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Forelstraat 11, 4706 EG Helmond
Eerlijk en sfeervol dineren!

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

Telefoon 0492 - 54 43 78
Mobiel 06 - 51 16 99 97
E-mail: c.verhoeven6@chello.nl

Margo van de Bunt
Madelon Janssen

Geldropseweg 40 Mierlo
T 06-51249350
www.verloskundigengeldrop-mierlo-brandevoort.nl
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tekst: de redactie / foto: Rianne van Lierop

Redactioneel

De Brandeliers gaan weer los! Op het moment dat deze courant bij u op de mat valt, is carnaval
weer in volle hevigheid losgebarsten. Hoftempel ’t BrandPunt is in onze wijk het natuurlijke middelpunt van alle feestelijkheden onder leiding van Prins Patrick I. Het bomvolle programma treft u
elders in deze uitgave aan. En voor degenen die minder geraakt zijn door het carnavalsvirus: het is
ook zo weer voorbij…

Verkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. In deze editie van de Brandevoorter Courant besteden we daar uitgebreid aandacht aan. Om u te helpen bij het bepalen welke politieke partij het beste
bij u past, hebben we de deelnemende partijen een aantal specifieke vragen over Brandevoort
voorgelegd. We hebben de antwoorden in een overzichtelijk schema geplaatst. Dit is de derde keer
dat we zo onze eigen ‘kieswijzer’ maken.

Nieuwe initiatieven
Met het schrijven aan het Wijk Actie Plan zijn verheugende stappen gezet om de wijk beter en
leefbaarder te maken. Concrete plannen en acties ontstaan, waar wij in een volgend nummer nader
op in zullen gaan. Een initiatief om een buurttuin te beginnen, gaat binnenkort daadwerkelijk van
start. Wijkbewoners en scholieren kunnen kennismaken met het zelf verbouwen van groenten en
kruiden. Er wordt actie ondernomen om de loods te behouden en het ziet ernaar uit dat de wijk
zal kunnen beschikken over een eigen sneeuwruimer. De campagne Buitengewoon Brandevoort is
gestart om nieuwe bewoners naar onze wijk te trekken. Verder heeft de gemeente een werkgroep
ingesteld om ons winkelcentrum een nieuwe impuls te geven. Hoopgevende ontwikkelingen in het
eerste kwartaal van 2014!
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Bistro ter Plaetse 't beste vlees restaurant van Helmond
Onbeperkt dineren in stijl
Keuze uit ruim 30 gerechtjes voor een prijs.
Nu ook de mogelijkheid om onbeperkt desserts te bestellen.

Vlees met een Verhaal!
Eerlijk en heerlijk vlees van de grill, BBQ of uit de pan u bepaalt het zelf.
Ook kunt u zelf het gewicht aangeven wat u wenst, en een saus naar keuze
Wij werken uitsluitend met eerlijk en biologisch vlees uit Nederland.
Ook rijpen wij ons vlees in een rijpingskast in onze bistro.
Bij ons heeft vlees een verhaal, dit boekje staat op tafel in onze bistro!
Bistro Ter Plaetse de Plaetse 1 5708ZK HELMOND T:0492-661568 www.terplaetse.nl

16 maart Open Dag

Gerechten bestellen van

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

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

07-02-14 10:46

het

‘Warandelingetjes’menu

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

Zoveel gangen nuttigen als u wenst, nog een gerechtje geen probleem. En nog één, en nog één... U bent van harte welkom.
Kijk voor de diverse gerechten (ca. 25) op onze vernieuwde site!

LEKKERETENINHELMOND.NL | TROUWENINHELMOND.NL
restaurantdesteenoven.nl

Kijk voor de diverse gerechten (ca. 28) op onze site!
Uiteraard blijft ons 3-gangen week
keuzemenu verkrijgbaar di. t/m do.
€ 21,50 en vr. t/m zo. € 24,50

paviljoendewarande.com

EEn vErtrouwd adrEs
voor hEt plaatsEn
of lEvErEn van
complEtE badkamErs
En
tEgElvloErEn
Mierloseweg 288
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Behandeling op afspraak!

Ad dd BrCourant 190x68 0214.indd 1
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E. info@dier-en-dokter.nl
I. www.dier-en-dokter.nl

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

a ltij d

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

–D

Kijk op de website voor het programma!
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Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Paul Stege / foto: Rianne van Lierop

Iedere maand informeer ik u via deze rubriek
over de komende activiteiten in ’t BrandPunt
en de activiteiten die via SBIA (Stichting
Brandevoort in Actie) worden georganiseerd.
Voor actuele informatie kunt u ook terecht op
www.BrandPunt.info en
www.brandevoortinactie.nl. Op de
website van ’t BrandPunt is een nieuwe rubriek
toegevoegd, Verder in Brandevoort. Voorts kunt
u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze
verschijnt halverwege de maand en bevat de
items die vanaf dat moment relevant zijn.

Zaterdag 1 maart - Carnavel Brandevoort
Zie voor het complete carnavalsprogramma elders in dit blad.

Zaterdag 1 maart - Start Fun to Run met Lopersgroep
Brandevoort
Op zaterdag 1 maart start een hardloopcursus voor beginnende lopers. De cursus wordt verzorgd door de Lopersgroep
Brandevoort. De cursus duurt zes weken en vangt telkens aan
om 9.15 uur. De kosten van de cursus bedragen €35,-. Locatie:
Sportpark Brandevoort. Ga voor informatie en aanmelding naar
www.lopersgroepbrandevoort.nl.

Vrijdag 7 maart - Single Café
Vrijdagavond 7 maart kunt u in ’t BrandPunt terecht voor het Single Café. De entree is gratis en de avond is voor iedereen toegankelijk. Je kunt daar anderen ontmoeten en onder ‘t genot van een
drankje met elkaar een gezellige avond maken. Aanvang 20.30
uur.

Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 maart - Tentoonstelling Fotoclub Brandevoort
Vrijdag 14 maart wordt om 19.30 uur in ’t BrandPunt de tentoonstelling 2014 van Fotoclub Brandevoort geopend. Tot 22.00 uur
kunt u hier terecht voor foto’s die in allerlei categorieën worden
gepresenteerd. Zaterdag en zondag is de tentoonstelling tussen
10.30 uur en 16.00 uur te bezichtigen. De entree is gratis.

Zondag 23 maart - De tovenaar van Oz
De Houtse Toneelgroep speelt deze voorstelling. Zie voor meer
informatie elders in deze uitgave.

25 maart - Liederentafel
Samen zingen met de teksten in beeld. Voor deze avond is
een heel repertoire samengesteld. Locatie: ’t BrandPunt, vanaf
20.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Wil Fabrie:
w.fabrie1@chello.nl.

Zondag 30 maart - Concert KoBra
Popkoor KoBra geeft op zondag 30 maart samen met popkoor
This Generation uit Geldrop een spetterend concert in ’t BrandPunt. Het concert duurt van 14.30 uur tot 16.30 uur. Voor meer
informatie en kaartverkoop www.koorbrandevoort.nl.

Wat er te gebeuren staat
Maandag 21 april - ’t BrandPunt is deze dag (Tweede Paasdag)
gesloten.
Zaterdag 26 april - Koningsdag met onder andere een rommelmarkt.
Dinsdag 29 april – Liederentafel.
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De juiste mondzorg
voor iedereen in
uw gezin.
Tandartspraktijk de Veste neemt graag de tijd
om kennis te maken met u en uw gezin.
Ons motto is ‘voorkomen is beter dan genezen’.
Een regelmatige controle is daarom belangrijk.
Onze mondhygiënist ondersteunt u bij het goed
schoonhouden van uw gebit.
U zult zich ontspannen voelen bij onze aanpak in

dag
Op dins ag
nsd
en woe uur
0
.0
0
tot 2
nd!
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ons mooi ingerichte pand met de beste en meest
moderne apparatuur. Bel gerust even voor een
vrijblijvende kennismaking met ons.

De Veste Tandartspraktijk | De Plaetse 34 | 5708 ZJ Helmond | Tel. 0492 - 746012 | info@deveste.nl | www.deveste.nl

De voordeligste van Nederland

€ 10.129,Alto Comfort
702,€
aken
Kosten rijklaarm
31,10.8
€
Totaal
0,- -/1.50
€
l
rdee
voo
d
Voorraa
443,- -/€
Extra korting

Nú all-in rijklaar € 8.888,De superzuinige Alto Comfort is erg
compleet uitgerust. Hij heeft o.a.
standaard vijf deuren, airco en een
radio/CD/MP3-speler. De Alto heeft de
laagste prijs per kilometer (ANWB 2013)
en hij is de betrouwbaarste auto in zijn
klasse (Consumentengids Auto 2014).
Bovendien is de Alto nú extra voordelig.
Uw totale voordeel loopt namelijk op
tot ruim € 1.900,- als u een Alto Comfort
uit onze voorraad koopt. Haast u dus
naar onze showroom!
Brandstofverbruik volgens Euro 5-norm
(CE) 715/2007 en 692/2011F: 4,1-5,1
l/100 km; 19,6-24,4 km/l; CO2-uitstoot:
94-118 g/km. Genoemde prijzen zijn
incl. BTW/BPM en kosten rijklaarmaken.

Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Elektrische
stuurbekrachtiging
Airconditioning

In hoogte verstelbaar
stuurwiel
In hoogte verstelbare
bestuurdersstoel

ABS met EBD
(elektronische
remkrachtverdeling)

BAS (remassistent)

Stop/Start systeem
1 jaar gratis
mobiliteitsgarantie

6 airbags

Elektrisch
bedienbare
ramen vóór
Radio/CD/MP3speler

ISOFIX-bevestigingssysteem
kinderzitjes (2)
3 jaar
fabrieksgarantie
12 jaar
carrosseriegarantie

Startonderbreker

5 deuren

Handgeschakelde versies:

Private Lease:
v.a. € 239,- all-in!

Suzuki Alto Comfort. Rijklaar nú € 8.888,-.
Suzuki Helmond

Varenschut 15, 5705 DK Helmond, Tel (0492) 506 166, www.suzukihelmond.nl, info@suzukihelmond.nl
Deze actie geldt niet i.c.m. andere acties.

Nieuws van de Wijkraad
tekst: Holke Flapper / foto: Maarten van Schaik

Wijk Actie Plan

Streetleague

Een belangrijk onderdeel voor onze wijk is het Wijk Actie Plan.
Elders in dit blad leest u daar meer over.

Het project Helmond Streetleague heeft een nieuwe naam gekregen, namelijk: Helmond Sport Buurt League. We zijn in afwachting van verdere informatie om te besluiten of onze wijk
hieraan mee gaat doen.

Loods
Een van de besproken onderwerpen tijdens de laatste vergadering is de loods. Een aantal brandveiligheidsmaatregelen zijn genomen en een herkeuring is aangevraagd. De discussie om de
loods bij het sportpark in beheer over te nemen en hier diverse
activiteiten in onder te brengen is in volle gang. Zodra er nieuws
is zullen we u via de website informeren.

Sneeuwruimer
De aanschaf en inzet van de sneeuwruimer zal in overleg met
het seniorenconvent nader worden uitgewerkt. Er zal een groep
vrijwilligers worden gevormd en een stalling worden gezocht.

Vlaggenmast
Op vrijdag 7 februari is de vlaggenmast naast de Markthal geplaatst. Hierdoor hebben we nu de gelegenheid om bij officiële
gelegenheden de vlag te hijsen. Foto’s van deze installatie kunt u
vinden op onze website.

Bijenstal
In het voorjaar wordt de bijenstal formeel overgedragen.

Afscheid Louis Vrolings
Op zaterdag 25 januari was de wijkraad aanwezig bij het afscheid
van Louis Vrolings als penningmeester bij Stichting Sport en Bewegen SSBB. Bij deze willen wij Louis nogmaals bedanken voor
zijn inzet.

Breiclub
Rian Rutte is op het idee gekomen om een breiclub te organiseren. Hierover heeft zij tijdens de vergadering van 20 januari een
presentatie gegeven. De eerste bijeenkomsten staan gepland en
er is goede belangstelling.

Hanging baskets
In samenwerking met de winkeliersvereniging is gewerkt aan het
plan om het centrum op te sieren met hanging baskets. De gemeente heeft de hiervoor benodigde toestemming verleend.

Media
Door de leden van het dagelijks bestuur is met de hulp van Rian
Rutte inmiddels de draad met sociale media opgepakt. U kunt
ons volgen op Twitter @WRBrandevoort. Verder vindt u voortaan de agenda en notulen van de diverse vergaderingen op de
website van de Wijkraad.

BMX- en skatebaan
In de vergadering van 21 januari heeft Henk Noort verslag gedaan
van de financiële afwikkeling van de BMX- en de skatebaan. In
het komende voorjaar zullen beide banen officieel worden geopend. De datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

Financiële positie Wijkraad
De penningmeester heeft verslag gedaan van de financiële stand
van zaken. In 2013 zijn behoorlijke uitgaven gedaan, waardoor dit
jaar zuinig met de beschikbare middelen moet worden omgaan.
De financiële situatie is gezond en dat moet zo blijven.
Bezoek de website van de wijkraad: www.wijkraad.brandevoort.org,
voor meer informatie en updates. Hebt u vragen of opmerkingen,
stuur een mail of kom naar een van de inloopspreekuren van het
Dagelijks Bestuur.
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ZOEKT U
BOMEN OF PLANTEN?
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers
Mr. L.C.J. Sars

Echtscheiding
Alimentatiezaken

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

Ontslagzaken

De Groenspecialist bij uitstek.
Ruim 40 jaar Tuincentrum-boomkwekerij

PeTeR van GenniP.

voor plant- snoei,- bemesting of ander advies, u kunt
altijd bij ons terecht, daar zijn wij in thuis en vertrouwd.
nu ideale tijd om KaLK te strooien op gazon en borders.
Laat u eens deskundig adviseren door uw DCM organische
meststoffen adviseur. Ook strooizout, sneeuwschuivers
en afdekhoezen voor uw niet winterharde planten!

Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Medevoort 29, Helmond 0492 - 546077
Op Brandevoort, internet: www.petervangennip.nl
Open: maandag t/m donderdag 08.30 - 18.00 uur,
vrijdag 8.30 - 18.00 en zaterdag tot 17.00 uur.

H e t VA
Ko
t sTEhNKA
u iME
s RS
Interieurwerken
N e
B UI
In stijl maken wij:
• Kamer en Suite
• Interieurs op Maat
• Raamshutters
• Keukens

• Bibliotheekkasten
• Kozijn renovatie
• Paneeldeuren,
Architraven &
plinten.
• Zolderverbouwing
• Kantoren

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

Mobiel 06 – 50849780

E-mail:
mail: info@het-koetshuis.nl
info@het

Profiteer nu nog van 15 % BTW verlaging op arbeid !

www.het-koetshuis.nl
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In gesprek met…
Druzhba

tekst: Monique Coolen / Foto: Henk van Deursen

Meerstemmig in het Oekraïens en Russisch

Volleerd in Russische en Oekraïense uitspraak

Muziek uit Rusland en Oekraïne horen we niet dagelijks in Nederland. Toch is er in onze wijk een koor dat zich volledig richt op
volksmuziek uit deze landen en op muziek uit de Russisch-orthodoxe ritus. En dat koor is nog populair ook. Niet alleen bij de zangers, maar ook bij het publiek. Een optreden van Druzhba is steevast binnen een mum van tijd uitverkocht. Waar komt dat succes
vandaan? Om die vraag te kunnen beantwoorden, schuif ik aan bij
een repetitie van het Brandevoorter koor in ‘t BrandPunt.

Zingen in een taal die je niet beheerst is niet eenvoudig, zeker als
het om een taal gaat uit een totaal andere familie. Inna: “De Russische klanken zijn moeilijk voor Nederlanders. Kenmerkend voor
Slavische talen zijn de vele medeklinkers die achter elkaar staan.
Zo kennen we veel verschillende tsj-klanken, die allemaal iets anders betekenen. We hebben daar veel op geoefend met als resultaat dat de uitspraak van de woorden zeer goed is,” vertelt Inna.
“Ze wil dan ook absoluut geen Helmondse klanken horen!” grapt
Hans. Hoewel hij tijdens militaire dienst even Russisch heeft gestudeerd, begrijpt hij zonder Inna’s vertaling weinig van de teksten.
“Ze heeft bij de partituur de Nederlandse vertaling geschreven,
zodat we begrijpen wat we zingen en er een verhaal van kunnen
maken.”
Druzhba heeft zo’n vijfentwintig nummers op het repertoire staan
en kan daarmee vele optredens vullen. Ze treden tot dusver jaarlijks op in ‘t BrandPunt. Daarnaast hebben ze meerdere missen
opgeluisterd; in de orthodoxe kerk in Eindhoven, maar ook in katholieke kerken in de regio. “Het is bijvoorbeeld erg leuk om te mogen zingen in de Lucia kerk in Mierlo-Hout. De akoestiek is daar erg
goed,” vertelt Inna.

Van serene rust tot kippenvel op de armen
Voor deze ene keer repeteert het koor in het Chill House. “Niet
heel ideaal,” zegt John Maes, secretaris en één van de oprichters
van het koor, terwijl hij de trap oploopt. “In de grotere zaal komen de klanken beter tot hun recht.” Dat kan misschien zo zijn,
maar daar merk ik niets van! Als dirigente Inna Ogarok aanstalten
maakt om te starten, daalt er een serene rust neer over de ruimte, staat het zesentwintigkoppige koor op en slaan de leden hun
mappen open. De vrouwen op de voorste rij, de mannen erachter.
Geconcentreerd doorlopen ze ademhalingsoefeningen en zingen
ze toonladders in een voor mij onverstaanbare Slavische taal. De
bassen, tenoren, alten en sopranen laten van zich horen in een
meerstemmig geneurie. Alleen al het inzingen is een streling voor
het oor. Als de dames en heren vervolgens een liturgie inzetten,
betrap ik me erop dat ik met kippenvel op mijn armen tegelijk met
het koor naar adem hap. Dit is het dus, de magie van deze muziek.

Honderd procent Nederlands
Anders dan je wellicht zou vermoeden, bestaat het koor voor honderd procent uit Nederlanders, op de dirigente na. Inna is afkomstig uit Oekraïne. Ze is niet de minste die Druzhba leidt. Sinds vorig
jaar is ze artistiek leider van het Russisch-Oekraïens zang- en dansensemble Kalinka in Rotterdam. Ze woont in Brandevoort en dat
komt goed uit voor het koor.
Voorafgaand aan de repetitie spreek ik met voorzitter Hans van
der Heijden, John en Inna. Zij stonden aan de wieg van Druzhba,
dat letterlijk vriendschap betekent. “We doen die naam eer aan,”
vertelt Hans. “Vriendschap staat bij ons hoog in het vaandel.
Mensen voelen zich thuis bij ons.” John vult hem aan: “Dat wordt
ondersteund door de hele entourage in ‘t BrandPunt, het is een
geweldige locatie met leuke mensen.”

Optreden in de abdij in Grimbergen
Eén van de hoogtepunten tot dusver is een optreden in de abdij in
Grimbergen. Daar maakten de leden een bijzondere gelegenheid
van: met de bus togen ze naar België en uiteraard werd er ook een
biertje gedronken en een hapje gegeten. Het koor is er immers
vooral voor de gezelligheid!
Plannen voor de toekomst hebben ze nog genoeg en die voeren
ze stap voor stap uit. In het najaar zal Druzhba het folkloregezelschap Volushka uit Oekraïne in Brandevoort uitnodigen, met daaraan gekoppeld een tournee door Nederland. Dit wordt een groots
tweedaags gebeuren in ´t BrandPunt met originele zang, dans en
muziek uit Oekraïne. Maar ook het uitbrengen van een eigen CD
en de aanschaf van uniforme kleding staan nog op de wensenlijst.
Met plezier kijk ik terug op het bijwonen van de repetitie van
Druzhba, waar het koor tot slot een Oekraïens volkslied van de
hand van Taras Sjevtsjenko zingt. De bassen zetten in met hun
zware stemmen, waarna de andere partijen om beurten invallen.
Afwisselend klinkt het opgewekt, vrouwelijk, stoer en zacht. Deze
rijke muziek is een genot om naar te luisteren en - niet het minst
belangrijke - het plezier spat er van alle kanten af!

Klanken, akkoorden, melancholie
Wat maakt dat een club Nederlanders gefascineerd raakt door
deze muziek? “Wat ik mooi vind zijn de Russische klanken, de verschillende akkoorden en de melancholie die vaak in de muziek zit,”
vertelt Hans. “Voor mannen is Russische muziek geweldig om te
zingen. Mannenstemmen komen daarin goed tot hun recht. Ik zing
al heel veel jaren in verschillende koren en heb ontdekt dat ik dit
het leukst vind om te doen,” aldus John, die net als Hans samen
met een aantal andere mannen de baspartijen voor hun rekening
neemt.
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Seringe

nieuwe bloemenzaak met een vertrouwd gezicht
tekst: Marga Dobma / foto: Rianne van Lierop

Op 3 februari is de bloemenwinkel in De Veste overgegaan naar een nieuwe
eigenaresse: Inge Relou. Inge is geboren op 11-9-88 in het ziekenhuis in Deurne.
Het ouderlijk gezin is woonachtig in Milheeze waar haar ouders een boerderij
hebben. Moeder is altijd thuis geweest om in het boerenbedrijf te helpen met de
administratie, bovendien geeft ze keramiekcursussen aan huis. Inge heeft ook nog
een oudere broer en een jonger zusje.

Creatief bezig zijn
Ze gaat naar de basisschool in Milheeze en stroomt door naar het Alfrink College in Deurne. Al van jongs af aan is Inge heel creatief,
onder andere met tekenen en knutselen. Omdat ze al jong moet kiezen welke beroepsrichting ze uit wil, kiest ze voor een opleiding in
de creatieve sfeer en dat werden bloemen.
Na het halen van het vmbo-diploma in 2004 gaat ze naar Nijmegen naar de Helicon-opleiding (mbo bloem- en vormgeving). Ze slaagt
in 2008 voor deze opleiding. Daarna volgt ze aan de Stoas Hogeschool Den Bosch nog een jaar een bloemenopleiding, maar deze
opleiding maakt ze niet af, want ze vindt de lesstof tegenvallen; het is eigenlijk een herhaling van de leerstof die ze al op de Heliconopleiding heeft gehad.

Aan de slag bij Bloemmarie
Ze zoekt daarom een baan en gaat parttime aan de slag bij Bloemmarie in Eindhoven en eveneens parttime bij een andere bloemenzaak in Liessel. Deze werkcombinatie doet ze maar drie maanden, want dan vraagt de eigenaresse van Bloemmarie, Marieke Verhees,
of ze daar fulltime aan de slag wil. Deze uitdaging neemt ze vol overtuiging aan.
In maart 2011 neemt Marieke de bloemenzaak in De Veste over. Inge gaat vanaf die datum fulltime werken in deze vestiging van
Bloemmarie.
In de loop van de daaropvolgende maanden hebben Marieke en Inge het samen verschillende keren over een eventuele overname
van de zaak in De Veste. Als Marieke dan ook in december van het afgelopen jaar definitief laat weten er in Brandevoort mee te willen
stoppen, is de uitdaging voor overname voor Inge niet te weerstaan.
Zo begint de zaak te rollen en op 1 februari 2014 laat zij zich inschrijven bij de KvK onder een nieuwe naam voor de bloemenzaak; Seringe. U kunt een en ander bekijken op www.seringe.nl (info@seringe.nl, 79 24 64). Inge levert ook bruidswerk en rouwarrangementen.

Een nieuwe winkel
Na een kleine verbouwing en een heel leuke heropening is Inge vol enthousiasme gestart met haar nieuwe zaak. Haar doel is van
Seringe een goed renderende bloemenzaak te maken. En ze ziet dit helemaal zitten mede doordat er al een behoorlijke aantal vaste
klanten hun weg naar deze zaak weten te vinden. Inge wil ook heel graag zakelijke contacten gaan leggen in het bedrijfsleven. Om enige voorbeelden te noemen: bijvoorbeeld een autodealer die een leuk boeket cadeau geeft bij de verkoop van een auto, of het leveren
van verse bloemen aan restaurants, een bloemetje op de receptiebalie van bedrijven enzovoort. Ook voor sportverenigingen zou ze
meer kunnen betekenen bijvoorbeeld ter gelegenheid van het winnen van prijzen. Een feestelijk bloemetje is hierbij ook altijd welkom!
Seringe heeft haar assortiment verder uitgebreid met een cadeau-arrangement voor elke beurs en enige woonaccessoires, waardoor
haar zaak nog meer te bieden heeft.

Brandevoort
In mei 2012 leert Inge op haar werkplek haar partner, Tom Broekman, kennen. Tom woont al ongeveer vier jaar in Brandevoort in de
Statenlaan. Het klikt meteen en Inge gaat vanuit haar ouderlijk huis in Milheeze in mei van ditzelfde jaar samenwonen.
Inge vindt Brandevoort steeds leuker worden. Ze leert door haar contacten en klandizie ook steeds meer mensen kennen, wat voor
haar het ‘dorpse’ gevoel van onze wijk alleen maar versterkt!
Ze hoopt dat er in de toekomst meer kleine winkels bij zullen kunnen komen met allerlei leuke artikelen, waardoor de wijk nog aantrekkelijker gemaakt wordt voor zowel de bewoners als bezoekers van Brandevoort.

13

14

Van het seniorenconvent
tekst: Holke Flapper

Op 7 februari vond de bijeenkomst van het convent plaats.
Gesproken is over het Wijk Actie Plan waar een aantal senioren aan heeft deelgenomen. Bij de brainstormsessie was
de heer Frans Mol van de seniorenpartij 2013 aangeschoven.
Hij nam kennis van de meningen en gaf hier een daar toelichting en commentaar. De website van de seniorenpartij is
www.senioren2013.nl.

Hobbyclub, bijenstal en buurttuin
Voor de hobbyclub heeft een aantal mensen zich inmiddels aangemeld. We zijn aan het kijken naar een passend onderkomen.
Een lid van het convent is ook actief in de nieuw opgerichte werkgroep Stadslandbouw die nu bezig is de Buurttuin Brandevoort
vorm te geven. Meer nieuws hierover elders in deze BC.

Verkeer en vervoer
Onderlinge hulp
Maja Bunthof heeft een presentatie gegeven over een vrijwilligerscentrale in oprichting. Deze is bedoeld om elkaar (Brandevoorters) te helpen met onder andere een weggeefsite waar
men anderen met overtollige zaken blij kan maken. Verder is
gesproken over een repair café waar men elkaar helpt door het
kosteloos repareren van diverse soorten apparaten. 400 deelnemers hebben zich al aangemeld via Facebook. Wie hier problemen mee heeft, maar zich wel wil aanmelden kan contact
opnemen met het convent. Zij zullen dan zorgen voor de nodige
ondersteuning.

Voor ouderen boven vijfenzeventig jaar is er een taxiregeling.
Zij kunnen bij de gemeente een pas aanvragen voor korting op
taxivervoer. Het plan om auto’s op de Plaetse toe te laten zien
we niet zitten, suggestie is om met passende bewijzering aandacht te vestigen op het bestaande winkelbestand. Verder is een
interne afspraak gemaakt om vier aandachtsgebieden nader bij
te houden en wel: inkomen en gezondheid, wonen en mobiliteit
en participatie en inkomen. Op 13 maart vanaf 13.30 zullen alle
politieke partijen hun programma’s nader toelichten tijdens een
bijeenkomst in het TOV gebouw aan de Azalealaan. Alle senioren
zijn welkom. Elders in dit blad leest u daar meer over.

Introductiecu rsus
bij fotoclub Brandevoort

tekst: Piet Reyneveld / foto: Piet Reyneveld

De moderne camera’s, met
name de spiegelreflexcamera’s, hebben veel bedieningsvariabelen, waardoor de opnamemogelijkheden enorm groot
zijn. Door de digitalisering van
de fotografie wordt er veel gebruik gemaakt van software.
Om hier optimaal gebruik van
te kunnen maken, is uitwisseling van gegevens en meningen wenselijk. De Fotoclub
Brandevoort is er voor diegenen die meer met hun hobby
willen doen dan het maken van
standaardkiekjes.
Bij de Fotoclub vind je gelijkgestemden, die elkaar verder
helpen. Dit wordt versterkt
door het inhuren van goede
inleiders en het houden van
gezamenlijke fieldtrips. Met het

gezamenlijk bespreken van de
resultaten wordt bereikt dat de
leden op een steeds hoger niveau gaan fotograferen.
Binnen de vereniging zijn vijf
werkgroepen actief, namelijk
Landschap en Natuur, Macro,
Architectuur, Mensenfotografie
en de Daggroep. In de laatste
groep trekken leden die niet
aan het weekeinde gebonden
zijn, eropuit om leuke onderwerpen in beeld te brengen.

Kom op 12 maart naar
’t BrandPunt
Om de nieuwe leden zich snel
binnen de vereniging thuis
te laten voelen, wordt op
woensdagavond 12 maart in
’t BrandPunt een introductiebijeenkomst
georganiseerd.

Dan wordt uitleg gegeven over
de basistechnieken van het fotograferen en ermee geoefend.
Behandeld worden sluitertijd,
diafragma, iso-waarde en de
verbanden tussen die begrippen, zoals scherptediepte en
bewegingsonscherpte.

Ook buitenstaanders zijn op
deze avond welkom. De avond
begint om 20.00 uur. Breng je
eigen camera mee om de oefeningen mee te kunnen doen.
Meer informatie over de Fotoclub Brandevoort:
www.fotoclubbrandevoort.nl.
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Dansgarde
CS de Brandeliers

tekst: Paul Smits / foto: Jan Dijstelbloem

De dansgarde van CS de Brandeliers draait alweer voor het derde
carnavalsseizoen mee. Deze fantastische meiden zijn niet meer
uit het beeld van de Brandeliers weg te denken. Waar we in 2012
begonnen met één groep van negen meiden, zijn we nu uitgegroeid tot een dansgarde van maar liefst zeventien enthousiaste
meiden van zes tot en met vijftien jaar verdeeld over drie groepen.
Deze groepen zijn dit jaar naar leeftijd ingedeeld: groep 1: zes tot
negen jaar, groep 2: negen tot twaalf jaar en groep 3: twaalf tot
vijftien jaar.
Na een rustperiode van zo’n vier weken na carnaval wordt er alweer een informatieavond gehouden, en zo’n twee weken na deze
informatieavond zullen de trainingen voor het volgende carnavalsseizoen weer beginnen. Tijdens deze rustperiode wordt de nieuwe
muziek uitgezocht en de choreografie bedacht. Het lijkt vroeg,
maar in november willen de meiden tijdens de prinsbekendmaking hun dans aan de nieuwe prins en natuurlijk het publiek laten
zien. Het seniorenteam moet zelfs twee dansen instuderen, want
zij hebben ook nog eens een showdans. Dit betekent dus heel veel
oefenen. Iedere vrijdagavond wordt er door alle drie de groepen
getraind onder leiding van een solide team van trainsters.
Ieder jaar hoopt dit team weer een paar nieuwe gezichten te verwelkomen die de dansgarde willen komen versterken. Het is natuurlijk ook geweldig om na een lange tijd hard trainen diverse
keren in zo’n schitterend danspakje te mogen optreden voor eigen
publiek maar ook bij bevriende carnavalsverenigingen. Natuurlijk
mogen we de scholenbezoeken op de vrijdag voor carnaval niet
vergeten. Het is toch helemaal te gek om op je eigen school voor al
je klasgenoten en je meester of juf op te treden? En wat te denken
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van meerijden op de prinsenwagen tijdens de optocht of feesten
op de VIP-tribrune van de Brandeliers. Al met al één groot feest
dus.
Sinds vorig jaar neemt de dansgarde van CS de Brandeliers zelfs
deel aan het ludieke dansmarietjestoernooi van CV de Stillekes in
Mierlo. En zeker niet onverdienstelijk, want vorig jaar wisten de junioren meteen al de eerste plaats te bemachtigen en de senioren
deden het ook zeer goed met een tweede plaats. Dit alles te danken aan de tomeloze inzet van deze meiden, maar natuurlijk ook
dankzij de mooie choreografie en de goede begeleiding van de
trainsters. Ook dit jaar hopen we weer hoge ogen te gooien tijdens
de tweede editie van dit sportieve en gezellige evenement.
Kortom, de dansgarde is een groep met ontzettend veel toegevoegde waarde voor CS de Brandeliers die nog wel versterking kan
gebruiken, want: carnaval dè 4de samen!
Woon je in Brandevoort, ben je tussen de zes en vijftien jaar en
heb je zin om deze club gezellige meiden te versterken met jouw
danstalent, dan ben je van harte welkom.
Tijdens de carnavalsactiviteiten van de Brandeliers kun je natuurlijk altijd komen kijken naar de optredens van de verschillende
groepen. Bij de marktkraam die bij deze evenementen staat opgesteld, kun je meer informatie inwinnen en natuurlijk kun je je daar
ook inschrijven.
Je kunt ook een e-mail sturen naar dansgarde@brandeliers.com.
De leiding van de dansgarde zal dan zo snel mogelijk contact met
je opnemen. Tijdens de rustperiode van zes weken wordt er ook
nog een informatieavond over de dansgarde gehouden waar je je
voor op kunt geven. Natuurlijk kun je ook meer informatie terugvinden op onze website www.brandeliers.com.

Programma carnaval
28 februari - Fancy Teen Dance Party
Een super vette feestavond voor de jeugd van groep acht tot
en met vijftien jaar. Deze derde editie van deze feestavond zal
plaatsvinden van 19.30 tot 23.00 uur, en afgaand op het succes van de afgelopen twee jaar belooft het weer een knaller te
worden met DJ Martin! De entreeprijs bedraagt €3,- voor nietBrandeliers. Entree voor Brandeliers is gratis! Let op, van 20.00
tot 22.30 uur blijft de zaal gesloten.

1 maart - Brandeliersbal
Van 20.30 tot 00.30 uur houden we, zoals inmiddels traditie is,
het Brandeliersbal. Ook dit jaar belooft het weer een mooi feest
met diverse optredens te worden. Na het succes van een live
coverband vorig jaar kunt u dit jaar opnieuw genieten van live
muziek. De band Nightwind gaat er een fantastische avond van
maken die u zeker niet wilt missen! Entree bedraagt €5,- voor
niet-Brandeliers. Entree voor Brandeliers is gratis!

1 en 2 maart - After Optocht Party zaterdag en zondag
Na de optocht in Mierlo-Hout (zaterdag) kan er van 15.30 tot
18.00 uur gezellig doorgefeest worden in hoftempel ’t BrandPunt
met DJ Peter. Garderobe op zaterdag is verplicht. Na de optocht
in Helmond Centrum (zondag) is iedereen van 17.00 tot 22.00 uur
van harte welkom in hoftempel ‘t BrandPunt.

3 maart – Themafeest: Hollandse avond!
Op dit themafeest kan er van 20.30 tot 00.30 uur genoten worden van een heuse Hollandse avond! DJ Peter gaat op deze
avond fantastische Hollandse hits draaien: van carnavalsmuziek
tot klassieke Hollandse nummers, van populaire Nederlandse top
40-muziek tot muziek van de beste Nederlandse DJ’s. Alles op
deze avond is Hollands getint. Dit spektakel wilt u dus zeker niet

missen! Entree bedraagt €5,- voor niet-Brandeliers. Entree voor
Brandeliers is gratis.

3 en 4 maart – Kindermiddagen maandag en dinsdag
Georganiseerd door Stichting Brandevoort in Actie, samen met
C.S. de Brandeliers Ook de kleintjes onder ons worden niet vergeten. Op maandag en dinsdag zullen de kindermiddagen namelijk
weer plaats vinden, van 14.00 tot 18.00 uur. Dit belooft weer een
geweldig kinderfeest te worden! Mochten de middagen nog niet
zijn uitverkocht, dan kunt u nog kaarten kopen aan de bar van
wijkhuis ‘t BrandPunt. Een entreekaartje voor kinderen bedraagt
€3,50 (inclusief twee ranja en één maal chips). De entree voor
ouderen bedraagt €2,50.

4 maart - Sluitingsfeest
Aan alle goeds komt een einde dus ook aan carnaval. Aansluitend op de kindermiddag van dinsdag zal het eindfeest plaatsvinden (vanaf 18.00 uur). DJ Peter zal er nog één keer een fantastisch feest van maken. Dit is de laatste carnavalsavond van 2014,
kom dus met z’n allen naar ’t BrandPunt om carnaval gezellig af
te sluiten. De avond zal duren tot de laatste gast weg is (uiterlijke
sluitingstijd om 00.00 uur).

5 maart – Haringhappen
Braaf het assenkruisje halen in de kerk en dan lekker onder het
genot van een heerlijke haring nog gezellig naborrelen en nakletsen over weer een succesvol carnavalsseizoen.
Hopelijk mogen we jullie allemaal bij één of meerdere van bovenstaande activiteiten verwelkomen!
Met carnavaleske groet,
C.S. de Brandeliers

Buurttuin gaat van start
Christ Tielemans

Dit voorjaar gaan de eerste
groenten, kruiden en fruitplanten de grond in bij de
Buurttuin Brandevoort. De gemeente heeft 1000m2 grond
ter beschikking gesteld aan
de werkgroep stadslandbouw
Brandevoort om daarop de
buurttuin te realiseren. Dit perceel grond is gelegen aan de
Stepekolksehoeve, het fietspad
dat langs de Openbare Basis-

school in de Hoeves loopt.

Voor de hele wijk
De tuin heet niet voor niets
Buurttuin. De bedoeling is dat in
principe alle Brandevoorters die
dat willen, mee kunnen gaan
doen in deze tuin. Mensen die
graag groenten, kruiden of bloemen willen telen zijn welkom.
De Openbare basisschool en
Mondomijn zijn enthousiast om

de buurttuin ook als schooltuin
te benutten voor hun leerlingen
en een aantal senioren van het
seniorenconvent staat in de
startblokken om de handen uit
de mouwen te steken. Maar ook
als u straks alleen wilt komen
genieten van de buurttuin, is
het mogelijk om een wandeling
over de tuin te maken. De tuin
krijgt een open karakter.
De locatie is een tijdelijke op een

perceel waar tot nog toe maïs
geteeld werd. De hoop is dat de
buurttuin een succes wordt en
uiteindelijk op een definitieve
locatie verder kan gaan groeien.
Mensen die mee willen gaan
doen of vragen hebben kunnen zich melden bij:
Christ Tielemans
T 76 90 41
info@buurttuinbrandevoort.nl
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La Pagonda Tuinen

voor de complete inrichting van uw tuin
tekst: Marga Dobma / foto: Vincent Knoops

Nieck Pagonidis is geboren op 15-1-1968 in Rotterdam. Het ouderlijk gezin bestaat uit vader, moeder en een oudere broer. Vader is
werkzaam als automonteur en moeder zorgt voor het huishouden
en daarnaast is ze, buiten schooltijden, werkzaam als thuiskapster.
Nieck gaat in deze stad naar de basisschool. Daar blijft hij tot de
vierde klas, want dan wordt zijn vader ziek waardoor het gezin in
1978 naar Eindhoven verhuist. Ze kunnen hier namelijk een flat
krijgen in hetzelfde gebouw als waar hun opa en oma wonen. Dat
komt prima uit, aangezien vader voor behandelingen vaak naar
het Kankercentrum Daniel den Hoed in Rotterdam moet en opa en
oma zorgen dan voor de kinderen.
Nieck gaat hier verder met de basisschool in de wijk Jagershoef.
Nadat hij hiermee klaar is stroomt hij door naar de Titus Brandsma
mavo. Al op jonge leeftijd knutselt hij samen met zijn opa, in de
kelder. Met zijn handen werken met behulp van allerlei gereedschap vind hij heel gaaf. Na het behalen van het mavodiploma in
1984, hij is dan zestien jaar, kiest hij voor een baan en blijft werken
tot hij in militaire dienst moet. Eerst bij de firma Vegro, groothandel in cv en sanitair. Hij werkt hier een aantal jaar in de logistieke
tak van deze branche. In datzelfde jaar leert hij, tijdens stappen,
zijn vrouw Titia kennen. Ze gaan al heel jong samenwonen op een
flatje in de Pisanostraat in Eindhoven. Een jaar na hun huwelijk, in
1990, kopen ze hun eerste huisje in Son.
Ondertussen verandert Nieck van baan en wordt hij van magazijnmedewerker bij Vegro, chef operaties/magazijnchef bij de firma
Galvano. Ook in zijn eigen huis doet hij echt alles zelf en dat klussen is en blijft zijn lust en zijn leven. Hij heeft inmiddels nogal wat
verantwoording in zijn baan, maar voelt dat hij toch iets creatievers wil gaan doen. Meer iets met zijn handen, het liefst in het
buitengebied en als zelfstandige.
Titia werkt als assistent-bedrijfsleidster bij Albert Heijn, ook een redelijk hectische baan en eigenlijk willen ze beiden wat meer rust.
Ze verkopen hun huis in Son en kopen dan een heel oude boerderij
in het buitengebied van Someren waar de gepassioneerd klussende
Nieck zijn hart kan ophalen. Hier ontstaat, met alle buitenruimte, zijn
echte passie voor tuinieren. Al met al duurt het dan ook bij elkaar
tien jaar met verbouwingen en veranderingen voordat deze woning
pas echt naar hun zin is. En er gebeurt nog meer, want hier worden
in 2001 eerst hun dochter Nina en in 2003 zoon Maik geboren.
Zelfs na al die bezige jaren kan Nieck niet genoeg krijgen van werken met zijn handen en ook wil hij nog steeds een eigen bedrijf
gaan opbouwen. En niet alleen binnenshuis is hij actief bezig, ook
buitenshuis vindt hij het werken met planten in de tuin heerlijk. Hij
neemt zich voor dat als hij dit alles ook leuk blijft vinden, hij in die
richting iets voor zichzelf wil gaan beginnen. Uiteindelijk ziet hij een
eigen bedrijf voor tuinaanleg en het volledige inrichten van tuinen
als zijn ultieme droom. Maar, omdat hij van planten niet genoeg
kennis heeft, gaat hij eerst een driejarige avondopleiding voor vol-

wassenen volgen aan de Middelbare Agrarische School, richting
hoveniers. In 2004 laat hij zich inschrijven bij de KvK en werkt ondertussen nog gewoon bij Galvano en begint gelijktijdig, op parttime basis, hier en daar te klussen met het aanleggen van tuinen,
bestrating, grondwerk enzovoort. Al heel vlug krijgt hij zoveel serieuze opdrachten dat dit werk eigenlijk niet meer te combineren
valt met zijn betaalde baan.
Nieck’s andere wens, zelf een huis bouwen, komt een beetje dichterbij als hij en Titia zich voor een bouwkavel inschrijven in zowel
Someren als Brandevoort. Als ze dan, nadat ze die inschrijving
volkomen vergeten te zijn, en na tien jaar in Someren gewoond
te hebben, een brief krijgen van de gemeente Helmond dat ze in
aanmerking kunnen komen voor een kavel, is dat niet tegen dovemansoren gezegd. Ze willen graag naar een wijk waar scholen
voor hun kinderen gemakkelijk bereikbaar zijn en waar het hele
gezin wat sociale cohesie kan vinden. Daarom kiezen ze, in 2006
na de informatieavond voor een kavel aan de Bollenhoeve. En dan
kan Nieck zijn hart ophalen. Hij zegt zijn baan op en start, na een
periode parttime ondernemen, nu fulltime met zijn eigen bedrijf
onder de naam: Hoveniersbedrijf La Pagonda Tuinen.
In 2007 trekken ze in hun prachtige huis aan de Bollenhoeve. Tot
op de dag van vandaag is dit huis Nieck’s grootste klus, want hij
bouwt het grotendeels zelf alleen met hulp van enkele vakmensen. Nieck is dan ook zeer trots op het uiteindelijke resultaat. Het
bedrijf loopt prima en krijgt, ondanks de crisis, elk jaar weer mooie
opdrachten. Vooral de complete aanleg en renovatie van tuinen
is zijn specialiteit. Goede service verlenen is zijn motto evenals
eerlijk en oprecht zaken doen waarbij hij altijd iedereen recht in
de ogen kan kijken. In de toekomst wil Nieck La Pagonda Tuinen
in eigen beheer houden en vooral veel zelf doen, eventueel met
behulp van enige externe krachten. La Pagonda is te bereiken
via www.lapagondatuinen.nl, e-mail info@ lapagondatuinen.nl en
06 197 026 68 of 66 73 76.
Zowel Titia als Nieck zetten zich in hun vrije tijd in voor wijkactiviteiten. Nieck is heel actief als hockeytrainer coach en Titia is, naast
haar werk, de afgelopen vijf jaar bezig geweest voor de Kindervakantieweek waarin ze al veel initiatieven op haar naam heeft
staan. Daarnaast heeft ze jarenlang in de ouderraad van de openbare school gezeten. Tegenwoordig staat ze regelmatig achter de
bar op de hockeyclub. Ook is ze nog wijkhoofd voor KWF.
Het gezin Pagonidis vindt Brandevoort een prachtige wijk om te
wonen. De kinderen kunnen vertrouwd buiten spelen, de sportaccomodaties liggen vlakbij en zijn goed bereikbaar. Wel zouden ze
het een goed idee vinden als er wat meer georganiseerd zou gaan
worden voor de jeugd van veertien tot achttien, zodat ook deze
jongelui hun vertier binnen de wijk kunnen vinden.
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WINTER-ACTIE

Dinsdag, woensdag en donderdag

3-Gangen all-in € 42,50
Voorgerecht - hoofdgerecht-dessert
t/m 20 maart 2014

De hele week
(van dinsdag tot zaterdag)
ALL-In arrangementen:
Vier gangen (soep) € 47,50
Vier gangen (tussengerecht) € 55,50
Vijf gangen € 62,50

Reserveren gewenst:
0492-541818
www.restaurantderaymaert.nl

Restaurant Raymaert
Mierloseweg 130
5707 AR HELMOND

Boutique 4MORE
Laatste ronde van de

Advertentie Raymaert 2012.indd 1

SALE
Profiteer van

HEELVEEL voordeel

21-09-12 08:47

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

Nieuw binnen:

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

verrassende voorjaarscollectie

PRIMERA BRANDEVOORT
DE PLAETSE 69
5708 ZK HELMOND

De Plaetse 165 * 5708 ZK Helmond * 06-47698511

www.boutique4more.nl
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www.primera.nl

...even naar Primera

Houtse Toneelgroep speelt
De Tovenaar van Oz

Doortje fantaseert vaak over een prachtig land achter de regenboog. Op een dag is er plotseling een tornado in aantocht. Het
huis en Doortje worden opgezogen door de bulderende tornado
en ze belandt in een wonderlijk land achter de regenboog: Het
land van Oz. Een land met nogal vreemde inwoners. Doortje kan
alleen terug naar huis door de grote en wijze Tovenaar van Oz om
hulp te vragen. De enige manier om bij de tovenaar te komen is
door het gele pad te volgen naar Smaragdstad. Onderweg ontmoet ze drie vrienden, samen gaan ze op pad naar Smaragdstad.

De Gemene Heks van het Westen doet er ondertussen alles aan
om te voorkomen dat Doortje terug naar huis kan. Zal het Doortje
lukken om terug naar huis te keren? En is de Tovenaar van Oz
eigenlijk wel zo groot en wijs?   Kom verkleed! Als Doortje, Blikken
man, Vogelverschrikker, Leeuw of… Na afloop van de voorstelling
kun je op de foto met je favoriete karakter.
Zondag 23 maart om 11.00 uur in ’t BrandPunt. Entree: €4,50.
Reserveer online: www.houtsetoneelgroep.nl/kindertoneel.htm ,
reserveerlijn: 06 128 957 27, voorverkoop in ’t BrandPunt.

Streetdance voor volwassenen
Zijn er volwassenen die graag
eens een uurtje in de week
willen gaan streetdancen? Het
enthousiasmerende karakter
en de leuke muziek waarmee
Jerre zijn streetdancelessen
geeft, zijn aanleiding voor een

groepje ouders om zelf ook
te willen dansen. We vroegen
het aan Jerre, de jonge, enthousiaste en ervaren streetdancedocent. Hij wil graag les
gaan geven in streetdance aan
volwassenen. Een nieuwe uit-

daging, want het moet niet te
moeilijk en te snel gaan, zeker
niet in het begin. De lessen
worden gegeven op onze boerderij aan de Stepekolksehoeve.
Er zijn ook nog enkele plaatsen
vrij in de groep van de negen-,

Speelplek
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speeltoestellen uit het werk (Engelenbeemden)
gazon + zandondergrond (incl. drainage)
Brandevoort zitbanken en afvalbak (uit het werk)
beplanting:
bomen
Carpinus betulus (mst)
haag
Ligustrum vulgare ‘Lodense’, blokhaag; kniphoogte 60cm

BRANDEVOORT 1, woonvlek Brand,
speelplek Drie Eikenbeemden, leeftijdsgroep 0-6 jaar

3

Platformcombinatie 21125

Wiebelplaat 44140
0
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SB/ROV/SL/WH/15062006
definitief
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gew. 19-12-2013

tien- en elfjarigen, op donderdagavond. Voor info kun je bellen naar Marleen Revenboer
(66 62 65). Geef aan of je op
maandag-, woensdag- of donderdagavond kunt (van 19.00
tot 20.00 uur).

tekst: gemeente Helmond

Aan de Engelenbeemden,
in Brand-Zuid, is momenteel een tijdelijke speelplek
ingericht. Omdat we hier in
de nabije toekomst (dit jaar)
gaan bouwen en omdat de
hoogspanningslijnen samen-

gevoegd zijn, kunnen we een
definitieve speelplek in gaan
richten op de hoek Drie Eikenbeemden/Oud Brandevoort
(zie bijgaande tekening). Alle
toestellen zullen dus worden
verplaatst.

Bandleden gezocht
Een paar maanden geleden is in Brandevoort een muziekensemble opgericht. De bedoeling was om breed muziek te maken. Na
een aantal bijeenkomsten is nu binnen de groep besloten om
meer een richting te kiezen. We streven naar een Big Bandbezetting met als repertoire soul- en discomuziek dance-classics en
hedendaagse Top 40-songs. Voor deze bezetting zijn we op zoek
naar trompettisten, trombonisten en saxofonisten.
Verder willen we de groep aanvullen met een toetsenist, gitarist, basgitarist en een drummer. Ook een zanger en zangeres
zijn van harte welkom in ons gezelschap. Dit orkest kan uiter-

mate geschikt zijn voor het opluisteren van diverse activiteiten
in Brandevoort zoals Dickens Night, Brandevoorterdag, carnaval,
samenwerking met (muziek)verenigingen of een apart optreden
in ‘t BrandPunt.
Ben je muzikant en speel je één van bovengenoemde instrumenten, neem dan gerust contact op met Hans Verhoeven, 06
22874987 of Clark Kellenaers, 06 18188700. Wil je verdere informatie of wil je een keertje meespelen meld je dan vooraf even aan bij
marjo.tielemans@upcmail.nl. Wij repeteren op donderdagavond
vanaf 20.30uur in zaal De Marke in ‘t BrandPunt.
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LIJST

1

Jeroen Sanders nr. 11
OMDAT HET KAN!

www.cdahelmond.nl
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Minder regels en meer ruimte
voor winkeliers in Brandevoort!

Lijst

Voor een kleinere en

4

meer klantgerichte

Zorg voor

overheid!

ouderen
dichtbij!

Martin
Dekkers
nr.12

Mygell
Isselt
nr.4

Serge
van de Brug
nr.6

Voor de verandering: ChristenUnie Helmond
• Brandevoort levendig houden door grote inzet om Brandevoort 2 af te bouwen.
• Het zogenaamde Middengebied tussen Eindhoven en Helmond koesteren.
Natuur versterken.
• De verdubbeling van de N279 is nog lang niet zeker, wij zijn hier tegen omdat
welzijn en natuur net zo zwaar wegen als economie. Nut en noodzaak van de
Ruit om Eindhoven is verder niet aangetoond. Beter bestaande snelwegen
verbreden en van de A270 een provinciale weg maken.
- Het winkelgebied in het centrum versterken, maar nu niet uitbreiden, daarnaast de wijkwinkelcentra op peil houden. Ook de buurtwinkels willen wij niet
kwijt. De regels m.b.t. reclame in het winkelgebied Brandevoort versoepelen.
Geen auto’s in het winkelgebied Brandevoort toestaan.
• Goed en betaalbaar aanbod van seniorenwoningen en zorg op maat in de wijken.
• Wij gaan voor een integer, gedreven en transparant stadsbestuur waar we trots
op kunnen zijn.
Lodewijk den Breejen lijsttrekker ChristenUnieHelmond &
Arjen Vermeer onze man in Brandevoort
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LIJST

Jan Roefs

1

Lijst 1 CDA, Jan Roefs nummer 25. Brandevoorter van het eerste uur. Inmiddels
16 jaar CDA gemeenteraadslid in Helmond, daarom in goed overleg een ereplaats
helemaal onderaan de CDA lijst. Maar wel, met de ambitie en verkregen ruimte,
om met voorkeurstemmen in de gemeenteraad gekozen te worden. De komende
4 jaar wil het CDA Brandevoort verder uitbouwen, met behoud van kwaliteit
van woningbouw en voorzieningen. Het CDA wil tevens extra uren t.b.v. het
jongerenwerk en behoud van de loods nabij het sportpark voor wijkactiviteiten.
Stem daarom 19 maart Lijst 1 CDA.
Jan Roefs nummer 25... omdat het kan!

OMDAT HET KAN!

www.cdahelmond.nl
24

Met uw steM op Mij,
kiest u voor een
groen en sociaal
Brandevoort!
Antoinette Maas

lijsttrekker Groenlinks, lijst 7

Ik ben Antoinette Maas en woon met mijn
gezin al ruim 12 jaar in Brandevoort. Een mooie
wijk met ruime voorzieningen. Een wijk waar
GroenLinks zich graag sterk maakt voor veilig
fietsverkeer rondom scholen en op rotondes, voor
activiteiten voor jongeren, ouderen en gezinnen
en voor een levendig winkelcentrum. Met een
gezamenlijk actieplan tegen de leegstand,
sfeerbevorderende maatregelen, een divers
winkelaanbod en breder gebruik van de markthal
(zoals een biologische markt). Dit hebben wij in de
gemeenteraad al met succes ingebracht.

19 Maart

geMeenteraadsverkiezingen

Wilt u meer weten over onze
standpunten? Kijk op

helMond.groenlinks.nl
of volg ons op

groenlinkshelMond
@glhelMond

de koMende jaren wil ik Me graag
inzetten voor een gezond, groen en
sociaal Brandevoort. voor u en Met u!
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Iedere uitgebrachte stem telt
foto: gemeente Helmond

Op 19 maart is het zo
ver: gemeenteraadsverkiezingen! Op die dag
kiest Helmond voor de
komende vier jaar een
nieuwe gemeenteraad.
De gemeenteraad bepaalt hoe Helmond eruit
gaat zien.
Elly Blanksma-van den
Heuvel, burgemeester
van Helmond: “Onder
de vlag #Helmondkiest hebben we als
gemeente en politieke
partijen samen verschillende acties uitgezet.
Ons doel daarbij is om
onze inwoners warm
te maken om naar de
stembus te gaan. Want
iedere uitgebrachte stem
telt, ongeacht waar de
stem naar toe gaat.”

Belang gemeenteraadsverkiezingen groter dan ooit
Blanksma-van den Heuvel voegt hier aan toe: “Nog nooit zijn lokale verkiezingen zo belangrijk geweest. De komende jaren verandert er veel voor de gemeenten. Er komen nieuwe taken bij. De
beslissingen van de gemeenteraad komen dan nog dichter bij.

De gemeenteraad bepaalt hoe onze dierbaren verzorgd worden.
Hoe onze jeugd opgevangen wordt. Hoe mensen weer kunnen
meedoen met werk. Onderwerpen die ons allemaal, persoonlijk
raken. Door op 19 maart te gaan stemmen, kunt u daar invloed
op uitoefenen.”

Brandevoorter kieswijzer
tekst: de redactie

Wat doen we met de loods? Moeten vrijwilligersorganisaties worden gesponsord? Hoe nu verder met ons winkelcentrum? Dit zijn een
paar vragen die voor onze wijk van belang zijn en die hebben we aan alle deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart voorgelegd. Op volgende pagina’s kunt u de antwoorden lezen. Wellicht helpen die bij het bepalen van uw stem.
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Verkeersremmers

Veiligheid spoor en afval

Winkelcentrum

CDA

Bewoners moeten elkaar aan- Overleg is gaande over vermin- Politiek is geen partij in overleg;
spreken; politie en stadswacht dering van aantal treinen; an- tegen meer auto’s op de Plaetse
hebben hierin ook een taak
dere zaken zijn goed geregeld.

CU

Voor verkeersremmers in over- Meer accent leggen op de Be- Soepeler regels; geen auto’s in
leg met bewoners; bewoners tuwelijn; calamiteitenplan beidt het centrum
zijn ook zelf verantwoordelijk
garanties

D66

Eventueel na onderzoek

GroenLinks

Voor remmers en voor meer Meer treinen naar de Betuwe- Actieplan: minder regels, nieuwe
controles
route en calamiteitenplan goed concepten, wekelijkse markt in
in orde brengen
de hal (ruil of biologisch)

Helder Helmond

Tegen nieuwe maatregelen,
bewoners moeten zelf verantwoordelijkheid nemen; lasergun inschakelen en snelheidscon-troles vermeerderen

Helmond Aktief

Echter binnen de regels van ge- Tegen pijpleiding met gevaar- Voor versoepeling van reclame
meente Helmond
lijke stoffen
en voor expositieruimte en andere alternatieve bestemming

PvdA

Eventueel remmers, maar ook Pijpleiding alleen met voldoen- Voor alternatieve bestemming, maar
meer signalen en waarschu- de veiligheid; tegen chemische wel het winkelcentrum stimuleren
wingsborden
treinen
tot meer activiteit; voor meer reclame en meer ruimte in de huurprijzen; de markthal inzetten als trekker

SDOH

Bewoners moeten zichzelf cor- Het bestaande plan is veilig Benutting voor expositie is
rigeren; in uiterste nood rem- genoeg en de diensten werken goed; overleg gemeente – wijkmers
goed
raad en betrokkenen kan helpen

Senioren

Tegen remmers; bewoners Er moet een gedegen rampen- De kunstmatig
aanspreken en kenteken door- plan komen
moeten omlaag
geven aan de wijkagent

SP

Eventueel wel, geen hinder voor Hulpdiensten dichter bij de bron
bussen en hulpdiensten; meer brengen om sneller te kunnen
handhaving door de politie
ingrijpen indien nodig; risico zo
laag mogelijk houden

Winkeliers en eigenaars moeten direct met elkaar aan de
slag; gemeente is niet direct een
partij in deze; zij kan wel bemiddelen

VVD

Meer handhaving door politie; Treinen naar Betuweroute verremmers pakken de oorzaak plaatsen en pijplijn tzt heel
niet aan. Meer elkaar aanspre- streng op veiligheid controleren!
ken

Stimuleren om gemeente, verhuurder en winkelier tot oplossingen te dwingen, naast recente werkgroep

Onder de grond met speciale Initiatieven ontwikkelen
beveiliging
verhuurders

Niet tegen de pijpleiding; wel
zorgen om de chemische treinen: deze moeten minder worden

met

Via huuraanpassing leegstand
aanpakken; het is wel een taak
voor de private partijen en niet
de gemeente; alleen sterk bemiddelen

hoge

huren
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Ouderen en ver-eenzaming
CDA

Inzet van de loods

Alleenstaanden en
huisvesting
Ouderen kunnen nu al genoeg Voor behoud van de loods wel Kiest voor aanpassing van het
meedoen aan activiteiten; te- onder voorwaarde van goede woonsegment naar een- en
gen een nieuw jeugdhonk, wel afspraken mbt gebruik
tweepersoons huishoudens
meer uren jongerenwerk

CU

Zorg op maat aan ouderen; Positief tav de loods; wijkraad Wijkraad neemt het voortouw
burenhulp naast activiteiten in moet met een voorstel komen
voor passende woonruimte;
het wijkcentrum; een tienerhuis
aanpak in stedelijk verband
voor jongeren

D66

Brede school en wijkgebonden Onder voorwaarden van aan- Via landelijke richtlijnen, maar
activiteiten
brengen van zaken, die voldoen de huidige crisis is nog te groot
aan veiligheidseisen
om te kunnen ingrijpen

GroenLinks

Aparte jongerenaccommodatie Handhaving vd loods; vooral Bevorderen van sociale huurwoen meer begeleiding beroeps- jongeren helpen
ningen; kan in combinatie met
krachten; ouderen vooral naar
behoud van kwaliteitsbeeld
’t BrandPunt; interactie jong en
oud bevorderen

Helder Helmond

Het ouderenprobleem positief Onderzoek moet aantonen of de Grondprijzen
voor
flexibele
bekijken naar de kansen; oude- loods de moeite waard is
bouw verlagen en daarmee
ren hebben kennis en ervaring
deze bouw bevorderen
en kunnen andere ouderen op
sleeptouw nemen

Helmond Aktief

Meer activiteiten van ouderen Voor gesprek met eigenaar en Brandevoort moet sociale bouw
in ’t BrandPunt en sportcen- gemeente; wel een eigen bij- toestaan, maar ook buiten de
trum
drage leveren
wijk kijken

PvdA

Proberen mensen uit isolement Voor behoud met strikte af- Voorstander van flexibele huurte halen dmv nog meer te be- spraken over veiligheid
markt en het aanpassen van
trekken bij activiteiten
woningen naar bevolkingsontwikkeling

SDOH

Mogelijke oplossing is een laag- Afweging van kosten is belang- Meer levensloopbestendige wodrempelige ontmoetingsplek
rijk; dus niet zonder meer voor
ningen bouwen; eventueel meer
betaalbare huurwoningen

Senioren

Meer sociale controle; evene- Loods moet blijven; desnoods
menten voor ouderen organise- aankopen en de communicatie
ren; de jeugd verantwoordelijk- voor jong en oud behouden
heid geven over een jeugdhonk

Voor de bouw van 55plus woningen; eventueel koopt de gemeente grond om goedkopere
woningen te bouwen

SP

Regelmatiger ouderen bezoeken door verpleegkundige en
thuiszorgmedewerker; ook is
het een taak van de buur zelf
om zijn omgeving te verzorgen

Wel voor de loods, zeker als deze
gezamenlijk gebruikt kan worden;
maar niet exclusief op de loods
inzetten -> ook andere voorzieningen delen: ’t BrandPunt

Voor sociale bouw en lage huur;
maar in samenspraak met projectontwikkelaars en woningbouw corporaties uitwerken

VVD

Dagactiviteiten in ’t BrandPunt;
eigen knutselruimte, alleen
echter bij voldoende belangstelling en gezonde exploitatie

Goed idee, maar uitbreiden
naar meer activiteiten en pas
na aangetoond draagvlak; contact jongeren – ouderen is belangrijk

Er zijn nu geen kansen voor meer
sociale woningbouw of andere
bouwsoorten. Pas na veranderde
marktomstandigheden eventueel meer maatwerk regelen.
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Stiltecentrum

Subsidie voor beheer van
vrijwilligersorganisaties
Is niet nodig; Brandevoort kan Er is steun mogelijk
bij Mierlo-Hout en Stiphout terecht

Paracommercie van wijkhuis
en sportcentrum
Geen afwijking van regels; wel in
gesprek met gemeente blijven

Gratis vergunningen voor
wijkgebonden activiteiten
Vergunningen zouden gratis
moeten zijn

Voor een stiltecentrum; be- Vrijwilligersactiviteiten zijn be- Tegen rigide regelgeving, dus Leges bij niet – commerciële
graafplaats hoeft niet tenzij het langrijk: voor ondersteuning met afwijkende openingstijden moe- wijkactiviteiten zijn niet nodig
wordt aangetoond
sub-sidies
ten kunnen

Als er genoeg vraag naar is, In eerste instantie zelfsuppor- De gemeente mag zelf beslis- Zoveel mogelijk zonder bureauwel. Kwestie van vraag en aan- ting; alleen in geval van uiterste sen wel meedenken om in af- cratie en extra kosten: dus albod
nood
stemming met andere commer- leen meldingsplicht
ciële instellingen openstelling
toe te staan
Eventueel een leegstand win- Meer faciliteren, eventueel met Tegen paracommerciële ontwik- Voor legesvrije vergunningen,
kelpand inrichten als stiltecen- financiële middelen, in een ge- kelingen
maar dan voor de hele stad; er
trum
lijkwaardig gesprek uitwerken
moeten nieuwe regels hiervoor
komen.
Stiltecentrum
en
begraaf- Een ondersteunend bureau kan Gemeente moet welwillend zijn Wijkvergunningen zouden kosplaats moeten passen binnen vrijwilligers helpen, maar men- in dit punt; eerder in kansen teloos moeten zijn
bestemmingsplannen en is sen moeten zelf creatief zijn
denken dan in belemmeringen
afhankelijk van particulier initiatief en niet van de gemeente
Voor stiltecentrum

Binnen de bestaande wetgeving Binnen de bestaande wetge- Net als de andere wijken van
ving
Helmond

Bestaande voorzieningen in- Eventueel ondersteunen waar Niet tegen, maar in samenwer- Wel voor, maar nog in afstemzetten voor stiltecentrum en nodig; maak gebruik van be- king met de gemeente naar ming zoeken naar mogelijkherites de passage
staande ervaring
kansen zoeken
den

Binnen bestaande voorzienin- Afstemmen binnen de bestaan- Geen afwijking van de bestaan- Voor zoveel mogelijk gratis vergen realiseren
de wetgeving van subsidies
de regels
strekken van vergunningen

Voor een stiltecentrum en een Subsidies behouden voor zover Regels moeten ondergeschikt Kosten moeten in verhouding
eigen begraafplaats in Brande- mogelijk, maar de marges wor- zijn aan de werking / doelen van zijn tot de georganiseerde activoorter stijl
den dunner
wijkhuis en sportpark; voor vrije viteit
openingstijden
Geen taak voor de gemeente, Voor ondersteuning; gemeente
wel een goede zaak dat het moet deze ondersteuning blijkomt. Naar een eigen financie- ven bieden.
ring zoeken

Wijkhuis wel open met flexibele De kosten zo laag mogelijk; altijden; sportcentrum exclusief leen de aantoonbaar gemaakte
aansluiten op de sportactivitei- kosten in rekening brengen.
ten; daarbuiten niet ivm oneerlijke concurrentie

Op dit moment is er genoeg Subsidies zijn bij huidige bezuivoorziening in de nabije omge- nigingen niet mogelijk; vrijwilving in Nuenen en centrum Hel- ligerswerk is wel heel belangrijk
mond; dus nu nog niet

Tegen aanpassing of verruiming van openingstijden; dat
zou oneerlijke concurrentie opleveren

Bereid om zaken te heroverwegen (zie evenementennota),
maar de ambtenarenkosten
moeten er uit komen
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Wijkcampagne Buitengewoon Brandevoort
Met een hoofdletter B
Wethouder Stienen gaf op 27 januari 2014 het startsein voor de
nieuwe campagne ‘Buitengewoon Brandevoort, met een hoofdletter B’. Door het doek van de groene letter B te halen, onthulde
Stienen tegelijkertijd het geheim van deze grote houten letter B
die al zes weken op zestien verschillende locaties in de regio werd
gespot. Direct na de onthulling kwam een grote groep kinderen
van de OBS naar buiten om op het nummer That’s what makes
you beautiful een flashmob te starten. Aan het einde van de dans
hielden drieëntwintig kinderen glimlachend een bord omhoog,
waardoor ze de woorden Buitengewoon Brandevoort in beeld
brachten. Dat is What makes Brandevoort beautiful: een positief
geluid van de bewoners zelf uit de mooiste nieuwbouwwijk van
Nederland! Deze positionering staat centraal in de campagne,”
aldus Wouter Aarts van Itch Creative Studio. Dit reclamebureau
won met dit idee de pitch van de opdrachtgever Werkgroep Gebiedspromotie Brandevoort, waar de gemeente Helmond deel
van uitmaakt.
“Voor de lancering van Buitengewoon Brandevoort kozen we
voor een mysterieuze guerillacampagne. Ofwel, we hebben zes
weken op zestien plaatsen in de regio een 200 kilo wegende
groene B geplaatst. De mensen kregen geen uitleg, maar kregen
wel te horen dat ze via www.facebook.com/degrotegroeneb hun
foto met de B konden delen. En dat hebben we geweten. Uit de
ruim 200 mensen die we mochten fotograferen kon Noortje van
Barschot tijdens de onthulling bij de OBS de retroscooter in ontvangst nemen,” gaat Wouter verder.
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Unieke kenmerken centraal
“De hoofdletter B staat voor de unieke kenmerken van Brandevoort en komt in alle uitingen terug. Verschillende bewoners, zoals
Jennifer Vos, Guus de Wette, Danny Verbeek, Wesley Waldt (foto),
Rutger Raymakers en Dion van Dion Fashion treden op als ambassadeurs voor de wijk. Ze vertellen wat zij uniek vinden aan
Brandevoort, wat zij slim wonen vinden en waarom we in Brandevoort beauty, brains, business en dat unieke Brandevoort-gevoel
hebben. Waarom deze termen? Dat staat in gewoon Nederlands
voor: mooie wijk, slimme keuze om er te gaan wonen en een economisch actieve wijk en bewoners. Zo geven we toch een vervolg
aan de eerder ingezette campagne en positionering van Brandevoort. Uiteraard hebben we, voordat we Buitengewoon Brandevoort bedachten, zo’n 150 mensen geïnterviewd. Dit waren zowel
Brandevoorters als mensen uit de regio die vragen beantwoordden over deze termen, de vorige campagne en wat hun beeld
van Brandevoort was. De uitkomsten van dit onderzoek hebben
we verwerkt in de nieuwe campagne. Inderdaad, uit de reacties
bleek dat de vorige campagne niet meer paste bij het beeld dat
de respondenten van de wijk hadden,” geeft Wouter toe. “Slimme
mensen wonen in Brandevoort hebben we daardoor vertaald
naar slimmer wonen. De termen beauty, brains and business
hebben we impliciet verwoord. Door de verhaallijnen van de wijkbewoners geven we de juiste lading aan deze termen,” vertelt
Wouter. “De filmpjes kan je met je smartphone bekijken via de
belevenisplattegrond ‘Slim wonen doe je in Brandevoort’. Inmiddels hebben zo’n 100.000 huishoudens bij verschillende week-

tekst: Patricia Teuns

kranten in de regio de plattegrond ontvangen. Ook de website
www.slimbrandevoort.nl is geactualiseerd en gerestyled. Je kunt
hier nu de belevenisplattegrond bekijken, actuele informatie over
Brandevoort, bouwprojecten en kavels et cetera vinden.

Charmeoffensief
“We richten ons met deze campagne op zowel de wijkbewoners
als op potentiële/toekomstige bewoners van Brandevoort,” gaat
Wouter verder. Het is al weer zo’n dertien jaar geleden dat de
eerste bewoners hun sleutels kregen en de wijk is nog niet afgebouwd. Het is een mooie wijk, er zijn goede sport- en gezondheidsvoorzieningen en de vele vrijwilligers in de wijk organiseren
jaarlijks tal van activiteiten, wat de leefbaarheid in de wijk ten
goede komt. Helaas hebben de bewoners de afgelopen jaren ook
te maken gehad met kwesties als de hoogspanningsmasten, de
grote hoeveelheid huizen die te koop staan en de leegstand van
het winkelgebied. Met deze campagne willen we een soort charmeoffensief starten. Ofwel, de Brandevoorters mogen (wederom)
trots op hun wijk zijn en dit ook aan de buitenwereld vertellen.
Daarnaast hebben onze opdrachtgevers nog een opdracht. Immers, de wijk is nog niet afgebouwd, dus het aantrekken van
nieuwe bewoners is ook belangrijk. Via deze campagne willen
wij ook deze doelstelling bereiken. En wie kan nu beter de wijk
promoten dan de wijkbewoners zelf?’

Herijking van vorige campagne
Een dag na de lancering van de nieuwe campagne door Stienen

zijn ook de oude spandoeken langs de toegangswegen vervangen door de beelden van Buitengewoon Brandevoort. En ik, als
wijkbewoner van het eerste uur, ben daar maar wat blij mee, vertel ik tijdens dit interview aan Wouter.
Sinds eind 2011 stonden langs onze toegangswegen grote borden met de slogans ‘Slimme mensen wonen in Brandevoort en ‘U
kent de weg naar succes. Welkom in Brandevoort’. Met deze campagne zouden meer mensen naar de wijk getrokken moeten worden. Helaas, deze campagne werd niet doorgepakt en de achterliggende gedachte was ook niet duidelijk bij veel wijkbewoners
en andere Helmonders. Dus, op feestjes konden we onze familie
niet uitleggen wat er nu echt bedoeld werd met deze zinnen,
waardoor menigeen de spot met zichzelf dreef. Velen vroegen
zich hardop af waarom de borden niet weggehaald werden. Veel
wijkbewoners hadden eerder het gevoel dat het afbreuk deed
aan het positieve imago dat we hadden, geef ik Wouter aan. We
zijn dan ook heel benieuwd of deze campagne wel de juiste lading zal krijgen. Het verhaal laten vertellen door de eigen bewoners is een goede insteek.
En hoe pakken jullie nu door, vraag ik aan Wouter. Ik ben net te
vroeg met deze vraag. “Alle leden van de werkgroep hebben uitgesproken dat er moet worden doorgepakt. Wij zijn nu dan ook
gestart met het opstellen van een strategisch meerjarenplan.
Uiteraard houden we de bewoners op de hoogte, onder andere
via de Brandevoorter Courant,” eindigt Wouter dit gesprek. Ik ben
na dit verhaal nieuwsgierig geworden. Wellicht kunnen we in het
volgende nummer al meer over het vervolg vertellen…
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Atma yoga
“the power within”

Schakel Klusmeester in voor

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

Onderhoud, Renovatie
Verbouwingen,Timmerwerk,
Schilderwerken

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

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

Gegarandeerd Vakwerk! www.klusmeester.nl

B09
Van ontwerp tot realisatie
6125

Weer met plezier naar school
• advies en ontwerp
• aanleg en onderhoud

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

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

www.landvanoz.nl

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

HOTSTONE GEZICHTSBEHANDELING
mét extra verwennerij voor de handen
nu slechts

DE ULTIEME ONTSPANNING
VOOR JE HUID EN JEZELF

€ 49,50

Geniet extra door deze behandelingen bij te boeken:
- dieptereiniging (extra reinigend masker en

Bruidsbloemwerk
Rouwbloemwerk
Workshops

verwijderen onzuiverheden) € 9,50
- harsen/epileren gezicht € 9,50
- nagels verzorgen, vijlen en polijsten € 9,50

Openingstijden

SCHOONHEIDSSALON

5 JAAR INESSENSA

WWW.INESSENSA.NL

Tierelayshoeve 17 Helmond | T 0492 - 66 77 18 | info@inessensa.nl
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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

De Plaetse 89
5708 ZK Helmond
Brandevoort

De hobby
Edwin Elgers

tekst: Ilse Hommering / foto: Vincent Knoops

“Als kleine jongen had ik al interesse in auto’s en racen. Ik was een autogek.” Edwin Elgers volgt Formule
1-races en vertelt er graag over. “Het mooist is om het
circuit te bezoeken. Ik krijg kippenvel als ik het geluid
van de racende auto’s hoor.”
Internationaal circuit
Het Formule 1-seizoen bestaat uit ongeveer achttien races per
jaar. Deze races, ook wel Grand Prix genoemd, worden gehouden
op speciale circuits over de hele wereld. Diverse locaties in Europa, zoals België, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, maar
Edwin gaat iets verder op pad voor het bezoeken van een race. “Ik
heb een aantal jaren geleden voor het eerst een race bezocht. Dit
was in Maleisië. Daar woont een goede vriend van me, met wie ik
samen naar de race ben gegaan. Daarna heb ik daar een rondreis
gemaakt. Een ideale combinatie; het bezoek aan een race en een
vriend en daarnaast nog een vakantie.” “Financieel heeft ook wel
een voordeel, want een ticket waar je in België tweeduizend euro
voor betaalt, kost daar honderdvijfentwintig euro.”

Knock-out-systeem
Zo’n Formule 1-wedstrijd duurt een heel weekend. Het is een groot
evenement. Op vrijdagmiddag mag er per wagen twee maal een
kwartier geracet worden om te ervaren hoe de baan is. Op zaterdag zijn de kwalificatiewedstrijden. Er wordt gewerkt volgens
het principe van een knock-out-kwalificatiesysteem. Dit bepaalt
de volgorde waarin gestart zal worden tijdens de race op zondag.
Deze kwalificatie is opgesplitst in drie fases. ”Op zaterdag mogen
ze voor een laatste maal proefrijden en dan beginnen de kwalificatiewedstrijden die de startvolgorde voor de race op zondag bepalen. De eerste race rijden alle wagens om de beste tijd neer te zetten. Deze race duurt ongeveer twintig minuten.” Aan het einde van
deze eerste sessie worden de zes traagste coureurs geëlimineerd.
Deze auto’s zullen de laatste zes startposities innemen tijdens de
race op zondag. “Daarna mogen de zestien beste wagens nog een
keer rijden. Deze race is vijftien minuten. In deze sessie worden
opnieuw zes auto’s uitgesloten op dezelfde manier als in de eerste
sessie. De laatste ronde is voor tien rijders. Aan het eind van deze
sessie worden de tijden vergeleken en aan de hand daarvan de
posities op de grid opgemaakt. Het schema van de startpositie
noemen ze grid.”
Op zondag is dan de grote race. Deze duurt ongeveer anderhalf
uur. Een lichtsysteem boven het circuit geeft de start van de race
aan. “De afstand van de race is gelijk aan het kleinste aantal rondes dat de 305 km overschrijdt, maar de race mag niet langer dan
twee uur duren. Elke wagen heeft verplicht eenmaal een bandenwissel. Vaak winnen dezelfde coureurs, omdat zij het meeste geld
en daardoor de beste materialen hebben. De mindere teams proberen minimaal één punt halen. Indien ze met minimaal één punt
als tiende eindigen, krijgen ze alles vergoed door de organisatie.“

Tijdens het weekend zijn er tevens wedstrijden per eigen klasse.
“Voorwedstrijden per club.”
De meeste kijkers van de races wonen in Europa. De tijden waarop de wedstrijden zijn, worden daar enigszins wel op aangepast.
“Voor mij maakt dat niet veel uit. Al moet ik ‘ s nachts mijn bed uit
voor een wedstrijd, dan doe ik dat maar al te graag. Ik wil niets
missen.“ Aan het eind van het seizoen wordt gekeken naar de resultaten van alle races. Dan worden er twee wereldkampioenen
bepaald, een voor de coureurs en een voor de constructeurs. Dit
vindt jaarlijks plaats.

Extra activiteiten
“Op het terrein zijn verschillende tribunes. Er is een dubbele hoofdtribune en er zijn een aantal mobiele tribunes. Daarnaast is het mogelijk voor de bezoekers op de grasvlaktes plaats te nemen en daar
de race te volgen. Afhankelijk van het ticket dat je gekocht hebt, heb
je toegang tot verschillende ruimtes. Op het terrein is een Formule
1-dorp waar oude wagens staan om te bekijken. Er wordt natuurlijk
van alles verkocht. Voedsel en drank om de dag door te komen.
Maar ook verschillende souvenirs. Zelf heb ik onlangs twee velgen
gekocht. Hier ga ik bijzettafeltjes van maken. Verder koop ik dan een
T-shirt of het wedstrijdboek met alle informatie.“ ‘s Avonds is er een
concert. Dat is net buiten het circuit. “Zo heb ik een concert van
Lenny Kravitz en van Guns N’ Roses bijgewoond.“
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Droomhuis bouwen?

Brandevoort
“Thuis in Helmond”
2
314 m
vanaf
0,€ 109.90
excl. btw

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

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

Houtsestraat 69
Helmond ’t Hout
T. (0492) 57 90 90
www.compaen-wonen.nl
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H.A.C. Helmond Runningteam
naar Roparun

Vorig jaar heeft voor de eerste keer een Helmonds team
deelgenomen aan de Roparun,
een sponsorloop van Parijs
naar Rotterdam. Het was een
enorme ervaring. Zowel op het
sportieve vlak, als op het emotionele vlak. Het waren 550
supergezellige, lange, natte,
maar ook zeer belangrijke kilometers. Ze brachten geld op
voor de Stichting Roparun, die
zich inzet voor de verbetering
van de levensomstandigheden
van kankerpatiënten. Hierbij
valt te denken aan ondersteuning van projecten en initiatieven die ontspannende acti-

viteiten voor kankerpatiënten
organiseren, het opzetten van
hospices en inloophuizen, vakantiebungalows voor patiënten en hun familie. In het kader
van palliatieve zorg kregen diverse instellingen ondersteuning bij de inrichting van hun
afdelingen. Het hartverwarmende motto van de Stichting
Roparun luidt al jaren: Leven
toevoegen aan de dagen, waar
geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
Iedereen kent wel iemand in de
naaste omgeving die met kanker te maken heeft gekregen.
Dan weet ook iedereen hoe

waardevol het is om, ondanks
deze zware ziekte, toch nog
zoveel mogelijk van het leven
te kunnen genieten. Goede
zorg voor kankerpatiënten is
van groot belang, is onmisbaar, is nuttig! Ook het komend
Pinksterweekend is team 134,
H.A.C. Helmond Running Team
er weer bij en er zijn ook Brandevoorters van de partij: Katie
Dermout bij de medische verzorging, Peter Lobbes is chauffeur op de kleine bus, Regina
Faber-de Lely loper en Martijn
Verschoor fietser. Op zaterdag
7 juni gaat de Roparun van
start. Tweede Pinksterdag is

de finish op de Coolsingel in
Rotterdam. Elk team bestaat
uit acht lopers, zes fietsers,
chauffeurs, navigators, masseurs, verzorgers en cateraars.
Ons hart gaat uit naar de vele
patiënten en hun families.
Draagt u dit geweldig doel ook
een warm hart toe? Een financiële bijdrage is welkom.
Op de website www.roparun.
nl kunt u een rechtstreekse
donatie doen aan de Helmondse deelnemers, via de
button ‘doneer hier aan uw favoriete team’. Heeft u een bedrijf en wilt u extra naamsbekendheid? Sponsor dan team
134, stuur een e-mail naar
nicole.loeve@upcmail.nl en er
wordt contact met u opgenomen. De komende maanden
organiseert het team diverse
acties om geld in te zamelen
en om naamsbekendheid te
verkrijgen. Op verschillende
locaties worden zelfgemaakte
taarten, soep en brood met
worst verkocht. Ook worden
flyers uitgedeeld om de Roparun in Helmond te promoten.
Voor meer informatie over
H.A.C. Helmond Running Team
en de diverse acties kunt u terecht op: www.hac-helmond.
nl/roparun of ga naar de Facebookpagina H.A.C. Helmond
Running Team.

Darters gezocht!
Dartclub Brandevoort is op zoek naar mensen die het leuk vinden om op maandagavond tussen 20.00 en 23.00 uur gezellig te komen darten in de kantine van sportpark Brandevoort.
De minimumleeftijd is zestien jaar, maar bij voldoende animo
zal er ook met een jeugdgroep gestart worden. Uiteraard zijn

dames ook van harte welkom om een pijltje te komen gooien.
Ben je geinteresseerd of wil je meer informatie? Loop dan gerust op maandagavond binnen of neem contact op met Henri
Jansen (dcbrandevoort@gmail.com).
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BOSPARK ’T WOLFSVEN

ZWEMLESSEN VOOR DIPLOMA A, B EN C
- Kleine lesgroepjes
- Gratis entree om te oefenen

- Geen wachttijd/inschrijfkosten
- Meekijken vanaf terras

- Diploma zwemmen
in eigen zwembad

Recreatiezwemmen in het binnenbad of natuurbad? Vanaf € 3,50 p.p.
Een compleet verzorgd kinderfeestjes? Vanaf € 9,- p.p.
0733_Philips_Senso-NFM_Foldervisual_Met_Afbeelding.indd
11-10-10 09:46
2

Bospark ’t Wolfsven | Patrijslaan 4, 5731 XN Mierlo | Tel. 0492 - 661661
zwembad.wolfsven@roompot.nl | www.roompot.nl/zwemlessen

wij leveren en installeren
alle merKen inBouwapparatuur / witgoed / tv etc.
Bosch volledig
geïntegreerde vaatwasser
SMV 90E00

Bosch wasautomaat
WAQ 284A0
Max vulgewicht: 8 kg
1400 toeren
Wasresultaat: A
Droogresultaat: B
Aquastop
ActiveWater
VarioPerfect
Energieklasse: A+++

Energie-efficientieklasse: A+
Droogresultaatklasse: A
Aantal standaardcouverts: 12 stuks
Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

voor

499.-

nu

699.-

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid
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De
punten van
verschil!

Hoofdstraat 105

5706 AK Helmond Tel 0492 539405
De wereldzaak
die je kent

info@woutvanvlerken.nl

www.electroworldwoutvanvlerken.nl

Kijkje thuis
Poedersvoort 6

tekst: Patricia Teuns / foto: Vincent Knoops

Michel (42 jaar) en Lotte (39 jaar) Bos wonen sinds
2006 in het mooie vrijstaande huis Poedersvoort 6 in
het deel Schutsboom van Brandevoort. Als je bij het
huis aankomt, dan valt de grote parkeerruimte naast
het huis op. Hun kinderen Lize (7), Jens (6) en Emma
(6 weken) zijn nog wakker als ik langskom voor dit interview. En net als in menig modern huishouden zie je
ook hier in huize Bos dat het ene kind naar een kinderprogramma op televisie kijkt en het andere kind al zijn
aandacht richt op de i-Pad. De kleinste van het gezin
ligt rustig rond te kijken in de box.

dit huis gemaakt, zodat we beschut op het terras kunnen zitten.” Opvallend is ook dat de huizen ver genoeg weg staan van
deze kavel, zodat je niet direct bij de buren binnen kijkt.
Op de eerste verdieping zijn de vier slaapkamers, waaronder
de prinsessen- en autokamer van Lize en Jens. Tevens tref je
de badkamer aan, die ze binnenkort gaan verbouwen. Ook de
zolder is verbouwd, waardoor ze nu niet één ruimte hebben,
maar ook nog een aparte logeerkamer.
De Poedersvoort ligt aan de drukke Brandevoortse Dreef. “Dat
er geregeld mensen via de Poedersvoort dit deel van Brandevoort ingaan, geeft juist een leefbare indruk. Het mag van
mij eigenlijk wel wat levendiger zijn in de wijk. Overdag is het
heel rustig. Niet alleen in het winkelcentrum, maar eigenlijk
in de hele wijk. Dat komt ook omdat hier veel tweeverdieners
wonen.”

Michel en Lotte zijn de tweede bewoners van deze ruime woning die zowel binnen als buiten goed past bij de sfeer van
Brandevoort. Mede door de L-vormige indeling van de woonkamer hebben ze twee gezellige modern ingerichte ruimtes in
deze kamer gecreëerd. “Zo hebben we aan de voorzijde een
zithoek, waar we televisie kunnen kijken en in het andere deel
kijken we uit op de tuin en kunnen we ook lekker zitten om
bijvoorbeeld heerlijk een boek te lezen,” begint Lotte haar verhaal.
Via de woonkamer kom je in een aparte kamer waar de eethoek
is geplaatst. Loop je iets door in deze ruimte, dan kom je in een
ruime keuken geheel in boerderijstijl. Als Lotte de achtertuin
wil laten zien, komen we via de keuken in een aparte bergruimte waar de wasmachine en -droger draaien. Heel handig
zo op de begane vloer. Menig bewoner heeft deze wasruimte
op de zolder. Via dit washok komen we bij de achtertuin, die
voor Brandevoorter begrippen groot is. Net als zoveel tuinen in
de wijk overheersen de speeltoestellen van de kinderen. “We
hebben toen we hier kwamen wonen, zelf de overkapping aan

Michel is geboren en getogen in Drenthe, studeerde geneeskunde in Groningen en verhuisde op gegeven moment naar
Maastricht vanwege een opleidingsplek in het Academisch
Ziekenhuis Maastricht (AZM). Lotte komt uit Meijel en vertrok
ook naar Maastricht om gezondheidswetenschappen te studeren. Ze leerden elkaar niet kennen in het ziekenhuis, maar
in het café. Lotte is na die jaren en tijdens haar werk in het
ziekenhuis in deeltijd fysiotherapie gaan studeren in Utrecht.
Toen Michel als neuroloog kon starten in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop, zijn ze in verschillende gemeenten naar woningen gaan kijken. “Een kennis attendeerde ons op deze wijk.
We zijn gaan kijken en waren gecharmeerd van de bouwstijl.
Na een aantal huizen te hebben bekeken, hebben we in 2006
de sleutel gekregen van dit huis,” vertelt Michel. Lotte werkt
al weer een aantal jaren als fysiotherapeut bij Fysiotherapie
Mierlo.
“Wat we leuk vinden aan deze wijk is dat we veel mensen
treffen van onze leeftijd. Velen komen uit de gehele regio.
De faciliteiten in Brandevoort zijn goed en dichtbij, zoals het
sportpark, wat net als het wijkhuis nu ook functioneert als
ontmoetingsplaats voor wijkbewoners. Er mogen best nog wel
wat meer grotere grasvelden in de wijk komen, waar de kinderen kunnen spelen. Deze zijn er wel, maar te ver weg om onze
kinderen alleen naar toe te laten gaan,” licht Michel toe.
Michel is een fervent mountainbiker en met een groep mannen, die zich Tafel 17 noemen, gaat hij geregeld in de regio
fietsen. Lotte is ook geregeld met een groep vrouwen op de
mountainbike in de bossen te vinden. “Ongeveer drie jaar geleden heb ik me aangemeld bij de Brandinnen. Dit is nu een
groep van vijftien vriendinnen uit Brandevoort, die geregeld
samen iets onderneemt. Onlangs hebben we bijvoorbeeld bij
Seringe een mooi bloemstuk gemaakt en binnenkort hebben
we een kookworkshop. Heel gezellig. Heimwee hebben we zeker niet. Wij blijven zeker nog heel wat jaren in deze mooie wijk
wonen,” sluit Lotte dit gesprek af.
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Mondhygiënist van het jaar
Lilian Schouten genomineerd

tekst: Patricia Teuns / foto: Vincent Knoops

Deze maand was Lilian Schouten, met nog twee kandidaten, door de Vereniging Promotie Mondhygiëne (VPM) genomineerd voor mondhygiëniste van het jaar. Op het
13de VPM congres werd de winnaar bekend gemaakt. Tijdens de uitreiking kreeg ze te
horen dat ze de titel net niet had gekregen. “Ik sta niet graag in de spotlights, maar
het is wel een eer om genomineerd te zijn. Mijn collega’s hebben mij opgegeven voor
deze nominatie, omdat ze vonden dat ik dat had verdiend vanwege mijn werkwijze,
mijn collegialiteit en mijn staat van dienst.” Daarnaast heeft Lilian vorig jaar haar titel
Bachelor of Health behaald, een hele prestatie met haar beperking. De VPM vond dat
blijkbaar ook. “Dat medewerkers dat voor je doen, geeft blijk van veel waardering en
vertrouwen in hetgeen wat ik toch al weer zo’n 27 jaar doe”, aldus Lilian.

“Mijn auditieve beperking (Lilian is doof geboren) is geen belemmering in mijn werk. Doordat ik mijn patiënten altijd rechtstreeks
moet aankijken om hun verhaal tot me te nemen, zie ik ook vaak
de non-verbale communicatie en kan daardoor snel inspelen op
de gevoelens en vragen van de patiënten. Na het stellen van
de diagnose, bespreek ik de behandeling met de patiënt, zowel
mondeling als op schrift. Mijn ervaring is dat deze werkwijze de
patiënten goed inzicht geeft in het te volgen traject. Ik communiceer hierover ook na behandeling duidelijk met mijn eventuele
verwijzers, zoals tandartsen, parodontologen en orthodontisten,
zodat ook zij op de hoogte zijn. Ik heb ruim veertig verwijzers in
de regio Oost-Brabant. Tegenwoordig maak ik dankbaar gebruik
van alle technologieën op communicatiegebied zoals e-mail,
WhatsApp en sms. Ik ben minder afhankelijk van andere mensen, zoals aan het begin van mijn loopbaan. De praktijken zijn nu
dusdanig groot, dat ik nu wel assistentes in dienst heb voor de
directe telefonische contacten met patiënten.”

schoon gebit, omdat zij in een zakelijk gesprek goed voor de dag
willen komen. Een niet fris ruikend gebit kan wellicht een belemmering zijn voor een zakelijke transactie.”
“Naast dat al mijn mondhygiënistes hbo-niveau opgeleide paramedici zijn, vind ik het belangrijk dat kwaliteit en dienstverlening
centraal staan. Ook vind ik zorg, inlevingsvermogen (angstpatiënten) en toewijding belangrijk. De patiënt staat centraal en we
luisteren goed naar zijn of haar verhaal, zodat we zo goed mogelijk kunnen inspelen op de vragen en een passende behandeling
kunnen voorstellen. Dit betekent dat we ook kijken naar de leefwijze van onze patiënten. Daarbij kan je denken aan beïnvloedingsfactoren als stress, roken, voeding, leefstijl, zwangerschap,
medicijngebruik, suikerziekte, reuma, hartproblemen et cetera.
Ook heeft recent onderzoek aangetoond dat mondhygiëne een
positieve invloed heeft op de algehele gezondheid. Denk aan
ziekteverwekkende bacteriën vanuit de mond die invloed kunnen
hebben op organen.”

Lilian woont al weer sinds 2002 aan de Bentbeemden 3 in Brandevoort en heeft destijds aan huis haar tweede praktijk geopend.
In 1993 is ze, na jaren te hebben gewerkt in een parodontologiepraktijk in Eindhoven en bij een aantal algemene tandartspraktijken en een orthodonitiepraktijk in Haarlem, als zelfstandige in
Deurne begonnen onder de naam Praktijk voor Mondhygiëne
Lilian Schouten. De twee praktijken hebben de afgelopen jaren
een groei doorgemaakt, waardoor er nu zes medewerksters in
dienst zijn. “Meer dan 4.500 mensen weten de weg naar ons te
vinden; ze komen uit de hele regio, zelfs uit het buitenland (België, Duitsland en Frankrijk). En de weg naar ons is gemakkelijker
geworden. Je hoeft geen doorverwijzing meer te hebben van de
tandarts. Je kunt dus rechtstreeks een afspraak bij ons maken.
Wellicht handig om te weten,” vertelt Vincent Knoops, de echtgenoot van Lilian.
“We hebben niet alleen te maken met patiënten die klachten
hebben,” gaat Vincent verder. “Er komen, op verzoek van ouders,
steeds meer kinderen naar onze praktijk om preventief tandvleesproblemen te voorkomen. Ook zien we dat steeds meer mensen
uit het bedrijfsleven een afspraak maken. Zij willen een fris en

Blijven vernieuwen en specialiseren
Lilian is al jaren gespecialiseerd in het behandelen van parodontitis. Dit is een vorm van tandvleesontsteking waarbij er kaakbot
kan verdwijnen waardoor tanden en kiezen los kunnen gaan zitten. Ze noemt haar praktijk dan ook graag een paro-praktijk, een
specialisme die niet alle praktijken hebben. Ook scholing vindt
zij belangrijk, want nieuwe inzichten zijn er altijd. Lilian en haar
personeel wonen dan ook veel congressen en clinics bij. “Daar
hebben onze patiënten profijt van. Daarnaast verbouwen we binnenkort ook de praktijk in Deurne. Door de groei van afgelopen
jaren zijn we genoodzaakt onze praktijkruimte tweemaal zo groot
te maken.”

Voorkomen is beter dan genezen
“We streven er naar dat onze patiënten de eigen tanden en kiezen tot op hoge leeftijd kunnen behouden. Preventie is dan ook
belangrijk. Vandaar dat we ze voortdurend motiveren en intensief
begeleiden naar een optimale conditie van mondgezondheid. Altijd weer een mooie uitdaging om met een patiënt dit traject in te
gaan.” Voor meer informatie: www.lilian-schouten.nl.

39

MEGASTUNT
LAMINAAT
Landhuisdelen

Neem bijvoorbeeld de

met v-groef, one click to go systeem,
leverbaar in 6 eigentijdse kleuren

Compactopleiding

voor intensief woongebruik, van 17,95 nu

deze bestaat uit:
• 30 Lessen
• CBR toets proefexamen
• CBR praktijkexamen
• RIS methode

NU... 

NU met peChvogeLgaRantI
e
en gRatIS extR
a
IntRoduCtIeLe
S

9.

95

per m2 - incl. BTW

1925,-

DE JUISTE
WEG NAAR JE
AUTORIJBEWIJS

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

NU... € 1675,-

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

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

ELKE ZONDAG GEOPEND
12.00 - 17.00 UUR

VLOER HET ZELF HELMOND
Engelseweg 223b Tel. 0492-52 52 70
Gratis parkeren www.vloerhetzelf.nl

*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Helmond.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

WINTERACTIE
Voor verloskundigenzorg van A tot Z in
de gemeente Helmond & Mierlo met aandacht
voor persoonlijkheid en kwaliteit

In maart elk derde vouwgordijn

GRATIS*

• overdag en ‘s avonds spreekuur
• eigen echo apparaat
• zwangerﬁt programma
& info avonden
• advies bij kinderwens
Leen van Leuken - Baccarne
Marinda van de Rijt - van Lierop

*vraag naar de voorwaarden

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...
smitsensmits.nl
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Lever d
eze adv
erte
en ontv
ang een ntie bij ons in
leuke a
ttentie!

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

de Plaetse 98 B
5708 ZJ Helmond
T 0492-504712
M 06-46012212
www.verloskundigenbrandevoort .n l

Wilgen knotten
IVN-Helmond gaat op verzoek van de gemeente de wilgen in
Brandevoort op twee locaties knotten: in de omgeving van de
Frankenvoort (Rodenburg, Aardenburg, Lochtenburg) en in de
Ecozone nabij de rotonde Brandevoortsedreef/Stepekolk-Oost
ten zuiden van de spoortunnel.
Op zaterdag 8 maart gaan de leden van Werkgroep Natuurbeheer samen met een flink aantal vrijwilligers aan de slag. Er moeten liefst 150 wilgen geknot worden. Behalve IVN-leden van de
afdeling Helmond worden vrijwilligers van vorig jaar en hopelijk
ook een aantal Brandevoorter vrijwilligers uitgenodigd om ook
mee de handen uit de mouwen te steken. Mensen, die in hun
wijk ook wel eens op een andere manier actief willen zijn voor de
natuur. Voor meer informatie: zie www.ivn.nl/afdeling/helmond.
Voor aanmeldingen: stuur een e-mail met “Ja, ik kom meehelpen”
naar ivnhelmond@gmail.com. Om negen uur staat de koffie klaar
en natuurlijk hebben we soep met broodjes in de pauzetijd.

Vera Lurvink

Vera Lurvink (14, in het midden) heeft tijdens het Nederlands Kampioenschap atletiek voor B-Junioren de vijfde plaats behaald op de
400 meter in de categorie voor zestien- en zeventienjarigen.
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MODE IN MIERLO “VOOR HEM”
RUIM 700 M2 MANNENMODE EN SCHOENMODE
MET TIENTALLEN BEKENDE MODE MERKEN

12.00

STOERE MANNENMODE IN MIERLO
TM

Gratis WiFi

Follow Us on Facebook!

Gratis Parkeren in Mierlo!

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

O
MIERL
N
I
E
MOD R HAAR”
T
“VOO MODE ME

E
M2
1600 RSCHILLEND
E
140 V ERKEN
M

KOM K
IJK
NAAR D EN
E

NIEU
VOORJ WE
AA
MODE! RSHEERLIJKE VOORJAARSMODE!

VOOR HAAR
TM

Gratis WiFi

Follow Us on Facebook!

Gratis Parkeren in Mierlo!

Dorpsstraat 161b | 5731 JJ Mierlo | T 0492 661262 | Bekijk onze nieuwe website lenssenmanders.nl
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Gezelligheid troef
tekst: Trudy van Horne / foto: Margriet Swinkels

Wie denkt dat het bij Lopersgroep Brandevoort alleen om zwoegen en zweten
gaat, heeft het mis. Regelmatig organiseert de lopersgroep gezelligheidsactiviteiten. Zo is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst (hapje, drankje, komische film) inmiddels een niet te missen traditie. Daarnaast organiseert de lopersgroep regelmatig
loopevenementen voor haar leden, zoals de Heideloop en de Treinenloop, die afgesloten worden met een gezamenlijke picknick of lunch. Tenslotte nemen lopers van
Lopersgroep Brandevoort regelmatig samen deel aan georganiseerde loopevenementen, zoals (halve) marathons, Ten Miles en boslopen. Waarna de ervaringen
steevast uitvoerig worden gedeeld in een meer of minder donkerbruin café.
Samen sporten
Feitelijk vallen hardlopen en wandelen in groepsverband per
definitie binnen de categorie ‘gezelligheidsactiviteiten’. Lopen
met elkaar is zoveel keren leuker en motiverender dan lopen in
je eentje. Al keuvelend en kletsend, of juist luisterend naar trainingsmaatjes die nog voldoende adem over hebben, vliegen de
kilometers haast ongemerkt voorbij. En wie nog niet genoeg gekeuveld, gekletst en geluisterd heeft, kan zijn hart ophalen na
afloop van de trainingen in de kantine van Het Sporthuis. Voor
deze ‘derde helft’ is steeds meer animo te bespeuren. Genieten
van een welverdiende kop cappuccino met chocola (zonder twijfel de lekkerste binnen een straal van 10 kilometer) of een groot
glas bruisende trappist.

Diverse wedstrijden
Voor de komende maand staan er in ieder geval twee halve marathons (Sint Anthonis en Venlo) op het programma. Daarnaast

wordt er volop getraind voor de Urban Army Run, begin april,
in Oirschot. Een flinke delegatie lopers vanuit de Lopersgroep
neemt aan deze evenementen deel, begeleid door een schare
trouwe supporters. Om de herkenbaarheid van de lopers te vergroten, wordt er gewerkt aan een uniform clubshirt, dat gedragen
kan worden tijdens de diverse hardloopevenementen. De opdruk
van het shirt zal een duidelijk leesbare verwijzing krijgen naar
Lopersgroep Brandevoort. Zo wordt en passant gewerkt aan een
vergroting van de naamsbekendheid van zowel de Lopersgroep
als van Brandevoort.

Meedoen
Mocht u na het lezen van dit artikel overigens denken dat het
bij Lopersgroep Brandevoort alleen maar om gezelligheid gaat,
dan heeft u het mis. Er wordt wel degelijk hard gezwoegd en
veel gezweet. Het mooie is de prettige mix. Meedoen? Kijk op
www.lopersgroepbrandevoort.nl voor de mogelijkheden.
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Kies voor een kwalitatieve behandeling
die past bij u voor een lang resultaat.

Week van de mondhygiënist
van 17 t/m 22 maart: zie onze website

Wij hebben behandel-ervaring
met patiënten met orthodontische apparatuur, kinderen
van alle leeftijden, mensen
met een lichamelijke of geestelijke beperking.
U kunt zonder doorverwijzing
een afspraak maken.

Ons team van hbo-opgeleide mondhygiënistes zijn gespecialiseerd in en het
behandelen van:
• Gevoelige tanden
• Terugtrekkend tandvlees
• Parodontitis: kaakbotontsteking (veroorzaker van losstaande tanden en
kiezen)
• Sealen (kinderen)
• Bloedend tandvlees
• Halitose (slechte adem)
• Fluoride behandeling
• Preventieve mondzorg
• Screening
• Voorlichting geven

PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN

Praktijk Helmond, Bentbeemden 3, 5706 NB Helmond | Praktijk Deurne, Fabriekstraat 24, 5753 AH Deurne
Algemeen telefoonnummer: 0493 - 32 15 44 | E-mail: lilians@xs4all.nl | www.lilian-schouten.nl
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Wijk Actie Plan

Van bezinning naar idee met doelen
tekst: de redactie

“Een ongekend hoge opkomst,” zegt Fons Bosman bij de opening van de tweede
bijeenkomst van het Wijk Actie Plan. Meer dan zestig bewoners, inclusief de professionals van de gemeente doen mee met de uitwerking van de eerste gedachten
over het Wijk Actie Plan. Vanavond moeten de mensen aan de slag met de basisideeën. De Wijkraad heeft een flink stuk voorwerk gedaan. Op grote A-1 posters
staan alle brainstormpunten van de vorige keer in prachtige tabellen uitgewerkt.
Fons instrueert nog een keer klip en klaar wat men moet doen en stuurt dan iedereen naar de werktafel.

tussen de subgroep ‘leren en onderwijzen’ en de subgroep
‘vrije tijd’. In deze subgroep is namelijk het lumineuze idee ontstaan om in Brandevoort een museum, al dan niet virtueel, op
te richten. In dit museum zullen deskundigen van het Carolus
en gemotiveerden uit de wijk, de historie van de wijk in beeld
brengen. Eventueel gekoppeld aan een stiltecentrum en ondersteund door herinneringen van oude bewoners, moet dit een
brede basis voor een educatief historisch centrum kunnen leggen.
De groep zorg is vooral vanuit deskundigen in de zorg, die ook
in Brandevoort wonen, ingetogen bezig om dit in kaart te brengen. En een mengeling van professionele en vrijwilligersactiviteiten moet voor de komende jaren een garantie bieden dat
zorg dichter bij de wijkbewoner komt te liggen.

Ook de jongeren zijn aanwezig

Concretisering van de brainstormsessie
Een aantal ouderen gaat bij dezelfde groep als de vorige keer
zitten: de seniorentafel. Nog fanatieker dan de politieke ouderenpartijen in het land werken zij hun onderdelen uit. De vakken
in de tabel van Fons zijn gauw gevuld. Een directief ingestelde,
mooi wit gekapte oudere man leidt de vergadering van deze
subgroep onvermoeibaar door alle onderdelen heen. Iedere
deelnemer krijgt de gelegenheid zijn zegje te doen, maar moet
dan ook aangeven hoe het uitgevoerd gaat worden, en wel zonder kosten. En dat lukt. Voor de veiligheid in huis, verkeer en
station komen kartrekkers, zo ook voor het Gezondheidscentrum. En ook voor een ontmoetingsplek van ouderen en hulpdiensten zijn belangstellenden om dat op zich te nemen.
De groep ondernemen en winkelen weet zich al gesterkt door
de werkgroep, die eerder in de week vanuit de gemeente is ingesteld. Zij voelen zich dubbel gemotiveerd om op deze weg
door te gaan.
Net als de vorige keer is het Carolus Borromeus College weer
goed vertegenwoordigd. Zij doen met ‘leren en onderwijzen
en buurt’ intensief mee. Er komen allerlei dwarsverbanden tot
stand. En na de pauze is er zelfs onder aandringen van de gemeentebegeleider Bert Valentijn een directe connectie gelegd

En eigenlijk valt het unieke van de avond vooral op door de
grote aantallen aanwezige jongeren. Deze groep verwacht je
immers niet op een beleidsavond over de toekomst. Zij zijn niet
alleen voor de pauze actief. Ook na de pauze geven zij met heel
veel direct praktisch uitvoerbare wensen aan hoe zij de loods hun territorium - willen benutten. Fons helpt met enkele andere
ouderen uit de wijk de functies van de loods in te vullen. De
hele groep jongeren wil kartrekker zijn. Dus dat zit qua bezetting goed in elkaar.

Een zekere toekomst voor Brandevoort
Nog voordat de voorzitter de avond met een ruim tevreden gevoel afsluit, heeft iedereen al genoeg kunnen genieten van de
verzorging van de avond: een gratis consumptie met een extra
bon voor het netwerken aan de bar met een versnapering tussendoor. En dan is de verwelkoming met een vers gebakken
appelcakekoek met koffie en thee nog niet genoemd.
Eigenlijk is het een perfect verzorgde avond met een grote opkomst en lijkt het of er nieuw leven in de wijk ontstaat. En de
houding dat iedereen zijn eigen toekomst in eigen hand kan of
moet nemen.
Dat moet voor de derde avond voldoende zekerheid bieden
voor het leggen van een breed fundament onder de leefbaarheid van de wijk Brandevoort.
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Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer
Koeriersdiensten
Chauﬀeursdiensten
Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer

78.11.22
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

www.taxicentralebrandevoort.nl
Verstand van
Brandevoort
Gevoel voor mensen

50%
korting
op de intake van een
nieuw afvaltraject

Scan voor uw coupon
(of ga naar www.tbb-actie.nl)

www.totalbodybalance.nl
t 088 - 500 9000

T 0492-55 99 88

E info@andre-relou.nl I www.andre-relou.nl
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Even de wijk uit
Sneeuwwitje in het Annatheater
Van 29 maart tot en met 6 april speelt Jeugdtheaterschool Annatheater het sprookje Sneeuwwitje in het Annatheater. In juni 2013 zijn
negen getalenteerde jongeren na audities aangenomen voor de productiegroep van onze Jeugdtheaterschool. Ondersteund door een
professioneel team voor de regie, decor, muziek, kostuums, licht- en
geluidstechniek, worden de sterren van de hemel gespeeld. Iedereen
kent het sprookje. Tweehonderd jaar geleden werd het opgetekend
door de gebroeders Grimm. Het verhaal zelf is veel ouder en bevat
oeroude thema’s. Sneeuwwitje is een klassieker. In ons toneelstuk
gaan we terug naar het tijdloze sprookje. Daardoor lijkt het soms opeens of Sneeuwwitje en haar zeven dwergen ook in de eenentwintigste eeuw hadden kunnen leven. Data: 29 en 30 maart, 2, 5 e 6 april,
aanvang: zaterdag en woensdag: 19.30 uur, zondag 15.00 uur, entree:
€7,50, reserveren: reserveren@annatheater.nl, tel. 06 281 043 33.

Bijeenkomst met de politiek
Om de senioren een goed inzicht te geven in de verschillende partijprogramma’s organiseert het VBOH, een samenwerkingsverband
van de Helmondse ouderenbonden (KBO-Kring Helmond, ANBO,
PCOB en PVGE), op donderdag 13 maart om 13.30 uur een bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle politieke partijen van Hel-

mond in het TOV-gebouw, Azalealaan 40. De centrale vraag van deze
middag is: “Wat staat er in de verschillende verkiezingsprogramma’s
over senioren?” De partijen zullen in de eerste ronde kort hun relevante punten van hun partijprogramma presenteren waarna in het
tweede gedeelte van de middag een aantal stellingen aan de partijen
voorgelegd zal worden. De presentatie ligt in handen van de heer Ton
Verlind. De toegang is gratis, ook niet-leden zijn welkom.

Spinningmarathon
Op 9 maart aanstaande organiseert het Duchenne Heroes team
Teamveertien.nl een spinningmarathon in Sport Citadel te Helmond
Brouwhuis. Team veertien.nl fietst in september de ATB uitdaging
Duchenne Heroes 2014. 700 kilometer in zeven dagen, door vier
landen met één doel; geld inzamelen voor het Duchenne Parent
Project. Hou je van fietsen, hou je van Spinning of wil je ons komen aanmoedigen, laat je dan zien op zondag 9 maart! Dit alles onder leiding van professionele spinninginstructeurs. Meld je aan via
spinningmarathon@teamveertien.nl, of aan de receptie van Sport
Citadel Brouwhuis te Helmond. De kosten voor deelname bedragen
€20,- p.p. te voldoen bij vooruitbetaling. Adres: Rivierensingel 90 te
Helmond Brouwhuis. Telefoon: 0492 517180 Tijdstip: van 9.30 uur tot
13.30 uur. We rijden in 2 groepen; 30 minuten op en 30 minuten af.

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

WWW.DROMELOT-NACHT.NL

...omdat ‘t gaat om mensen.
Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

STOER!
DAAR LOOP
JE
MEE WEG!

Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond | Tel 0492-667379
Raiffeisenstraat 11 | 5611 CH Eindhoven | Tel 040-2668580
info@vidasense.nl | www.vidasense.nl
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Puzzel
De januaripuzzel is gewonnen door H. Heesakkers. Gefeliciteerd! De oplossing is: jas, sneeuwberg, vogelhuis.
Deze maand een nieuwe puzzel: een sudoku. Welke cijfers staan bij de ABCDEF in de puzzel? 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 9 maart. Succes!
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Oproep
De Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort (SSBB) beheert en exploiteert het ‘Sportpark Brandevoort’. Het bestuur heeft dringend behoefte aan diverse vrijwilligers te weten :
• Secretaris voor het bestuur
• Organisatoren voor grotere sportevenementen
• Horecazaken
Inlichtingen: voorzitter SSBB Jan van Loon 06 511 471 83.
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Kleurplaat
We hebben weer een
leuke 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
voor 9 maart.
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.
De prijzen worden
aangeboden door:

Schootense Dreef 20
5708 HZ Helmond
Telefoon: 0492-523133

Dit zijn de uitslagen van de
kleurwedstrijd waar jullie weer
enorm je best op hebben gedaan. De 3 winnaars van de
prijzen in willekeurige volgorde
zijn:
Ruben van Velder 8 jaar
Maaike Vermeer 11 jaar
Floor van Schaik 6 jaar
De prijzen worden naar jullie
huisadres opgestuurd.
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Activiteitenkalender
Februari
Datum
28 feb

Activiteit
Fancy Teen Dance Party (carnaval)

Tijd
19.30 tot 23.00 uur

Datum
01 mrt
01 mrt
01 mrt
02 mrt
03 mrt
03 mrt
04 mrt
04 mrt
05 mrt
07 mrt
14/16 mrt
19 mrt
23 mrt
25 mrt
30 mrt
28 mrt

Activiteit
After Optocht Party
Brandeliersbal
Start Fun to Run, Lopersgroep Brandevoort, Sportcentrum
After Optocht Party
Kindermiddag carnaval
Hollandse avond (carnaval)
Kindermiddag carnaval
Sluitingsbal carnaval
Haringhappen
Single Café
Tenstoonstelling Fotoclub Brandevoort
Gemeenteraadsverkiezingen
Houtse toneelgroep kindervoorstelling, Tovenaar van Oz
Liederentafel
Concert Kobra
Distributie BC nr 3

Tijd
15.30 tot 18.00 uur
20.30 tot 00.30 uur
09.15 uur
17.00 tot 22.00 uur
14.00 tot 18.00 uur
19.30 tot 20.00 uur
14.00 tot 18.00 uur
18.00 tot 00.00 uur

07 mrt
04 apr

Inleveren kopij nr. 3
Inleveren kopij nr. 4

Voor 18.00 uur
Voor 18.00 uur

Maart

20.30 uur
19.30; 10.30 – 16.00 u
07.30 – 21.00 uur
11.00 uur
20.00 uur
14.30 tot 16.30 uur

Bron: www.kalenderbrandevoort.nl
Wijzigingen voorbehouden
Activiteiten vinden plaats in ’t BrandPunt tenzij anders vermeld

Brandjes
Heeft u een pand dat beschikt over één elektra-aansluiting, maar
dat bestaat uit meerdere woz-eenheden? Dan zijn er in veel gevallen mogelijkheden tot behoorlijke teruggaven van energiebelasting
op uw elektranota’s. Meer informatie: stuur uw contactgegevens
naar r.verdonschot@hgm.eu en ik neem contact met u op.
BALLETSTUDIO BRANDEVOORT (nieuw!) Vrijblijvende proeflessen i.c.m. een oriëntatiecursus voor kinderen van verschillende
leeftijden; kleine groepen, enthousiaste sfeer, kwaliteit en techniek combineren met heel veel dansplezier, speciale begeleiding
voor kinderen die problemen ervaren in de ontwikkeling van hun
motoriek. Voor meer informatie: www.balletstudiobrandevoort.nl,
06 810 813 00. Sandra Wijers
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Oproep vrouwelijke modellen voor Masterclass – Portretgroep. Voor
informatie mail naar heinz@chello.nl.
Ik ben op zoek naar een vervanger (>15 j) voor het bezorgen van de
middagkrant (NRC/HP). Periode: 25-04 tot en met 03-05 en 18-07
tot en met 09-08. Door de week ca. 30 kranten (voor 18.00) en op
zaterdag ca. 70 kranten met insteek (voor 13.00). Verdiensten ca. 50
euro per week. Interesse? krant.vervanger@xs4all.nl.
Oppasadresjes gezocht! Wij zijn Indy(12) en Imke(12) uit Brandevoort.
Wij willen graag gaan oppassen en zoeken daar nog wat adresjes
voor. We vragen €3,- per uur en delen dat samen. Heeft u interesse
of wilt u meer informatie bel dan naar 06 361 737 63.

belangrijke
telefoonnummers
ALARMNUMMER
dierenambulance/dierenbescherming

112
51 39 71

GG&GD
58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl
088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar &
0900 - 88 44
Patrick de Vogel e-mail rob.jansen.op.de.haar@brabant-zo.politie.nl
of patrick.de.vogel@brabant-zo.politie.nl
stadswacht
84 59 70
GEMEENTE
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water
Ziekenhuis Elkerliek Helmond

14 04 92

0800 - 90 09
59 48 94

Haptotherapie - John Kivits
06 - 49 22 55 50
Kraamzorg Homecare
0900 - 206 44 44
Kraamzorg de Zorgboog, tel.nr. zorgcentrale
0900 - 899 86 36
Mee Helmond - ondersteuning bij leven
32 80 00
met een beperking
Moeders Voor Moeders - Sandra Rondeel
51 49 11
Praktijk voor adem- en ontspanningstherapie 66 47 22
Carlijn Bamberger
Remedial Teaching - Susanne Kuijken
33 26 83
Remedial Teacher - Hannie Verhofstad
52 79 77
Tandarts - H. Koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
De Veste Tandartspraktijk - De Plaetse 34
74 60 12
Praktijk voor mondhygiëne - Lilian Schouten
66 46 44
Natuurgeneeskundig therapeute - Hélène Corbijn 06 - 47 66 41 94
Jongerenwerk swh Helmond-West & Brandevoort 06 - 42 96 73 43
Elke Minnebach

59 55 55

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98
5708 ZJ Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
Huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten
50 47 04
Spoed avond / weekend
0900 - 88 61
dr. Kaiser en dr. Veldhuizen
50 47 05
dr. Keuning en dr. Smeulders
50 47 06
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
Apotheek Brandevoort
37 00 47
De Zorgboog - wijkverpleging en wijkzorg,
0900 - 899 86 36
consultatiebureau, diëtiste en dagbehandeling
Logopedie - Renate Jacobs
50 47 10
Podotherapie Van Iersel / De Greef
50 47 20
Haptotherapiepraktijk Brandevoort
50 47 25
Fysiotherapie De Veste (ook manuele therapie)
50 47 30
Orthopedagogenpraktijk Brandevoort 59 95 64
drs. Fannie Heesakkers-van Ansem
Maatschappelijke werk levgroep
53 91 04
Nienke Crijns en Miek Manders
59 89 89
Logopedie - Callista Lichtendahl
06 - 54 35 57 69
Verloskundigen
“Brandevoort” - Leen van Leuken & Marinda van de Rijt 50 47 12
“Helmond” L. Daamen, M. Daamen - de Jong,
53 28 00
W. van Melis-van Hout, L. Backx
Margo van de Bunt - Le Loux
66 38 99

scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang
O.B.S. Brandevoort, De Plaetse 150
66 78 57
Hulshoeve 4
66 29 62
De Vendelier, Schutsboom 67, Stepekolk - Oost 53
52 04 34
Mondomijn, Laan Door De Veste 1000
66 28 94
Korein Kinderplein, Laan door de Veste 1000
66 28 94
Peuterspeelzaal Ot & Sien (Spring),
06 - 50 86 38 03
Moerdonksvoort 1
Peuterspeelzaal Jip & Janneke (Spring), Koolstraat 3
43 24 30
Vestein buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf
43 24 30
(Spring), Koolstraat 1
Topstars buitenschoolse opvang (Spring),
06 - 21 71 88 65
Biezenlaan 29 (Wijkhuis ‘t BrandPunt)
Dik Trom kinderdagverblijf (Spring), Moerdonksvoort 1
33 51 92
Dik Trom buitenschoolse opvang (Spring),
33 51 92
Moerdonksvoort 1
Spetters buitenschoolse opvang (Spring),
06 - 34 42 46 20
Stepekolk-Oost 53
Gastouderburo Spring, Windmolenstraat 1
088 - 208 82 02
Gastouderburo Flex
06 - 24 47 71 78
Crea-extra, opvang voor kinderen met een
06 - 33 08 65 34
autisme spectrum stoornis
Kinderopvang Humanitas, gastoudercentrale
045 - 561 53 40
Kinderdagverblijf Villa Vrolijk, Geldropseweg 43
32 04 05
Kids Castle Hulshoeve, kinderdagverblijf en
088 -20 88 261
buitenschoolse opvang Hulshoeve 4 (voorheen Hoevestein)
Sport BSO de Brug (Spring), Arkweg 3-17 Mierlo
06 - 15 34 97 88

51

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 20% korting op het gehele
assortiment van Hair Combi. Geldig t/m 08/03/2014
Naam: _______________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________________
Plaats: _______________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________

Mierloseweg 19, 5707 AB Helmond | Tel.: 0492-55 09 82 | info@hair-combi.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur. Zaterdag van 09.00 - 17.00 uur.

