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Brandnewoman 9
Het is een zonnige ochtend die vrijdag 20 mei. Dus ze stelt zoon Simon 
voor om lopend naar het winkelcentrum te gaan voor de boodschap-
pen. Hoe pakt hij dit nu aan…. “Ja maar mam, ik moet nog daarnaartoe, 
dit nog halen…”. Vooruit dan, met de auto. 

Brandevoorterdag 10-12
Het is al jaren een traditie in Brandevoort: de Brandevoorterdag. Om het 
jaar barst het centrum van Brandevoort uit zijn voegen. Dat zal ook dit 
jaar gebeuren en wel op zondagDe Brandevoorterdag biedt een fantas-
tisch programma. Nooit eerder was het aanbod zo uitgebreid. 

Comedy club  17
Wij beginnen alweer aan het derde seizoen van de Comedy Club in  
’t BrandPunt. Tim Goditiabois heeft in het tweede seizoen weer laten 
zien dat hij geweldige artiesten naar ons BrandPunt kan loodsen en 
die hebben er onvergetelijke avonden van gemaakt. Zoals Seppe To-
remans, Piv Huvluv, Jim Speelmans, Vincent Geers, Ellen Dikker en Syl-
vester Zwaneveld, Kees van Amstel, Maarten Ebbers en Bert Gabriels. 

Kindervakantieweek 18
Over een kleine maand is het zover: de Kindervakantieweek in Brande-
voort! Een week lang vermaken ruim 1000 kinderen zich in en rond de wijk 
met allerlei sportieve, creatieve en muzikale activiteiten rondom het thema 
Zomercarnaval. Dat wordt dus swingen geblazen! Op vrijdagmiddag, zo 
rond 16.30 uur, sluiten we af met een heuse Zomercarnavalsoptocht.

Tien historische plekken opvallend gemarkeerd  27
In de maand juni zijn op tien plekken in de wijk de informatiezuilen van de 
werkgroep Historie geplaatst. Onder een grote glazen plaat van 60 bij 40 
cm prijkt de historische informatie over Brandevoort van weleer. Met een 
oudheidkundige topografische kaart, foto’s, tekst en tekeningen komt op 
iedere vindplek de historische achtergrond tot leven. De QR-code rechts-
onder in de hoek zet de videobeelden over de geschiedenis van die plek 
in beweging. 
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juni 2016
tekst: Giel Pollemans / foto: Rianne van Lierop

Redactioneel

De laatste ronde voor de vakantie.
Jammer genoeg is het SV Brandevoort net niet gelukt om naar de volgende klasse over 
te stappen. We wensen hen wel veel geluk en sterkte toe bij de volgende competitie: alle 
gelegenheid om het heft tijdig zelf in handen te nemen.
De Brandevoorterdag komt eraan. Wij besteden in deze editie extra aandacht aan deze 
activiteit: vier pagina’s zijn ingeruimd voor het programma van zondag 17 juli. Nodig vrien-
den en bekenden uit en laat zien dat Brandevoort niet alleen heel slim is, maar ook van 
wanten weet als het erom gaat een Brabants feest te vieren.

Ondertussen heeft de groep die meer reuring in ons centrum wil niet stilgezeten. Op 
de meedenkavond zijn vijfentachtig ideeën opgeborreld en de initiatiefgroep wil de tien 
best uitvoerbare daarvan het komend jaar gaan omzetten in nieuwe actie. Elders in deze  
Courant kunt u lezen hoe de avond precies is verlopen. We hopen dat deze nieuwe be-
drijvigheid ook een nieuw vrijwilligerskader oplevert, zodat de wijk structureel over vol-
doende ‘hoofden en handjes’ beschikt.

De Kindervakantieweek heeft er een paar tandjes moeten bijzetten om alle aanmeldingen 
te kunnen honoreren. Dit is gelukt. En wel met een recordaantal kinderen - en vrijwilligers 
- gaat dit kinderfestijn volgende week van start met een uniek thema: Zomercarnaval.
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Telefoon 0492 57 90 90, info@compaen-wonen.nl  www.compaen-wonen.nl

Actief in Mierlo, Brandevoort, 
Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout

Hoofdstraat 105     5706 AK  Helmond     Tel 0492 539405     info@woutvanvlerken.nl     www.electroworldwoutvanvlerken.nl

Electro World is onderdeel van

ELECTROWORLD.NL

Apparaat kapot?
Wij repareren,

ook als u het niet bij
ons heeft gekocht!

Kom naar Electro World voor de beste reparatie.
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Wijkhuis ‘t BrandPunt is op 1 november aanstaande 10 jaar 
geopend. 10 jaar het bruisende hart van Brandevoort. Na-
tuurlijk laten we dit heugelijke feit niet onopgemerkt voor-
bijgaan. In het weekend van 18, 19 en 20 november wordt 
daarom feest gevierd! Er komt in ieder geval een Open Huis 
waar alle gebruikers zich kunnen presenteren en wellicht 
toekomstige gebruikers zich voorstellen. De verdere invul-
ling is nog niet helemaal duidelijk. Maar wij beloven dat we 
een geweldig feestweekend gaan organiseren!

De activiteit Friday Afternoon with Family & Friends (FAFF) 
is een enorm succes. Bij het aspergemenu in mei hebben 
ruim 75 mensen deelgenomen. Ze hebben buren ontmoet, 
met collega’s een drankje gedronken, gezellig gegeten 
met vrienden of met het hele gezin genoten van een lek-
kere hap eten voor een schappelijke prijs. Bij het uitkomen 
van deze BC zit de Italiaanse FAFF van 24 juni er al weer 
op. Hiervoor hadden zich halverwege de maand al bijna  
90 mensen aangemeld. Maar voor de zomerse BBQ Spe-
cial FAFF van 15 juli is nog plaats. En de eerste FAFF na 
de zomer is de laatste vrijdag van september. Aanmelden/
reserveren is niet verplicht. Maar als je zeker wilt zijn van 
een hapje eten, is het wel aan te raden. Want de capaciteit 
is beperkt en OP=OP. Aanmelden kan altijd aan de bar in 
het wijkhuis of via secretaris@brandpunt.info. 
 
De PubQuiz die gepland stond voor 24 juni is verschoven 

naar 1 juli. Dus direct na het uitkomen van deze BC kun je 
op vrijdag 1 juli gezellig quizzen in het wijkhuis.

In het bestuur van de beheersstichting van het wijkhuis, de 
Stichting Sociaal Cultureel Centrum (SSCC) Brandevoort, 
hebben de afgelopen tijd twee bestuursleden te kennen 
gegeven dat hun dagelijkse werkzaamheden te veel tijd 
kosten om de taken voor de stichting optimaal te kunnen 
vervullen. Daardoor hebben we afscheid genomen van  
Simone Spoorenberg en Ingrid Tielemans. Het bestuur  
bedankt de beide dames enorm hartelijk voor hun  
jarenlange inzet voor het wijkhuis. Hierdoor zijn twee 
vacatures ontstaan binnen het bestuur, waarvoor we 
graag kandidaten oproepen zich te melden. Heb jij enige  
bestuurservaring en wil jij je graag inzetten voor de wijk 
en het wijkhuis, meld je dan via secretaris@brandpunt.info.  
We zijn vooral op zoek naar iemand met expertise in  
HRM/PZ en iemand die graag organiseert.

Wijkhuis ‘t BrandPunt gaat tijdens de zomervakantie dicht. 
We zijn natuurlijk in de eerste vakantieweek helemaal be-
schikbaar voor de geweldige Kindervakantieweek Brande-
voort. Maar de reguliere activiteiten stoppen vanaf zater-
dag 24 juli. Vanaf maandag 5 september zijn we weer open 
en is iedereen van harte welkom in de gezellige huiskamer 
van Brandevoort. 
Kijk op www.brandpunt.info voor het actuele overzicht.

Wijkhuis ’t BrandPunt
tekst: Fons Bosman

In de maand juli staan leuke activiteiten bij Het Plein  
gepland. 
16 juni t/m 17 juli: Expositie met divers werk van de initia- 
  tiefnemers van Het Plein Brandevoort zelf.
6 juli:  Workshop schaduwkunst voor kinderen.
17 juli: Brandevoorterdag, miniworkshops graffiti en boet- 
 seren voor kinderen.
De exposities bij Het Plein zijn altijd gratis toegankelijk, 
voor de workshops wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
Graag vooraf inschrijven voor de workshops via www.het-
pleinbrandevoort.nl/activiteiten/ of op de lijsten bij Het 
Plein Brandevoort zelf. Na de Brandevoorterdag sluiten de 
deuren van Het Plein voor de zomer. 
Vanaf 8 september bent u weer welkom voor de nieuwe 

expositie met werk van Sanne Schiks en Vincent Knoops. 
Vanaf 14 september gaan we ook weer workshops inplannen.

Exposanten met ruimtelijk werk gezocht
Veel enthousiaste kunstenaars, zowel professioneel als 
hobbyisten, willen graag eens bij Het Plein exposeren. 
Maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe exposanten. Graag 
komen we in contact met kunstenaars die ruimtelijk werk 
maken en die voor een periode van 5 à 6 weken willen ex-
poseren. We proberen de exposities zo samen te stellen 
dat u altijd zowel kunst aan de muren als ruimtelijk werk 
bij elkaar kunt zien.Kijk op de www.hetpleinbrandevoort.nl 
of op onze FaceBook pagina voor meer informatie over de 
workshops en de exposities.

Het Plein Brandevoort
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• Als het aan u ligt wel!
• Wijkraad Brandevoort kan alleen voortbestaan als er be- 
 woners zijn die zich willen inzetten dit te bewerkstelligen.
• Een nieuw kader aan enthousiaste vrijwilligers staat klaar  
 om de komende jaren aan de slag te gaan en de wijk nog 
 meer leven willen inblazen. Op 24 mei, de startavond van 
 de nieuwe reuring in de wijk zagen 85 ideeën het daglicht.
• Daarnaast bestaan er meer dan 40 verschillende werk- 
 groepen en commissies die Brandevoort vullen met sfeer 
 en levendigheid!
• Door inzet en betrokkenheid maak je meer deel uit van 
 onze wijk.
• Deze nieuwe ideeën en gedrevenheid om aan de wijk te  
 werken als dynamische leefgemeenschap vraagt om stu-
 ring van de wijkraad.
• Wie wil zich hier de komende tijd voor inzetten?

• Wij hebben een voorzitter nodig en medebestuursleden 
 die mensen en groepen met elkaar verbinden. En wij heb- 
 ben enkele gedreven vrijwilligers nodig die de voorzitter en 
 bestuursleden die de wijkvisie handen en voeten geven en 
 deze iedere dag in Brandevoort uitdragen.
• Je hoeft het niet alleen te doen, maar wij hebben wel en- 
 kele mensen nodig die willen vooroplopen.
• Wilt u ook meewerken aan de meest ontwikkelde en in- 
 novatieve wijk van de wereld!
• Geef je op bij Adriaan van Veggel, secretaris van de wijk- 
 raad op het emailadres wijkraad.secretaris@brandevoort.org
 of op het telefoonnummer 0492-841112
• Wij als actieve Brandevoorters zeggen u bij voorbaat dank 
 voor uw weloverwogen medewerking.
• Laat de wijk uitstralen en bloeien, het is tenslotte “Onze 
 wijk”.

Bestaat de wijkraad
Brandevoort morgen nog?

foto: Rianne van Lierop
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Dier en Dokter Helmond   
Boerhaavelaan 66 
T. 0492 - 540 953
Ma.-Wo.-Vr. 9.00-18.00 uur,
Di.-Do. 9.00-19.00 uur

Dier en Dokter Mierlo   
Geldropseweg 8a
T. 0492 - 599 559
Ma.-Wo.-Vr. 9.00-19.00 uur,
Di.-Do. 9.00-18.00 uur,
Za. 9.00-12.00 uur

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

Goed voorbereid 
op reis?

Het zonnetje begint te schijnen en de 
vakantiekriebels komen weer omhoog. 

Om u te helpen met een goede 
vakantieplanning voor uw huisdier, 

kunt u onze handige checklist 
gebruiken. Deze kunt u vinden op 

www.dier-en-dokter.nl
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BenB 4 foto_s 40 jaar brandevoorter.pdf   1   25-3-2014   13:31:37

• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

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

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie
Bollenhoeve 9  Helmond
06-19702668  www.cortenstijl.nl

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

Cortenstijl adv BC.indd   1 12-03-15   10:05

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E

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

• Wij zijn nagenoeg 51 weken per jaar geopend

• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen

• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

Oudvensestraat 15 | 5731 SH  Mierlo (aan de rand van Brandevoort)
Telefoon 0492 66 44 88 

www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | praktijkmanager.prinsen@gmail.com
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advertorial

Brandnewoman
Mei 2016
Het is een zonnige ochtend die vrijdag 20 mei. Dus ze stelt zoon Simon voor om 
lopend naar het winkelcentrum te gaan voor de boodschappen. Hoe pakt hij dit nu 
aan…. “Ja maar mam, ik moet nog daarnaartoe, dit nog halen…”. Vooruit dan, met 
de auto. Want wat Anoeska niet weet is dat ze helemaal geen boodschappen gaat 
doen, ze gaat een Verwendag tegemoet. Anoeska de Brouwer werd gekozen uit de 
vele aanmeldingen voor de Brandnewoman-dag. Ze werd aangemeld door haar 
zoon Simon.

Simon schreef het team waarom hij vond dat zijn moeder 
deze dag verdiende. Los van persoonlijke “perikelen” is 
haar tomeloze en onbaatzuchtige inzet voor de Stichting 
Health for Nepal voor hem een reden om haar voor te dra-
gen. Hij sluit zijn brief af met: ‘een zoon die heel veel van 
zijn moeder houdt…’. 
Compleet verrast komt ze binnen bij Boutique4more. En 
we komen er niet onderuit, onder het genot van een kop 
koffie heeft ze het over haar Stichting Health for Nepal. Ze 
mag even, het is haar dag.
Hoe haar gezin haar steunt, haar man Wim en ook haar 
kinderen. Al zit het huis vol Nepalezen, iedereen schikt in, 
iedereen helpt. Als er wordt ingezameld voor de kinderen 
in Nepal steken ook de zonen de handen uit de mouwen. 
Ze vertelt met een bevlogenheid waar men stil van wordt.
Maar het is tijd voor andere zaken Anoeska, je mag zo 
meteen naar Pedicure Jolanda, daarna lunchen bij Cafeta-
ria Brandevoort, en vervolgens... dat houden we nog even 
geheim, laat je maar verrassen. Hella van Praktijk KI-MA is 
vandaag niet in de gelegenheid een massage te verzor-
gen, maar tijdens de lunch overhandigd zij Anoeska een 
tegoedbon. Die massage heeft ze nog tegoed!
Meggy van Schoonheidssalon Inessensa geeft haar een 
ontspannende gezichtsreiniging en - massage. Ze is zelf 
gewend lichte kleuren te gebruiken in haar make-up maar 
Meggy laat zien dat het met iets meer kleur nog spreken-
der is bij haar lichte haar.
Bij Kapsalon de Veste heeft Petra haar een stoere coup 
aangemeten. De kleur was goed, ze heeft mooi haar 
dus een kleine ingreep was voldoende. Als Simon la-

ter zijn moeder ziet vindt hij het wel “cool” zo. Simon en 
Wim zijn aanwezig als ze een nieuwe outfit mag uitzoe-
ken. Ze krijgt het er warm van... “Ik kan niet kiezen, echt 
niet. Het is allemaal al zoveel, wat jullie allemaal voor 
mij doen”. Echtgenoot Wim draagt een steentje bij, de  
tweede outfit als cadeautje van manlief. 
Dan wordt er door Jumbo Brandevoort een gevulde bood-
schappentas voor haar gebracht. Samen met Simon  
bekijken ze de inhoud. “Oh dat is voor die, en dat voor die...”. 
Eigenlijk heeft ze de hele inhoud al verdeeld en uitgedeeld 
aan anderen.
Ingrid van Fotostudio Joy neemt ze alledrie mee naar bui-
ten voor een fotosessie. Een leuke herinnering voor later. 
Bijgaande foto heeft ze zelf uitgezocht om met iedereen 
te delen.
Als afsluiting van een dag die Anoeska zeer rustig heeft 
ondergaan gaat ze samen met Wim eten bij Restaurant By 
Onsz. Als we hen daar later gaan opzoeken hebben ze het 
helemaal naar de zin, lekker eten en voor Wim een wijntje 
erbij. “Drink ik anders nooit maar nu wel”.
Wim heeft een speciaal cadeau voor Anoeska. Vandaag 
gekocht toen hij met enkele Nepalese kinderen naar 
’s-Hertogenbosch is geweest. Ze pakt het uit en de emo-
ties komen er nu uit. Een prachtig Engelen beeldje. Anoes-
ka spaart engelen. Zoals ze zelf zegt, daar heb ik iets mee.
We overhandigen haar een boeket bloemen dat ter  
beschikking werd gesteld door Seringe en laten Anoeska 
en Wim achter. Ze wil nog even kwijt dat deze dag haar 
geraakt heeft. Wij zijn het erover eens, zij heeft ook ons 
geraakt. Haar positieve instelling en hoe ze anderen daar-
mee inspireert. En wat heerlijk om zo’n prachtig mens in 
het zonnetje te kunnen zetten. Het Brandnewoman-team 
wil  iedereen die ons een aanmelding heeft gestuurd be-
danken. Ze verdienden het zonder twijfel allemaal. 

De volgende Brandnewoman Verwendag zal plaatsvinden 
in November.

Deelnemende ondernemers/winkeliers:
Boutique4more, Cafetaria Brandevoort, Fotostudio Joy, 
Jumbo Supermarkt, Kapsalon de Veste, Pedicure Jolanda, 
Praktijk KI-MA, Restaurant By Onsz, Schoonheidssalon 
Inessensa, Seringe - bloemen en meer, Per Manus Natuur-
geneeskundige Therapie

foto: Ingrid Thoonen
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De Brandevoorterdag biedt een fantastisch programma. 
Nooit eerder was het aanbod zo uitgebreid. Muziek van 
onder andere de 12 mans formatie BRANDtastic uit Bran-
devoort. Dansoptredens van bijvoorbeeld Balletstudio 
Brandevoort, Dansschool Friends, DeDe Dansballet, Kunst-
kwartier en Danstijd.

Voor de kleintjes
Voor de “kleine” bezoekers is er ook voldoende te beleven. 
Bijvoorbeeld nostalgisch draaiplezier met de draaimolen of 
Luuks poppentheater waarin Jan Klaassen met Mevrouw 
de Heks gaan samenwerken om veel centjes te verdienen. 
En waarbij de Sterke Man, de Slangenbezweerder en het 
bekende Vlooientheater zijn uitgenodigd. Het wordt een 
adembenemende, spannende en ontroerende voorstelling.
De steltloper, koorddanser, jongleur en andere artiesten 

van circusschool Jacona zijn ook aanwezig. Zij zullen dolle 
capriolen uithalen en aanstekelijke circusacts vertonen.

Lekker ravotten
Voor diegenen die willen ravotten is er voldoende keus. Tal 
van springkussens, een stormbaan, een klimwand of wat 
dacht je van AquaBubble? Je neemt plaats in een trans-
parante bal van ruim 2 meter doorsnede, waarmee je een 
wandeling over het water kan maken. Of wat dacht je van 
de AquaRoller? Een cilinder waar 4 deelnemers tegelijker-
tijd in plaats kunnen nemen. Of Bumperball waarmee je 
hotsend en botsend de strijd aan gaat met je tegenstander.

Veel te zien en te beleven
Tijdens de Brandevoorterdag is veel te zien en te beleven. 
Roofvogels, radiografisch bestuurbare vrachtauto’s en 

Brandevoorterdag 
Het is al jaren een traditie in Brandevoort: de Brandevoorterdag. Om het jaar barst 
het centrum van Brandevoort uit zijn voegen. Dat zal ook dit jaar gebeuren en wel 
op zondag 17 juli van 11.00 tot 17.00 uur tijdens de achtste editie van de Brande-
voorterdag.
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Brandevoorterdag 

boten. Het Jan Vissermuseum toont historisch materiaal 
van de gemeente brandweer zoals een Brandweerwagen 
(Commer ladderwegen) en een zuig-pers handpomp. Zelfs 
demonstraties van robots. Op een plein staat de Escape 
Room, een verlaten woonwagen waarin je het ‘Geheim van 
Brandevoort’ kan ontdekken.
Verschillende kunstenaars laten zien hoe hun kunstwer-
ken tot stand komen. U ziet een beeldhouwer hakken en 
snijden, een schilder kwasten, een tekenaar schetsen, een 
kralenmaakster haar kralen branden. De scouting met zelf-
gebouwde constructies, een kampvuur en vers gebakken 
broodjes. Of het Rad van Fortuin waar je voor slechts 1 euro 
prachtige prijzen kan winnen.  

BraNderie 
Traditiegetrouw is er de grote BraNderie met meer dan 

100 kramen. De leukste kramen met de nieuwste en hipste 
sieraden, kleding en accessoires, de “brandevoorter Ham” 
proeven, heerlijke kersen uit de regio, een biologische 
bakker, het leukste speelgoed, informatie over verschil-
lende cursussen en sportverenigingen, informatie over 
het woonaanbod in Brandevoort, knutselspullen, inspiratie 
voor uw interieur en nog veel meer. Daarnaast is er een 
tiental kramen waarin oude ambachten worden gedemon-
streerd. Bijvoorbeeld klompenmakerij, maken van mos-
terd, tafelkleden haken en de palingroker met heerlijk vers  
gerookte paling. Want voor de inwendige mens wordt ook 
goed gezorgd tijdens de Brandevoorterdag 2016.

Dit wil je toch niet missen?? 
Tot de 17e juli!!

11
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Lokatie	   Wat	   Lokatie	   Wat	  

Gele	  gebied	   Festival	  terrein	   J	   BRANDtastic,	  Dans	  

A	   BraNderie	   K	   Aquabubbles,	  modelboten	  

B	   BraNderie	   M	   Grote	  Zaal:	  Modelauto	  baan	  
Sporthal:	  Robotica	  

C	   BraNderie	   N	   vervallen	  

D	   BraNderie	   O	   Parkeren	  

E	   De	  Zoete	  Verleiding	  	   P	   BraNderie	  

F	   Scouting,	  Politie,	  Brandweer	   Q	   Parkeren	  
G	   Roofvogels	  +	  Rad	  van	  Fortuin	  	   R	   Parkeren	  

H	   Oude	  Ambachten	   	   	  

	   toiletten	   	   horeca/terras	  

	   Parkeergarage	  /	  Parkeerplaats	   	   EHBO/AED	  

	  

BRANDEVOORTERDAG	  2016	  
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Koffi  eochtend
De koffi  eochtend op woensdagmorgen in de gemeen-
schappelijke ruimte in het Palladium voorziet duidelijk in 
een behoeft e en gaat eventueel naar de zondagmorgen. 
Dat zal aan de vrijwilligers en belangstellenden liggen. 
Recent hebben we een nieuw initiatief mogen verwelkomen. 
Carine Rongen die sinds een jaar in Brandevoort woont,  
gaat voorlezen voor slechtzienden en/of mensen met een 
andere beperking. Ze heeft  inmiddels met Corrie Clemens 
van de koffi  eochtend de verdere stappen besproken. 

Het Plein
Voor de activiteiten in Het Plein zoeken we senioren die 
bezoekers op een enthousiaste en deskundige wijze van 
informatie kunnen voorzien. 

Verontrusting over hogere kosten voor ouderen
Voor verzekeringen, zorg en huisvesting stijgen de kosten 

permanent. Daartegenover staan de verlagingen van de 
uitkeringen en pensioenen. Door deze tegengestelde en 
zichzelf versterkende ontwikkelingen komen ouderen in 
de problemen. De komende tijd zal het seniorenconvent 
deskundigen uitnodigen om deze zaken toe te lichten en 
tegelijk ouderen te helpen om er mee te leren omgaan.

Huisvesting
We willen de discussie omtrent huisvesting voor ouderen 
concreet opstarten. We zoeken een groep van ouderen 
en jongeren om ideeën en wensen op woongebied meer 
gestalte te geven en dit vervolgens met een woningbouw-
corporatie bespreken. Interesse? Melden bij Henk van 
Ewijck: lydia.henk@kpnmail.nl 

De eerstvolgende vergadering is op vrijdag 26 augustus 
om 14.00 uur in ’t BrandPunt. 

Senioren Brandevoort
tekst: Holke Flapper

Maandelijks komen de leden van Senioren Brandevoort bijeen om diverse onder-
werpen te bespreken die de wijk en senioren aangaan.

Ineens zie ik 10 kleine bolletjes over het dakterras schar-
relen met een trotse moedereend voorop. We hebben een 
klein badje neergezet en daar dobberen ze al lekker in 
rond. Moedereend probeert al om haar kleintjes het dak 
op te krijgen, maar daar glijden ze telkens weer vanaf. Toen 
hebben we de dierenambulance gebeld. Die gaven aan dat 
ze de kleintjes wel konden ophalen en naar een vogelasiel 
brengen, maar dat ze moeder nooit te pakken konden krij-
gen. Dat konden wij toch niet over ons hart verkrijgen. Op 
internet hadden wij gevonden dat voor jonge eenden voer 
te krijgen is. We zijn naar de Boerenbond gegaan en heb-
ben voer gehaald voor eendjes van 0 tot 8 weken. Dat ging 
er prima in. Maar helaas liepen twee dagen later nog maar 
drie eendjes op het balkon. We hebben niet gezien wat er 
gebeurd is. Vermoedelijk een roofvogel.
Het is woensdag, de overgebleven drie eendjes scharrelen 
gelukkig nog rond en moeder eend zit vaak op de nok van 
het dak de boel in de gaten te houden.
Op het moment dat ik mijn stukje moet inleveren zijn de 
drie eendjes nog gezond en wel, maar vliegen kunnen ze 
nog lang niet. We wachten af hoe het verder gaat.

Eendeneieren
vervolg

tekst en foto: Lot van Weert
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Tweede editie Duurzaamheid Café in Brandevoort. In de 
week van 10 t/m 14 oktober 2016. In deze week staat het 
Duurzaamheid Café volledig in het teken van Duurzame 
voeding. Wat is Duurzame voeding? Hoe kies, koop, kook 
en eet je duurzamer? En is dat duur en tijdrovend? 
De organisatie heeft voor u een aantal inspirerende men-
sen bereid gevonden hun inzichten en tips met ons te de-
len. De voorbereidingen zijn nu al bezig, dus stuur uw vra-
gen gerust vast in. Wilt u er ook bij zijn? Ga alvast naar de 
Facebookpagina: Duurzaamheidscafé Brandevoort en like 
de pagina. Zo wordt u als eerste geïnformeerd over de 
juiste datum en de sprekers. Of houdt de Brandevoorter 
Courant in de gaten. De eerste editie over zonneenergie 
was goed bezocht, nu dus een heel ander onderwerp. Tot 
ziens bij het Duurzaamheid Café! Wat is het Duurzaam-
heid Café? Het Duurzaamheid Café is een plek waar we 

elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten en elkaar informe-
ren en inspireren over duurzamer leven. Elke editie zorgt 
een enthousiast clubje vrijwilligers voor een thema en in-
spirerende sprekers. 

Groetjes van het vrijwilligersteam; Jenny Smets, Lara Ta-
marinof, Petra Hovestadt, Wim Raaijmakers, Berrie Horste

Tweede editie 

Duurzaamheid Café 

Joyce Oidtmann-Pullen en Marieke Verschuren leerden el-
kaar 2,5 jaar geleden kennen via de Weggeefhoek Brande-
voort. Joyce had iets in de aanbieding wat Marieke graag 
wilde hebben voor haar dochtertje. En wat bleek, Joyce had 
niet alleen een zoontje van dezelfde leeftijd, ze woonden 
ook nog eens bij elkaar om de hoek. In hetzelfde blok nota- 
bene. Een goede vriendschap bloeide op. Het klikte onder-
ling en tussen de kinderen klikte het ook. En ze konden 
hun tijd bovendien flexibel indelen, want ze hadden nog 
een overeenkomst: ze zijn allebei zelfstandig ondernemer. 
Joyce heeft een eigen webshop en Marieke is freelance 
SEO-tekstschrijver en opende onlangs ook een webshop. 
Het vanuit huis werken was niet alleen ideaal bij het maken 
van afspraken, het gaf hen ook veel gespreksstof. Daarbij 
kwam regelmatig naar voren dat ze het hebben van directe 
collega’s wel eens misten. Wat zou het leuk zijn om af en toe 
eens buitenshuis te werken met andere ondernemers om 
ideeën uit te kunnen wisselen. Langzaamaan groeiden deze 
overpeinzingen uit tot een concreet plan. Toen er ook nog 

eens een prachtige conceptstore geopend werd, Villa Vesper, 
en ook daar een klik was, kon er echt werk gemaakt worden 
van het plan. ‘Fuse - work, coffee & more’ was geboren.

Eén keer per maand gezellig samenkomen
Fuse faciliteert co-working van zelfstandige ondernemers 
in en uit Brandevoort. Eén keer per maand kunnen Bran-
devoortse zelfstandigen die dat leuk vinden bij Villa Vesper 
bijeenkomen om gezamenlijk te werken, van gedachten 
te wisselen, onderwerpen te bespreken waar ze als on-
dernemer tegenaan lopen en gezellig samen te lunchen. 
Ruim drie maanden geleden werd de eerste bijeenkomst 
georganiseerd. Inmiddels zijn er twee succesvolle ochten-
den geweest en hopelijk volgen er nog vele meer. Joyce en 
Marieke: “We blijven het organiseren zolang mensen het 
leuk vinden. En anders gaan we gewoon met z’n tweetjes 
gezellig samen werken en lunchen!”

Ontmoet mensen uit verschillende branches
De mensen die aanwezig waren bij de bijeenkomsten zijn 
werkzaam in verschillende branches. Juist vanwege deze 
diversiteit ontstaan er ontzettend leuke gesprekken en 
wederzijdse interesses voor elkaars werk. 

Wil jij er de volgende keer ook bij zijn?
Ben jij een zelfstandige ondernemer uit Brandevoort en 
kom je graag vrijblijvend naar de volgende bijeenkomst? 
De volgende keer zal woensdagochtend 6 juli zijn. Voor 
meer informatie en inschrijven zie onze facebookpagina 
www.facebook.com/fusebrandevoort.

Fuse en co-working
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Op donderdag 9 juni gingen de leerlingen van de groepen 
8 kennismaken op hun nieuwe school.
Op het Carolus Borromeus College ontvingen we maar 
liefst 291 leerlingen verdeeld over 11 klassen. Het is mooi 
om te zien hoe groot de verschillen zijn tussen de leerlin-
gen; in lengte, in houding, in bravoure, in kleding en haar-
dracht. Dat maakt elke leerling uniek. Het eerste half uur-
tje waren ze nog ingetogen en afwachtend, maar al snel 
kwamen de ‘groep achters’ los en kwamen de verhalen 
over gezin, huisdieren en de basisschool. De eerste on-
deugende grapjes werden gemaakt en sommige leerlingen 
hadden al stoere verhalen. Het was voor de toekomstige 
brugklassers een leuke eerste middag. 
Alle leerlingen gingen op de foto. Op de vraag wie van de 
leerlingen uit klas 1HA in Brandevoort woont, gingen vele 
vingers omhoog. Ook de mentor stak haar vinger op, want 
zij gaat binnenkort naar Brandevoort verhuizen.

Nieuwe brugklasleerlingen
op het Carolus

Broeckx-Praasterink-makelaars breidt sponsorcontract met SV Brandevoort uit en verlengt het contract met 4 jaar.
Vanaf de start van het eerste voetbalseizoen is Broeckx-Praasterink betrokken bij de jeugd van de club. Inmiddels be-
staat SV Brandevoort vier jaar en heeft meer dan 630 jeugdleden. Dit betekent dat wekelijks meer dan 600 kinderen 
sporten! Dit is een goede zaak voor de wijk. Hieraan verleent Broeckx-Praasterink graag een bijdrage. Voor het komend 
seizoen geven wij de jeugdleden een nieuw shirt.

Broeckx-Praasterink en SV Brandevoort

Op de foto links namens Broeckx-Praasterink-Makelaars; Ruud Hesen en rechts namens SV Brandevoort; Peter de Jong
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Geldropseweg 40 Mierlo    T 06-51249350
● Eigen echospreekuur
● Flexibele spreekuurtijden
● Kinderwensspreekuur
● Geldrop - Mierlo - Mierlo-Hout - Brandevoort

Madelon Janssen
Tea Bijlsma
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Hertogsveld 3  5708 ZP Helmond
06-36556242  nicole@rondoo.nl

•	Loop je vast, privé of in je 
werk?

•	Heb je het gevoel dat je niet op 
je plek zit?

•	Heb je moeite met het maken 
van een keuze?

    Vind de kracht weer in jezelf!

www.rondoo.nl

coaching ~ reflectie ~ talenten ontdekken

Wijncursussen op 3 niveaus
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker. 

Italiaanse Wijn-Spijs beleving - 14 juli

Wijnvignet - Basisniveau 1
2 avonden
Start 27 juni; 19 sept.; 9 nov. 2016

Wijnoorkonde - Basisniveau 2
5 avonden
Start 14 september 2016

Wijnbrevet - Gevorderden
10 avonden
Start 3 oktober 2016

Informatie/aanmelding: 
WWW.KARINLIPS.NL 
karin@karinlips.nl   
06 21 81 30 48
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Na de officiële opening waarbij ook een tiental genodig-
den vanuit Zorgboog, ziekenhuis, JOGG (Jongeren op Ge-
zond Gewicht) en GGD aanwezig is, gaan ouders, kinderen 
en pedagogisch medewerkers allerlei waterspelen doen. 
Er worden waterballonnen gegooid, watertekeningen ge-
maakt, gekeken wat kan drijven en wat niet en natuurlijk 
bellen geblazen. Kinderen en ouders hebben een fijne och-

tend. Natuurlijk is er ook een tafel waar iedereen water kan 
drinken, ook in allerlei fruitsmaakjes, door er in de kan wat 
aardbeien, meloen of peer aan toe te voegen. 

Met het overhandigen van de drinkwaterpakketten aan de 
lokale kinderdagverblijforganisaties geeft wethouder De 
Leeuw het startschot voor de DrinkWater! campagne met 
de boodschap ‘Water, het beste voor je kind’. Gemeente 
Helmond vindt het belangrijk dat jonge kinderen leren wa-
ter drinken. Water is overal beschikbaar en een gezonde 
dorstlesser zonder calorieën. Naast de kinderdagverblij-
ven en peuterspeelzalen in de aandachtswijken, zullen 
ook de consultatiebureaus, het Elkerliek ziekenhuis en de 
bibliotheek deelnemen aan deze campagne. Samen gaan 
gezamenlijk de ouders stimuleren om hun kind vaker wa-
ter te geven. Gedurende de hele maand juni zullen bij de 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verschillende ac-
tiviteiten worden georganiseerd rondom dit thema. Daar-
naast wordt er vanaf 3 juni alleen nog water geschonken in 
plaats van sap. Met deze overstap naar water wordt bijge-
dragen aan de doelstelling van Jong Helmond Lekker Ge-
zond om het drinken van water weer de normaalste zaak 
van de wereld te laten zijn. 

Voor meer informatie zie www.jhlg.nl.

Wethouder De Leeuw drinkt 
water met de allerkleinsten

tekst: Gemeente Helmond

Helmond – Op vrijdag 3 juni heeft wethouder De Leeuw om 10.30 uur op terrein 
van Spring BSO De Beestenbende, de opening verricht van het project DrinkWater! 
campagne van Jong Helmond Lekker Gezond.

Wij beginnen alweer aan het derde seizoen van de Comedy Club in ’t BrandPunt. Tim Go-
ditiabois heeft in het tweede seizoen weer laten zien dat hij geweldige artiesten naar ons 
BrandPunt kan loodsen en die hebben er onvergetelijke avonden van gemaakt. Zoals Seppe 
Toremans, Piv Huvluv, Jim Speelmans, Vincent Geers, Ellen Dikker en Sylvester Zwaneveld, 
Kees van Amstel, Maarten Ebbers en Bert Gabriels. Vergeet dan niet de geweldige laatste 
avond op 18 juni met Jeroen Leenders en Jan Jaap van der Wal. Een fantastische avond.
Zoals je ziet is het bijna zonde als je een Comedy Club mist. Je weet tenslotte niet wie er 
komt optreden. Dat maakt een bezoek nog leuker en spannender.

De eerstvolgende Comedy Club is vrij snel na de zomervakantie. Op zaterdag 24 sep-
tember. Je kunt er nu al kaartjes voor kopen, maar je kunt ook een passe-partout aan-
schaffen. Dan ben je verzekerd van je kaartje en krijg je €5,- korting. Pass-partouts kun je  
alleen kopen in ’t BrandPunt. Een kaartje voor de 24 september kun je ook bestellen via  
www.ticketkantoor.nl/shop/CCB240916.
Een geweldige, zonnige vakantie wensen wij jullie allemaal en tot ziens bij de Comedy Club.

Comedy Club  
begint aan derde seizoen
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Helpende handjes gezocht
Ons materiaalteam is op zoek naar enthousiaste vrijwil-
ligers die hun handen uit de mouwen willen steken. Per 
dag hebben we drie ‘sjouwers’ nodig. Vind jij het leuk om 
mee te helpen met het klaarzetten van tafels en banken 
en andere hand- en spandiensten te verrichten waar dat 
nodig is? Ben je een dag(deel) of meer beschikbaar in de 
week van 25 t/m 29 juli? Neem dan snel contact met ons 
op via inschrijvingen@kvwbrandevoort.nl 
Ook voor de organisatie van volgend jaar zijn we al op zoek 
naar versterking. Ben jij de kartrekker die wij zoeken? Je 
bent van harte welkom om tijdens de week al een dagje 
met ons mee te draaien en te bekijken welke commissie 
bij jou past. Op onze website vind je alle informatie over de 
organisatie, de verschillende commissies en hoe je je kunt 
aanmelden.

Informatieavond in een ander jasje
Op woensdag 13 juli vindt de traditionele informatieavond 
plaats voor alle (jeugd)vrijwilligers en ouders van deel- 

nemers. Dit jaar geen lange presentatie meer maar een 
kort woordje vanuit de organisatie en veel ruimte om je 
eventuele vragen aan de juiste mensen te kunnen stellen. 
De groepstassen worden uitgereikt met daarin de shirts 
en de draaiboeken. De programmaboekjes worden dit jaar 
apart verstrekt: één per gezin, ook af te halen tijdens de 
informatieavond. 
We hopen iedereen te zien op 13 juli, vooral omdat de 
jeugdvrijwilligers hier doorgaans voor het eerst kennisma-
ken met de ouders van de groep die ze begeleiden. Hou 
je brievenbus in de gaten voor de uitnodiging voor deze 
avond!

Ons rest nu verder niets dan iedereen een hele fijne  
Kindervakantieweek toe te wensen. Wij doen er alles aan 
om de sfeer van de Copacabana naar Brandevoort te ha-
len. Met jullie enthousiasme en een beetje medewerking 
van de weergoden wordt het vijf dagen feest tijdens het  
Brandevoortse Zomercarnaval!

Klaar voor een weekje

Zomercarnaval?
tekst: Marloes Kuyten / foto: Jan Dijstelbloem

Over een kleine maand is het zover: de Kindervakantieweek in Brandevoort! Een 
week lang vermaken ruim 1000 kinderen zich in en rond de wijk met allerlei spor-
tieve, creatieve en muzikale activiteiten rondom het thema Zomercarnaval. Dat 
wordt dus swingen geblazen! Op vrijdagmiddag, zo rond 16.30 uur, sluiten we af 
met een heuse Zomercarnavalsoptocht. Naast alle ouders zijn ook de wijkbewo-
ners van harte uitgenodigd om langs de route mee te feesten. De stoet loopt over 
de Statenlaan en de Herenlaan naar het Palladium waar we de week echt afsluiten. 
Voordat het zover is, hebben we nog een paar dingen te doen waarbij we ook een 
beroep doen op jullie.
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Binnenkort start de gemeente met het leuker maken van 
de speelplek bij het Hertogsveld. Het bosje, met het vrolijk 
kronkelend vlonderpad, is op zich al een uniek natuurlijk 
speelterrein in de stedelijkheid van de Veste. De speelvoor-
zieningen in het bosje zijn nu gericht op een beperkte leef-
tijdsgroep (ouder dan 6 jaar) en geschikt om in te struinen. 
Dat is prima zo en moet ook zo blijven. 
Vragen van omwonenden met kleinere kinderen zijn aanlei-
ding voor de gemeente en de ‘werkgroep Groen en Spelen’ 
om opnieuw te kijken naar deze plek. De bedoeling is om 
het aanbod en de aantrekkelijkheid voor jongere kinderen 
te vergroten. Voor deze leeft ijdsgroep, die met hun ouders 
naar deze speelplek gaat, is er nu alleen een zandbak met 
rondom zitbanken. Zo te zien wordt er veel gebruik van ge-
maakt. In het zand spelen is leuk, maar er kan zo veel meer. 
De gemeente zal daarom de zandbak aan de onderkant van 
de trappartij vergroten, zodat ruimte kan worden gemaakt 
voor een reeks kleinschalige speeltoestellen die geschikt 
zijn voor jonge kinderen.

Onderstaand een impressie van de beoogde inrichting.

Speelplek bij het Hertogsveld 
nog leuker!

Binnenkort start de gemeente met het bespeelbaar maken van de open-
bare groenstrook bij de Papenhoeve. De grasstrook met een rij bejaarde 
knotwilgen op de insteek van een greppel is een van de schaarse open-
bare groenvoorzieningen in dit gedeelte van Brandevoort. Omwonenden 
vroegen aan de gemeente om hier iets te doen om spelen en ontmoeten 
voor kinderen mogelijk te maken. 
Gezien de ligging en de geringe afmeting van de plek is een klassieke 
speelvoorziening met een reeks speeltoestellen uitgesloten. Nieuwe in-
zichten t.a.v. het speelruimtebeleid worden gehanteerd bij de afweging 
welke locatie we als formele speelplek willen beschouwen. De ervaring 
leert dat kinderen snel zijn uitgekeken op een hobbelpaard. Bovendien 
is er landelijk een trend naar spelen in het groen, natuurlijke vormgeving, 
materialen en speelaanleidingen.
Tegen deze achtergrond is voor deze locatie een ontwerp gemaakt voor 
een meer bespeelbare en leukere openbare ruimte. Het plan voorziet in 
kleinschalig grondwerk, het toevoegen van een reeks zwerfkeien, boom-
stammen en boomstamkrukken en het planten van twee heesters met 
eetbaar fruit en noten zoals die vroeger op elk boerenerf te vinden waren. 
De ingreep is beperkt en we voegen eenvoudige dingen toe en creëren 
hiermee een bespeelbaar informeel ‘aanbod’.

Bij een natuurlijke speelplek past een gediff erentieerd beheer. De vlakke terreindelen en de randen tegen voetpaden zullen 
zoals gebruikelijk zes keer per jaar gemaaid worden. De overige terreindelen zoals de laagte van de greppel onder de knot-
wilgen en de kleine heuvel aan de noordzijde mogen zich bloemrijk ontwikkelen. Hier is een maaifrequentie van twee keer 
per jaar voorzien. Het maaisel wordt korte tijd na het maaien afgevoerd.
De bedoeling is om het gebruik van deze plek over te laten aan de fantasie van kinderen zelf.

Natuurlijke speelaanleiding 
bij de Papenhoeve!
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TUINCENTRUM
PETER VAN GENNIP

 
Lei-, dak-, fruit- en sierbomen alles in pot 

gekweekt, dus het hele jaar door te planten.
 

TIP:
Controleer uw bomen, planten en rozen.

Er zitten meer luizen, rupsen en
meeldauw dan dat u DENKT of ZIET!

Bij twijfel breng een blaadje mee.
 

Het is weer de tijd om uw gazon, bloemen, 
planten en bomen te bemesten.

Medevoort 29, Helmond 0492 - 546077
Op Brandevoort.

 Internet: www.petervangennip.nl

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

ACTIE VAN DE MAAND

Daarom Smits&Smits

• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

smitsensmits.nl

Bij alle insectenwering
GRATIS

advies, inmeten en montage

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

vraag naar de voorwaarden

*

nefi t.nl/slimmecombinaties

N e f i t  h o u d t 

N e d e r l a n d  w a r m

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

Nefi t. Zo easy kan het zijn.

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

Meer comfort. Minder energie. 

Bezoekadres
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond
info@heesmans.nl

Heesmans Installatie Techniek BV & Heesmans Dakwerken BV
Postadres
Postbus 2119
5700 DA Helmond

Huh koud? Ik zei toch dat je een 
Remeha cv-ketel moest nemen

remeha.nl/actieremeha.nl/actie

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

korting. Oplopend tot wel € 300,-. Kijk snel op remeha.nl/actie voor de actieproducten 

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

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

Nu tot € 300,- voordeel

Tzerra Plus CW5

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

Vraag naar de uitgebreide documentatie en onze voorwaarden!

Remeha cv-ketel moest nemen

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

Heesmans Installatie Techniek & Dakwerken
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL  Helmond

t (0492) 66 13 52
f (0492) 66 42 45
e info@heesmans.nl

Wist u......
dat goede luchtventilatie uw gezondheid verbetert,

brandgevaar vermindert en de levensduur van
uw ventilatiesysteem verhoogt?

Laat daarom uw systeem regelmatig onderhouden
en reinigen. Heesmans Installatie Techniek B.V.

regelt dit graag voor u!

Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

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

--
--

--
--

--
--

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

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding 
en ontvang een cadeau t.w.v. € 25,- 

bij de start van de zorg

WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL         040 - 206 44 44

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

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

--
--

--
--

--
---

--------------------- CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare
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advertorial

Tweejarig bestaan Verloskundigen 
Praktijk Nieuw Leven
15 juli 2016, reden tot een feestje! We bestaan dan al twee jaar. Ook afgelopen jaar 
hebben we met veel plezier en enthousiasme (aanstaande) ouders begeleid binnen 
onze praktijk.

Op 15 juli 2014 veranderde de naam, van de sinds 2003 
bestaande verloskundigenpraktijk, in “Verloskundigen 
Praktijk Nieuw Leven”. Onze praktijk bestaat uit twee 
verloskundigen: Imke Bijnen en Leen van Leuken-Bacca-
rne. Wij worden ondersteund door Marloes Staassen, de 
praktijkassistente. Inmiddels hebben velen reeds kennis 
gemaakt met Linda Smeets. Linda is onze vaste waar-
neemster die sinds juli 2015 ons team versterkt. Hierdoor 
kunnen we onze kwaliteit van zorg waarborgen. Tevens 
hebben we dankzij Linda ruimte om op de hoogte te blij-
ven van wat er binnen ons vakgebied en de regio gebeurt. 
We zijn een hecht, kleinschalig team. We spreken elkaar 
dagelijks en blijven zo continu op de hoogte van alle lo-
pende zaken. Hierdoor hoeft niet elke keer hetzelfde ver-
haal verteld te worden.
Bij Verloskundigen Praktijk Nieuw Leven staan persoon-
lijkheid, kleinschaligheid, ervaring, enthousiasme, je thuis 
voelen, oor hebben voor jou en je partner en kwalitatief 
goede zorg hoog in het vaandel. We vinden het belang-
rijk dat je jezelf kunt zijn. Dat je alles durft te vragen in 

deze bijzondere, maar ook zeker spannende periode die je 
tegemoet gaat. Een wederzijdse vertrouwensband is van 
groot belang. Zo weten we wat we aan elkaar hebben op 
één van de meest intieme en bijzondere momenten in je 
leven, de bevalling.
Ons tweejarig jubileum willen we vastleggen met iets 
tastbaars. Wij willen jou als (ex) cliënt vragen ons hier-
bij te helpen. Jullie maken immers onderdeel uit van onze 
praktijk. Dat willen we graag vereeuwigen. We zijn op 
zoek naar foto’s die tijdens je zwangerschap, bevalling of 
kraamperiode zijn gemaakt met een van ons en/of met 
jullie kindje. Hoe we dit vorm gaan geven, blijft nog even 
een verrassing. Deze foto(‘s) mogen jullie mailen naar 
info@verloskundigennieuwleven.nl. 
Het resultaat komt op onze Facebookpagina en website 
te staan. Wij zijn enorm nieuwsgierig naar al het moois 
wat binnen komt! Alvast bedankt voor je medewerking.

Groet,
Imke, Leen, Linda en Marloes

v.l.n.r: Marloes, Leen, Imke en Linda
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€ 250,-
CITYCENTRUM 
VELDHOVEN

Heistraat 33
5502 NK  Veldhoven
Tel. 040 - 253 70 37 UDENHOUT.NL

BIJ AANKOOP VAN UW NIEUWE SEAT OF SKODA*

*Bij aankoop van een nieuwe auto, uit voorraad of privé lease. 
Actie geldig t/m 31 juli. Cadeaupas te verzilveren bij Jumbo 
Citycentrum Veldhoven. Vraag naar de voorwaarden. 

UDENHOUT.NL/OPENINGVELDHOVEN

UW NIEUWE AUTO
VOL MET BOODSCHAPPEN!

OPENINGSACTIE: ONTVANG EEN JUMBO CADEAUPAS T.W.V. €250,-

De zomer in je bol?

Neem dan een zomerlidmaatschapk

OF KOOP EEN
BOOTCAMP 

RITTENKAART!

DE BRUG ACTIVE
Arkweg @487
v7@8 PD Mierlo

T9 6u9f 67 88 86
info@debrugactive9nl
www9debrugactive9nl

maanden
sporten3
2maanden

betalen
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Nieuws van de

wijkagenten

Diefstal van personenauto’s
In de afgelopen mei maand werden er maar liefst 3 perso-
nenauto’s gestolen, allemaal van het merk Volkswagen. In 
de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 mei werd vanaf de 
oprit bij een woning aan de Lorreman een zwarte Volkswa-
gen Golf gestolen. In de late avond of nacht van dinsdag 31 
mei op woensdag 1 juni werd een grijze Volkswagen Polo 
gestolen vanaf een parkeerplaats voor de woning op de 
laathoeve. Vanaf de oprit van een woning aan Den hoge 
Hurk werd in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 mei 
een Grijze Volkswagen Polo gestolen.

Blijf verdachte situaties melden
Ziet u iets vreemd of verdachts? Bel dan bij spoed 112 of 
anders 0900-8844.

Snelheidscontrole Brandevoortse dreef
De politie heeft op dinsdag 3 mei 2016 een snelheidscon-
trole gehouden op de Brandevoortse dreef in Helmond. 
Hier geldt een maximumsnelheid van vijftig kilometer per 
uur. Veel mensen bleken tijdens de controles harder te rij-
den. Bij 1 bestuurder werd het rijbewijs ingevorderd omdat 
hij de maximum toegestane snelheid met maar liefst 57 
kilometer had overschreden. 

Waarom controleert de politie op snelheid?
Te hard rijden kan het verschil maken tussen leven en 
dood. Wordt u als automobilist aangereden door een auto 
die 80 kilometer per uur rijdt, dan is de kans twintig keer 
zo groot dat u eraan overlijdt dat als die auto 30 kilometer 
per uur rijdt. 
Voor fietsers en voetgangers is dit nog erger. Wordt u aan-
gereden door een auto die slechts 35 kilometer per uur 
rijdt, dan overlijdt 5 procent van de fietsers of voetgangers 
hierdoor. Maar rijdt die auto 48 km/u, dan is de kans dat u 
de aanrijding niet overleeft al meteen 45 procent. En rijdt 
die auto 64 km/u, dan overleeft nog maar 15 procent de 
klap. Gelukkig zijn de auto’s de laatste jaren steeds beter 
uitgerust met kreukelzones, airbags en gordels, maar die 
helpen vooral de inzittende. En dus niet de kwetsbare fiet-
sers en voetgangers.
Er is nog een reden waarom de politie blijft controleren op 
snelheidsovertredingen. Uit onderzoeken door de Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 
blijkt dat als bestuurders vijf keer per jaar te hard rijden (en 
een boete krijgen), de kans tien keer zo groot is dat zij een 
ernstig verkeersongeval veroorzaken. Of ze die boetes nu 
kregen omdat ze veel te hard of een klein beetje te hard 
hebben gereden, maakt niet uit.

foto: Rianne van Lierop
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“Bij 2FIT4 begeleiden we mensen die langdurig worstelen 
met stress-gerelateerde klachten. We bieden een tussen-
station, een trainingsveld waar je weer in je gezonde ritme 
kunt komen. Onze methode bewijst zich keer op keer”. Aan 
het woord is oprichter en initiatiefnemer Patrick de Rooij.

De welbekende druppel
Patrick woonde jarenlang in wijkdeel Schutsboom en was 
in die tijd vestigingsdirecteur van een assurantiekantoor. 
Na jaren van groei overleefde hij menig reorganisatie, die 
hij voor zijn eigen vestiging zelf moest begeleiden. Hij ont-
liep de verantwoordelijkheid die hoort bij zo’n functie niet. 
Wel stond zijn eigen visie haaks op de verlangde koers 
en dat ontnam hem de passie. Hij besloot daarom zijn 4de 
reorganisatie niet meer uit te voeren. Hij was er helemaal 
klaar mee. 
Vol goede moed en veel enthousiasme startte hij een on-
line platform met informatie over industrieterreinen. Met 
zo’n 3.700 terreinen en ruim 300.000 bedrijven zou hij een 
grote markt bedienen. De crisis maakte het echter niet ge-
makkelijk. Patrick verzoop in zijn werk: “Ik werkte hard, veel 
te hard. Kortdurende stress is effectief en nuttig. Maar mijn 
klachten hielden te lang aan. Ik kon mijn werk niet loslaten. 
Het brak me op. Het onvermijdelijke gebeurde dan ook, ik 
kwam met een “zware depressie” thuis te zitten. Via huis-
arts, psycholoog, psychiaters en een intensieve therapie bij 
de GGZ leek ik er in 2014 weer klaar voor. Ik kon terug naar 
mijn eigen bedrijf. Mijn vrouw had, zo goed en zo kwaad 
als het kon, de belangrijkste zaken in de lucht gehouden, 
maar kon onmogelijk alles wegwerken. Op mijn bureau lag 
een enorme stapel post en mijn mailbox liep over. Ik voelde 
in al mijn vezels dat het niet meer bij me paste. Op advies 
van mijn reïntegratiecoach besloot ik te stoppen met mijn 
eigen bedrijf en mijn geluk te gaan beproeven in mijn oude 
vakgebied.” Patrick keerde terug als adviseur bij zijn oude 
werkgever waar hij met open armen werd ontvangen. Toch 
vond hij daar niet het beoogde werkgeluk terug en kreeg 
opnieuw depressieve klachten.

Houtbewerking als oplossing
Goede vriend Paul vond dat Patrick niet thuis op de bank 
moest gaan zitten. Paul bood hem aan om in zijn houtbe-
werkingsbedrijf wat te komen klussen. Patrick vertelt daar-
over: “Het maakte Paul niet uit wat ik deed, als ik maar bezig 
was. Ik vond het wel lekker om met mijn handen bezig te 
zijn. Ik kon mijn negatieve gedachten goed loslaten door de 
fysieke inzet. Ik was creatief en haalde voldoening uit mijn 
dag. Ik noemde mijn dagbesteding op social media voor de 
grap zelfs “BurnHout” en werd daardoor opeens benaderd 
door 2 mensen die ook met een burn-out thuis zaten. Ik re-
aliseerde me dat dit weleens dé oplossing kon zijn. Ik ben 

toen zelf mijn ideeën gaan uitwerken en op zoek gegaan 
naar een plek waar ik een werkplaats kon creëren om andere 
mensen te gaan helpen. Het idee voor 2FIT4 was geboren”. 

Fit en to fit
De naam is bewust gekozen en verwijst naar een inzicht 
dat Patrick kreeg: “Het gaat niet alleen om lichamelijk en 
geestelijk fit zijn. Het gaat er ook om of hetgeen je doet bij 
je ‘past’. Doe je waar je goed in bent en waar je echt blij van 
wordt? De naam 2FIT4 staat dan ook voor ‘fit worden voor’, 
maar ook voor ‘passend maken voor’. Daarnaast is het een 
verwijzing naar die beperkte 24-uur van de dag. We heb-
ben het al snel te druk. 
Bij 2FIT4 werken alleen ervaringsdeskundigen. Wij weten 
waar je vanaf komt of wat je doormaakt. We werken al-
tijd met kleine groepen. Vertrouwen en veiligheid staan bij 
ons voorop. De kandidaten, zoals we onze deelnemers bij 
voorkeur noemen, zijn 8 tot 12 weken bij ons en wisselen 
thuis en hier zijn af. Als ze maandag, woensdag en vrijdag 
hier zijn, zien we dat ze in de tussenliggende dagen minder 
snel terugvallen en vaak thuis ook weer aan de slag gaan”. 

Van klacht naar kracht
Dankzij inspannende ontspanning vergroot 2FIT4 de  
fysieke, mentale en emotionele belastbaarheid. Patrick 
heeft hiermee zijn passie weer gevonden: “Ik vind het 
geweldig om vanuit mijn hart te werken en ik merk dat ik 
veel voldoening haal uit mijn werk. Ik zet mensen graag in 
hun kracht. Een gesprek om je stressklachten te bespre-
ken is nuttig, het terugvinden van je zelfvertrouwen door 
iets te gaan doen is nog veel zinvoller. Het draagt effectief 
en actief bij aan je herstel. Wij bieden de ruimte om jezelf 
te (her-)ontdekken, je talenten onder ogen te krijgen en je 
onderliggende angsten te aanvaarden. Dit doen we door 
het aanbieden van verschillende actieve en creatieve acti-
viteiten, zoals houtbewerken, beeldhouwen, fotograferen, 
wandelen of hardlopen. 

Dankbaar
Patrick is dankbaar voor de kans die hij nu heeft gekregen. 
Nog dankbaarder is hij naar zijn gezin: “Ik ben mijn vrouw 
Karin en mijn kinderen Bram en Floor meer dan dankbaar 
dat ze me hebben gesteund. Een partner en vader die  
normaal in de kracht van zijn leven zou moeten staan, 
maar nu plots dagen op de bank hangt of in zijn bed ligt. 
Zij hebben mij de kracht gegeven dit initiatief op te zetten. 
2FIT4 is een stichting, en dat is dus een bewuste keuze. 
We gaan niet voor winstbejag. Geld en succes maken niet 
gelukkig. Als we iedere maand een handvol mensen fit op 
pad kunnen sturen en er normaal van kunnen leven, dan 
ben ik een gelukkig mens”.

Uit je hoofd, in je doen bij 2FIT4
“Burn-out inspiratie voor BurnHout”

tekst: Peter Nouwen / foto: Rianne van Lierop
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Arkweg 3-17 | 5731 PD Mierlo | T. 0492 - 67 88 80 | www.debrugactive.nl

vanaf

€ 34,50
p.p.

Kinderen

van 4 t/m 11

50%
korting!

3 UUR ALL-IN BOWLEN &
GRILLEN INCL. DRANKJES

*Actie geldig t/m 31 augustus 2016

Mierloseweg 86, Helmond, Tel.: (0492) 53 50 66, www.driessendeverffabriek.nl

Sigma Sikkens Wijzonol
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Historisch besef
Iedere wandelaar in de wijk kan nu een keer in het raam 
van het historische huis van Brandevoort kijken. Thuis kun 
je de route voorbereiden en op de plek van de historische 
zuil kun je rondkijken waar het bij de vindplek om gaat. 
Vanuit de zuil zie je een deel van de wijk liggen waar de 
historie zich afspeelde. Tijdens het lezen besef je dan even 
dat je een onderdeel bent van een historisch proces dat 
nog eeuwen kan doorgaan.

Een nieuwe cultusplek
Zeker bij de plek naast het evenemententerrein, de zoge-
naamde Sneppenscheut, zie je dat er 1.700 jaar geleden 
door bewoners een cultusplek in leven is gehouden. Het is 
een plek waar mensen de tijd namen om volgens vaste ritu-
elen even stil te kunnen staan bij de belangrijke momenten 
van hun leven, zo beweren historici. Op deze manier zou de 
Sneppenscheut een interessant punt voor Brandevoorters  

kunnen worden om even te onthaasten en dan weer met 
nieuwe energie de hectiek van alle dag in te gaan.

QR-code en virtuele route
De informatie onder de QR-code wisselt. De ene keer 
zal een video de historisch achtergrond toelichten. De  
andere keer geeft een animatie nog meer verleden objecten 
prijs. En op termijn kan de QR-code de ingang zijn voor de  
virtuele historische werkelijkheid van Brandevoort. Dus  
alleszins de moeite waard om regelmatig de informatie-
zuilen te scannen. 

De app
De app die de code leesbaar maakt heet izi.travel.  
Zoeken onder de naam historie Brandevoort levert dan de 
gewenste informatie op.
Werkgroep Historie Brandevoort.

Tien historische plekken 
opvallend gemarkeerd
In de maand juni zijn op tien plekken in de wijk de informatiezuilen van de  
werkgroep Historie geplaatst. Onder een grote glazen plaat van 60 bij 40 cm 
prijkt de historische informatie over Brandevoort van weleer. Met een oudheid- 
kundige topografische kaart, foto’s, tekst en tekeningen komt op iedere vindplek de  
historische achtergrond tot leven. De QR-code rechtsonder in de hoek zet de  
videobeelden over de geschiedenis van die plek in beweging.

tekst: Giel Pollemans / foto: Vincent Knoops
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Hip & Co is meer dan een 
winkel met kinderkleding
“Het grootste succes voor Hip & Co is voor mij als mensen blijer naar buiten gaan 
dan dat ze binnen komen. Of het nou kopende klanten zijn of geïnteresseerde  
voorbijgangers”. Aan het woord is Lin van Gerwen, sinds kort eigenaar van de  
kinderkledingwinkel met de naam Hip & Co. Naast kleding zijn er ook andere leuke 
dingen verkrijgbaar.

Vallen en opstaan
Het begint allemaal in Helmond waar Lin geboren wordt in 
1975. Al vroeg verhuist het gezin naar Deurne. “Mijn vader 
kwam uit Liessel en had niet zoveel op met Helmond”, vertelt 
Lin lachend. “Mijn moeder komt wel uit Helmond en we kre-
gen mijn vader uiteindelijk toch naar Brouwhuis/Rijpelberg, 
aan de ‘goede’ kant van de stad. Ik volgde een opleiding tot 
verpleegster, wilde graag de verzorging in. Ik ben een zorg-
zaam mens en vind het fijn om te zorgen en te verzorgen. Na 
de plotselinge dood van mijn vader in 1999 kreeg ik echter 
een aversie tegen ziekenhuizen en kon de lucht die op mijn 
werkplek hing niet goed meer verdragen”. Een carrièreswitch 
volgde. Lin ging bij een callcenter van een bank werken,  
totdat ze in 2005, ook weer redelijk plotseling,  adoptiemoe-
der werd van een dochter Jill. “Ze werd me min of meer in 
de schoot geworpen,” vertelt ze daarover. “Uiteraard heb ik 
Jill met heel veel liefde ontvangen. Ik zou zelf geen kinde-
ren kunnen krijgen, dus ze was meer dan welkom. Ik ging als 
kersverse mama regelmatig kleertjes kopen bij een baby- en 
kinderkledingwinkel in Brouwhuis en kreeg in 2006 de kans 
de winkel over te nemen. 

Noodlot blijft toeslaan
In 2009 sloeg het noodlot nogmaals toe. Lichamelijk trok Lin 
het vanwege haar eigen gezondheid niet om 6 dagen per 
week te werken en ze verkocht de winkel aan een vriendin. 
Noodgedwongen ging ze weer 24 uur per week werken in 
loondienst. Bij haar werkgever heerste een soort geboor-
tegolf: “Iedereen werd zwanger! Gekscherend riep ik dat 
zelfs ik moest gaan oppassen op zoveel vruchtbare grond”. 
Ze kon niet weten hoe waar deze woorden waren. Het  
wonder geschiedde, Lin werd in januari 2010 zwanger van 
zoon Jazz. Bizar genoeg kreeg ze zelf in diezelfde maand 
nog een herseninfarct en kon ze een tijd helemaal niets.  
Tijdens haar herstelperiode werd tot overmaat van ramp één 
van haar zussen ernstig ziek en al snel werd duidelijk dat ze 
het niet zou overleven. In tegenstelling tot haar zus herstelde 
Lin zelf voorspoedig en werd moeder van een gezonde zoon. 
Exact op dezelfde dag stierf haar zus. Lin kijkt daar nog steeds 
met gemengde gevoelens op terug: “We waren zo gelukkig 
en verdrietig tegelijk, nog nooit lag dat zo dicht bij elkaar.” 
Lin ging na haar herstel en haar zwangerschapsverlof nog 
wel even terug naar haar werkgever, maar al snel ging dat  
niet meer: “Mijn lichaam werkt niet alle dagen meer mee.  

Mijn gezicht gaat soms hangen en dan wordt ook mijn spraak 
lastig”. In 2014 trouwden Harrie en Lin en vormden samen 
met Jill en Jazz een gelukkig gezin. Helaas ging het in ja-
nuari 2015 wederom mis. Nu met zoon Jazz. “Hij kreeg een 
spierziekte en we moesten verhuizen naar een aangepaste 
woning. We hebben via een medewerker van de gemeente 
Helmond geweldige steun gehad en vonden onze woning in 
Brandevoort en voelen ons er enorm thuis. Met Jazz gaat het 
een stuk beter, hij zit weliswaar in een rolstoel, maar hij is wel 
gelukkig. Ook met Jill gaat het goed. Al gauw liepen we tegen 
het hoekpand aan in het winkelcentrum Brandevoort en ik 
wilde heel graag weer iets doen. We besloten om het pand te 
huren en er opnieuw een kinderkledingwinkel in te beginnen”. 

Toch heel veel optimisme
Ik vraag haar hoe ze ondanks alle tegenslagen aan zoveel 
optimisme komt. “Het heeft geen zin bij de pakken neer te 
gaan zitten. Ik heb een passie voor mensen, ben laagdrem-
pelig, eerlijk en wil er kunnen zijn voor anderen. Ik ben wie ik 
ben en ik vind dat iedereen mag zijn wie die is. Als iedereen 
iedere dag een beetje vriendelijker is voor elkaar, dan wordt 
iedere dag de wereld een beetje mooier. Heel veel mensen 
hebben niet inde gaten dat iedere dag de zon schijnt, ook 
al is dat soms achter de wolken. Mijn vader zei ook altijd  
‘Je kunt alles, maar of je het wilt is een tweede’. Daar houd ik 
me aan vast”.
Harrie is aangeschoven bij het gesprek en geeft aan het  
getroffen te hebben met zijn eerlijke, zorgzame en optimis-
tische vrouw: “Ze is fantastisch met en voor de kinderen, dus 
ook voor de kinderen in de winkel!”

Cadeautjes
De winkel zelf is voor Lin niet alleen een fantastische uitlaat-
klep, maar ook een middel om haar missie uit te dragen. “Ik 
word echt gelukkig van blije mensen en blije kinderen. Alle 
kinderen krijgen een cadeautje als ze iets gekocht hebben, 
maar voor mij zijn die blije gezichten ook iedere dag weer 
cadeautjes. Voor mij is Lin een geweldige inspiratiebron voor 
andere mensen in het algemeen en ondernemers in het  
bijzonder. Dat was voor mij weer een cadeautje. Als iedereen 
vanuit deze passie, dit optimisme, maar vooral door zichzelf 
te blijven in het leven staat dan wordt de wereld echt iedere 
dag een beetje mooier. 

tekst: Peter Nouwen / foto: Vincent Knoops
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INBOUW
VAATWASSER
• volledig geïntegreerd
• energieklasse A++ 
• 6 programma’s
• zeer stil, slechts 44 dB 
• waterverbruik slechts 6,5 liter
• resttijdindicatie en startuitstel 
• aquastop
• SMV 86M50

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

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

top
6M50

799,-
   euro      

849,-  

Wij hebben alles op het gebied van wassen & 
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een 
persoonlijk en deskundig advies geven bij de 
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij 
hebben een zeer groot assortiment van 
alle bekende merken. Dit alles tegen 
scherpe prijzen én direct uit voorraad 
leverbaar. Daarnaast hebben wij een 
eigen servicedienst.

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

SPAAR
ZEGEL 1

Bij elke € 10,-* aan boodschappen ontvang je 1 gratis spaarzegel vanaf woensdag 15 juni t/m 
dinsdag 23 augustus 2016. Actie is alleen geldig bij de winkel(s) die vermeld staan in deze 
advertentie. Tegen inlevering van een volle spaarkaart (met 40 spaarzegels) ontvang je een 
boodschappenpakket t.w.v. ruim € 40,-. Je kunt je boodschappenpakket in de winkel ophalen 
vanaf woensdag 15 juni t/m dinsdag 23 augustus 2016.

Kijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels
* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 
jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en 
emballage.  Jumbo Jumbo Brandevoort, Helmond, Huiskensstraat 2
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Inspirerende start
Door middel van een Kerstman, berichten op facebook en 
andere media werd geprobeerd om de nieuwsgierigheid 
te wekken voor deze avond. Uiteindelijk zijn er dus ruim 
50 mensen op afgekomen. De bijeenkomst start met een 
motiverende speech van spreker Bart Flos. Hij vertelt dat 
er 7 vrijwilligers een PR-commissie hebben opgericht om 
mensen in Brandevoort te bewegen meer te doen voor de 
wijk en met hun wijkgenoten. Inmiddels telt Brandevoort 
ongeveer 3.500 huizen en circa 10.500 inwoners. Er is ei-
genlijk maar 1 spraakmakend evenement en dat is Dickens 
Night. Dat is toch zonde!
Hij gaat verder met een verhaal dat er op een feestje al-
tijd 3 soorten mensen zijn: apostelen, onverschilligen en 
terroristen. De kunst is om de apostelen, de zogenaamde 
kartrekkers, de onverschilligen te laten meenemen om iets 
te ondernemen. Exact dat is ook de bedoeling van deze 
bijeenkomst. We bevinden ons onder de apostelen.

Groepen stimuleren elkaar
Deel 2 van de avond bestaat uit het creëren van een band, 
samen reuring maken en doorpakken. Bart noemt het 
Denktanken met Breinkracht. Er worden 8 groepen ge-

maakt van 6 personen en iedere groep krijgt 15 minuten 
om minimaal 3 ideeën op te schrijven waarmee de gemid-
delde Brandevoorter van de bank gehaald gaat worden. 
De groepen worden willekeurig samengesteld, waardoor 
onbekenden bij elkaar in de groep belanden. Er worden 
contacten gelegd en er ontstaat her en der wat onwen-
nige hilariteit. Al gauw echter gaat iedereen aan de slag 
en wordt er driftig geschreven en gepraat. Na het kwartier 
brainstormen wordt van elke groep 1 spreker naar voren 
gehaald die de ideeën mag presenteren aan alle aanwe-
zigen. De bijdragen variëren van 5 tot wel 16 ideeën per 
groep.

Een greep uit de Denktank:
- ZZP Netwerk Café
- Openlucht Bioscoop
- Meer en gerichtere horeca
- Zeepkistenrace
- App/ Citybook: Facebook voor Brandevoort
- Brandevoort Culinair
- Oldtimer Bijeenkomst
- Fakkeltocht
- Frans Plantsoen: BBQ, Jeu de Boules
- IJsbaan
- Puzzeltocht

Veel ideeën, weinig kosten
Wat Bart na de presentatie van de ideeën terecht consta-
teert, is dat de 75 ideeën die in 3 kwartier zijn geopperd 
vrijwel allemaal weinig tot niets kosten. Tenminste aan 
geld. Het gaat vooral om tijd en inspanning van mensen.  
De enthousiaste presentator stelt een gewetensvraag 
aan alle aanwezigen: “Waarom zou je het NIET doen?” Het 
blijft toch even stil. Bart legt uit dat er na een week of 3/4 
duidelijkheid ontstaat of de ideeën wel of niet ten uitvoer 
gebracht gaan worden. Daar ligt het kantelpunt. Iedereen 
die iets zou willen betekenen in de uitdaging om meer 
Brandevoorters op de been te krijgen, mag zijn gegevens 
achterlaten. Na afloop is er nog een hapje en een drankje 
in Brandpunt en wordt er nagepraat met elkaar. De tijd zal 
leren of het blijft bij goede ideeën of dat ze ook daadwer-
kelijk uitgevoerd gaan worden. Eén ding is duidelijk; op de 
avond van 24 mei 2016 was er flink wat reuring in de wijk!

Meer reuring in de wijk 

ideeën te over!
tekst: Peter Nouwen / foto: Vincent Knoops

Op 24 mei waren bijna 60 mensen uit onze wijk getuige, maar vooral ook  
onderdeel, van de bijeenkomst Reuring in de Wijk. Onder bezielende begeleiding  
van wijkgenoot, auteur en trainer/coach Bart Flos werden ideeën verzameld  
om onze wijk nog meer in beweging te krijgen.
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Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

3 of 4 gangen keuze Pezzaz menu

***
Seizoenenmenu

***
Verrassingsmenu

Geniet van 
heerlijke gerechten bij Pezzaz!

Puur en eerlijk eten 
in een sfeervolle ambiance!

Echtscheiding

Alimentatiezaken

Ontslagzaken

Incassozaken

Letselschadezaken

Bestuursrecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mr. R.P.V.W. Willems

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Verstand van Brandevoort
Gevoel voor mensen

 
   T 0492-55 99 88  

   E info@andre-relou.nl  I www.andre-relou.nl

SALE

WWW.BOUTIQUE4MORE.NL De Plaetse 165 - Brandevoort
 

WWW.BOUTIQUE4MORE.NLWWW.BOUTIQUE4MORE.NLWWW.BOUTIQUE4MORE.NLWWW.BOUTIQUE4MORE.NLWWW.BOUTIQUE4MORE.NLWWW.BOUTIQUE4MORE.NLWWW.BOUTIQUE4MORE.NLWWW.BOUTIQUE4MORE.NLWWW.BOUTIQUE4MORE.NLWWW.BOUTIQUE4MORE.NLWWW.BOUTIQUE4MORE.NLWWW.BOUTIQUE4MORE.NLWWW.BOUTIQUE4MORE.NL
Boutique 4MORE
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Eind 2017 is de groene ring om de Veste, ook wel het stad-
se hart van Brandevoort genoemd, helemaal af. De groene 
ring -de ecozone- is dan een aaneengesloten groene open 
plek met waterpartijen waar je kunt wandelen, skaten of 
gewoon lekker kan zitten en genieten van de omgeving. En 
uiteraard, kinderen kunnen er avontuurlijk spelen. Het in-
richtingsplan voor de tweede fase is op dit moment - voor 
wat de basisstructuur betreft- klaar.
De Ecozone -de naam zegt het al voor een deel- is on-
derdeel van de zogeheten ecologische verbindingszone 
tussen het Eindhovens Kanaal en de natuurgebieden ten 
noorden van Brandevoort, zoals het Coovels Bos. Verbin-
dingszones zorgen voor aaneengesloten natuurgebieden 
die nodig zijn voor een gezond en bloeiend natuur- en die-
renbestand in Nederland. 
Aantal vragen en antwoorden over inrichtingsplan  
Het inrichtingsplan is besproken met de werkgroep ‘Groen 
& Spelen’ van de wijkraad Brandevoort en toegelicht tij-
dens een inloopavond. Het Waterschap en TenneT hebben 
eveneens hun voorwaarden en beheersregels meegege-
ven voor het plan, aangezien de ecozone ook een belang-
rijke functie heeft op gebied van waterhuishouding en om-
dat er hoogspanningsmasten in het gebied staan.  
Aangegeven is dat de half verharde paden in de ecozone, 
op het bastion en langs de Broederwal vuil en slecht be-
gaanbaar zijn. Alle nieuwe paden rondom de Veste worden 
in asfalt uitgevoerd, waardoor modder en gladheid voorko-
men wordt. De gemeente zal in de toekomst bekijken hoe 
met de al bestaande paden om te gaan. 

In het nieuwe plan ontbreken trapleuningen bij de trap-
pen. Daar waar mogelijk en met geringe inzet van midden 
zullen deze alsnog geplaatst worden. Opvallend is ook het 
ontbreken van waterpartijen. Vanwege nieuwe regelgeving 
is het niet toegestaan om tot in het grondwater te graven.  

Er komt geen directe toegang vanuit de Biezenpoort naar 
de ecozone. Echter, op redelijk korte afstand zijn er vol-

doende mogelijkheden om de ecozone te betreden. Enkele 
spontaan ontstane routes komen niet terug in het nieuwe 
ontwerp. Daarvoor in de plaatst komen beter beloopbare 
routes met asfalt. De ‘populaire’ route tussen Brand en de 
Veste wordt iets opgeschoten en krijgt een definitieve be-
stemming.

De precieze invulling van speelvoorzieningen ofwel het 
‘natuurspelen’ en ‘natuurlijke spelaanleiding’ zal te zijner 
tijd plaatsvinden in overleg met de wijkraad en bewoners. 
De belangrijkste uitgangspunten van de inrichting van de 
Ecozone zijn: mooi, open en ruig groen, natuurbeleving, 
goede waterhuishouding én ruimte voor sport, spel en re-
creatie. Gebleken is dat er in het bestaande deel niet of 
nauwelijks gebruikgemaakt wordt van het trimparcours. 
Besloten is om soortgelijke toestellen niet door te zetten 
in het nieuwe deel. De plaatsing van kunst in de ecozone is 
geen onderdeel van het nieuwe plan.
Ook het onderhoud kwam aan bod. Zo wordt onderzocht 
of het onderhoud van de waterpartijen en drassige oevers 
door een maaiboot kan worden gedaan. Deze oplossing 
richt wellicht minder schade aan tijdens werkzaamheden. 
Verder worden alle paden voorzien van met puin verste-
vigde bermstroken waardoor zware onderhoudsvoertui-
gen minder schade zullen aanrichten.

Planning en informatie
De werkzaamheden starten begin juli 2016 en duren tot 
eind 2017. De planning is afhankelijk van de weersomstan-
digheden en de voorwaarden voor natuurbescherming. 
Omwonenden hebben naar verwachting weinig overlast 
van het werk. 

Meer informatie:
Wil je meer weten over het ontwerp van het nieuwe deel 
van de ecozone, kijk dan op www.helmond.nl/ecozone. 
Voor vragen neem dan contact op via: brandevoort@ 
helmond.nl.

Ecozone Brandevoort 
eind 2017 gereed

tekst: Patricia Teuns / foto: Rianne van Lierop
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Al wereldberoemd in Brandevoort
Veel Brandevoorters kennen Patrick al langer. Hij is al 14 
jaar wijkgenoot en woont in het blok dat als derde ge-
bouwd werd. Bekender werd hij als danser, taartenbakker 
en vrijwilliger van de Kinder Vakantie Week. “Samen met 
Bert heb ik 8 jaar lang deze week mogen openen en sluiten 
met als hoogtepunt een week waarin ongeveer 1.100 kin-
deren deelnamen, keileuk!” Daarnaast is Patrick semipro-
fessioneel Hiphop-danser geweest en heeft hij jarenlang 
onder andere Zumba-danslessen gegeven. Verder kennen 
veel mensen hem van het taarten bakken.

Passie voor koken 
Op de vraag waar zijn passie voor koken vandaan komt, 
antwoordt Patrick: “Dat komt echt uit de familie. Ik vraag 
me bij het bereiden van een maaltijd nog steeds regelma-
tig af, hoe zou mama dat  doen? Ik kook heel graag voor 
en met mijn familie. Mijn moeder komt uit een gezin van 14 
kinderen en familie bijeenkomsten zijn bij ons dan ook hele 
happenings. Soms zijn er wel 100 man! De toekomst gaat 
ook bepaald worden door de combinatie van familie en ko-
ken” vertelt hij trots. Hij heeft zijn baan als Eventmanager 
inmiddels opgezegd en de dag voorafgaand aan het inter-
view is Patrick naar de Kamer van Koophandel geweest om 
zich in te schrijven. Onder de naam Spado-Food gaat hij 
onder andere kookworkshops geven, private dinings orga-
niseren en live koken op feesten en evenementen. Een deel 
van de doelgroep bestaat ook uit families en gezinnen. Zijn 
grote droom is een eigen lunchroom, maar dan helemaal 
van nu: “Ik kan en wil er nog niet teveel over zeggen, maar 
het wordt wel echt anders dan anders! Waar de naam Spa-
do-Food vandaan komt? Ik heb een Spaanse vader en een 
Indonesische moeder. In onze familie werden mijn broer 
en ik gekscherend de Spado’s genoemd. Deze combinatie 
komt overigens ook vaak terug in mijn gerechten”. 

Master Chef was vooral genieten
Patrick is er terecht heel trots op dat hij 48 van de 50 af-
leveringen mee heeft mogen doen aan MasterChef Hol-
land. “Tot aan de finaleweek, hoe gaaf is dat!”, zijn smile 
gaat weer van oor tot oor. Patrick werd uiteindelijk 4e. “Ik 
heb van elke dag genoten. Plezier beleven aan koken was 
ook belangrijker dan het wedstrijdelement. Dat is ook mijn 
grootste tip aan iedereen die kookt: Geniet en kook vanuit  

je hart!” Dat hij uiteindelijke net geen podiumplaats had 
was jammer, maar niet meer dan dat. “ik heb er een vrien-
din voor het leven aan overgehouden, en de groep was 
leuk, er was geen haat en nijd, maar vooral veel vriend-
schap en sportiviteit. Verder heb ik er heel veel geleerd  
uiteraard, maar vooral gewonnen aan snelheid in de  
keuken en daarmee nog meer zelfvertrouwen gekregen. 
Dat heeft ook het laatste duwtje in de rug gegeven naar 
zelfstandig ondernemerschap”.

Familie blijft allerbelangrijkst
Patrick is heel trots op zijn familie en zeker op zijn gezin:  
“Ik heb van mijn vrouw en kinderen zo waanzinnig veel sup-
port gehad. Ze hebben me toch echt 4 maanden lang moe-
ten missen. Verder is er binnen onze familie veel gebeurd, 
mijn vader is anderhalf jaar geleden overleden en ook een 
heel dierbare nicht is helaas veel te vroeg van ons heen-
gegaan. Toen mijn neef, Gary, vorig jaar MasterChef 2015 
won, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en mezelf 
ook opgegeven. Zeker nadat mijn vrouw mij motiveerde 
ervoor te gaan”. Een keer koken met Jonnie Boer van  
sterrenrestaurant De Librije in zijn keuken zou je als hoog-
tepunt kunnen zien voor een deelnemer van MasterChef. 
Voor Patrick werd het echter het gerecht met de octopus: 
“Het was een heel bijzondere dag. We kregen een quiz, 
waarbij je bij een goed antwoord een ingrediënt mocht  
kiezen. Ik wilde per se de octopus, want daarmee kon ik het 
lievelingsgerecht van mijn vader maken. Ik ben helemaal 
geen kei in vragenspelletjes, maar had uiteindelijk een 
vraag goed en koos de inktvis. Ik was helemaal blij, zeker 
toen bleek dat we de maaltijd mochten gaan bereiden voor 
onze familie, die later in de studio bleek te zijn! Dat was 
toch wel het gaafste gerecht om te maken!”.

Geweldig compliment
Patrick ontpopte zich tot één van de publiekslievelin-
gen. Samen met maatje Monique werd hij toch een 
beetje het gezicht van MasterChef Holland. Bescheiden 
als hij is, vertelt Patrick hierover: “Ik werd er een beetje  
verlegen van, het is bijna absurd, maar het was een  
geweldig compliment, want ik was en bleef gewoon mezelf.  
Authenticiteit is dan ook een groot goed, zowel als  
persoon, maar ook in je passie voor koken!”

Wijkgenoot Patrick Cuevas 
genoot bij MasterChef

tekst: Peter Nouwen

Iedereen die het afgelopen seizoen een keer gekeken heeft naar MasterChef Hol-
land kent hem ongetwijfeld; de aimabele en goedlachse Patrick Cuevas. Samen met  
Monique werd hij het gezicht van het programma en ook nu nog doen ze veel samen. 
“Nederland is nog niet af van Monique en Patrick”, lacht hij.
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Ruud Hesen - RMT

06-53301994

0492-549055   |   helmond@woonplezier.nl   |   www.woonplezier.nl

Uw wijkspecialist:



Wij hebben onlangs zeer veel woningen in Brandevoort 

binnen een korte tijd verkocht!! 

Momenteel hebben wij zelfs meer potentiele kopers dan geschikte 
woningen voor deze mensen. Overweegt u om uw woning te 
verkopen? Wilt u een makelaar met een persoonlijke aanpak, die de 
markt kent? Die ook buiten de reguliere werktijden beschikbaar en 
bereikbaar is? Die in de wijk woont, werkt en zijn netwerk heeft? 
Neem dan contact met mij op en ik kom vrijblijvend bij u langs om de 
verkoopmogelijkheden met u te bespreken.

Frankenvoort 32, Helmond
€ 399.000,- k.k.

VERKOCHT!

Groot Schuilen 13, Helmond
€ 399.000,- k.k.

VERKOCHT!

Iekendonksevoort 43, Helmond
€ 369.000,- k.k.

VERKOCHT!

Stokbeemden 13, Helmond
€ 299.000,- k.k.

VERKOCHT!

Moerdonksvoort 16, Helmond
€ 289.000,- k.k.

VERKOCHT!

Smidsteeg 15, Helmond
€ 299.000,- k.k.

VERKOCHT!

begint bij Broeckx-Praasterink Makelaars
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tekst: Peti Verbroekken / foto: Sonja Sol

Het verhaal van het beeld

Negen V’s

Als ik een beeld maak weet ik vooraf  niet wat er ontstaat. 
Ik heb geen vastomlijnd idee of plan. Enkel een idee welke 
richting ik op wil. Het bewustwordingsproces komt op gang, 
er ontstaat een dialoog tussen mij en het beeld.
Ik had het idee om dit beeld in samenwerking te maken met 
de bezoekers van Het Plein. Gedurende tien weken werd 
elke bezoeker gevraagd om 2 handafdrukken in klei te ma-
ken. De vormpjes gebruik ik als bouwsteentjes om het beeld 
te creëren.
Vormpje voor vormpje wordt het een harmonieus geheel. 
Een vorm van linkerhanden en een van rechterhanden, die 
samen een geheel vormen.
Na die tien weken heb ik het heel voorzichtig naar huis ver-
voert en daar in mijn atelier rustig laten drogen en vervol-
gens biscuit gebakken. Wat was ik blij dat dit deel van het 
proces goed verlopen was.
Dan komt de volgende fase, het glazuren. Weken ben ik daar 
in gedachten mee bezig en let op alles om me heen, in de 
natuur op televisie. Kleurcombinatie, baktemperatuur, gla-
zuren en werkvolgorde bepalen. Tijdens het creëren van het 
beeld kreeg ik 3 V’s door, daarna nog 3 en daarna nog eens 
3. Daarom krijgt het beeld van mij de naam de Negen V’s, 
die staan voor:
• Vrede
• Vrijheid
• Verbondenheid
• Verantwoordelijkheid
• Vertrouwen
• Vriendschap

• Verenigen
• Verdraagzaamheid
• Vereeuwigen.

Met dit beeld heb ik symbolisch alle bezoekers van het Plein 
met elkaar verbonden en vereeuwigd, zonder dat ik weet 
wie ik met elkaar verbonden heb. 
De kleuren symboliseren de dualiteit van de aarde in har-
monie met elkaar. Ook de kleurkeuze is een proces. Het 
deed me denken aan een rotswand en een vulkaan. Voor 
het rechterhanddeel wit, grijs en groentinten. Voor het lin-
kerhanddeel zwart, rood, oranje en geel voor de binnenkant.
Deze kleuren symboliseren de explosie van emoties waar 
we als mensen in ons leven doorheen gaan tegenover de 
rust en het evenwicht van het grijs, wit en groen. De tegen-
stelling tussen goed en kwaad.

Na het glazuren volgt het tweede bakproces op een nog ho-
gere temperatuur. Er kan dan nog van alles misgaan. Na het 
afkoelen van de oven open ik een stukje en probeer te kijken 
hoe het eruit ziet. Is het nog heel, niet vervormd, ziet het 
eruit zoals ik het heb bedacht? Gelukkig het was heel, geen 
vervormingen, gedeeltelijk de juiste kleuren, ik ervaar eufo-
rie én teleurstelling. Als ik het beter bekijk verandert de te-
leurstelling in blijdschap, het is prachtig zoals het eruit ziet, 
ook al is het iets anders dan ik bedacht had. Ik ben tevreden 
en kan hier uren vol verwondering naar kijken.
Wil je het beeld zien? Het staat bij Het Plein, Laan door de 
Veste 116.
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Lever je kunstwerkje 
voor 17 september in op 

Jordenshoeve 7, 
De Plaetse 173 of 

Landvoort 13, 
onder vermelding van je 
naam, adres en leeftijd.

Tip voor het inkleuren:
Download de kleur-

plaat en print hem uit. 
Het papier is namelijk 

te glad om fijn te kun-
nen kleuren. Plak liever 

geen stickers, glitters 
en ander leuks (diks) 

op de kleurplaat.

Inzendingen worden 
niet geretourneerd.

De prijzen worden 
aangeboden door een 

speelgoedzaak in de 
omgeving en naar je 

huisadres opgestuurd.

Kinderpagina
Naam:
adres:   postcode:
leeftijd: jaar jongen/meisje

Dit zijn de uitslagen van de 
kleurwedstrijd waar jullie 
weer enorm je best op heb-
ben gedaan. De 3 winnaars 
van de prijzen in willekeu-
rige volgorde zijn:
 
Sophie Herwarts 8 jaar
Luuk Janssen 6 jaar
Isabelle Smallenburg 11 jaar



Belangrijke informatie
ALARMNUMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71
GG&GD 58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar &  0900 - 88 44
Patrick de Vogel e-mail rob.jansen.op.de.haar@politie.nl of 
patrick.de.vogel@.politie.nl 
stadswacht 84 59 70
 
GEMEENTE 14 04 92

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas 0800 - 90 09

water 59 48 94
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 59 55 55

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

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

Activiteitenkalender
U vindt de activiteitenkalender voortaan terug op onze website www.brandevoortercourant.nl/wijkkalender.

4 september uiterste inleverdatum kopij nummer 7. 25 september distributie nummer 7.
2 oktober uiterste inleverdatum kopij nummer 8. 23 oktober distributie nummer 8.

Brandjes
Wij, dames van Hockey Club Helmond, zijn op zoek 
naar versterking van ons team. Wij spelen elke donder-
dagmiddag om 14.00 uur een competitie wedstrijd bij 
Hockey Club Helmond of buiten de stad. Onze compe-
titie bestaat uit ongeveer 12 teams. Hockey skills zijn be-

langrijk maar gezelligheid staat ook hoog in het vaan-
del. Kan je hockeyen, ben je enthousiast en 30+ neem 
dan zo spoedig mogelijk contact met één van ons op.  
Véronique Komen, 06 - 221 106 00 of Birgitte de Vocht-
Raijmakers, 06 - 126 071 44.

Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond  |  Tel  0492-667379
Raiffeisenstraat 11  |  5611 CH  Eindhoven  |  Tel 040-2668580

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening 
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

...omdat ‘t gaat om mensen.

Leverancier alle ziektekosten verzekeraars

BRILLENGLAZEN BASIC PER PAAR
 
ENKELVOUDIG KUNSTSTOF € 70,-
MULTIFOCAAL KUNSTSTOF € 225,-
 

Index15 incl. Hard en Ontspiegeling



zondag 17 juli 2016 
11.00 - 17.00 uur

www.brandevoorterdag.nl

BRANDE
VOORTER

DAG

De Brandevoorterdag komt er weer aan! Dit jaar op zondag 17 juli 2016 

van 11:00 tot 17:00 uur! De Brandevoorterdag is een 2 jaarlijks evenement 

in “De Veste”, het centrum van de wijk Brandevoort. Naast een braderie 

met veel leuke marktkramen is de Veste ook gevuld met dans demon-

straties onder de markthal, een jeugdplein met verschillende uitdagende 

activiteiten, presentaties van verenigingen, heerlijke hapjes en drankjes 

en natuurlijk veel gezelligheid!!

Lijkt het je leuk om hier ook aan deel te nemen? Huur dan een kraam! 

De kraam is 4,5 meter lang en de kosten bedragen slechts € 45,-

We zien je aanmelding graag tegemoet!

Voor vragen of aanmelding mail ons dan: pr@brandevoorterdag.nl 

Manon en Inge

Organisatie Brandevoorterdag 2016


