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Voor meer informatie over onze programma’s, nodigen 
wij je graag uit voor een gratis en vrijblijvend gesprek in 

onze studio in het centrum van Brandevoort.

Verlies in combinatie met Slinc. of Slimdiet 
in 8 weken, 8 tot 10 kilo! 

WIL JIJ SLANK 
DE KERST IN? 

Start dan nu en maak gebruik 
van onze HERFSTACTIE!

B r a n d e v o o r t

Bij een pakket 

van 16 lessen, 

2 LESSEN KADO. 

Dat is een korting 

van maar liefst 

€42, -

0492- 389 814  |  Info@inshape-brandevoort.nl  |  De Plaetse 165a, Helmond

Actie voorwaarden, deze actie loopt tot en met 14 november.

Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen! TAXICENTRALE 

BRANDEVOORT
AIRPORT TAXI HELMOND E.O.

€50 enkel (taxi) | €90 retour (taxi) | €65 enkel (bus) | €120 retour (bus)

€140 enkel (taxi) | €260 retour (taxi) | €170  enkel (bus) | €315 retour (bus)

€160 enkel (taxi) | €300 retour (taxi) | €190 enkel (bus) | €355 retour (bus)

EINDHOVEN AIRPORT

DUSSELDORF AIRPORT

SCHIPHOL AIRPORT

0492 – 781122

planning@taxicentralebrandevoort.nl

www.taxicentralebrandevoort.nl

Luchthavenvervoer | Groepsvervoer | Zakelijk vervoer
Particulier schoolvervoer | Ziekenvervoer

ONZE DIENSTEN

www.taxicentralebrandevoort.nl
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Beste lezer,
Voor u ligt het achtste nummer van het Ons 
Brandevoort Magazine van 2021. Op de 
voorpagina ziet u het bekende beeld als u 
vanaf Mierlo-Hout Brandevoort binnen komt 
rijden. 

Natuurlijk vindt u in deze nieuwe editie weer 
volop nieuws uit en over Brandevoort. Het is 
herfst en dat betekent kortere dagen, lagere 
temperaturen en verkleurde bladeren. Maar 
het is ook het seizoen van Halloween! In 
Brandevoort wordt ook een dergelijk griezelig 
feest gevierd… Daarover verderop in dit 
magazine meer. U ziet de negende editie van 
Ons Brandevoort Magazine weer verschijnen in 
november.

In deze editie
Wendy ging langs bij Dave Joosten en praatte 
met hem over zijn samenwerking met Peter 
Gillis en Ron Schmidt. Harry sprak met Frank 
Dirks over trainerschap bij het jeugdvoetbal en 
leerde dat ervaring niet per se noodzakelijk is. 
Ten slotte legde Anke Kegel aan Kristie uit wat 
het belang is van een goede begeleiding bij 
rouw en verlies voor jonge kinderen.
Om het leuk te houden voor u als lezer, kunt u 
ook nog iets winnen! In dit magazine staat een 
puzzel. Als u het juiste antwoord weet, kunt u 
deze mailen naar redactie@onsbrandevoort.
com en een waardecheque winnen van cafetaria 
Brandevoort ter waarde van 20 euro! 

U kunt ook elke maand iemand opgeven voor 
een bloemetje. Kent u iemand die dit verdient? 
Mail naar redactie@onsbrandevoort.com en 
vertel ons waarom diegene in het zonnetje gezet 
zou moeten worden.

Wij wensen u veel 
leesplezier!

Dave Joosten maakt oorwurm 
over Peter Gillis

Motortoertocht Brandevoort 
2021 geslaagd!

Brandoween 2021

Hulpboekje voor beginnende
trainers van Brandevoortse makelij

4

6

11

12

‘Massa is Kassa’ is nu al een aantal seizoenen 
een succesvol tv-programma en Peter Gillis, de 
eigenaar van de Oostappen-vakantieparken en 
waar de serie om draait, was een goed onder-
werp om te bezingen, volgens de kameraad van 
de dochter van Dave Joosten.

Op zondag 13 september is voor de 2e keer 
een motortoertocht voor de wijk Brandevoort 
georganiseerd.

Wij komen dit jaar terug met een aangepaste 
versie van Brandoween. Op 31 oktober willen 
we in de avond, samen met jullie, Brandevoort 
omtoveren tot een ware spookstad.

‘Maar ik heb zelf nooit gevoetbald.’ Het is een 
kreet die vaak langs de lijn te horen valt. Ouders 
van jonge voetballers worden gevraagd om 
jeugdtrainer te worden, maar verkopen ‘nee’ 
omdat ze zelf nooit  tegen een bal trapten.
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Lied naar gelijknamige 
serie ‘Massa is Kassa’ 

‘Massa is Kassa’ is nu al een aantal seizoenen een succesvol 
tv-programma en Peter Gillis, de eigenaar van de Oostappen-
vakantieparken en waar de serie om draait, was een goed 
onderwerp om te bezingen, volgens de kameraad van de 
dochter van Dave Joosten.

Door: Wendy Lodewijk

Dave vertelt: “Ik wilde eigenlijk een be-
paald nummer van Rob de Nijs opne-
men, maar die bleek net al opgenomen te 
zijn door iemand anders. Vervolgens ging 
ik op zoek naar iets anders en kwam dus 
het idee van een liedje over Peter Gillis 
naar voren. Ik legde het, samen met mijn 
management, voor aan producer Frank 
Verkooyen en die sloeg zichzelf figuurlijk 
voor de kop. Die wou dat hij zelf op het 
idee gekomen was”, lacht Dave. 

Via een kennis uit Nuenen kwam naar vo-
ren dat Peter Gillis zelf ook op zoek was 
naar iemand die een liedje over hem wilde 
maken, omdat er een boek over hem zou 
verschijnen. Deze kans moest gegrepen 
worden. Allereerst rees de vraag: Hoe kom 
je aan het telefoonnummer van Peter Gil-
lis? Dat van Mark was zo gevonden, maar 
om nou aan hem te gaan vragen naar 

het nummer van Peter, vormde toch een 
drempel. Via via via werd het nummer 
gevonden en ging Erica (de manager van 
Dave) dan toch het telefoontje wagen. 
“Na twee dagen moed verzamelen”, ligt 
Dave toe. De reactie van Peter was po-
sitief: “Das mooi meiske, laat maar wat 
weten”, klonk het aan de andere kant. 
Vanaf dat moment ging Dave direct aan 
de slag en stuurde de nodige demo’s naar 
Peter. Die reageerde steeds koeltjes met 
een nietszeggende ‘ja’, waarbij Dave het 
gevoel kreeg dat hij niet goed wist wat hij 
ermee aan moest. Niet veel later besloot 
hij maar het nummer in zijn geheel af te 
ronden en naar Peter te sturen. 
“Ik wilde voorkomen dat mijn idee en tek-
sten door een andere artiest weggekaapt 
zouden worden, dus ik zette er vaart ach-
ter en het nummer werd ook direct bij 
de notaris geregistreerd. Een paar dagen 
nadat het lied naar Peter was gestuurd, 
zaten we al op Prinsenmeer om erover te 

praten. Hij was enthousiast en het was erg 
gezellig. Daarna ging alles ineens in snel-
treinvaart.”

Foxwild
Peter is ‘foxwild’ van het lied en wil er de 
nodige publiciteit aan geven. “Hij had 
diverse wensen. Zo moest het lied een 
plekje krijgen in de serie, moest het ge-
promoot worden op RadioNL, ik moest 
komen optreden op de 538-fandagen 
en zelfs ook op de vakantieparken.” De 
agenda van Dave stroomde vol. Niet al-
leen voor alles wat met ‘Massa is Kassa’ 
te maken heeft, maar ook voor allerhande 
andere klussen. “Sowieso heb ik natuurlijk 
met werk en daarnaast Gustaf & Otto (het 
feestduo dat Dave samen met Silvio van 
de Ven vormt) al genoeg te doen. Maar ik 
ben bijvoorbeeld ook gevraagd om aller-
lei jingles in te zingen. Dat vind ik net zo 
goed erg leuk om te doen. En mijn Face-
book is inmiddels ontploft, zoveel vriend-
schapsverzoeken, niet normaal.”

Videoclip
Er moest er natuurlijk een leuke videoclip 
opgenomen worden, en zo geschiedde. 
Op YouTube had het nummer binnen 
twee weken al meer dan 30.000 views. 

Dave Joosten 
maakt oorwurm 
over Peter Gillis 

Dave Joosten | F Gerard van Roekel

Dave Joosten | F Gerard van Roekel
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Bizar. Niemand minder dan cameraman 
Ron Schmidt (bekend van ‘Ik geloof in 
mij’, een ander programma van SBS6) 
werd hiervoor gestrikt. “Saïd was er niet 
bij. Voor de rust misschien maar beter, 
haha. Peter had het idee om de clip te 
filmen op Prinsenmeer, omdat dat het 
eerste park is dat hij ooit kocht. Ikzelf had 
het idee om een scène op te nemen in 
zijn Rolls Royce en Ron had het idee om 
wat te filmen in een chalet. In de clip zijn 
uiteindelijk alle ideeën opgenomen”, ver-
volgt Dave enthousiast.

Toekomstplannen
De populariteit van Dave en zijn ‘Massa 
is Kassa’-lied is nog onverminderd hoog, 
maar Dave kijkt al vooruit. “Ik heb een 
platencontract aangeboden gekregen van 
Frank Verkooyen. Ik zit daarmee bij het-

zelfde label als andere Nederlandstalige 
artiesten zoals Peter Beense en Colinda. 
Het is dus een ander label als waar we 
met Gustaf & Otto zitten, maar het is ook 
een ander genre muziek. We zijn al aan 

het nadenken over het volgende nummer 
dat we gaan uitbrengen (een tijdloos, gy-
psy-achtig nummer) en daarnaast speel ik 
met het idee voor een heel album. Ik heb 
al de nodige boekingen staan voor op-
tredens op diverse muziekfestijnen, daar 
sta ik dan tussen allerlei grote namen en 
dat vind ik toch wel erg gaaf”, vertelt Dave 
met een grote lach op zijn gezicht.

Dave is al zanger vanaf halverwege de 
jaren 90 en heeft dus al een behoorlij-
ke weg afgelegd. Hij is ook een bekende 
Brandevoorter: hij woont al 18 jaar met 
veel plezier in deze wijk en heeft ook al 
de nodige inspanningen verricht voor het 
verenigingsleven in de wijk, zoals voor car-
naval, de Kindervakantieweek, de intocht 
van Sinterklaas en de Zomeravonden. We 
gaan nog veel meer van hem horen.

De single van Massa is Kassa 
| F Kirsten Bloemers

18e editie Dickensnight Brandevoort gaat door!
Met enige spanning, de nodige zorgen en 
veel uitzoekwerk hebben we uiteindelijk 
de knoop door kunnen hakken en kunnen 
besluiten dat we dit jaar op 12 december 
weer een Dickensnight-Brandevoort-eve-
nement kunnen gaan organiseren. Er heb-
ben zich voldoende personen aangemeld 
voor de vulling van onze markt en het 
verzorgen van de nodige entertainment 
gedurende ons evenement. Wij zijn hier 
uiteraard heel blij van geworden, maar 
dit roept ook weer de nodige uitdagingen 
op. Aangezien het best wel even heeft ge-
duurd en veel betrokkenen ook ‘last’ heb-
ben gehad (of nog steeds hebben) van de 
coronapandemie, hebben we nu minder 
tijd om ons evenement op poten te zet-
ten. Maar… we gaan ervoor!

Alle commissies zijn volop bezig om het 
Dickensnight-evenement gestalte te ge-
ven. Dat houdt onder andere in dat er 
afspraken gemaakt moeten worden met 
deelnemers, de verhouding tussen ech-
te Dickensnight-kramen en commerciële 
kramen bewaakt moet worden, de juiste 
plaatsen toewijzen zodat een evenwich-
tige verdeling ontstaat op de markt, etc. 
Ook moeten er vrijwilligers geregeld wor-
den voor diverse activiteiten op diverse 
tijdstippen op 12 december. Niet alleen 
‘gewone’ vrijwilligers, maar ook bijvoor-
beeld verkeersregelaars, EHBO en verge-
lijkbare ‘semi-vrijwilligers’ zijn van belang 

voor ons evenement. Laten we ook de ho-
reca en het entertainment niet vergeten, 
want die bepalen natuurlijk voor een groot 
deel de sfeer van het Dickensnight-eve-
nement. Zo ziet u maar dat er veel moet 
gebeuren en dat we de komende weken 
erg druk zijn om alles geregeld te krij-
gen.  Wij als organisatie hebben er goede 
hoop in dat we dit jaar weer een gewel-
dige editie voor elkaar kunnen krijgen. 
Wij hopen dat u als bezoeker er als van-
ouds weer van kan genieten en nodigen 
u van harte uit op ons evenement op 12 
december. Het Dickensnight evenement 
vindt plaats op 12 december 2021 van 

14:00 tot 20:00 uur in het centrum van 
Brandevoort Helmond. Mocht u ons wil-
len helpen als vrijwilliger, meld u dan via 
onze website www.dickensnight.nl of op 
het mailadres vrijwilligers@dickensnight.
nl. Als u ons evenement een warm hart 
toedraagt, dan zouden we het ook fijn 
vinden als u op ons stemt voor de Rabo 
ClubSupport: www.rabo-clubsupport.nl/
helmond-peel-noord/deelnemers/de-
tails/195272-dickensnight-brandevoort.

Tot ziens, tot Dickensnight!
Het bestuur van Stichting 
Dickensnight Brandevoort.
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Motortoertocht 
Brandevoort 2021 

geslaagd!

Op zondag 13 september is voor de 2e 
keer een motortoertocht voor de wijk 
Brandevoort georganiseerd. Om 9.30 
uur hebben 27 motorrijders zich met 
hun motoren verzameld bij de Markthal 
in de Veste om deel te nemen aan 
de door vrijwilligers georganiseerde 
motortoertocht. De helft van de 
deelnemers van 2020 waren er en dus ook 
nieuwe gezichten. Mooi om te zien dat 
deze gezamenlijke passie, motorrijden, 
direct verbindt. Het weer was schitterend, 
niet te warm, niet te koud en vooral droog.

6

F | Organisatie Motortoertocht
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Erik verdeelde de mensen in 2 groepen 
die op enige afstand van elkaar vertrok-
ken. De tocht ging door de Peel (Griendts-
veen), Maasduinen, Groesbeek, Grave, St. 
Anthonis en zo terug naar Brandevoort. 
Na een avontuurlijke tocht door de Peel 
was de eerste stop in Meterik op een ge-
zellig terras. Hier werd al veel gelachen, 
werden motorervaringen gedeeld en de 
leukste gesprekken gevoerd. De sfeer was 
gemoedelijk en vertrouwd. Na de brug 
over de Maas kon de Maasduinen wor-
den verkend. Daarna volgde een heer-
lijke lunch bij de Old Inn. De sfeer werd 
steeds gezelliger en men had veel zin om 
verder te gaan. Zelfs kleine heuvels met 
mooie bochten zijn genomen, zoals de 
Zeven Heuvelen en Heilig Landstichting, 
om vervolgens over de authentieke brug 
met kazematten bij Grave weer de Maas 
over te steken. Een klein stukje verder was 
de laatste pauze bij de Brouwketel. Eén 
groep heeft deze gemist, maar heeft dat 

goed gemaakt door aan het einde van de 
rit gezellig op het terras van By Onsz op 
de andere groep te wachten. Nog even 
napraten en alweer plannen maken voor 

volgend jaar. Ook werden gegevens uit-
gewisseld om met anderen tussendoor 
alvast wat ritten te maken.
Motorrijden verbindt!

Mis je het zingen in een koor? Sluit je dan aan bij ons!

Popkoor Brandevoort repeteert weer live,
maar heeft niet stilgezeten!

Popkoor KoBra heeft in coronatijd via 
Zoom gerepeteerd. Bij een Zoom-repeti-
tie zingt iedereen thuis achter zijn eigen 
scherm, met en onder begeleiding van 
de dirigente. De verschillende stemmen 
zijn op band opgenomen, zodat iedereen 
thuis kan oefenen en we tijdens de repe-
titie niet alleen de eigen melodie horen, 
maar ook de samenzang. 

Dit heeft ervoor gezorgd dat we een 
prachtig nieuw repertoire hebben opge-
bouwd. We zijn nu klaar om de live repe-
tities op te pakken. We hebben een aantal 
live repetities achter de rug en wat is het 
heerlijk om weer samen te zingen!
 
Nieuwe leden welkom!
Is jouw koor gestopt vanwege corona of 
vind je zingen net als wij gewoon erg leuk? 
Kom dan eens een kijkje nemen bij KoBra. 
We hebben een leuk nieuw repertoire en 
zoeken zowel mannen als vrouwen om 

ons koor te komen versterken. Doordat alle 
nieuwe liedjes op band ingezongen zijn, 
kun je als nieuw lid op eenvoudige wijze de 
nummers instuderen. Dus… mis je het zin-
gen en wil je je bij ons aansluiten? Stuur dan 

een mailtje naar info@koorbrandevoort.nl 
of kom een keertje luisteren bij onze repeti-
tie op donderdagavond van 20:00 - 21:30 
uur in ’t Brandpunt. Meld je wel van tevoren 
even aan, dan weten we dat je komt!

KoBra tijdens Dickens Night in Brandevoort 2019 | F Jan Dijstelbloem

info@koorbrandevoort.nl 
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Het enthousiaste damesteam van SV Brandevoort
is op zoek naar nieuwe aanwinsten

Door: Ingrid Hankins

Dit plezier is er nog steeds als we na de 
training in de kantine bij elkaar komen 
voor een interview. Aan tafel de drie trai-
ners van VR1, Edwin Bekx, Roland Hen-
driks en Eric Koolen, samen met twee 
speelsters, Anne van Esch en Kyra Mer-
kelbach. Eén tafel verder de rest van het 
team. Er wordt gezellig gekletst en gela-
chen, niemand lijkt gelijk na de training 
naar huis te willen.

Dat het niet alleen maar lol is, maar dat 
er op zijn tijd ook hard gewerkt moet wor-
den, blijkt echter wel tijdens het interview. 
Het team bestaat inmiddels uit 22 dames 
in de leeftijd van 15 tot 27 jaar. De mees-
ten van deze dames zijn binnen de jeugd 
van SV Brandevoort opgeleid en doorge-
stroomd. In seizoen 2016/2017 pakte Ro-
land het initiatief op om te beginnen met 
een meidenteam. Hij kreeg al snel daarna 

hulp van Edwin en vervolgens Eric. Samen 
met Erics vrouw Brigitte gaven zij in de ja-
ren daarna vorm aan het meidenvoetbal 
binnen SVB en langzaamaan kwamen er 
steeds meer meidenteams. Dit seizoen 
wordt hun harde werken bekroond met 
het eerste dameselftal binnen de vereni-
ging.

Het is best een overstap van de jeugd 
naar de senioren, bevestigen Anne en 
Kyra: de wedstrijden die ze nu spelen zijn 
fysiek en voetbaltechnisch van een heel 
ander niveau dan in de jeugd. Toch lijkt 
dat juist één van de dingen te zijn die de 
dames zo aantrekt in dit elftal: ze zijn stuk 
voor stuk fanatiek en drijven elkaar tot het 
uiterste van hun kunnen. Deze cohesie is 
volgens trainers en speelsters ook precies 
de kracht binnen het team. Het is een erg 
divers team met veel verschillende types, 
waarbij iedereen in haar waarde wordt 
gelaten. Zien ze onderling zwaktes, dan 

wordt daarover gesproken en proberen ze 
elkaar te helpen en te groeien. Ze hebben 
dan ook een flinke ambitie: binnen 5 jaar 
willen ze als damesteam op het hoogste 
niveau spelen binnen Helmond. Spelen 
ze dit eerste jaar nog in de 6e klasse, over 
2 jaar hopen ze gepromoveerd te zijn naar 
de 5e klasse, nog eens 2 jaar later is de 
bedoeling om in de 4e klasse te kunnen 
spelen. “O ja, en op korte termijn wor-
den we het liefst ook nog kampioen”, al-
dus Kyra en Anne. Op dat gebied zijn de 
eerste stappen al gezet, de eerste twee 
wedstrijden in de competitie werden met 
glans gewonnen.

Genoeg nog om aan te werken de ko-
mende tijd dus. Het vrouwenvoetbal 
heeft gelukkig al wel flinke stappen gezet 
en wordt steeds serieuzer genomen -er 
is de laatste jaren ook een Eredvisie voor 
vrouwen-, maar tot een enorme toename 
in damesleden heeft dat nog niet geleid. 

Op een mistige donderdagavond sta ik langs de lijn bij SV Brandevoort. 
Op het hoofdveld traint de Dames 1, een unicum voor deze vereniging, die dit seizoen voor het 
eerst een dameselftal op de been wist te brengen. De dames lijken zich niets aan te trekken van 

het herfstweer; na de ‘piepjes-test’ waarmee de training is begonnen, werken ze vrolijk aan 
spelvormen, techniek en conditie. Het plezier spat er van af.

Team VR1 | F SV Brandevoort
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NOVEMBER

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

03/11 DE ANDERSONS

MUZIEK Een mooiere wereld (try-out)

05/11 ROUÉ VERVEER

CABARET Zo goed als nieuw

11/11 NIELS GEUSEBROEK

MUZIEK Dreamer - Theatertour

14/11 COMPAÑIA MARÍA “LA SERRANA”

DANS Santuario

16/11 STEPHANIE LOUWRIER

TONEEL The show must go on

21/11 DE SINTERKLAAS RUVUE

JEUGD Het kleine theater

24/11 ROSA DA SILVA

CABARET Daar moet je heen

25/11 ERWIN NYHOFF

MUZIEK Legends from heaven

26/11 TON KAS

CABARET The best of.. Ton Kas

binnenkort:

za 30 okt 21.00 u

lazuli     
THE FANTASTIC TOUR
vr 12 nov 21.00 u

toontje lager   
EROP OF ERONDER TOUR
vr 19 nov 20.30 u

fm 
EXCLUSIEVE NL SHOW
zo 21 nov 15.30 u

a balladeer
TOUR 2021
vr 26 nov 21.00 u

erwin java travel party  
FEATURING SEAN WEBSTER
za 27 nov 21.00 u

def americans    
A TRIBUTE TO JOHNNY CASH
vr 03 dec 20:45 u

kristoffer gildenlow 
SUPPORT PLATON KARATAEV
za 04 dec 20.30 u

reggae night
CAMEL’S DROP EN HEIGHTS MEDITATION

podium

THE FRENCH DISPATCH
Wes Anderson komt met nieuw kunstwerk

RIDERS OF JUSTICE  
Deense actiekomedie met Mads Mikkelsen 

ALLES OP TAFEL  
Vriendengroep gaat opmerkelijke uitdaging aan

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

brasserie

MAAK JE BEZOEK 
AAN DE CACAOFABRIEK 
NOG LEUKER!
Combineer je film- en concert 
bezoek met een lekker warm 
drankje of heerlijk borrelhapje 
in de sfeervolle brasserie. 
Kijk op onze website voor de 
actuele openingstijden en het 
menu! We zien je graag!

En dat is jammer, vinden de trainers. “Het liefste zouden wij er 
nog een flink aantal meiden en dames bij krijgen om het vrou-
wenvoetbal binnen Brandevoort nog verder te laten groeien. Op 
die manier krijgen we een stabiele opleiding in de jeugd met 
idealiter een MO13, MO15, MO17 en MO19, en hopelijk een twee-
de damesteam, zodat we elkaar bij blessures binnen de teams 
kunnen helpen, en ook de dames die iets minder mee kunnen 
een leuk team kunnen bieden.” Waarom dames zich zouden 
moeten aanmelden? Anne en Kyra: “We zijn een superleuk team 
dat fijn samen werkt, samen veel plezier heeft, maar ook een 
gezonde dosis ambitie heeft. Het is een erg diverse groep, waar-
in best nog ruimte is voor nieuwe aanwinsten.”

Mocht je na al dit enthousiasme nog twijfelen? Je bent altijd 
welkom een keertje te komen kijken tijdens een training of een 
wedstrijd, De dames trainen op dinsdag- en donderdagavond. 
De eerstvolgende thuiswedstrijd is op zondag 31 oktober. Wil je 
meer informatie, mail dan naar coordinatormeiden@svbran-
devoort.nl.

En ben je boven de 30, maar heb je zin om in een ongedwongen 
sfeer, met of zonder ervaring, een keer een balletje te komen 
trappen? Ook dan kun je bij SV Brandevoort terecht, bij de Ve-
terinnen oftewel VR30+1.
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Henry Manders 
Bestrating

06 - 20 40 44 33
www.mandersbestrating.nl

Complete tuinaanleg | tuinverliChting | waterafvoer | grondwerk 
| tuinafsCheiding | vijveraanleg | opritten en terassen

Helmond (Stiphout)

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

volg ons op:

www.obsbrandevoort.nl
De Plaetse 150
5708 ZJ Helmond

Hulshoeve 4,
5708 SL  Helmond

Eigentijds onderwijs dat 
kinderen voorbereidt 
op hun toekomst in de 
Brainportregio

administratiebrandevoort@obsh.nl0492 - 667857

Julio Saltos,
keukenvernieuwer
bij u in de buurt.

Keukenrenovatie: uw ‘oude’ 
vertrouwde keuken weer als nieuw!

Als u iets aan uw keuken wilt veranderen denk 
dan eerst eens aan keukenrenovatie. Ik vervang 
keukendeurtjes, werkbladen, kranen, laden en 

scharnieren, inbouwapparaten en afvalsystemen. 
Vraag vrijblijvend advies.....

T 06 - 30 28 17 22
juliosaltos@dekeukenvernieuwers.nl

www.dekeukenvernieuwers.nl
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Brandoween 
2021 

Helaas is het de afgelopen 2 jaar door verschillende 
omstandigheden niet gelukt om Brandoween te orga-
niseren. Maar dit jaar willen we weer samen met heel 
Brandevoort Brandoween vieren. Dit doen we door een 
‘Trick Or Treat’ door heel Brandevoort te organiseren.

Iedere inwoner van Brandevoort mag zich aanmelden 
of zij een Trick Or Treat doen:
Trick: je voert een spookachtige act op bij je huis of op 
een open plek in Brandevoort
Or: je tovert je huis aan de buitenkant om tot een 
spookhuis
Treat: je hebt wat lekkers voor de kinderen die deze 
avond voorbij komen.

Op een kaartje zullen we aangeven welke huizen er 
meedoen en hoe zij meedoen. En wij zullen zorgen voor 
posters, zodat je ook goed kunt zien wie er meedoet. 
Zo kan iedereen een eigen route samenstellen en er een 
leuke avond van maken met elkaar. Er worden dus geen 
gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Wij willen juist 
heel Brandevoort uitnodigen om mee te doen en er zo 
samen een feest van te maken.  Wil je je aanmelden 
of heb je nog vragen? Mail ons dan op brandoween@
gmail.com.

Wij komen dit jaar terug met een 
aangepaste versie van Brandoween. 

Op 31 oktober willen we in de avond, 
samen met jullie, Brandevoort 

omtoveren tot een ware spookstad.

Meer info of aanmelden: brandoween@gmail.com

11

F | Organisatie Brandoween

In de commissievergadering van september ben ik beë-
digd als burgercommissielid voor de VVD om de inwo-
ners van Helmond te vertegenwoordigen. Dit met de in-
trinsieke motivatie om mijzelf in te zetten voor Helmond 
en voor mijn eigen wijk Brandevoort onder het mom: 'Als 
je vindt dat het beter kan, dan moet je er zelf wat aan 
doen’. 

En het kan beter! Maar eerst een introductie. Tijdens mijn 
uitzending naar Afghanistan als officier bij de luchtmacht, 
is mijn interesse in de politiek aangewakkerd. Ik heb daar-
naast een lange carrière opgebouwd rondom veiligheid; 10 
jaar als officier bij de luchtmacht en de laatste 7 jaar bij 
de landelijke politie. Met 8 jaar ervaring als Provinciale Sta-
tenlid voor de provincie Noord-Brabant was ik commissie-
voorzitter en woordvoerder op economie & internationali-
sering, ruimtelijke ordening en landbouw. Die ervaring zet 
ik tegenwoordig in als voorzitter van twee onafhankelijke 
adviescommissies bij een tweetal Brabantse vliegvelden; 
om het gesprek te faciliteren tussen de luchthaven, om-
wonenden en gemeenten. Dat het beter kan binnen de 
gemeente Helmond laat ik graag aan jullie zien door mij in 
te zetten voor een betere informatievoorziening richting in-
woners. Door mij in te zetten op dierenwelzijn én natuurlijk 
veiligheid. Veiligheid vanwege de afwachtende maatrege-
len op de hoogspanningsmasten in Brandevoort. Maar ook 
de actualiteit waarbij het aantal misdrijven in Helmond nog 
fors hoger ligt dan in Nederland. Regelmatig lees ik in de 
Facebookgroepen over te hard rijden, vernielingen en jeug-
doverlast, of over een verdacht persoon die ‘s nachts auto’s 
en huizen aan het verkennen is. Natuurlijk is het een goed 
teken van alertheid dat we elkaar hierop attenderen, maar 
nog belangrijker is het dat deze meldingen hun weg vinden 
naar onze wijkagent én boa. Makkelijker melding maken 
zodat er iets aan gedaan wordt, zie ik als speerpunt. Van de 
burgemeester heb ik in mijn eerste week al de toezegging 
gekregen dat de aanpak van veiligheid geconcretiseerd 
wordt in een jaarplan waarin inzet en maatregelen staan, 
maar ook dat wij als raad voortaan de agenda krijgen van 
het periodiek veiligheidsoverleg. Dit stelt niet alleen mij, 
maar de hele raad in de gelegenheid om de signalen van 
de inwoners mee te nemen in het jaarplan, maar ook als 
input voor het periodiek veiligheidsoverleg. Zo krijgt jouw 
stem een geluid in de raad.

Ik hoop jullie binnenkort in een 
volgende editie meer te kunnen 
vertellen. Heb je nu al ideeën of 
vragen? Neem dan vooral contact 
op via: j.willems-kardol@raad.
helmond.nl. 

Joyce Willems-Kardol
VVD Helmond

Beëdigd als burger-
commissielid namens VVD

Politieke column
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Hulpboekje 
voor beginnende

trainers van
Brandevoortse 

makelij 
Door: Harry Weerts

Gebrek aan ervaring betekent echter niet dat je geen goe-
de trainer kunt zijn, is de boodschap van Brandevoortenaar 
Frank Dirks. De jeugdcoördinator van VV Geldrop schreef het 
handboek ‘Trainer, zullen we een partijtje doen?’. Speciaal 
voor voetbalvaders en -moeders die een jeugdteam onder 
hun hoede nemen.

Sinds het verschijnen afgelopen zomer vindt het zo’n tachtig 
pagina’s tellende hulpboek gretig aftrek onder voetbalclubs 
in de regio. Zo rinkelt tijdens het interview plots de telefoon: 
de voorzitter van RKSV Liessel informeert of hij nog een partij 
exemplaren kan bestellen. “Het zou mooi zijn als het boekje 
straks in iedere kantine ligt”, droomt Dirks (36) al hardop. Wie 
door het drukwerk bladert komt al snel befaamde citaten van 
legendarische coaches als Johan Cruijff (‘als ik zou willen dat 
je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd’) en José Mou-
rinho (‘voor mij staat leeftijd niet in een paspoort’) tegen.

Dat ‘Trainer, zullen we een partijtje doen?’ op lokale belang-
stelling mag rekenen, is niet verwonderlijk. Na angstige co-
ronadagen hervatten voetbalverenigingen weer het leven als 
vanouds. De dagen van de kiss & ride-stroken (ouders moch-
ten hun kinderen alleen naar de entreepoort brengen en ze 
daar weer ophalen) lijken voltooid verleden tijd. Vaders en 
moeders zijn weer welkom langs de lijn en komen daardoor 
ook in de verleiding om een jeugdteam te trainen.

Al jong trainer
Het overkwam ook Dirks al snel, toen oudste zoon Mika (7) 
oud genoeg was om bij VV Geldrop te voetballen. De dertiger 
aarzelde geen moment. Met het trainen van een jeugdteam 
had Geldroppenaar Dirks - sinds oktober 2020 woonachtig 
in Brandevoort -  immers al veel eerder ervaring opgedaan. 
“Ik was veertien toen ik mijn eerste jeugdteampje trainde. Het 
waren e’tjes.”

Dirks voetbalde zelf in de jeugd bij VV Geldrop. Uiteindelijk 
zou hij het schoppen tot de selectie van buurman Braakhui-
zen. Voetbal kwam vervolgens op een lager pitje te staan. Dirks 
ging zich richten op een carrière als docent sport en recreatie. 
Maar het bloed kruipt dus waar het niet gaan kan. Al snel bleek 
Dirks de lessen uit het verleden niet te zijn vergeten. “Voor mij 
is het niet meer dan logisch om van tevoren alle spullen al klaar 
te zetten.” Doortastend optreden, dat Dirks als coördinator van 
de onderbouw alle jeugdtrainers bij VV Geldrop probeert aan 
te leren. Te vaak zag hij immers ouders de plank misslaan. “Je 
hoor ze ‘kies positie’ roepen. Maar dat is een loze kreet. Leg 
zoiets duidelijk uit.” Dirks verwerkte dit soort verkeerde in-
structies in het boekje en draagt alternatieven aan. Hoe moet 

‘Maar ik heb zelf nooit gevoetbald.’ Het is 
een kreet die vaak langs de lijn te horen 
valt. Ouders van jonge voetballers worden 
gevraagd om jeugdtrainer te worden, 
maar verkopen ‘nee’ omdat ze zelf nooit 
tegen een bal trapten. 

12
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Frank Dirks in actie met de jeugd 
| F Karlijn Dirks

het wel? Voetbalvaders en -moeders van 
tal van verenigingen kriskras door Neder-
land moeten nu de vruchten plukken van 
zijn tips. 

Spijkerbroek
Zoals te verwachten in een land met 
zestien miljoen bondscoaches, telt het 
handboek tactische en technische advie-
zen over spelvormen. Maar daar hoeft de 
leek zich niet door te laten afschrikken. 
Juist de simpele dingen kunnen immers 
het verschil maken. “Kom als trainer niet 
in een spijkerbroek het veld op. Als je 
eist dat de kinderen in trainingspak op 
het veld komen, moet je zelf het goede 
voorbeeld geven.” Ook al zo’n inkopper-

tje: “Zet de kinderen in een halve cirkel 
wanneer je een grote groep uitleg geeft. 
Zo hoort iedereen het even goed.”

Allemaal handige tips die moeten leiden 
tot betere prestaties. “Bij VV Geldrop 
willen we dat ook de recreantenteams 
goed presteren. Daar zijn goede trainers 
bij nodig.” Prestaties en plezier gaan vaak 
hand in hand. Maar dat laatste is niet vrij-
blijvend, weet Dirks. “Vaak laten mensen 
werk binnen een voetbalclub liggen. ‘Dat 
regelt de vereniging wel’, zeggen ze dan. 
Maar die vereniging, dat zijn wij allemaal.”

Bijzonder
Bloemetje
Het Bijzonder Bloemetje van deze editie 
is uitgereikt aan de stichting Amicis. In 
2019 richtten Maarten, Esther en Hans 
deze kindvriendelijke stichting op. Het 
drietal vormt ook het bestuur. De stich-
ting heeft als doelstelling om kinderen 
die een extra steuntje in de rug nodig 
hebben, te steunen en om de saamho-
righeid in Brandevoort te bevorderen, 
met het kind als centraal thema. 

De donaties die bij de stichting binnen-
komen, worden voor 100% besteed aan 
eerdergenoemde doelstellingen. Omdat 
wij van Ons Brandevoort Magazine het 
mooi en bewonderenswaardig vinden dat 
er een stichting bestaat die zich op een 
dergelijke manier inzet voor de kinderen 
van Brandevoort, hebben wij het bloe-
metje aan stichting Amicis overhandigd. 
Het bloemetje werd aangeboden namens 
Bloemboetiek Nicole. De stichting heeft 
drie belangrijke pijlers, staat te lezen op 
hun website (www.amicisbrandevoort.nl):

Stichting Make-A-Wish
De komende drie jaar wordt er zoveel mo-
gelijk geld opgehaald voor deze stichting. 
Make-A-Wish is een landelijke opereren-
de stichting, die kinderen met een ern-
stige, vaak terminale ziekte een geweldi-
ge droomdag wil geven. Indien mogelijk 
proberen we lokale hulpvragen hierbij te 

betrekken. Om Make-A-Wish aandacht 
veel aandacht te geven, is de samen-
werking gevonden bij Voetbalvereniging 
Brandevoort. Amicis Brandevoort heeft 
Make-A-Wish shirtsponsor gemaakt van 
het selectie-elftal en 13 jeugdelftallen. 
Samen met de vereniging willen we acties 
initiëren om geld in te zamelen voor Ami-
cis Brandevoort.

Minder budget? 
Toch koning(in) voor een dag
Ook in Brandevoort zijn er ouders en 
verzorgers van kinderen die door wat 
voor omstandigheden dan ook te weinig 
inkomen hebben om hun kinderen een 
droomdag te bezorgen. Hier wil stich-
ting Amicis Brandevoort de helpende 
hand bieden en faciliteren in deze dag. Te 
denken valt aan een dagje Efteling, een 
concert of andere bijzondere droomdag 
(bijvoorbeeld in samenwerking met on-
dernemers/winkeliers in Brandevoort in 
het kader van de het bevorderen van de 

saamhorigheid). Het gaat dan om ‘acti-
viteiten’ waarvoor vanuit overheidswege 
geen bijdrage ter beschikking wordt ge-
steld. Regulier beoordeelt een commissie 
de hulpvragen.

Saamhorigheid in de wijk
Brandevoort is een mooie wijk, maar voor 
de jeugd tussen 12 en 18 jaar is er nog niet 
zoveel te doen. Amicis Brandevoort wil 
daarom krachten bundelen en activitei-
ten faciliteren voor juist deze doelgroep 
die nog vaak tussen wal en schip valt. 
Samen met al bestaande stichtingen en 
verenigingen kan er meer bereikt worden. 
Het gaat vooral om het verbinden van 
deze partijen (denk aan JIBB, LEVgroep, 
scouting, wijkhuis Brandevoort etc).

Maarten, Esther en Hans, de initiatiefnemers van stichting Amicis | F Stichting Amicis

Bloemboetiek

Nicole
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Anke Kegel begeleidt kinderen
bij rouw en verdriet

“Er mag meer aandacht voor zijn in de klas”

Anke Kegel uit Brandevoort begeleidt kinderen met rouw- en verliestherapie. 
Zowel individueel, als klassen en leerkrachten op basisscholen. Wanneer je 

praat over rouw en verlies denk je misschien al snel aan overlijden. En hoewel 
dat zeker bij haar werk hoort, kan het ook gaan om ander verlies, zoals 

echtscheiding, verhuizing of langdurige ziekte binnen het gezin. 

Door: Kristie Raaijmakers

Anke heeft ruim twintig jaar in het ba-
sisonderwijs als leerkracht voor de klas 
gestaan. Eerst in Eindhoven en later bij 
Openbare Basisschool Brandevoort. In 
haar klassen voelde Anke zich altijd al be-
trokken bij kinderen die het moeilijk had-
den. “Ik had het gevoel dat ik in de klas 
niet altijd voor het kind kon betekenen 
wat het nodig had”, vertelt ze. “Als leer-
kracht heb je het namelijk hartstikke druk. 
Je hebt een vol programma en in de klas 
gebeurt er veel met de kinderen, ook op 
sociaal-emotioneel gebied.” Ze ging zich 
verdiepen in weerbaarheidstrainingen, 
zodat ze na schooltijd op zzp-basis nog 
wat extra voor deze kinderen kon beteke-
nen. 

Persoonlijke ervaring
“Toen mijn jongste zoon in groep vier zat, 
ook op OBS Brandevoort, werd klasge-
nootje Britt Havermans ernstig ziek. Ik 
zag toen van dichtbij hoe ingewikkeld en 
verdrietig het was. De impact op het gezin 
is enorm; angst, verdriet en hoop wisselen 
elkaar af. Ook in de klas gebeurde er veel. 
Zowel bij mijn eigen zoontje als bij mijn 
collega zag ik wat het doet als er een kind 
in de klas ziek wordt. Britt was zoveel mo-
gelijk op school en haalde daar veel plezier 
uit. Als leerkracht gun je haar dat enorm, 
maar het is niet altijd gemakkelijk. Het 
doet veel met de dynamiek in de klas en 
waar moet je rekening mee houden? Wat 
kon je tegen haar zeggen en wat niet?” 
Anke besloot om de groep te gaan onder-
steunen met weerbaarheidstrainingen. In 
groep zeven, op 16 februari 2017, is Britt 
overleden. “Het was ongelooflijk verdrietig 
en bijna onvoorstelbaar dat het gebeurde. 
Ik zag van dichtbij de impact op de klas, 

op mijn eigen zoon en op het team. Daar 
voelde ik me heel erg mee verbonden. 
Van daaruit groeide mijn interesse in hoe 
om te gaan met verdriet, angsten en zor-
gen bij kinderen. Ik ging erover lezen en 
startte met het volgen van cursussen op 
dat gebied. Daar ben ik eigenlijk niet meer 
mee gestopt.”

Anke rondde de opleiding tot rouw- en 
verliesbegeleider af en daarna ook nog de 
opleiding tot rouw- en verliestherapeut. In 
2017 besloot ze te stoppen als leerkracht 
en is ze gestart met haar eigen praktijk, 
om kinderen en hun ouders op individu-
ele basis en klassen en hun leerkracht in 
het primair onderwijs te ondersteunen 
bij rouw. “Want als één kind met rouw te 
maken heeft, doet dat altijd iets met de 
dynamiek, de sfeer, in de groep”, zo weet 

Anke. Inmiddels heeft ze ook het trauma-
sensitief lesgeven toegevoegd aan haar 
kennis en vaardigheden als therapeut. 
“Daarbij draait het er om dat ik leraren 
help om trauma te herkennen bij kinde-
ren en ze leer hoe ze er mee om moeten 
gaan in de klas. Trauma en rouw zijn nog-
al heftige begrippen, maar het speelt wel 
bij kinderen en daar mag meer aandacht 
voor zijn in de klas.”

Herkenning en erkenning
De kracht van traumasensitief lesgeven 
zit hem in de erkenning. “Voor een kind is 
het belangrijk dat een leerkracht weet wat 
er speelt. Trauma kan onzichtbaar aanwe-
zig zijn. Het wil ook niet zeggen dat lera-
ren er een heel extra lespakket bij krijgen. 
Eigenlijk is het vooral dat leraren herken-
nen dat kinderen een ‘onzichtbare rugzak 

Anke Kegel in haar praktijk aan huis | F Kristie Raaijmakers
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De Brandevoorter van het jaar

Al sinds 2009 wordt jaarlijks in onze wijk 
de ‘Brandevoorter van het jaar’ gekozen. 
Helaas is in 2020 geen Brandevoorter 
gekozen, ten gevolge van de corona-
maatregelen. Maar in 2021 gaan we weer 
verder met deze geweldige traditie!

Deze jaarlijkse eretitel wordt verleend aan 
degene(n) die zich vaak al langere tijd op 
bijzondere wijze heeft/hebben ingezet 
voor onze wijk. Belangrijk bij deze wed-
strijd is dat niet het aantal stemmen 
geldt, maar de motivatie waarom nu juist 
een bepaalde persoon of groepering deze 
titel verdient door zijn/haar/hun inzet en 
bijdrage aan de wijk. 

De keuze wordt uiteindelijk 
gemaakt door een jury bestaande uit: 
• Voorzitter Stichting Sociaal Cultureel
 Centrum (SSCC), tevens juryvoorzitter:
 Fons Bosman
• Voorzitter Wijkraad: Lex van Gennip
• Wijkwethouder (onder voorbehoud 

 van toezegging): Harrie van Dijk
• Bestuurslid Stichting Sociaal Cultureel
 Centrum (SSCC): Nigâr Pekbey
• De vorige Brandevoorter van het Jaar:
 Henk Noort
Doordat de organisatie (Wijkhuis ’t 
BrandPunt) in het afgelopen jaar wei-
nig inkomsten heeft kunnen genereren, 
wordt aan iets minder mensen een geld-
prijs overhandigd. Maar in elk geval de 
winnaar ontvangt een bedrag van € 500 
te besteden aan (een) groepering(en) in 
Brandevoort, een persoonlijk geschenk 
en het speciaal gemaakte beeld dat door 
kunstenaar Harry Scheepers is ontworpen 
en door de Wijkraad wordt gesponsord. 
De winnaar van de groeperingenprijs ont-
vangt een bedrag van € 250. 

Prijsuitreiking & Nominaties
Bent u benieuwd wie dit jaar deze pres-
tigieuze prijs in de wacht zal slepen? De 
bekendmaking van de winnaars zal tradi-
tiegetrouw plaatsvinden tijdens de nieuw-

jaarsreceptie in wijkhuis ’t BrandPunt op 
de eerste zondag van het nieuwe jaar. Dit 
zal ditmaal op zondag 2 januari 2022 om 
15.00 uur zijn, inlooptijd vanaf 14:30 uur, 
en hiervoor is iedereen uiteraard van harte 
uitgenodigd.  Grijp nu uw kans en laat uw 
mening horen; u heeft vanaf 10 oktober 
tot 10 december 2021 om uw nominatie, 
met motivatie, in te sturen!

Nomineer uw individuele winnaar of 
kanshebber voor de groeperingenprijs 
nu door uw nominatie bekend te maken, 
inclusief motivatie, via secretaris@
brandpunt.info.

met verdriet’ met zich mee kunnen dra-
gen. Door te laten merken dat jij als leraar 
weet wat er speelt, en dat kan al heel kort, 
ervaart het kind meer rust. Het gaat om 
erkenning; je hoeft het niet op te lossen. 
Een problematische thuissituatie kun je 
als leerkracht bijvoorbeeld niet zomaar 
oplossen, maar het kan voor het kind al 
enorm helpen als je het bij binnenkomst 
echt even ziet.”

Als de leerkracht weet wat er speelt bij een 
kind, kan hij ook herkennen hoe dit het 
gedrag van het kind beïnvloedt, meent 

Anke. “Je leert wanneer de alarmbelletjes 
gaan rinkelen. Ik weet dat ik moet door-
vragen; wat zou er kunnen zijn? Bijvoor-
beeld als een kind inééns boos wordt, ter-
wijl er eigenlijk niets aan de hand is, weet 
ik dat ik moet doorvragen. En het helpt 
enorm dat ik zelf leerkracht ben geweest, 
want ik herken mezelf vaak in de eerste 
reactie van de leerkracht.”

De begeleiding die Anke aanbiedt, is indi-
vidueel en voor het basisonderwijs. Bij in-
dividuele begeleiding draait het vooral om 
het kind, maar de ouders worden er wel bij 

betrokken. “Want therapie van kinderen 
gaat voor een deel ook via de ouders. Ik 
geef hen ook tips hoe zij er thuis mee om 
moeten gaan. En in de individuele bege-
leiding help ik kinderen bij het vinden van 
balans. Hoe blijf je tóch overeind, als je 
rugzak zo zwaar is? Gelukkig zijn kinde-
ren heel veerkrachtig en dat voel ik ook in 
mezelf. Met een lekkere boswandeling of 
door wat leuks te ondernemen met mijn 
gezin of vriendinnen lukt het mij om mijn 
hoofd weer leeg te maken. Dat geeft weer 
lucht en is heerlijk ontspannend.”

Winnaars ‘Brandevoorter van 
het Jaar’ door de jaren heen
2020 Geen Brandevoorter als 
  gevolg van maatregelen 
  rondom Covid-19
2019 Henk Noort
2018 Jet Uijen en 
  Mary-Ann Bosman
2017 Lara Tamarinof
2016 Herbert von Reth
2016 Ere-Brandevoorter voor 
  het leven: Jan Drouen ter 
  gelegenheid van het 10-jarig
  bestaan van wijkhuis 
  ‘t BrandPunt
2015 Giel Pollemans
2014 Ankie Puts
2013 Louis Vrolings
2012 Familie Robben
2011 Jan Roefs
2010 Jet de Laat
2009 Adriaan Joosten

 F | Jan Dijstelbloem
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Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

U kunt bij Monuta Magis terecht na het overlijden van een 
dierbare. Maar wist u dat u ook al eerder kunt kennismaken?

Maak gerust een afspraak om uw wensen te bespreken. 
Ik kom graag vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders 
verzekerd bent.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl
T 0492 - 66 60 00 
 (dag en nacht)

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Juliette Magis

88x132 Adv Monuta Magis.indd   1 18-12-17   14:28

fi nanciële planning wonen | hypotheken echtscheidingen

Geef je dromen 
een Kanzz
Financiële planning levert 
je meer op dan het kost! 
Ben je onzeker over je 
fi nanciële toekomst? 
Start met een fi nancieel plan. 
Je bespaart geld en kunt de 
juiste fi nanciële beslissingen 
nemen. Bel voor een 
vrijblijvende afspraak of 
kijk op kanzz.nl.

Hans Maasakkers, FFP
06 - 50 52 47 02
hans@kanzz.nl
Herselsestraat 16  
5708 XK  Helmond
www.kanzz.nl

Wij zien de herfst!

www.vanberlooptiek.nl | info@vanberlooptiek.nl
Hoofdstraat 99, Helmond (Mierlo-Hout)

www.diepvriesspecialist.nl
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407

Deze aanbieding is geldig van 13 oktober t/m 30 oktober 2021

Alle maaltijden zijn zowel in Alle maaltijden zijn zowel in 
de oven als in de magneton de oven als in de magneton 
te bereiden. Volg altijd de 

bereidingswijze op de verpakkingen 
van de maaltijden.

Kant en klare
Maaltijden

500 gram - Vers aan Tafel

Normaal vanaf 5,Normaal vanaf 5,99

2+1
GRATIS

RUIM

90
MAALTIJDEN
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Brandevoort
aan de Kook

6 november 2021

In een notendop: het gaat er vooral om dat je een leuke avond 
hebt met mensen uit de wijk. Gezellig samenzijn met mensen 
die je al wel of nog niet kent uit de wijk. Je wordt ingedeeld om 
1 gang te maken (voor-, hoofd- of nagerecht); je bepaalt zelf 
wat je gaat maken. Het hoeft niet een culinair hoogstandje te 
zijn. Je moet vooral iets maken wat je leuk vindt. Je favoriete 
tomatensoep, je overheerlijke stamppot of je favoriete ijs met 
slagroom. Uiteraard mag je ook helemaal los gaan, maar dat 
is aan jou. Je ontmoet bij elke gang nieuwe mensen. Tijdens 
1 gang komen er 2 stellen/duo’s bij jou thuis over de vloer en 
voor de andere gangen bel je aan bij mensen uit de wijk. Tot 
slot eindigen we met een borrel in ‘t Brandpunt en kun je met 
iedereen nog gezellig napraten.

Let op! Op woensdag 27 oktober is de deadline om je in te 
schrijven. Daarna gaan we het schema maken. Je hoort +/- een 
week van tevoren welke gang jij mag maken en waar je je jouw 
eerste gang gaat nuttigen. De rest hoor je op de avond zelf. Het 
inschrijfgeld bedraagt 10 euro, maar daarvoor krijg je de eerste 
consumpties in ‘t Brandpunt. Vergeet je QR-code niet om daar 
binnen te komen. Kijk op onze Facebookpagina (Brandevoort 
aan de Kook) voor meer informatie en meld je aan via bran-
devoortaandekook@gmail.com. Het is echt een heel gezellige, 
ongedwongen avond die je zal verrassen!

Tot dan!
Gezellige culinaire groet,
Mathijs, Bram en Kevin

Binnenkort beginnen we alweer aan de 
4e editie van Brandevoort aan de Kook. Vorig 
jaar is ons evenement niet doorgegaan, maar 

dit jaar zijn we er weer klaar voor! Op dit 
moment hebben we al meer inschrijvingen 

dan de laatste editie. Je kunt je nog 
inschrijven als je snel bent!

F | Organisatie Brandevoort aan de Kook
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NIKOSNIKOS

Van Kerkoerle
voor huis, tuin & interieur
65+ KLUSSER/
STYLIST
Bza voor timmerwerk,
schilderen en behangen.
Van RESTYLEN tot STYLING.
In woon en bedrijfsruimte, 
modern of landelijk.
Tevens tegelwerk en straatwerk.
Ruim 40 jaar ervaring
Info: 06-11441257

Het goedkoopste 
adres voor Uw tuin

Openingstijden:                              
Ma  t/m vr 9.00 – 17.30 uur 
Za 9.00 – 17.00 uur
Zo Gesloten

Schutboomsestraat 2, 
5763 BR Milheeze
Tel. 0492 342096

Op alle vaste 
planten, heesters

 en bomen 
10% KORTING

 (uitgezonderd aanbiedingen)

(Bos)Violen voor 
slechts € 0,40 p.st.
 PER 12 VAN 1 KLEUR  

F1-Hybride. 
Zeer veel kleuren

Bloeiende 
heideplanten nu van 

€ 1,00 voor € 0,90 
in vele kleuren, zomer-en 

winterheide

Vele nieuwe soorten 
HEESTERS

en GRASSOORTEN 
in kleine en grote potten

www.tuincentrummilheeze.nl  |  info@tuincentrummilheeze.nl 

AANBIEDING VRIJDAG 22 t/m WOENSDAG 27 OKTOBER
(Op vertoon van deze advertentie)

ZAT 13 NOV - 20.00u
Wijkhuis ‘t Brandpunt 

GRATIS TOEGANG
os.nlos nl

De horecatoegangsregels zijn van toepassing.

Haal je GRATIS KAARTEN af Haal je GRATIS KAARTEN af 
aan de bar in ‘t 

Haal je GRATIS KAARTEN af Haal je GRATIS KAARTEN af 
aan de bar in ‘t Brandpunt of reserveer aan de bar in ‘t aan de bar in ‘t 

via 
aan de bar in ‘t aan de bar in ‘t 

via via T
Brandpunt of reserveer Brandpunt of reserveer Brandpunt of reserveer Brandpunt of reserveer aan de bar in ‘t aan de bar in ‘t aan de bar in ‘t aan de bar in ‘t aan de bar in ‘t aan de bar in ‘t 

via via TT: 0492 432013

www.brand-tastic.nl

GGRRAATTIISS TTOOEEGGAANNGG

Biezenlaan 29 HelmondBiezenlaan 29 Helmond
*Parkeren: Herenlaan 118

Coverband BBrraannddttaassttiicc &  Sambaband BBrraannddeelleerrooss

UITNODIGING
Brandtastic & Brandeleros LIVE
Zaterdag 13 november – 20.00u

Wijkhuis ’t Brandpunt
Gratis toegang

Nu de Corona-periode en de bijbehorende beperkingen grotendeels achter de rug zijn,
maakt ook Brandtastic zich op voor een nieuw muzikaal jaar.
Op zaterdag 13 november trapt de Brandevoortse coverband af met een gratis concert
in wijkhuis ‘t Brandpunt.
De band: “We zien het als een cadeautje voor de inwoners van Brandevoort. Gewoon
een gezellige avond uit met een toffe live-band en lekker meezingen met de nummers
die jij leuk vindt. Hapje, drankje, muziekje. Samen met je vrienden.”
Brandtastic is een 10-koppige formatie met muzikanten die allen hun sporen in de
muziekwereld verdiend hebben. De band speelt muziek uit alle decennia vanaf de 70’s
tot nu, pop, funk en rock. Van Phil Collins tot Josh Stone, van The Doobie Brothers tot
Fleetwood Mac en van Peter Frampton tot Bruno Mars.
Dat doet Brandtastic 13 november niet alleen. SSaammbbaa--bbaanndd BBrraannddeelleerrooss vult ook een
deel van de avond. Deze percussiegroep bestaat uit 20 slagwerkers en speelt
aanstekelijke Braziliaanse muziek. Dat staat garant voor een feestelijke en dansbare
avond.

Kaarten vooraf af te halen aan de bar van ‘t Brandpunt of reserveer nu via: 0492 432013

Info en contactInfo en contact
www
Info en contactInfo en contact
wwwwww.brand
Info en contact

.brand.brand-
Info en contactInfo en contact

.brand.brand--tastic.nltastic.nl. tastic.nl -- www.brandeleros.nlwwwwww.brand.brand.brand.brand tastic.nltastic.nltastic.nltastic.nltastic.nl. www.brandeleros.nlwww.brandeleros.nl
De horecatoegangsregels zijn van toepassing.

Biezenlaan 29 HelmondBiezenlaan 29 Helmond
*Parkeren: Herenlaan 118

Gewoon een gezellige avond uit met een 

toffe live band die de muziek speelt die je 

leuk vindt. Hapje, drankje, muziekje, samen 

met je vrienden.
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Inleveradres: Mierloseweg 244 | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

■ te koop ■ cursussen ■ kennismaking ■ te koop gevraagd
■ te huur ■ vakantie ■ diversen ■ huisdieren
■ personeel ■ evenementen ■ auto’s en motoren ■ onroerend goed
■ woningruil ■ radio en tv

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

Wat te verkopen? Probeer ‘n Brandje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. 
Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Bereikbaarheid diensten

Welzijn Brandevoort 
Gezondheidscentrum Brandevoort, 
De Plaetse 98 5708 ZJ Helmond
Website: www.sgcb.nl | E-mail info@sgcb.nl

Huisarts
Spoedlijn huisartsen: 0492 – 50 47 04
Spoed avond / weekend: 088-8765151
Afspraak maken: 0492-504705
Medicatie herhalen: 0492-504706
Intercollegiaal overleg: 0492-504707
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Apotheek Brandevoort
0492 – 37 00 47  | De Plaetse 86, 5708 ZJ Helmond
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 
8.00 - 17.30 uur

Dokter 
(alleen spoedgevallen) | Centr. Huisartsenpost
Telefoonnummer: 088 876 5151 Elkerliek Ziekenhuis, 
dagelijks 17:00-08:00, weekend/feestdagen.

Pastoor: 
Spreekuur pastoor op dinsdag van 09.30-10.00 
uur komt te vervallen. Er is alleen een (telefonisch) 
spreekuur op donderdag van 18.00-18.30 uur. Voor 
alle algemene vragen/informatie verwijzen wij naar 
het parochiecentrum, Dorpsstraat 34 Helmond. 0492-
523147 van maandag t/m donderdag tussen 10-12 uur.

Apotheek
(alleen spoedgevallen) | Dienstapotheek Peelland
Telefoonnummer: 0492 - 59 59 83
Elkerliek Ziekenhuis,  dagelijks 17:00 tot 08:00, 
weekend/feestdagen

Politie
Politie afdeling Helmond Centrum,
bezoekadres: Kasteel-Traverse 101, Helmond
Telefoonnummer: 0900-8844
Website: www.politie.nl

Stadswacht
Tel. 0492 – 84 59 70

Buurtbrigadier Roy Mudde 
Telefoonnummer: 0900 – 88 44 
E-mail: roy.mudde@politie.nl

Gemeente Helmond
Tel. 0492-140492

Storingen (24 uur)
Elektriciteit / gas: Tel. 0800 – 90 09
Water: Tel. 0492 – 59 48 94 

Slachtofferhulp
Na telefonische afspraak  | Tel. 0900 – 0101

Dierenambulance:
Tel. 0492 - 51 39 71

GGD Brabant-Zuidoost 
Website: www.ggdbzo.nl | Tel. 088 – 0031 100

Verloskundigen
Ditchbij verloskundigen Helmond
De Plaetse 98B, 5708 ZJ Helmond 
0492-501712

Wijkraad Brandevoort
Biezenlaan 29, 5708 ZD Helmond
www.wijkraad.brandevoort.org

Gezocht: 
Marktspullen, antiek, 
klokken, schilderijen, 

beelden etc. Tel.: 
06-13208306

GEZOCHT

TE HUUR

TE KOOP

Rolluiken, luifels,-
vloerbedekking, 

lamellen, (rol)gordij-
nen, jaloeziën, etc. 
Zeer concurrerende 

prijzen. Gratis meten 
en prijsopgaaf. 

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, 

Helmond, 
T: (0492) 535901

FEESTJE? 
Tent v.a. € 20,-;
Staan tafel € 4,-;
Karaoke € 25,-;

Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeen

feestje.nl

Weet jij welke van deze drie stukjes in de puzzel past?
Raad het juiste antwoord en win een waardebon

t.w.v. € 20,- te besteden bij Cafetaria Brandevoort!

A B C

Mail het juiste antwoord naar redactie@onsbrandevoort.com o.v.v.
 fotopuzzel + maandnummer. Voeg in de mail uw naam, adresgegevens en 

telefoonnummer toe en wie weet bent u deze maand de winnaar!
Insturen van de juiste oplossing kan tot en met 10 november 2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie september 2021: Lise Janssen
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VERKOCHT

Karpaten 45 

Mierloseweg 101 Mierloseweg 203 

DIRECT VERKOCHT

Van Someren-Downerlaan 24Snoekstraat 2

DIRECT VERKOCHT

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

UW WONING OOK 
VERKOPEN?

HELMOND
EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WONINGMAKELAARS. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de BESTE

kopers voor u in het vizier! 

Overweegt u uw woning te 

verkopen? Neem eens contact 

met ons op voor een 

vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*

Maak kennis met 
onze woningmakelaars

DIRECT VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

Maak kennis met 
ons nieuwbouwteam
0492 - 661 884  • nieuwbouw@heuvel.nl • www.heuvel.nl

Woningen vanaf € 355.000,-

Thuis in de Veste 

NIEUW IN DE VERKOOP

Appartementen vanaf  € 249.500,-
Woningen vanaf € 338.500,-  

Hartje Brandevoort

NIEUW IN DE VERKOOP


