondertussen voor genoeg speelgelegenheid voor al onze kinderen.
We wensen iedereen een fijn schooljaar toe! •
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De hobby
Ilse Hommering
foto: Vincent Knoops

Eloy Hensen houdt van het sleutelen aan fietsen en daarnaast van
spullen met een mooi design. “Ik vind het leuk zelf onderdelen te repareren aan de fiets, maar ook om er leuke en mooie dingen aan toe
te voegen. Dit doe ik wel eens aan de fietsen van mijn dochters, maar
daarnaast vooral aan mijn eigen exemplaren.”

Eloy kreeg als klein jongetje de afdankertjes van zijn broers en zussen. “Ik was het
zevende kind. De fietsen van het gezin gingen van kind naar kind.” “Er was meestal
wel iets met die fietsen mis. Ik repareerde
ze altijd zelf.” Als er iets niet goed functioneerde, ging Eloy zelf onderzoeken hoe
dat opgelost kon worden. Hij heeft zelfs
fietsen helemaal uit elkaar gehaald en
weer in elkaar gezet. “Dan haalde ik een
onderdeel van de fiets om te onderzoeken
waar de fout lag en dan wilde ik steeds
meer weten van die fiets. Dus haalde ik er
steeds meer onderdelen vanaf, totdat hij in
delen op de grond lag.” Hij vond het leuk
die fiets dan weer helemaal op te bouwen.
“Ik was daar altijd mee bezig. Toen ik naar
de middelbare school ging, kocht ik dan
ook een tweedehandsje. Daar kon ik zelf
toch aan sleutelen.”
Sinds Eloy in Brandevoort woont, heeft hij
een goede woon-werk fiets. Hij rijdt daarmee elke dag naar zijn werk in Eindhoven.
Helaas is er op zijn werk al twee keer een
fiets van hem gestolen. “Toen heb ik besloten een ligfiets te kopen. Die wordt in ieder geval niet gejat.” Eloy fietste altijd met
collega’s. Toen dat groepje steeds kleiner
werd en hij alleen overbleef, merkte hij dat

hij steeds vaker met de auto naar zijn werk
ging. “Ik gebruikte mijn fiets steeds minder vaak. Ik vond dat zonde. Een fiets is
immers een gebruiksvoorwerp. Ik besloot
mijn ligfiets om te bouwen naar een e-bike.
Nu ga ik weer elke dag met de fiets naar
mijn werk. Met een elektrische fiets heb je
altijd wind mee, dus dat is toch net even
wat makkelijker fietsen en maakt de stap
om de fiets te pakken voor een langere afstand een stuk kleiner.“
Naast het sleutelen aan fietsen heeft Eloy
een grote interesse in vormgeving. Een bezoek aan de Dutch Design week in Eindhoven hoort daarbij. “Tijdens de Dutch Design week in 2010 stond er een geweldig
mooie fiets. Een apart model met houten
wielen. Ik heb de ontwerper, Herman van
Hulsteijn, aangesproken en een afspraak
met hem gemaakt. Ik mocht bij hem in Arnhem komen, om de fiets te testen. Want
een fiets kan mooi zijn, maar moet ook
functioneel zijn. Ik was benieuwd of deze
wel stabiel zou zijn.” In Arnhem gingen ze
meteen een ritje maken. “We zijn met zijn
tweeën op die fietsen door Arnhem gaan
sjezen. Dit was een prima product, deze
fiets was goed gemaakt. Hij reed meteen
fijn. Van Hulsteijn zei meteen: neem hem

maar mee. Dus de fiets achter in de auto
mee naar huis. Diezelfde avond heb ik de
betaling nog verzorgd. Dus dat ging heel
rap.” Best bijzonder, want het was de zesde
fiets van Van Hulsteijn. Inmiddels verkoopt
de ontwerper fietsen over de hele wereld.
Zelfs aan deze fiets is er nog wel wat te
sleutelen, zoals het aanbrengen van verlichting en het maken van houten pedalen.
“Onderdelen koop ik via internet of in speciaalzaken zoals Knoops in Mierlo en de
BMX winkel in Aarle-Rixtel. De verlichting
is bijzonder en die heb ik in de Verenigde
Staten besteld. Het is een led-verlichting
die op de velgen aangebracht wordt.” Onlangs is Eloy gestart met nog een fietsproject. “Ik heb een fiets gekocht die geschikt
is voor een renbaan. Een pista-fiets. Deze
ga ik ook helemaal opknappen, zodat daar
buiten mee gefietst kan worden. Ik heb
hiervoor al wat onderdelen gekocht. Maar
het houdt me nog wel even bezig.”
Eloy zou graag een activiteit organiseren
in Brandevoort voor mensen met een bijzondere fiets. “Samen een klein stukje fietsen en dan ergens een kop koffie drinken.
Heel eenvoudig. Lijkt me leuk.” Geïnteresseerden kunnen contact opnemen per email: eloy.hensen@gmail.com. •
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Negende Golfdag

groot succesvol evenement
Twann van Schijndel
foto: Jill van Schijndel

Voor de negende opeenvolgende keer is op zondag 15 september de
Golfdag Brandevoort georganiseerd. En met succes! De weersomstandigheden waren perfect, evenals het gezelschap. Dit jaar waren er negenenvijftig deelnemers, verdeeld over dertig teams (vijftien flights). Per
team werd er gestreden om de felbegeerde wisseltrofee. Bij ontvangst
in het clubhuis kwamen de deelnemers van de afgelopen jaren elkaar
weer tegen en was er een sfeer van herkenning. Na het welkomstwoord werd de groepsfoto op het bordes van het clubhuis van Golfclub
De Gulbergen gemaakt. Direct hierna vertrokken de deelnemers met
een lunchpakket naar hun start hole en begon de wedstrijd stipt om
9.30 uur middels een gunshot.

sloegen vanaf de tee een indrukwekkende
afstand.

Omstreeks 14.30 uur kwamen de eerste
flights binnen in het clubhuis en werd onder
het genot van een drankje nagepraat over
de meest spectaculaire, maar ook de minder geweldige slagen. Ondertussen was de
organisatie druk bezig om de resultaten te
berekenen en vast te stellen wie voor welke
prijs in aanmerking zou komen. Dit jaar was
de score gemiddeld hoog. Drie teams eindigden met gelijke score als beste. Na toepassing een aantal spelregels kon uiteindelijk
een derde-, tweede- en eerste plaats worden vastgesteld.
De winnaar van de wisseltrofee 2013 Golfdag Brandevoort is geworden team De Luitjes bestaande uit Ben van Lieshout en Hein
Spoorenberg. Naast de felbegeerde wisseltrofee, ontvingen zij van de hoofdsponsor
Restaurant Vestdijk 47 Eindhoven ieder een
dinercheque voor twee personen.
Op de voet gevolgd door team Blok 16 be-

staande uit Ricardo Martis en Hedwig van
Rijkoom. Dit team won de tweede prijs. Team
Last but not least (Ad van Ham, Hans Derison en Marco de Hondt) volgde op de derde
plaats. Zowel de tweede als derde prijs ontvingen een certificaat en een fles wijn.
Er werden nog vele andere prijzen uitgereikt.
De poedelprijs voor het minst gelukkige
koppel team B(r)oertjes ontving een volle
tas met boodschappen beschikbaar gesteld
door Jumbo Brandevoort. De prijs voor de
neary (wie slaat de bal het dichtst bij de hole
op de green) werd voor de dames dit jaar
wederom niet geslagen. Voor de heren werd
de neary gewonnen door Marco de Hondt.
Ook was er dit jaar weer een prijs voor de
longest drive, aangeboden door Auto Aarts
Helmond (een dag autorijden met een auto
uit de showroom naar keuze). Voor de heren
werd deze prijs gewonnen door Ad van Ham,
voor de dames door Josette Koolen. Beiden

Dit jaar waren er eveneens zes gouden golfballen verstopt. De vinder van een gouden
bal ontving een waardebon. Slechts één bal
is dit jaar teruggevonden.
Voor diegenen die hun leukste, grappigste,
serieuste foto vanuit de baan nog niet heeft
ingezonden, dit kan nog tot en met 15 november. Hierna zal de organisatie een keuze
gaan maken tussen alle ingezonden foto’s,
en één persoon gaan belonen met een gratis deelnamebewijs voor de lustrumeditie
volgend jaar!
Als afsluiting van een heerlijke en sportieve
dag kon een ieder genieten van een uitstekend satébuffet in Golfrestaurant De Hooghe Bergh.
De organisatie van de Golfdag Brandevoort
dankt al haar deelnemers. Maar ook zeker
alle sponsoren. Zonder hen kan zo’n geweldig evenement niet slagen. De organisatie
ziet hen wederom, maar ook nieuwe deelnemers en sponsoren, graag tegemoet op
de tiende Golfdag Brandevoort. Deze staat
gepland op zondag 21 september 2014 en
zal, vanwege het lustrum, een heel bijzonder
evenement worden.
Voor een ieder die verder op de hoogte wil
blijven van deze speciale lustrum editie verwijzen wij naar de website www.golfdagbrandevoort.nl. Golfdag Brandevoort is eveneens
te volgen via Twitter en Facebook.
Onze sponsoren voor Golfdag Brandevoort
2013: Restaurant Vestdijk 47 Eindhoven, Auto
Aarts Helmond, DecoArt Snoeks, Golfcostadelsol.
nl, Branche Partners, Van Liempd verzekeringen &
hypotheken, Braakman Advocaten, Kleineplannen.
nl, Panhuizen Graveerindustrie, Golfclub de Gulbergen, Frank Malipaard Fotografie, Restaurant
De Hooghe Bergh, ITW Cader, Jumbo Brandevoort en Spons. •
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Huisvesting na scheiding
een probleem
32

foto: Rianne van Lierop

In de top tien van Brandevoorter problemen staat huisvesting na (echt)
scheiding bovenaan. Huisvesting is sowieso schaars geworden in deze
tijd en ten onrechte wordt van het Maatschappelijk Werk verwacht/gedacht dat ze voor snelle huisvesting kan zorgen . We kunnen geen
huisvesting bieden, maar wel adviezen of tips geven over welke wegen
te bewandelen zijn.

Wat we als maatschappelijk werkers heel
vaak tegenkomen, is dat veel relaties al gestrand zijn voordat er hulp wordt ingeroepen.
De hulp die wordt ingeroepen is dan ook
vaak: help me aan huisvesting, want ik wil/
kan niet langer blijven wonen in het huis met
en bij mijn (ex-)partner. Om samen met je
(ex-)partner te moeten blijven wonen in het
huis, geeft heel veel spanningen en stress
waarvan met name de kinderen de dupe zijn.
Zij voelen sterker nog dan volwassenen, de
pijn en de boosheid die hun ouders aan elkaar hebben opgelopen en ook elkaar veroorzaken.
Partners/ouders zijn boos op elkaar door te-
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leurstellingen van diverse aard, maar het zijn
wel hun ouders van wie ze allebei houden.
Kinderen kunnen en mogen er nooit tussenin staan.
Soms zijn (v)echtscheidingen te voorkomen
door bij relatieproblemen eerder een hulpverlener in te schakelen. Als het dan toch tot
een scheiding moet komen, zijn de frustraties in en na de scheiding ook te verminderen door een hulpverlener in te schakelen en
te bespreken wat er tijdens en na de scheiding te verwachten is. In dat stadium kan er
uitleg gegeven worden over de woningmarkt
en de huisvestingsmogelijkheden. In deze
scheidingsperiode is het ook noodzaak om

te leren hoe je met je partner en de kinderen om moet gaan om het voor iedereen zo
draaglijk mogelijk te maken.
Zeker doet scheiden lijden, maar lijden te
dragen zonder het leven van de ander(en)
zuur te maken, is een hele kunst.
U bent welkom bij het Maatschappelijk Werk
van de LEV groep .
Neem gerust contact met ons op om te kijken of we iets voor u kunnen betekenen. Privacy is gewaarborgd .
Bel: 59 89 89 en vraag naar de maatschappelijk werkers van Spreekuurpunt Brandevoort. •

Vanuit het Seniorenconvent
Holke Flapper

Op 30 augustus werd de draad weer opgepakt. Een aantal lopende
kwesties is aan de orde geweest. Onder leiding van Christ Tielemans,
docent HAS den Bosch, zal gewerkt gaan worden aan een aantal
groenprojecten. Elders in de BC leest u daar meer over. Verder zijn
we van plan na te gaan welke mogelijkheden er zijn om senioren de
mogelijkheid te bieden hout- en metaalbewerking als hobby te beoefenen. Het Sporthuis is inmiddels formeel geopend en op het terrein zijn
prachtige faciliteiten gemaakt voor jeu-de-boules. Er is al een behoorlijk
aantal aanmeldingen, maar er kunnen er zeker nog wel bij.
Visie 2030
Visie 2030, gezien vanuit het belang van de
senioren was eveneens een gespreksonderwerp. Gezamenlijk hebben we onze visie bediscussieerd over de onderdelen participatie
en gezondheid, zorg en welzijn. Het blijkt niet
eenvoudig te zijn om zo ver voorruit kijken.
Wat zullen de ontwikkelingen in de komende
zeventien jaar zijn? Hoe zal gaan met de economie? Hoeveel zal Brandevoort nog blijven
groeien? En hoe zal het de jeugd vergaan?
In de zorg zijn ook grote veranderingen te
verwachten, gezien het toenemende aantal
ouderen. Het zo lang mogelijk thuis wonen
van ouderen zal zeker effect hebben. Kleinschalige woonprojecten zullen er ook in
Brandevoort voldoende moeten komen, voor
de senioren die niet meer thuis, maar wel in
eigen buurt willen wonen. Op mantelzorg en
vrijwilligers zal veel vaker een beroep moeten worden gedaan.
Al met al blijft het koffiedik kijken, maar door
aan te geven wat onze idealen en waarden
en normen zijn, hopen we aan Visie 2030

toch een goede bijdrage te leveren. De paragrafen wonen, winkelen, vrije tijd en bereikbaarheid zouden nog nader kunnen worden
ingevuld. Over wonen en mobiliteit en bereikbaarheid zullen Jac. van Hoof en Holke
Flapper een inbreng leveren. Voor de andere
onderwerpen is uw bijdrage gevraagd.
We hebben al even stil gestaan bij de komende winterperikelen. De gladheid en de
sneeuw in De Veste hebben in het verleden
tot veel gevaarlijke en soms onmogelijke
situaties geleid. Dit jaar hopen we op een
goede samenwerking tussen gemeente,
winkeliers en bewoners om de gladheid beter te bestrijden. We hopen ook dat wijkbewoners hun verantwoordelijkheid nemen en
de stoep vegen.
Bereikbaarheid gezondheidscentrum
Binnen de Wijkraad is dit punt ook besproken en hierover zal nog nadere informa-

tie worden verstrekt. De zakpaaltjes op De
Plaetse houden de gemoederen ook bezig.
De paaltjes gaan wel omlaag voor vrachtwagens voor toelevering van de winkels, maar
moeilijk ter been zijnde cliënten van het Gezondheidscentrum en soms ook bewoners
van het Palladium moeten veel hindernissen
nemen, omdat de taxi voor de paaltjes blijft
wachten of de auto in de parkeerkelder bij
AH geparkeerd moet worden. Er moet toch
een klantvriendelijkere manier mogelijk zijn!
Taxi’s kunnen zonder meer een pasje aanvragen bij de gemeente. Vanwege de venstertijden zijn de paaltjes naar beneden tussen
10.30 en 12.00 uur. Dus bij voorkeur bezoek
aan GCB in die periode. Zoals hierboven
aangegeven zal vanuit de Wijkraad binnenkort duidelijkheid worden verschaft.
Graag zouden we meer senioren bij het convent hebben om op die manier nog meer
interessante zaken te kunnen bespreken. •

Ons blaasensemble, een feit!
Het oprichtingscomité
In de vorige Brandevoorter Courant stond
een oproep voor mensen die mee aan de
basis wilden staan van de oprichting van een
nieuwe blaaskapel. Tot onze grote vreugde
zijn daar een aantal heel enthousiaste reacties op gekomen.
Op 28 augustus zijn we voor het eerst bij
elkaar gekomen. Het was een inspirerende
avond met een prachtig resultaat. De oprichting van het blaasensemble is een feit.
De muziekgroep wordt een blaasensemble waarbij plezier en het maken van mooie

muziek voorop staat. We spelen door het
hele jaar heen en willen verschillende genres muziek spelen om al doende te ervaren
welk genre het beste bij deze groep past. In
eerste instantie denken we aan populaire,
moderne muziek.
Of we ook met carnaval actief zijn is nog
niet besloten. Wanneer er liefhebbers voor
zijn, staat die mogelijkheid zeker open. Het is
echter niet het hoofddoel van het ensemble.
De groep die op 28 augustus bij elkaar
kwam is een prachtige basis, maar voor een
volwaardig blaasensemble is het fijn om er

nog meer mensen met verschillende instrumenten bij te betrekken. Heeft u plezier in
het maken van muziek en wilt u graag meedoen met het nieuwe blaasensemble? Dan
bent u van harte welkom op 10 oktober om
20.30 uur in ’t BrandPunt. Neem uw instrument meteen mee, we willen er een actieve,
muzikale avond van maken.
Wij stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt. Voor meer inlichtingen en aanmelding
kunt u contact opnemen met Marjo Tielemans (marjo.tielemans@upcmail.nl). •
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De natuur in Brandevoort
Jan van der Heijden
foto: Jan van der Heijden

Een mooi stukje natuur, al dan niet spontaan
ontstaan door de crisis in de bouw, trekt door
zijn zaden- en bloemenrijkdom spontaan vogels en insecten aan. Ook in Brandevoort,
waar de bouwterreinen veel langer braak
blijven liggen dan de bedoeling is geweest.
Enkele velden zijn extra ingezaaid met zogenaamde bloemenpakketten, wat het geheel
voor vogels en insecten nog aantrekkelijker maakt. Waar door de bloemen en zaden
veel insecten zijn, vind je ook veel eters van
insecten en zaden. Voorbeelden zijn prachtige putters (distelvink), patrijzen, fazanten
et cetera. Daarnaast is het gebied Brandevoort van oudsher een brongebied voor de
patrijzen.
Deze prachtige vogels zijn honkvast en laten zich, ondanks bebouwing, niet zomaar
verdrijven. Zo lopen ze al jaren in de wijk en
zelfs in tuinen rond , zitten op de braakliggende velden bij de hoogspanningsmasten
en op de bloemrijke bermen van de wegen
in Brandevoort. In het najaar en winter is er
dan ook vaak een zogenaamde klucht van
patrijzen op deze locatie te zien. In het voorjaar verspreiden ze zich in paartjes en krijgen
ze behoorlijk grote nesten met kuikens. Van
deze nesten blijven er over het algemeen

maar enkele over. De Brandevoorter patrijzen zijn reeds veelvuldig door mij gefilmd
en hebben landelijke bekendheid. Films van
deze patrijzen zijn reeds bij RTL te zien geweest in de discussie over jagen. Ook zijn ze
te zien in promotiefilms van SOVON, IVN en
Vogelbescherming Nederland.
Door SOVON en Vogelbescherming Nederland is 2013 uitgeroepen tot het jaar van
de patrijs. De reden hiervoor is de enorme
terugloop in zogenaamde grondbroeders en
weidevogels. Het aantal patrijzen is de afgelopen vijftig jaar met ongeveer vijfennegentig
procent afgenomen.
Geprobeerd wordt om door aanleg van speciale bloem- en zadenrijke bermen, akkerranden en braakliggende velden de aantallen te consolideren en als het lukt weer te
verhogen. In Brandevoort is te zien dat het
helpt, want inmiddels wonen en broeden er
verschillende koppels.
Een bijkomend gevolg van mooie natuur
kan zijn dat natuurliefhebbers komen kijken,
maar ook fotografen en filmers die dit vastleggen en het resultaat delen met anderen.
Wij hebben gemerkt dat dit soms onbedoeld
tot misverstanden kan leiden.

Het filmen en fotograferen van de vogels en
insecten wekt bij sommige bewoners onbehagen op omdat men denkt aan vastleggen
van hun woonomgeving met andere bedoelingen.
Het is beslist niet onze bedoeling om de privacy van mensen aan te tasten. In onze films
en op onze foto’s zult u dan ook nooit herkenbare elementen uit privé-omgevingen tegenkomen. Ook in de openbare ruimte proberen wij dit zo veel mogelijk te voorkomen.
Graag willen wij gemaakte films en foto’s
met u delen. U kunt verschillende door mij
gemaakte films in de omgeving van Brandevoort en Mierlo-Hout, maar ook elders in het
land, vinden op www.natuurkanaal.nl onder
de knop diverse video’s. Bijna alle patrijzenfilms zijn opgenomen in Brandevoort. Foto’s
vindt u onder andere op www.arimartinali.nl.
Ari schrijft ook een wekelijkse natuurrubriek
in De Loop.
Doel van ons is om te laten zien hoe mooi en
inventief de natuur is. Door dit tot in detail te
laten zien hopen wij dat iedereen meer waardering krijgt en meer rekening houdt met de
natuur. •
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Klein Venetië

en tal van andere activiteiten
Marc Dekkers

Op een drietal laatste zaterdagen van de maand organiseert Winkeliersvereniging Brandevoort diverse activiteiten voor het winkelend publiek en
de kinderen uit Brandevoort en omgeving. Zaterdag 28 september is het
thema Klein Venetië. Zaterdag 26 oktober staat in teken van Halloween
en zaterdag 30 november draait alles om Zwarte Pieten Dag. De activiteiten zijn gratis toegankelijk voor jong en oud en de winkels zijn open.

Hal
l
o
ween
Venetië
klein

zaterdag 26 oktober

zaterdag 28 september

Kom naar winkelcentrum Brandevoort en waan je in “Klein Venetië”
Van 10.00 tot 16.00 uur, Winkelcentrum Brandevoort, De Plaetse & Markthal, Helmond.
Gratis toegang voor jong en oud en de winkels zijn geopend.

- Italiaanse markt
- Sfeervol Italiaans terras
- Rijden in een Ferrari 360
Modena
- Kindervoorstelling
“Luciana de dikke kok”

Kom naar winkelcentrum Brandevoort en beleef leuke en
spannende activiteiten. Halloween Brandevoort staat dit
jaar in het teken van Griezel Circus.
-

Workshop circusacts
Wil jij diabolo trucs leren of rijden op een eenwieler?

-

Kindervoorstelling
“Eulalia de reizende toverheks”

-

Schminken - Muziek

Zwarte Pieten Dag
zaterdag 30 november
Kom naar winkelcentrum Brandevoort en beleef
de avonturen met Zwarte Piet.
Van 10.00 tot 16.00 uur, Winkelcentrum Brandevoort, De Plaetse & Markthal, Helmond.
Gratis toegang voor jong en oud en de winkels zijn geopend.

- Haal je eigen Pieten Diploma
- Kindervoorstelling
“Zwarte Piet Mama Pieta”

Van 10.00 tot 16.00 uur, Winkelcentrum Brandevoort, De Plaetse & Markthal, Helmond.
Gratis toegang voor jong en oud en de winkels zijn geopend.

- Schminken

@winkelenBrndvrt

@winkelenBrndvrt

www.facebook.com/
winkelenbrandevoort

@winkelenBrndvrt

www.facebook.com/
winkelenbrandevoort

28 september Klein Venetië
Als je 28 september het winkelcentrum Brandevoort bezoekt, waan je tijdens Klein Venetië
even in Italië. Je kunt genieten van een Italiaanse markt, een gezellig terras, een leuke
kindervoorstelling en rijden in een Ferrari.

ook meerijden. De Ferrari rijdt tussen 12.00
en 16.00 uur, waarbij geldt wie het eerst
komt wie het eerst maalt. Klein Venetië vindt
plaats op zaterdag 28 september van 10.00
tot 16.00 uur in De Plaetse en rondom de
Markthal.

Op de Italiaanse markt stallen diverse winkeliers en ondernemers hun Italiaanse producten en specialiteiten uit. Je kunt er verse
pasta’s en patisserie, worsten, kazen, wijnen
en olijven vinden, maar ook kleding, leuke
sjaaltjes en nog veel meer. Op het sfeervolle
terras kan een heerlijk Italiaans kopje koffie
worden gedronken, terwijl de kinderen naar
een optreden van Luciana de dikke kok kunnen gaan. Luciana de dikke kok maakt heerlijke soep, soep boordevol verhalen. Wist je
dat druiven kunnen zingen? En wil je weten
waarom een wortel onder de grond groeit?
Luciana zal het allemaal vertellen en de kinderen kunnen lekker luisteren en smullen van
de verhalensoep. Luciana de dikke kok treedt
op om 10.15 uur, 11.00 uur, 11.45 uur, 12.45
uur, 13.30 uur, 14.15 uur en 15.00 uur.

26 oktober Halloween
Op zaterdag 26 oktober staat het bol van
de Halloween-activiteiten in Brandevoort.
Jaarlijks organiseren bewoners uit de wijk
het evenement Brandoween met onder andere de Halloween KnutselParty en de grote
Lampionoptocht. Brandoween heeft dit jaar
het thema Griezelcircus. In overleg met deze
organisatie verzorgt de winkeliersvereniging
die zaterdag voorafgaand aan Brandoween
diverse leuke en spannende activiteiten in
het winkelcentrum. Deze zijn afgestemd op
het Brandoween-thema. In het winkelcentrum kunnen de kinderen tal van circusacts
proberen. Wat dacht je van diabolotrucs leren
of rijden op een eenwieler? Vanaf 10.00 uur
kunnen kinderen om het hele uur deelnemen
aan de workshop circusacts. Ze kunnen ook
naar de kindervoorstelling van de reizende toverheks Eulalia gaan. De reizende toverheks
Eulalia reist van circus naar circus. Ze heeft
een glazen bol waarin zij uren kan kijken, vaak
ziet ze veel moois, maar soms zoveel griezeligs dat er even de doek overheen moet. De
voorstelling start om 10.15 uur, 11.00 uur,

Verder kunnen de kinderen zich vermaken
met diverse leuke Italiaanse spelletjes. En hou
je van sportauto’s, grijp dan je kans want je
kunt in een Ferrari 360 Modena rijden. Ben
je in het bezit van een autorijbewijs dan mag
je zelf achter het stuur. Maar je kunt natuurlijk

www.facebook.com/
winkelenbrandevoort

11.45 uur, 12.45 uur, 13.30 uur, 14.15 uur en
15.00 uur. Daarnaast kunnen kinderen zich
laten schminken zodat ze ‘s avonds de straten onveilig kunnen maken tijdens de Brandoween Lampionoptocht. Halloween in het
winkelcentrum Brandevoort vindt plaats op
zaterdag 26 oktober van 10.00 tot 16.00 uur
in De Plaetse en rondom de Markthal.
Zaterdag 30 november Zwarte
Pieten Dag
Zwarte Piet Mama Pieta komt zaterdag 30
november speciaal naar winkelcentrum Brandevoort voor alle kinderen uit de wijk. Mama
Pieta heeft namelijk een geheime speelgoedkist en samen met de kinderen moet ze allerlei opdrachten maken om het geheim te ontdekken. Ze gaan zingen, sporten, versieren,
tellen, verkleden, et cetera. Wie gaat mee op
ontdekkingstocht? Kinderen kunnen zich die
dag ook laten schminken en een echt Zwarte
Pietendiploma halen.
Zwarte Pieten Dag vindt plaats op zaterdag
30 november van 10.00 tot 16.00 uur in De
Plaetse en rondom de Markthal.
Er is van alles te beleven in winkelcentrum
Brandevoort. Komen jullie ook?
Voor meer info volg het Winkelcentrum Brandevoort op Twitter @winkelenBrndvrt en via
Facebook.com/winkelenbrandevoort. •
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Stadslandbouw in
Brandevoort?
Marga Dobma
foto: Manfred Nitsch

Bij steeds meer mensen gaan onderwerpen als: waar komt ons voedsel vandaan, wie produceert het en hoe kunnen we zo gezond mogelijk
eten, steeds meer leven. In onze westerse moderne wereld raken we
steeds verder weg van de natuur. Het is bijvoorbeeld schokkend te
constateren dat veel kinderen denken dat melk in een fabriek wordt
gemaakt.

Een antwoord op bovenstaande vragen kan
alleen maar gegeven worden door ons te
verdiepen in deze materie en zelf de antwoorden om te zetten in oplossingen door
bijvoorbeeld het weer zelf (of met anderen)
gaan telen van voedsel, bloemen en het houden van bijen.
Het blijkt dat veel mensen, onder wie ook
veel kinderen, het heel leuk vinden zelf iets
te verzorgen en het resultaat daarvan te
zien. Op een van de binnenplaatsen aan de
Broederwal worden in bakken groenten en
kruiden geteeld. Dit wordt door enige mensen gedaan samen met de daar wonende
kinderen.
De initiatiefnemer van dit alles is Christ
Tielemans. Werkzaam als docent stads- en
streekontwikkeling aan de HAS hogeschool
te Den Bosch, een hogeschool met een
groene inslag waar alles gedoceerd wordt
op het gebied van land- en tuinbouw en de
groene leefomgeving. Christ is bezig met
veel projecten. Onder andere is hij, samen
met studenten, bezig producten te kweken
door middel van stadslandbouw.
Vanuit bovenstaande ideeën ontstaan in
steeds meer steden en dorpen vele vormen
van stadslandbouw. Enige lopende projecten
op dit gebied zijn:
In Rotterdam bestaan al enige vormen van
stadslandbouw zoals eigen tuintjes, het zelf
telen van groente en fruit dat vervolgens in

een door bewoners opgezette winkel wordt
verkocht en dat ook in het eigen restaurant
wordt geserveerd. Alles wordt in eigen hand
gehouden en hierdoor wordt een serieuze
poging ondernomen een rendabel bedrijf
neer te zetten.
In Almere probeert men productie en consumptie te integreren. Men heeft daar onder
andere een boerderij en andere productiefaciliteiten gecreëerd om daar zelf de producten te verbouwen, te consumeren en ook
de afvalproducten weer te integreren in het
geheel. Zo ontstaat een nuttige kringloop.
Ook voor de stad Helmond heeft Christ een
initiatief ontwikkeld, namelijk Netwerk stadslandbouw Helmond. In de wijk Suytkade is
men bezig met het integreren van stadslandbouw onder meer door een biologische
moestuin, de Groene Campus en een fruitboomgaard. Studenten houden dit bij, nemen
proeven en dergelijke.
Christ woont zelf sedert een jaar aan de
Broederwal en is op het idee gekomen om
ook in onze wijk de mogelijkheden op dit gebied te bekijken en initiatieven van de grond
te krijgen.
Stadslandbouw kan een hele goede invloed
hebben zowel op het bevorderen van de sociale cohesie als de sociale contacten tussen
buurtbewoners, jong en oud. Verschillende
leeftijdsgroepen kunnen immers samen aan
de slag om hun eigen groenten, fruit, kruiden
of bloemen te kweken. De gekweekte pro-

ducten kunnen dan ook door de bewoners
zelf worden genuttigd, maar er kan ook gekozen worden hiermee een sociaal doel te
stimuleren zoals bijvoorbeeld het bevoorraden van de Voedselbank.
Hoe leuk kan het niet zijn om bijvoorbeeld
na je werk je eigen verse groente, die je zelf
mee hebt verzorgd, op te halen uit het tuintje
of bak. Er zijn al enige steden bewust bezig voedsel weer terug de stad in te halen,
zoals dat ook het verleden in vestingsteden
gebeurde.
Maar, ook professionele bedrijven kunnen
hierin betrokken worden, bijvoorbeeld door
het plaatsen van bakken of gesloten containers waarin bijvoorbeeld groenten geteeld
kunnen worden. Deze containers zouden
onder andere geplaatst kunnen worden in
leegstaande panden; een nuttige oplossing
voor de huidige leegstand.
Brandevoort is nog lang niet afgebouwd, vandaar het idee van Christ om voor de toekomstige invulling van de wijk stadslandbouw te
creëren en te integreren. Om dit ook hier op
poten te zetten hebben tot nu toe vier gedreven personen de koppen bij elkaar gestoken.
Zij nemen het voortouw om te bekijken of
ook in onze wijk hiervoor belangstelling bestaat. Ze zijn begonnen met het verkennen
van ideeën. Een van die ideeën is om het
centrum wat groener te maken dan het nu
is. Een ander idee is contact te leggen met
de scholen om te kijken of er, samen met
de kinderen van de basisscholen iets op dit
gebied gedaan kan worden bijvoorbeeld het
aanleggen en onderhouden van een schooltuin. Dit zijn zaken die op korte termijn op de
agenda staan.
Ook het groener en dus aantrekkelijker
maken van het centrum, met name aan De
Plaetse, staat op de agenda.
Bovengenoemde initiatieven samengenomen dienen als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen op dit gebied in Brandevoort. Deze wijk biedt nog veel kansen
omdat alles nog niet is ontwikkeld.
Christ Tielemans nodigt alle belangstellenden, jong en oud, uit zich aan te sluiten
bij de initiatiefnemers. Ook als u ideeën of
vragen heeft over dit onderwerp kunt u zich
melden bij Christ Tielemans te bereiken via
christ.tielemans@utweb.nl of 76 90 41 of 06
467 461 46. •
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Bijzondere trouwceremonie:
Parlante
Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop

Margot Cuppen is geboren op 4 september
1975 in Gemert. Het gezin bestaat uit vader,
moeder en drie kinderen, twee meisjes en
een jongen waarvan Margot de middelste is.
Haar vader werkt als directeur bij een wegenbouwbedrijf en haar moeder zorgt voor
het gezin.
Na een jaar verhuizen ze naar Horst in Limburg waar Margot de basisschool en middelbare school doorloopt. Daarna gaat ze naar
de pabo in Eindhoven, omdat ze graag het
onderwijs in wil. Deze opleiding bevalt haar
prima en hiervoor behaalt ze in 1998 haar
diploma. Ze vindt een baan als onderwijzeres
in een achterstandswijk in Eindhoven waar
ze een heel mooie en leerzame tijd heeft.
Tegelijkertijd studeert ze aan de Universiteit
Nijmegen onderwijskunde.
Binnen de stichting van de school waar ze
werkt, kan ze een andere baan krijgen in
een managementfunctie. Ook hier doet ze
een opleiding voor en krijgt een directiefunctie aan een grote basisschool met de naam
Slingertouw in de wijk Meerhoven. Hier
werkt ze met veel plezier in totaal vijf jaren
als adjunct-directeur.
In dezelfde periode wordt de vriendschappelijke relatie met Ralf van Meer omgezet
in een serieuze relatie. Ralf kent ze al langer via een gemeenschappelijke vriend die
samen met hem muziek maakt in de band:
Lijn 7. Ze gaan samenwonen in de bovenwoning van Margot in Eindhoven. Na enige tijd
wordt dit toch te klein en bovendien willen
ze graag een nieuwbouwwoning. Dit laatste
vooral omdat ze beiden niet zulke klussers
zijn en bovendien omdat Ralf, als gepassioneerd hobbypianist, een mooie vleugel heeft
die een mooi plaatsje moet kunnen krijgen.
Ook willen ze graag aan kinderen beginnen
en het zou leuk zijn een woning te vinden in
een kindvriendelijke wijk.
Ze gaan allerlei huizen bekijken en komen zo
in Brandevoort terecht. Het regent pijpenste-

len die dag en om alles wat ze aan woningen
hebben gezien even te laten bezinken gaan
ze koffiedrinken bij Ter Plaetse. Daar, op hun
gemak nog eens rondkijkend naar de mooie
omgeving aan De Plaetse vinden ze, zelfs in
de regen, de wijk ‘stralen’. Dit is de aanleiding
om voor Brandevoort te kiezen en ze kopen
een huis aan de Posteleinserf.
Margot en Ralf trouwen in 2008 en verhuizen naar Helmond - vier weken voordat
Margot in juni 2009 bevalt van zoon Rens. In
2011 gevolgd door de geboorte van dochter
Resa.
In deze jaren verandert het leven van Margot enorm. Een gezin met kleine kindjes, een
drukke baan die parttime lastig uitvoerbaar
is.
Tijdens haar werkt merkt ze dat ze het geven van trainingsdagen, presentaties en de
persoonlijke toespraken en speeches voor
collega’s haar niet alleen goed afgaan, maar
ze vindt het ook erg leuk. Bovendien speelt
ze al langer met het idee iets voor zichzelf
te gaan beginnen. Ze besluit de stap naar
zelfstandigheid te wagen door eerst eens
goed te kijken waar haar kracht ligt en ook
te bezien waar de mogelijkheden liggen dit
te combineren met de zorg voor haar gezin.
Ongeveer anderhalf jaar geleden, in januari 2012, start ze met haar bedrijf Parlante.
Deze naam is ontleend aan het Italiaanse
woord voor ‘sprekend’. Binnen haar bedrijf
begint ze met het verzorgen van bijzondere
trouwceremonies. Parlante is gespecialiseerd in trouwceremonies, onder andere
door het persoonlijk maken van het jawoord.
Het mooie van dit soort trouwceremonies is
dat een bruidspaar kan trouwen op een locatie waar het zelf voor kiest en die bijzonder
voor hen is.
Margot gaat dan ook, van te voren, samen
met het bruidspaar verschillende keren in
gesprek om samen met hen na te denken

over een bijzondere inhoud voor hun trouwceremonie en het houden van een persoonlijke toespraak. Ze komt op dit idee omdat
ze merkt dat mensen hierin zeer geïnteresseerd zijn, dat wil zeggen de hang van mensen naar verpersoonlijken van een ceremonie. Ze heeft dan ook allerlei mogelijkheden
gezocht om een ceremonie zo persoonlijk
mogelijk te maken. Ze denkt samen met
het bruidspaar na over bijzondere entrees,
muziek, mooie teksten en eventuele symbolische rituelen. Bijvoorbeeld trouwgeloften
naar elkaar uitspreken en hier iets symbolisch mee doen (de tekst laten drukken op
een kaars die je aansteekt op moeilijke dagen in je huwelijk). Alles is mogelijk tijdens
een dergelijke trouwceremonie die helemaal
op maat is vormgegeven. Hiervoor krijgt ze
opdrachten uit heel het land en zelfs vanuit
het buitenland. Dit geldt overigens ook voor
opdrachten voor persoonlijke uitvaartceremonies. Bovendien geeft ze trainingen om
mensen te leren een goede en persoonlijke
speech te houden. Door haar specialisatie
wordt ze ook steeds vaker gevraagd voor het
houden van presentaties zoals boekpresentaties, op te treden als dagvoorzitter of het
aan elkaar praten van een evenement. Haar
man Ralf begeleidt haar soms als pianist op
de trouwceremonies. Parlante is te bereiken
via de websites: www.parlante.nl en/of www.
margotcuppen.nl en via telefoonnummer 06
382 222 13.
Haar toekomstdroom is een trouwceremonie
te mogen verzorgen voor een bekende Nederlander of iemand van het koninklijk huis.
Ze is ook bezig met een boekje met de titel
Ja ik wil, dat dit jaar nog wordt uitgegeven.
In dit boekje staan leuke ideeën voor trouwceremonies.
Ralf en Margot vinden Brandevoort leuk, rustig , heel kindvriendelijk en er zijn veel activiteiten. Het enige nadeel: er zouden wel wat
meer terrasjes mogen komen. •
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Europees Kampioenschap
dressuur
Ruud Spooren
foto: Ruud Spooren

Joëlle Peters (13 jaar) is deze zomer naar
het Europees Kampioenschap dressuur
in Arezzo (Italië) geweest. Met haar pony
Haasendonck’s Sultan behaalde Joëlle met
het Nederlands team een zilveren medaille
in de landenwedstrijd net achter Duitsland.
Voor het Nederlands team met drie debutanten was dit een geweldig resultaat en
bondcoach Tineke Bartels was erg trots op
de vier meiden. Joëlle eindigde in deze proef
individueel als elfde van de vijfenvijftig deelnemers met een percentage van 71,5%.
Tijdens de individuele proef die tevens als
kwalificatie geldt voor de finale (kür op
muziek) eindigde Joëlle op een heel mooie
twaalfde plaats met een percentage van
71,4%. De beste vijftien deelnemers plaatsten zich voor de kür op muziek en dus mocht
ze op de slotdag ook nog finale rijden. Ook
daar eindigde ze op een heel mooie twaalfde
plaats met een percentage van 72,3%.

naar een derde plaats in de Landenwedstrijd
en eindigde daar in alle proeven als beste
Nederlandse combinatie twee keer op een
zevende en achtste plaats. Een week later
reed ze tijdens CHIO Rotterdam tijdens de

finale van de Nationale dressuurcompetitie
naar een heel mooie derde plaats in de kür
op muziek met 73,5%.
Het was voor Joëlle dus een zeer geslaagd
en succesvol Europees Kampioenschap. •

Joëlle had haar teamplaats mede te danken
aan de mooie resultaten die ze enkele weken
daarvoor had gereden. In het Duitse Hagen
reed ze eind juni met het Nederlands team

Brandevoorters naar internationale Danswedstrijd
Zij behaalden podiumplaatsen en zijn geselecteerd om deel te nemen aan de internatonale wedstrijden in oktober.
De twee pupillen van Rolschaatsvereniging
Olympia uit Mierlo nemen, net als clubgenootje Romy van Lierop, deel aan drie verschillende disciplines: Vrijrijden (kürrijden op
muziek), Figuren en Roldansen. Zowel Mirthe, Charlotte als Romy wisten de afgelopen
jaren al diverse prijzen in de verschillende
disciplines in de wacht te slepen. Dit resultaat komt natuurlijk niet zomaar aanwaaien!
Maar liefst vier dagen in de week komen zij
naar Sporthal De Weijer om te trainen.

Het wedstrijdseizoen kunstrolschaatsen had
voor de zomervakantie niet mooier kunnen
eindigen voor de twee jeugdige Brandevoorters Charlotte de Jong en Mirthe de Goede.

Het afgelopen wedstrijdseizoen bestond uit
twee wedstrijden voor het Vrijrijden/Figuren
en twee wedstrijden Dansen. Voor deze wedstrijden reizen ze door heel Nederland. Eind
juni werd het Nederlands Kampioenschap
Kunstrijden/Dansen in Mierlo gehouden
Charlotte en Mirthe werden respectievelijk
tweede en derde in de disciplines Figuren en
Dansen. Romy eindigde op de vierde plaats.

Nikky Barten

Na de prijsuitreiking van het NK werden de
rijdsters en rijders geselecteerd voor de internationale wedstrijden. Alle drie kregen ze
te horen dat zij aan de Internationale Danswedstrijd in Hettange in Frankrijk mogen
deelnemen. Deze wedstrijd vindt plaats in
de eerste week van oktober. En dat was niet
de enige verrassing. Charlotte werd ook nog
geselecteerd voor de Europacup Roldansen,
die twee weken na Hettange wordt gehouden. Wat een mooie resultaten.
Kerstshow Olympia
Alle rolschaatsers van Olympia trainen al
weer hard voor de tiende kerstshow op 21
en 22 december. Tijdens deze show komen
alle rijdsters in verschillende shownummers
op de vloer. Zet deze datum alvast in je agenda.
Rolschaatsen iets voor jou?
Wil jij ook graag op kunstrolschaatsen rijden,
springen of dansen, neem dan een kijkje op
www.rvolympia.nl. Je bent ook van harte welkom om een proefles te volgen. •
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Heropening Flametrails
groot succes

Frits van der Linden
foto: Bart de Jong

De baan lag er perfect bij en er werd volop gefietst. Gelukkig was het prima weer,
waardoor er veel jonge kinderen met hun
ouders waren gekomen. Met dank aan enkele sponsoren hadden we leuke prijzen die
door iedereen te winnen waren en er was
iets te doen voor iedereen. ’s Middags was
er een spectaculaire BMX-demo met dank
aan 040 BMX Park. Hier lieten enkele van
Nederlands beste rijders hun trucs zien op
een mobiele schans. Met dank aan de enorme opkomst hebben we er een gezellige en
geslaagde dag van kunnen maken. Namens
Flametrails bedanken we alle vrijwilligers en
sponsoren die meegeholpen hebben om dit
evenement tot een succes te maken.
Bescherming aanbevolen
BMX is een extreme sport. Dit moet door de
ouders serieus genomen worden! Helaas komen er ook kinderen ten val, waarbij zij zich
kunnen bezeren. Wij van Flametrails adviseren iedereen die op de baan gaat fietsen om
een goedgekeurde helm te dragen en deugdelijke been- en armbescherming. Daarnaast
zijn extra beschermers voor bijvoorbeeld het
gebit sterk aan te raden. Crossen op Flametrails gebeurt geheel op eigen risico. Voor de
juiste beschermers, speciaal voor BMX, kunt
u bijvoorbeeld terecht bij Paul’s Boutique
BMX in Aarle-Rixtel. Voor eventuele BMXlessen kunt u terecht bij 040 BMX Park
Eindhoven (indoor).

Regels zijn regels
Het is de bedoeling dat iedereen die de baan
betreedt zich aan de regels houdt. Op de betonnen wand, naast de container, staan deze
regels duidelijk vermeld. Een heel belangrijke
regel is dat de baan alleen met BMX-fietsen
bereden mag worden. Dit heeft in de eerste
plaats te maken met veiligheid. De verhoudingen van de bulten zijn speciaal aangepast
aan een BMX-fiets. Deze zijn speciaal vervaardigd om de extreme krachten, die de fiets
te verduren krijgt, op te vangen. Bij kwalitatief
mindere fietsen kan dit leiden tot breuk van
bijvoorbeeld de voorvork, met alle gevolgen
van dien. Tevens kunnen ongeschikte fietsen
schade aanbrengen aan de baan. Deze regels zijn er niet voor niets en golden ook al
op de vorige locatie. We zien graag heel veel
mensen op de baan, maar wel veilig en met
de juiste spullen. Let hier ook op en leg iedereen met een andere fiets uit wat de gevaren/

problemen zijn. Wij hebben het geluk dat we
een BMX-zaak in de buurt hebben waar de
eigenaar zelf actief de BMX-sport beoefend
heeft. Dé juiste persoon om je te laten inlichten over de juiste materialen. Paul’s Boutique
BMX in Aarle-Rixtel.
Onderhoud
Om de baan in topconditie te brengen, vereist heel wat werk. De baan wordt door jongeren zelf aangelegd en ze zijn hier bijna
elke dag mee bezig. Om deze reden vragen
wij uw begrip om de regels op te volgen en
niet de baan te vernielen, zo blijft het voor
iedereen leuk en zal dat ook zo blijven. Hulp
van buitenaf is natuurlijk altijd welkom.
Donaties
Voor eventuele donaties kun je meer informatie vinden onder het tabblad info op
www.flametrails.nl. •

Succes voor Duitse Herderkennel van Brandevoort
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 september vonden in Eindhoven de Nederlandse Kampioenschappen voor Politiehonden plaats. Er
werd gestreden in drie categorieën. Politiehond 1 (het basisprogramma voor relatief
jonge honden), politiehond 2 (het gevorderde programma) en objectbewakingshond. Dit
laatste programma is min of meer afgestemd
op de bewakings- en beveiligingshonden.
Deze Nederlandse Kampioenschappen
worden al jaren gedomineerd door de Mechelse- en Hollandse herders. Meestal zijn
dit gekruiste honden zonder een stamboom.
Ongeveer één keer in de vijf jaar is er ook
wel een Duitse herder aanwezig. Vorig jaar
werd de politiehondensportwereld verrast
door de aanwezigheid van maar liefst drie
raszuivere Duitse Herders. Twee van deze

herders waren afkomstig uit de Duitse Herderkennel van Brandevoort uit Brandevoort.
Eén van hen, Edo van Brandevoort, wist vorig
jaar de kampioenstitel in de categorie politiehond 1 foutloos binnen te halen. Hij behaalde 440 van de 440 punten.
Ook dit jaar waren twee Duitse Herders aanwezig en allebei afkomstig van Duitse Herderkennel van Brandevoort. Rick Verbruggen
uit Meerlo met Caro van Brandevoort werd
tweede in de categorie objectbewakingshond, en zijn broer Tom Verbruggen uit Oirlo
werd met zijn zelfgefokte Edo van Brandevoort derde. Volgens Frank Stommels, eigenaar en trainer van Duitse Herderkennel
van Brandevoort is dit succes te danken aan
een aantal factoren. Allereerst vindt er bij de

kennel een zeer scherpe selectie plaats op
de teven die ingezet worden voor de fokkerij.
De heer Stommels traint deze honden zelf
en pas als hij overtuigd is van de kwaliteit
van de teven op het gebied van de gezondheid, karakter en schoonheid zet hij ze voor
de fokkerij in. Hierna is de selectie van de
gebruikte dekreuen van essentieel belang.
Ook hier hanteert de heer Stommels een eigen, soms eigenzinnige selectie procedure.
Maar de allerbelangrijkste factor in het succes is toch wel het vakmanschap, de inzet en
gedrevenheid van de gebroeders Verbruggen en van een team africhters en pakwerkers die altijd voor hen klaarstonden tijdens
de africhting van Caro en Edo en tijdens de
voorbereidingen voor de Nederlandse Kampioenschappen. •
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September puzzel
De junipuzzel is gewonnen door H. Sanders. Gefeliciteerd! De oplossing is: 449239.
Deze maand een nieuwe puzzel. Vul om elke omschrijving een woord van zes letters in (met de klok mee).
Het pijltje geeft de positie van de beginletter aan. De letters in de grijze vakken vormen een woord. Dit woord
is 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. De uiterste inleverdatum is 6 oktober. Succes!

helper bij
golfspel

land in
NoordAmerika

slotwoord

houtsoort

geliefd

tape

opbergmap

hoekschop

explosief

staafje
gips

vuurmaker

namaakkunst

verkoop

bluffer

schoonheidsmiddel

op het
water
wiegelen
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Brandoween:
griezelcircus

Jeanine Lemmen

Op 26 oktober is het weer zo ver. Huizen, straten en pleinen worden
omgetoverd in het Halloweenthema zodat onze wijk weer oprecht Brandoween de spookstad van Brabant genoemd kan worden. De vele
kinderen en volwassenen die tijdens de lampionnenoptocht door de
straten lopen, zullen niet onderdoen voor de versierde omgeving. De
organisatie is zoals altijd onder andere weer op zoek naar de mooist
verklede kinderen en volwassenen. We hopen dat we het niveau van
vorig jaar zullen kunnen overtreffen!!

Het thema komt niet zomaar
uit de heldere hemel vallen…
Vele jaren geleden streek er in Brandevoort
(toen nog Mierlo) een circus neer. Op onverklaarbare wijze verdween dit circus met artiesten en al. Men dacht toen dat het circus
in het holst van de nacht naar een andere
plaats vertrokken was. Wel wat vreemd, maar
men dacht er destijds niet verder over na. Nu,
vele jaren later, blijkt dat dit circus nog steeds
aanwezig is… Er worden artiesten gezien en
dieren, maar ze lijken niet van deze tijd te
zijn. Ze dolen rond op zoek naar de circusdirecteur. Pas als ze elkaar gevonden hebben,
kunnen ze voor altijd rust vinden. Helpen jullie mee de circusdirecteur en zijn artiesten
en dieren weer samen te brengen? Dan verdwijnt dit griezelcircus vanzelf weer…

Het zou mooi zijn als je zelf ook als griezelcircusartiest of -dier zou kunnen meezoeken.
Volgens ons schrikt de circusdirecteur dan
minder en kunnen we iedereen allen sneller
samenbrengen. We starten zoals vanouds op
de Brandevoortse Hoeve met het volgende
programma:
• 16.00 uur Halloween Kids Party en Workshop (vol is vol). Workshop met allerlei activiteiten onder andere pompoen uithollen,
schminken, kleuren, knutselen, limonade
en lekkere versnapering.
Kosten: e5,- per kind (op basis van voorinschrijving en onder begeleiding van ouder)
• 17.30 uur Griezel Hour
Live entertainment en live muziek. Toegang is gratis.
• 18.30 uur Lampionoptocht en Ontrafel

et circusmysterie. Schrijf je in en ontvang
een verrassing en bij terugkomst iets te
drinken. Wanneer je het circusmysterie
ontrafelt, maak je ook nog kans op mooie
prijzen.
Kosten: E 2,50 per kind (op basis van voorinschrijving).
• 20.15 uur Halloween Afterparty
Nagenieten van de tocht, prijsuitreiking en
live muziek.
• 22.00 uur Dead end.
Inschrijving:
• 5 oktober van 10.00-13.00 uur: ’t BrandPunt
• 12 oktober van 10.00-13.00 uur: ’t BrandPunt
• 1 oktober tot en met 19 oktober: Brandevoortse Hoeve (tijdens openingstijden). •

brandjes
Heeft u een brandje opgegeven omdat u iets verloren hebt en heeft u
het inmiddels terug? Heeft u iets gevonden dat al weer is aan de eigenaar is geretourneerd? Laat het ons even weten, dan hoeft uw brandje
niet gepubliceerd te worden.
Te huur gevraagd een garage of garageplaats
voor stalling van een oldtimer auto. De garage/plaats mag niet voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Graag bellen naar 84 26 89.

organiseerd in wijkhuis de Fonkel, Prins
Karelstraat 131. Meer info, mail dan naar:
quilten@sabineke.com of kijk eens op
www.sabineke.com.

Te huur mooi ruim appartement op de begane grond: Turfhoeve 14, Brandevoort. Grote
woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, apart toilet, badkamer met douche,
technische ruimte voor wasmachine en droger, berging, grotendeels overdekt terras en
een eigen parkeerplaats. Het appartement
ligt aan een ecologische zone, dus geen
overburen. Foto’s staan op Funda.nl. Huurprijs e800,- per maand. Borg 2 x maandhuur
dus e1.600,-.

Welke kunstena(a)r(es) wil zijn of haar schilderijen gratis ter expositie aanbieden? Neem
contact op met info@keukenkunst.nu.

Zaterdag 12 oktober voor de vijfde keer
van 10.00 tot 16.00 uur de quiltdag ge-

Op zoek naar oud-leerlingen en docente(n)
(s) van rkbs Het Anker. Op 31 mei 2014 vindt

VOLLEYBALLERS GEZOCHT (M/V). Wij
zoeken voor het seizoen 2013-2014 nieuwe leden. Diverse niveaus, dus ook beginners zijn welkom. Graag aanmelden bij:
marsmulders@hotmail.nl. Het betreft elke
dinsdagavond in Sportzaal De Veste bij
‘t BrandPunt.  

er een grootse reünie plaats. Aanmelden via:
aanmelden_reunie@live.nl. Voor informatie kun je mailen naar t-anker2013@live.nl.
Het Anker is per telefoon beschikbaar van
maandag tot en met donderdag van 18.00
tot 20.00 uur (06 170 134 88).
Gevonden meisjes-kinderportemonnee met
inhoud op de hoek Iekendonksevoort/Lisvoort. Bel: 06 233 663 81.
Een nette, serieuze (niet-rokende) student
zoekt een zelfstandige woonruimte in Helmond. telefoon 06 141 709 01.
Naai- en kniplessen, kleding maken op
maat. Perfecte pasvorm en voor iedereen
betaalbaar. Kleine groepen, ervaren lerares. Opgeven voor het nieuwe seizoen op
54 33 87.
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Even de wijk uit
51

Toch maar eens iets aan de
conditie gaan doen?
Misschien speel je al kortere of langere tijd
met de gedachte iets aan je conditie te gaan
doen. In vele gevallen zijn er steeds argumenten om het maar uit te stellen. Niets is
de menselijke geest vreemd! Draai je voor je
zelf de knop om dan zijn er de volgende vragen: hoe, wat en waar? Nu is er overal een
mouw aan te passen dus ook aan dit soort
prangende vragen.
In district Zuid-Oost Brabant van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) is Tourclub
Mierlo met een ledental van 180 leden,
hoewel er in de regio diverse wielerclubs
zijn, één van de grotere verenigingen. Dat
komt vooral omdat de leden bij de tourclub
in verschillende groepen op verschillend niveau hun sport kunnen beoefenen. Voor elke
groep varieert de snelheid en/of de afstand.
Ook zijn er twee recreatieve groepen die de
heide- en bosgebieden rondom Mierlo verkennen.
Het lidmaatschap biedt ook nog een aantal
voordelen zoals onder andere de fiets/ongevallenverzekering en het tijdschrift Fiets
Sport Magazine. Maar hoofddoel is en blijft;
gewoon lekker fietsen. Alles even van je af
zetten en lekker op stap zijn. De vertrektijden op zondagmorgen zijn al naar gelang de
afstand variabel, maar steeds is men rond de
klok van 12.30 uur weer terug.
Wie meer over Tourclub Mierlo wil weten,
surft naar www.tcmierlo.nl of belt met de
heer Van de Vondervoort; 06 204 891 40.

Speelgoedbeurs spe(e)l-otheek Ukkie
Op maandag 4 november wordt de jaarlijkse
speelgoedbeurs gehouden in Zaal den Heuvel, Heuvel 2 te Mierlo. Heeft u op zolder of
in de garage speelgoed, puzzels, spelletjes,
fietsen, et cetera staan waar uw (klein)kinderen niet meer mee spelen, bied het dan
aan op de speelgoedbeurs, wellicht vindt het
op deze manier een nieuwe eigenaar. Het
voordeel van deze beurs is dat u geen overtollig speelgoed meer heeft staan en andere
kinderen zijn door de aankoop weer blij met
uw speelgoed. Wilt u speelgoed verkopen, of
wilt u meer informatie over de speelgoedbeurs, neem dan contact op met Ingrid Verrijt
(66 52 00) of Elly Althuizen (66 43 22). De
entreeprijs bedraagt e1,-.
Indukan
De Zuid-Willemsvaart heeft een grote historische invloed gehad op de industriële
ontwikkeling van de stad Helmond. Daarom
vindt tussen 12 tot en met 20 oktober de Erfgoedmanifestatie INDUKAN plaats rondom
dit kanaal. Tien Helmondse musea en bedrijven presenteren zestien unieke activiteiten
met als doel het industriële erfgoed en de
industriële situatie van nu rondom het kanaal
aan het publiek te tonen. Er zijn voor jong tot
oud exposities, demonstraties, films, rondleidingen, kindermiddagen, kanaalwandelingen, een workshop en een fotowedstrijd. De
INDUKAN passe-partout geeft toegang tot
alle activiteiten. Voorverkoop passe-partouts
à e5,- vanaf 10 september. Kinderen tot en
met twaalf jaar gratis. Beleef de industrie van
toen en nu aan het Helmondse kanaal! IN-

DUKAN passe-partouts zijn te koop bij: Het
Industrieel Atrium, Kanaaldijk NW 29, Gemeentemuseum Helmond, Kasteelplein 1,
Helmond VVV- De Peel, Watermolenwal 11,
Boekhandel THE READSHOP, Mierloseweg
10, Boek- en kantoorhandel De Ganzeveer,
Oude AA 49-51.
15 jaar RaboJeugdland
Op dinsdag 15 oktober start RaboJeugdland! Dit sport-, spel-, en doefestijn vindt ook
nu weer plaats in sporthal De Braak en duurt
tot en met vrijdag 18 oktober. Er zijn weer
tal van activiteiten zoals schminken, trampoline springen, dansen, klapbandenspel,
stormbaan take out, knutselen, rodeostier,
diverse behendigheidsspelletjes, air hockey,
tattooshop en op donder- en vrijdag is er
ook haargel maken. Eigenlijk te veel om op
te noemen.
Alle Helmondse basisschoolkinderen die in
groep 3 tot en met 8 zitten, mogen deelnemen aan dit evenement. De meeste kinderen
ontvangen in oktober alle informatie via hun
eigen basisschool of via de diverse media.
Op de Rabobankkantoren aan de Kerkstraat
en in Mierlo-Hout zijn de entreekaartjes te
koop op woensdag 2 oktober van 13.00 tot
16.00 uur, op donderdag 3 oktober en vrijdag
4 oktober tijdens de normale openingstijden
van deze kantoren. Op zaterdag 5 oktober
extra verkoop van 9.30 tot 13.00 uur, alléén bij het Rabobank-kantoor aan de Kerkstraat. De kaartjes kosten e2,- per dagdeel.
Neem ook vast een kijkje op onze website:
www.jeugdlandhelmond.nl. •
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voornaam:.......................................................
achternaam:...................................................
adres:..................................................................
postcode:.........................................................
leeftijd:.............jaar, jongen/meisje
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We hebben weer een leuke actuele kleurplaat gevonden voor jullie en wij hopen dat jullie er weer iets
moois van maken. Dus leef je uit en lever hem in op:
Oud Brandevoort 10 vóór 6 oktober 2013.

Tessa van der Poel
De prijs worden naar je
huisadres opgestuurd.
Tip voor het inkleuren: download de
kleurplaat en print hem uit. Het papier
is namelijk te glad om fijn te kunnen
kleuren. Plak liever geen stickers,
glitters en ander leuks (diks) op de
kleurplaat.

Het is avond,

De prijzen worden aangeboden door

de leeuw kijkt nog even achter zich om.
of hij zijn moeder nog ziet.
de zon gaat onder het is niet zo druk bij het meer.

L a a n d o o r d e Ve s t e 1 1 6 • Te l e f o o n : 0 4 9 2 - 6 6 0 9 5 5

de schrijfwedstrijd
uitslagpagina van brandevoort

Het winnende gedicht van
onze schrijfwedstrijd is van:
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Commissie Buurtpreventie
Adriaan van Veggel
Chilll-house
Sandra Geleijns
Stichting Dickensnight Brandevoort
Anouk Muntendam
Commissie speelvoorz./groen
Henk Noort
Commissie webmasters
Herbert von Reth
Stichting Brandevoort in Actie
Fons Bosman
Brandevoorterdag
Jan Drouen
Scouting Brandevoort
Peter van den Endert
Fotoclub Brandevoort
Secretariaat
Startpagina Brandevoort
Herbert von Reth
Commissie Kindervakantieweek
Marielle Terwisse
CS de Brandeliers
Mady van den Acker
Bridgeclub ‘t BrandPunt
Germ Popken
Winkeliersvereniging Brandevoort
Clientenraad stichting gezondheidscentrum Brandevoort
Sport Vereniging Brandevoort
Roland Koster
Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort
Fons Bosman
Brandeleros
Audrey Tijssen-Geboers
ComputerClub Brandevoort
J. Heldens
Basketball Black Shots
Erik van Eert
Biljartclub Brandevoort in Actie
Nick de Rooij
KoBra (koor Brandevoort)
Folly van Dijk
De Zonnebloem
Ria Dijstelbloem
Popkoor Brand New Voices
Marijke Verhoeven
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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
gpopken@onsbrabantnet.nl
info@winkelcentrumbrandevoort.nl
clientenraad@sgcb.nl
voorzitter@svbrandevoort.nl
secretaris@sportparkbrandevoort.nl
info@brandeleros.nl
computerclub@brandevoort.org
info@blackshots.nl
biljartclub@brandevoort.org
info@koorbrandevoort.nl
jandijstelbloem@hetnet.nl
info@popkoorbrandnewvoices.nl
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u kunt op twee manieren een ruimte in wijkhuis ’t BrandPunt bespreken:
	
  	
  
e-mail: beheerder@brandpunt.info • telefoon 43 20 13
	
  	
  
adres: Biezenlaan 29, 5708 ZD Helmond-Brandevoort
	
  	
  
	
  	
  
commissies, vertegenwoordigers en hun mailadressen
	
  
Wijkraad Brandevoort
Adriaan van Veggel
wijkraad.secretaris@brandevoort.org
	
   ’t BrandPunt
Wijkhuis
Fons Bosman
secretaris@brandpunt.info

belangrijke telefoonnummers

ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

112
51 39 71

GG&GD
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl 
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar & Patrick de Vogel 
e-mail rob.jansen.op.de.haar@brabant-zo.politie.nl of patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl
stadswacht
GEMEENTE

58 48 88
088 - 0031 100
0900 - 88 44
84 59 70
14 04 92

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water

0800 - 90 09
59 48 94

Ziekenhuis Elkerliek Helmond

59 55 55

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98 - 5708 ZJ Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
Huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten
Spoed avond / weekend
dr. Kaiser en dr. Schoots
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
Maatschappelijke werk levgroep 
Nienke Crijns en Miek Manders

50 47 04
0900 - 88 61
50 47 05
50 47 06
50 47 03
37 00 47
0900 - 899 86 36
50 47 10
50 47 20
50 47 25
50 47 30
59 95 64
53 91 04
59 89 89

Logopedie - Callista Lichtendahl
Verloskundigen
“Brandevoort” - Leen van Leuken & Marinda van de Rijt 
“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
De Veste Tandartspraktijk - De Plaetse 34 
Praktijk voor mondhygiëne - Lilian Schouten
Natuurgeneeskundig therapeute - Hélène Corbijn
Jongerenwerker swh Helmond-West & Brandevoort - Elke Minnebach

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
74 60 12
66 46 44
06 - 47 66 41 94
06 - 42 96 73 43

scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang
O.B.S. Brandevoort, De Plaetse 150
Hulshoeve 4
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

Korein Kinderplein, Laan door de Veste 1000
Peuterspeelzaal Ot & Sien (Spring), Moerdonksvoort 1
Peuterspeelzaal Jip & Janneke (Spring), Koolstraat 3
Vestein buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf (Spring), Koolstraat 1
Topstars buitenschoolse opvang (Spring), Biezenlaan 29 (Wijkhuis ‘t BrandPunt)
Dik Trom kinderdagverblijf (Spring), Moerdonksvoort 1
Dik Trom buitenschoolse opvang (Spring), Moerdonksvoort 1
Spetters buitenschoolse opvang (Spring), Stepekolk-Oost 53
Gastouderburo Spring, Windmolenstraat 1
Gastouderburo Flex
Crea-extra, opvang voor kinderen met een autisme spectrum stoornis
Kinderopvang Humanitas, gastoudercentrale
Kinderdagverblijf Villa Vrolijk, Geldropseweg 43
Kids Castle Hulshoeve, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Hulshoeve 4 (voorheen Hoevestein)
Sport BSO de Brug (Spring), Arkweg 3-17 Mierlo

66 28 94
06 - 50 86 38 03
43 24 30
43 24 30
06 - 21 71 88 65
33 51 92
33 51 92
06 - 34 42 46 20
088 - 208 82 02
06 - 24 47 71 78
06 - 33 08 65 34
045 - 561 53 40
32 04 05
088 -20 88 261
06 - 15 34 97 88
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