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De Brandevoorter Courant wordt 4x per jaar gratis verspreid in de Helmondse wijk Brandevoort in een oplage van 3750 exemplaren

het wijkblad voor en door Brandevoorters #3

> Van modelwijk naar industrieel afvoerputje?
> Slimme wijk: van droom naar spade

Ander huis? De
beste keus maak
je met een goede
voorbereiding.
De beste online oriëntatie voor een hypotheek
heb je bij de Rabobank (WUA onderzoek april
2018). Krijg direct een compleet beeld van je
financiële mogelijkheden op
Rabobank.nl/wonen
* Alleen bij een rentevaste periode van 20 jaar. Kijk voor de overige
actievoorwaarden op Rabobank.nl/wonen

Kom maar op met de toekomst
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Laat je klus doen
an!
door de Hubo vakm

Dé totaaloplossing voor iedere klus

KASTEN OP MAAT

VLOEREN OP MAAT

BUITENZONWERING

BINNENZONWERING

Hubo Helmond

Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
Tel. 0492-532323
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Van de redactie
september 2018

Knelpunten indicatief buisleidingentracé bij kwetsbare objecten

0-5 m

25 m

Indicatief buisleidingentracé

Afstand kwetsbare objecten (woningen) 0-5 meter

Wijziging indicatief tracé
Brandevoort Oost - Kaldersedijk
tegenover 8
(Vastgesteld Raad 28 maart 2017)

Afstand kwetsbare objecten (woningen) 25 meter
Kavels bestemd voor woningbouw

Terug van een verre vakantie of
juist dicht bij huis. Het maakt
eigenlijk niet uit, want de natuur
was gewoon identiek: droog en
zomers. En dan te bedenken dat dit
de komende jaren zo blijft, volgens
wetenschappelijke voorspellers.
Hoewel jaren goed vooruit voorspellen, soms toch moeilijk is.

Het wijkleven start weer op
Alle borrelpraat op een stokje, het
leven in Brandevoort gaat weer
verder. Min of meer mentaal beter
gewapend tegen de toekomst, zijn
er allicht plannen te verwachten,
waarin wij ons beter toerusten op
de hitte van de toekomst.
Brandefood is geweest. Met een
bezoekersaantal ver boven voorgaande jaren was het een culinaire
belevenis bij uitstek. En met de
Braverun ervaringen nog vers in het
geheugen, heeft een aantal Brandevoorters zich van de allerbeste
kant laten zien. Zowel op de eerste,
tweede als derde plaats waren
Brandevoorters te zien.

Chemische afvoerbuizen
gaan hun weg
Een andere grote ontwikkeling

16 april 2018

echter staat wel vlak voor de deur
en zal de wijk zeker zwaar gaan
bezighouden. De BC is zich bewust
van het dreigend gevaar voor de
leefbaarheid in onze wijk: de planning en aanleg van de chemische
afvalvervoersbuizen dwars door
een deel van onze wijk. Een afvoerbuis die voor de hele wijk onrust en
onrustgevoelens opwekt. Het is een
schimmig en onduidelijk proces.
Houdt de overheid ons aan het lijntje en is de besluitvorming al rond?
Welke gevolgen heeft de mogelijke
aanleg? De betrokken bedrijven
doen er alles aan om ten koste
van onze wijk miljoenen te besparen. En de overheid krijgt geen
schoonheidsprijs op het gebied van
burgers informeren. In onze wijk en
in omliggende gebieden nemen betrokkenen met zorg waar dat er iets
onheilspellends aankomt. Gelukkig
gaat de column van de advocaat
in deze BC over deze route. Hij
beweert dat de besluitvorming nog
niet rond zou zijn en dat protest
mogelijk is via de zogenaamde
‘zienswijze’- procedure. Dus die
gaan we zeker volgen.
De BC zal uitgebreid aandacht

besteden aan deze ontwikkeling.
Wij beschrijven de gang van zaken.
Tonen een wijkkaart met rode baan
waar het tracé over heen gaat.
Daarnaast volgen wij de politiek
nauwkeurig om te ontdekken of de
plaatselijke bestuurders nog iets
kunnen uitrichten naar de landelijke bestuurders. We hebben een
gesprek met betrokkenen die hun
tuin en huis en wonen en leven als
het ware aan hun neus voorbij zien
trekken. En als we dan vernemen
dat de landelijke politiek over dit alles min of meer stil mag beslissen,
dan vrezen wij voor de uitslag ten
gunste van het bedrijfsleven. Wij
hopen daarom dat onze uitgebreide
aandacht voor het onderwerp kan
bijdragen aan een groter draagvlak
onder alle Brandevoorters om met
zijn allen de buizen tegen te houden. Want dit kan niet, maar vooral
ook dit mag niet.

De slimme wijk komt er
De komst van een slimme wijk aan
de andere kant van de spoorlijn is
een positieve ontwikkeling. Ongeveer 1500 huishoudens hebben de
kans om heel innovatief te gaan
wonen. Gooit het buizenplan roet in
het eten van gemeente Helmonds
paradepaardje? Toekomstige wijkbewoners wonen dan langs of in
de 2 kilometer risicozone. Is dat nu
slim wonen?

De BC moet je niet missen
Ieder kwartaal gebeurt er veel in
de wijk dat alleen onze Brandevoorter Courant voor u verslaat.
Nog veel bewoners missen deze
Courant, omdat zij een sticker op
de deur hebben geplakt dat zij
geen reclamedrukwerk willen. Als u
onze courant toch wilt ontvangen,
maar geen reclamedrukwerk, dan
biedt onze sticker uitkomst. Met de
courant van september ontvangt u
deze sticker van ons nog een keer
om dit goed te regelen. n

tekst: de Redactie
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TREND

STYLE

CASUAL

EXTRA KOOPAVOND WOENSDAG 3 OKTOBER

FASHION NIGHT OUT

GENIET OP WOENSDAG 3 OKTOBER VAN 19.00 – 22.00 UUR VAN EEN FASHION NIGHT
OUT MET MODESHOW EN LAAT JE INSPIREREN DOOR DE NIEUWSTE NAJAARSCOLLECTIE!
DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

FOLLOW
US

FOLLOW
US

GRATIS
WIFI

GRATIS
PARKEREN

SHOP OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

KOOPZONDAG 14 OKTOBER

LAAT JE VERASSEN DOOR DE NIEUWSTE MODE VOOR MANNEN, IN MIERLO
Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl
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Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt
Met het laatste kwartaal van het
jaar voor de deur staan we ook aan
de start van één van de drukste en
gezelligste periodes voor het wijkhuis van Brandevoort, ’t BrandPunt.
De deuren van het wijkhuis staan
voor u open, de koffie en thee (of
dat lekker welverdiende biertje of
glaasje wijn) met liefde klaargezet.

Terugblik op de zomer
Voor de zomervakantie hebben
we erg veel genoten van de FAFF
(Friday Afternoon with Family &
Friends) met als thema ‘Griekenland’ en van de KinderVakantieweek. Dit was zeker een bijzondere
gebeurtenis, omdat deze Kindervakantieweek voor de tiende keer zijn
bestaan vierde.
Zoals eerder aangekondigd is het
wijkhuis al enige tijd in gesprek
met de gemeente Helmond over
de mogelijkheden om ons gebouw
te verduurzamen. De zomerperiode stond voor de vervanging van
de gewone verlichting door LEDverlichting. Waar mogelijk zouden
bewegingsmelders komen. Uiteindelijk is dit helaas niet tot uitvoering
gekomen. Wel is er werk gedaan
ter voorkoming van lekkages, zoals
zich in het voorjaar hebben voor-

gedaan, en is er een nieuwe afvoer
geplaatst. Een lichte teleurstelling,
maar het bestuur hoopt zo snel
mogelijk nieuwe afspraken te kunnen maken om alsnog de LEDverlichting te laten plaatsen.
De originele planning om de
deuren van het wijkhuis weer
te openen op 6 augustus werd
onverwachts omgegooid door de
weersvoorspellingen. De aanhoudende hitte was ook zeker in het
wijkhuis erg goed te voelen. Door
een gebrek aan airconditioning of
een andere vorm van koeling in het
gebouw is er sprake van een zeer
slechte luchtkwaliteit wat het zo
goed als ondraaglijk maakt in een
groot gedeelte van de ruimtes.

Vooruitblik activiteiten
Op 28 september staat de volgende
editie van de FAFF gepland; ditmaal
geheel in het teken van het Verre
Oosten. Dit belooft een groot succes te worden. We reizen vervolgens binnen 24 uur terug naar onze
oosterburen voor de tweede editie
van VesteFeste op zaterdag 29 september, geheel in de sfeer van het
gezellige Oktoberfest.
In oktober en november staan de
deuren van het wijkhuis open voor

jong en oud met evenementen
zoals een modeshow, uitvoeringen
van verschillende zanggroepen en
een theatergroep uit de wijk, de
jaarlijkse bekendmaking van Prins
Carnaval door de Brandeliers, en
op 10 november de kans om voor
één avond lekker weg te swingen
tijdens de Disco Glitter Party waarvoor nog kaarten beschikbaar zijn.

Samen aan de slag in
‘t BrandPunt
In wijkhuis ’t BrandPunt kan enorm
veel. We willen graag het bruisende
hart van de wijk zijn en blijven
voor iedereen, jong en oud. Wil jij
een activiteit organiseren of heb
je leuke ideeën, meld je dan bij
onze beheerder Jan Damen, via
beheerder@brandpunt.info, of
telefoonnummer 0492-432013 of
06-28589947.
Houd alle activiteiten van wijkhuis
‘t BrandPunt bij op onze website
www.brandpunt.info of via brandevoort.ditisonzewijk.nl, via de Facebookgroepen: Wijkhuis ’t BrandPunt
en Wat is er te doen in Brandevoort. Op Twitter zijn we te bereiken
via #BrandPunt. n

Overzicht activiteiten
Vrijdag 28 september 2018 – vanaf 16:00 uur FAFF (Friday Afternoon with Family and Friends) – Thema: Verre Oosten
Zaterdag 29 september 2018 – vanaf 20:00 uur VesteFeste
Woensdag 3 oktober - vanaf 19:00 uur Modeshow
Vrijdag 26 oktober – vanaf 16:00 uur FAFF (Friday Afternoon with Family and Friends)
Zaterdag 27 oktober – vanaf 19:30 uur Uitvoering Brand New Voices
Zaterdag 3 november – vanaf 15:00 uur Zaterdag 3 november – vanaf 15:00 uur
Zaterdag 10 november – vanaf 20:30 uur Disco Glitter Party
Zondag 18 november – vanaf 12:30 uur Theater optreden Muzifique
Vrijdag 23 november – vanaf 20:30 uur Leutfestijn Brandeliers (bekendmaking Prins Carnaval)
Vrijdag 30 november – vanaf 16:00 uur FAFF (Friday Afternoon with Family and Friends)
Zondag 2 december – vanaf 12:30 uur Prinsreceptie Brandeliers
Zaterdag 8 december – vanaf 11:30 uur Movement Studios
Zondag 9 december – vanaf 13:00 uur Kerstconcert Just Us
Zondag 16 december – vanaf 14:00 uur Dickensnight
Zaterdag 22 december – vanaf 19:30 uur Uitvoering BrandTastic
Maandag 31 december – vanaf 21:00 uur SylvesterVeste
tekst: Jody Hoekstra
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CONCEPTSTORE
"EEN-ANDERS-DAN-ANDERS-WINKEL"

MEUBELS
WOONACCESSOIRES
HEERLIJKE KOFFIE * GEBAK
LUNCH * HIGH TEA
CADEAUTJES
villavesper
De Plaetse 77
Helmond (Brandevoort)
www.villavesper.nl
hello@villavesper.nl - 0492 387697
open ma-za van 9.30 tot 17.00 uur

Villa Vesper honkvast in
Brandevoort
De schoonzusjes Natalie en Mischa
Breuer hadden een gemeenschappelijke droom: een eigen onderneming. Na een jaar lang brainstormen, rondkijken en plannen maken
wordt op 2 april 2016 de droom
werkelijkheid en opent Villa Vesper
haar deuren, een conceptstore
waar je heerlijke koffie en thee
kan drinken, een met zorg bereid
broodje kan eten en waar je dat net
even anders-dan-anders cadeautje
kan vinden.
De keuze valt op Brandevoort omdat de schoonzussen hier wonen
en het daarom met hun gezinnen
goed te combineren valt. Eén van
de facetten die het werken in Villa
Vesper zo ontzettend leuk maakt,
zijn de steeds terugkerende klanten. De klanten voelen zich thuis en
delen de leuke dingen die ze meemaken, strijken neer om bij te kletsen, nemen hun pc mee om even
te werken of lezen lekker een boek.
Ook minder leuke dingen worden
gedeeld; de dames hebben altijd
tijd voor een peptalk of een knuffel. Het persoonlijke contact staat
voorop bij Villa Vesper en zorgt
voor de prettige sfeer waarin ze een
klein beetje onderdeel worden van
het leven van de klanten.

In de zomer van 2016 keert Nicolette na drie jaar terug uit Amerika. Ze
loopt samen met haar dochter binnen bij de Villa. Ze is erg enthousiast over de winkel. Nicolette oppert
het idee om met de krijtverf van
Abbondanza, die bij Villa Vesper te
koop is, meubels op te knappen en
te verkopen. Dat is het begin van
de samenwerking met de schoonzussen; in januari 2017 wordt die
beklonken als Nicolette instapt als
mede-eigenaar.
En het gaat goed! De winkel blijkt
een schot in de roos te zijn, want
het bezoekersaantal groeit. Inmiddels weten ook klanten buiten
Brandevoort de Villa te vinden en
dit komt mede door de High Tea
die wordt geserveerd. Die bestaat
uit gezellig een ochtend of middag genieten van heerlijke huisgemaakte hartige en zoete lekkernijen.
Hierbij wordt thee geserveerd uit
het assortiment van OrTea?. Het
is zelfs mogelijk om de gezellige
Villa af te huren buiten de reguliere
openingstijden.
De dames van Villa Vesper zitten
nooit stil en zo hebben zij onlangs
hun eigen product op de markt gebracht. Geïnspireerd door de kleur
goud is uiteindelijk Leaf Art ont-

staan. Deze prachtige gouden bloemen zouden een aanvulling voor
het interieur kunnen zijn of kan als
uniek persoonlijk cadeau dienen,
inde ogen van de ondernemers
van Villa Vesper. Bij het vergulden
van de bloemen wordt uitsluitend
gewerkt met 24-karaats bladgoud
en ze zijn volledig handgemaakt.

Voor meer informatie kunt u Villa
Vesper volgen via www.villavesper.nl,
Facebook of Instagram. Uiteraard zijn
ze ook bereikbaar via hello@villavesper.nl of op nummer 0492-387697. n

Tekst: Marga Dobma en Giel Pollemans
Foto: Vincent Knoops
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Kies voor een kwalitatieve behandeling die past bij u voor een lang resultaat.
Wij hebben ook behandelervaring met patiënten met orthodontische apparatuur,
kinderen van alle leeftijden, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
U kunt zonder doorverwijzing een afspraak maken.
Ons team van hbo-opgeleide mondhygiënistes zijn gespecialiseerd in
en het behandelen van:
• Gevoelige tanden
• Terugtrekkend tandvlees
• Parodontitis: kaakbotontsteking (veroorzaker van losstaande
tanden en kiezen)
• Sealen (kinderen)

• Voorlichting geven

9 ,05
N
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PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN

ARDE

Praktijk Helmond, Bentbeemden 3, 5706 NB Helmond | Praktijk Deurne, Fabriekstraat 24, 5753 AH Deurne
Algemeen telefoonnummer: 0493 - 32 15 44 | E-mail: lilians@xs4all.nl | www.lilian-schouten.nl
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• Halitose (slechte adem)
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• Bloedend tandvlees

Brandevoorter Courant zoekt hulp
bij het maken van de courant
De redactie is per direct op zoek naar nieuwe leden die
samen met een te kleine groep enthousiaste mensen het
nieuws van de wijk maken.
• Brandevoort is een jonge wijk van bijna 20 jaar oud.
• Er gebeurt veel, maar te weinig mensen berichten
		hierover.
• Door te vertellen en door activiteiten met elkaar te
		 delen, kan de wijk beter op de kaart komen te staan.
Graag willen wij blijven voortbestaan als Courant voor een
wijk met ambitie. Op deze manier lukt het niet meer.
Slechts een paar mensen moeten nu voor een groep van
meer dan 10.000 mensen de nieuwsvoorziening verzorgen.
Wie meldt zich bij ons om ons te helpen?

Informatie bij
Giel Pollemans
E-mail:redactie@brandevoortercourant.nl
Telefoon:
06 - 413 952 93

verkrijgbaar bij wijkhuis ‘t BrandPunt

Brandevoorter Courant
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Binnenkijken bij Arjan en Mieke
hier kunnen we bouwen aan onze toekomst
Het uitzicht op de ecozone, de prachtige keuken, de gedroomde muziekkamer, genoeg ruimte
voor vier kinderen, een prachtige parketvloer, een haard én als klap op de vuurpijl een eigen ‘spa’.
Arjan Kok en Mieke Rutten hebben hun droomhuis in de Veste gevonden. Een plek waar ze,
met hun samengestelde gezin, oud kunnen worden. ‘We starten nu aan de rest van ons leven,
in een prachtige woning.’

Ze waren eraan toe. Een nieuwe
woning, voor hen samen. Niet het
oude huisje in Oss, waar ze eerder
woonden. Maar een woning die
echt voelt als thuiskomen. En aangezien Mieke lange tijd in Brandevoort woonde, gingen ze voorzichtig
op huizenjacht, bewust in De Veste.
‘Dat is vooral uit praktisch oogpunt.
We hebben vier kinderen in huis
van 13 tot 18 jaar, die willen lekker
met de trein kunnen komen. Dus
we vonden het wel zo prettig om
dicht bij het station te wonen én
dicht bij het centrum van Brandevoort. Er stond wel wat te koop
in de wijk, maar elke keer als we
ergens gingen kijken, was het binnen no time weg’, vertelt Arjan. Er
zat dus niet echt schot in, in die
huizenjacht. En ach, haast hadden
ze ook niet, het huis in Oss stond
nog te koop.
En toen belden kennissen op:
het huis van de buren zou in de
verkoop gaan. En dat huis van
die kennissen, dat stond Arjan en
Mieke nou juist zo aan. ‘We wilden
heel graag boven wonen, dat leek
ons prettig, zo heb je meer privacy.
En dan beneden lekker koken in
een grote leefkeuken.’ Het contact
met de verkopende buren werd gelegd, die avond, hup meteen uit het
werk, konden ze gaan kijken. Mieke
moest haar enthousiasme van
Arjan een beetje temperen. ‘Je wilt
niet te ‘eager’ over komen.’ Maar
dat was nog best lastig, om eerlijk
te zijn. Die vloer, die muren, dat
leuke gedroomde muziekkamertje
met inbouwkasten, die gedroomde
haard… ‘Alleen op de derde verdieping viel de badkamer een tikkeltje
tegen’, bekent Arjan. ‘Totdat we
nog een verdieping hoger kwamen.
Daar heeft de vorige eigenaar een
geweldig badkamertje gebouwd,

een soort spa, veel licht, de ultieme
ontspanningsplek. We waren meteen verliefd op dit huis!’ Zoals het
hoort zei het stel: ‘We denken er
nog even over na.’ Maar er hoefde
helemaal niet over nagedacht te
worden. Een bod volgde snel. En
voor ze het wisten, waren ze de
trotse eigenaars van een woning in
De Veste.

Lang leve nieuwbouw
Veel hebben ze niet hoeven doen.
Het schilderwerk uitstekend onderhouden en ze genoten van de
vloer die ze voor ogen hadden. ‘We
hebben wat behangen hier en daar,
maar veel meer niet. We genieten
van de ruimte, de inloopkasten die
er al zijn. Het enige wat nog op het
lijstje staat, is op zolder twee slaapkamers creëren. Dat is nu een grote
ruimte. Maar de kinderen zijn hier
niet dagelijks en tot nu toe is het
nog niet zo aan de orde geweest,
dus we zien wel hoe het loopt.’
Ze zijn vooral blij dat ze in een
nieuwbouwwoning mogen wonen.
‘Voorheen heb ik heel wat moeten
verbouwen, vaak in oude woningen
gewoond. Dat vond ik toen leuk om
te doen, maar ik merk nu wel hoe
fijn een stukje comfort is. Dat als
je de verwarming aan hebt gezet,
dat het de volgende dag ook nog
aangenaam warm in huis is’, lacht
Arjan.
Dit is de plek waar ze een toekomst
willen bouwen. Mieke rijdt vanaf
hier zo naar haar werk in een leuke
boetiek in Eindhoven. Arjan is vertegenwoordiger en dus gewend om
veel te rijden. Daarnaast staat hij
zo’n 60 keer per jaar op het podium
met zowel een Guns ’n Roses-band
áls een Muse-band. Dan transformeert hij in een waar podiumbeest.
De liefde voor rockmuziek én zijn

basgitaar, wil hij hier in Brandevoort
maar wat graag overbrengen. En
daar is de muziekkamer ideaal voor.
‘Ik máák graag tijd voor dat soort
dingen, het geeft me energie. Ik wil
dan ook basgitaar-les gaan geven
vanuit huis. Zo ontmoet ik ook meteen mensen uit de wijk, dat lijkt me
heel leuk. Ik ben heus niet de beste
basgitarist ter wereld, maar ik heb
wel veel podiumervaring opgedaan,
weet hoe je een goede show neerzet en ben een echte rockbassist.’

Nieuwe start
Ook tijdens de vele evenementen
in de wijk ontmoet het stel hun
mede-wijkbewoners. ‘Het voelt zo
prettig hier in de buurt. Mensen
groeten elkaar hier nog, de sfeer
is gewoon goed. Door de kinderen
ontstaan de contacten vanzelf en
Mieke kent hier al heel veel mensen. Gaat ze naar de winkel voor
een boodschapje, blijft ze drie kwartier weg, omdat ze staat te kletsen.’
Ze voelen zich hier, kortom, helemaal thuis. ‘We zien het als een
nieuwe start, hier gaan we samen
een toekomst bouwen. Dat voelt zo
fijn.’

Basgitaarles volgen?
Neem een kijkje op de Facebookpagina van Arjan: Arie rammbammbassie basgitaarles. n

tekst: Romy Chatrou – Van der Sande
foto: Vincent Knoops
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De Brandevoorter van het Jaar
tiende editie
de wijk waren hartverwarmend. Wat
ik ook erg goed vond van de organisatie was dat er voor het eerst
aandacht werd geschonken aan de
actieve jeugd in Brandevoort. Daar
moeten ze zeker mee doorgaan!
Kijk maar eens om je heen, er zijn
veel mensen en kinderen die een
stapje meer zetten. En dat is maar
goed ook, want samen maken we
de wijk!”

Al sinds 2009 wordt jaarlijks in
onze wijk de Brandevoorter van het
Jaar verkozen; een verkiezing die
aankomende winter haar tiende
editie viert. Dit is uiteraard een speciale gelegenheid en daarom ook
iets waar de Brandevoorter Courant
even bij stil staat.
De Brandevoorter van het Jaar
wordt verkozen door inwoners
van de wijk en belangrijk bij deze
wedstrijd 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
- Projectmanager Brandevoort van
de gemeente: Jacqueline Klomp
- Bestuurslid Stichting Sociaal
Cultureel Centrum (SSCC): Nigâr
Pekbey
Zoals voorgaande jaren zullen er
ook deze keer zowel een individuele prijs als een groeperingenprijs
worden toegekend. De individuele 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 nummers 2 en 3 mogen elk €250 aan
groepering(en) schenken. De
winnaar van de groeperingenprijs
ontvangt ook een bedrag van €250.

Gedachtes van voormalig
winnaars
“In 2015 ben ik gekozen tot Brandevoorter van het Jaar” laat Giel
Pollemans weten. “Door het opval-

Prijsuitreiking & Nominaties
Bent u benieuwd wie dit jaar deze
prestigieuze prijs in de wacht zal
slepen? De bekendmaking van de
winnaars zal traditiegetrouw plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie in wijkhuis ’t BrandPunt op de
eerste zondag van het nieuwe jaar.
Dit zal ditmaal op zondag 6 januari
2019 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 tot 15 december
2018 om het nominatieformulier in
te vullen via www.brandevoorter.nl.

Winnaars ‘Brandevoorter van
het Jaar’ door de jaren heen

lende en stevige symbool dat ik
bij de verkiezing kreeg, ervaarde ik
meer dan eerst dat ik in Brandevoort woon en leef. De verkiezing
verbind je vaster aan de wijk. Door
mijn activiteiten was Brandevoort al
een aparte plek om te wonen. Door
de verkiezing is de verbondenheid
met de wijk alleen maar groter
geworden, zeker nu het zo is dat ik
nog jaren in de wijk blijf wonen.”
Ook winnares van vorig jaar (2017),
Lara Tamarinof, is nog steeds trots
op haar titel. “Wat een verrassing
dat ik afgelopen jaar de eer had
om Brandevoorter van het jaar te
worden! Het is en blijft heel bijzonder dat mensen zo waarderen wat
je doet. De reacties van mensen uit

2018 .....?
2017 Lara Tamarinof
2016 Herbert von Reth
		 Jan Drouen (Ere-Brandevoor		 ter, vanwege 10-jarig jubileum
		 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
Nomineer uw individuele winnaar
of kanshebber voor de groeperingenprijs nu door uw nominatie
bekend te maken via
www.brandevoorter.nl! n

tekst: Jody Hoekstra
foto: Vincent Knoops
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Decorieur de Winkel
een passie voor interieur en decoreren

Wanneer ik voor de deur sta op de Steenweg 30 in het centrum van Helmond, het adres van
Decorieur de Winkel, op een zonnige vrijdagochtend in augustus is eigenaresse Tanja
Groeneveld al druk in gesprek met enkele klanten over een paar meubelstukken.
De vakkennis en passie voor interieur en styling komen hierbij al meteen duidelijk naar
voren en zorgen er alleen maar voor dat ik nog nieuwsgieriger wordt om meer te horen over
haar verhaal als onderneemster uit Brandevoort, hoe ze in de interieur wereld terecht is gekomen,
en hoe Decorieur de Winkel ooit tot stand is gekomen.

Van Noord-Holland naar
Brandevoort
Tanja woont inmiddels al ongeveer
17 jaar in Brandevoort; ze verhuisde
naar de wijk in 2001 vanuit NoordHolland. In die tijd is ze samen
met haar man en dochter één keer
binnen de wijk van huis veranderd,
maar ze wonen hier nog steeds
met veel plezier. “Al duurt het wel
wat lang voordat de wijk een keer
klaar is met al het bouwen. Dat was
al bezig toen we hier kwamen in
2001 en is nog steeds bezig” vertelt
Tanja. Desondanks, de band met
Brandevoort en met Helmond als
stad is er zeker. Door de jaren heen
heeft ze die, samen met een geheel
eigen nieuw netwerk, opgebouwd
in de regio en zou daarom ook niet
snel weer ergens anders naar toe
willen.

Van schoonheidsspecialiste
naar interieurdeskundige
Op de vraag hoe alles ooit begonnen is verwijst Tanja meteen naar
haar vader. “Hij werkte als general
manager in een hotel en had allerlei mood boards op zijn kantoor
hangen. ‘Dat wil ik’, zei ik toen al.”
Helaas liep niet alles zoals gepland
toen haar aanmelding voor een
vervolgopleiding op het MBO niet
helemaal goed ging. Ze besloot een
andere kant op te gaan en studeerde enkele jaren later af als schoonheidsspecialiste. Al heel snel liet ze
dit vak echter achter zich en koos
voor een loopbaan op Schiphol in
de verkoop van cosmetica producten. Gedurende deze tijd bleef de
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drang naar styling en interieur toch
knagen en ze besloot dit alsnog
naast haar werk op te pakken door
een opleiding te volgen en opdrachten op interieurgebied binnen
te halen.
Na de verhuizing vanuit NoordHolland moest Tanja echter weer
van voor af aan beginnen met het
opbouwen van een netwerk. Een
eigen verhuizing binnen Brandevoort hielp hier echter mooi bij en
in 2005 startte ze met Decorieur.
“Ik deed dit vanuit huis. Nou ja, eigenlijk vanuit andermans huis, want
dat was natuurlijk mijn werklocatie:
de woonplek van anderen om daar
te helpen met het interieur.” Hierbij
bleek echter al snel dat alleen het
ontwerp op papier niet genoeg was
voor mensen. Er was behoefte aan
het meer visueel maken van het
ontwerp: door het laten zien van
voorbeelden, zoals stoffen en materialen, werd het tastbaar en dus
ging Tanja op zoek naar een eigen
locatie voor een showroom, wat
uiteindelijk na enkele jaren leidde
tot de winkel op de Steenweg. “Op
deze manier ging het voor de klant
meer leven en zag men het niet
langer meer als slechts een hobby;
daardoor werd het echt.”

Een passie voor altijd
De naam ‘Decorieur’ heeft Tanja
ooit zelf bedacht toen ze in de trein
zat op weg naar haar opleiding,
fantaserend over hoe ze ooit haar
eigen bedrijf zou noemen. Het zou
een combinatie worden van interi-

eur en decoreren, kortom: Decorieur. Eerst was er alleen Decorieur,
en deed ze het werk alleen projectmatig, maar toen er ook echt
een winkel kwam mocht dat ook
terugkomen in de naam, vandaar
dus ook Decorieur de Winkel.
Interieur zit inmiddels in Tanja’s
bloed en na de vraag of ze zich een
leven kan voorstellen zonder dat
die passie daar een rol in speelt
antwoordt ze: “Door de jaren heen
heb ik veel kennis opgedaan, de
liefde voor mooie stoffen, vormgeving, ontwerpen; het zou zonde zijn
om daar niks meer mee te doen.
Het is moeilijk om voor te stellen
daar niet meer mee bezig te zijn.
Overal waar ik ben komt het terug,
let je op materiaalgebruik en kriebelen soms stiekem mijn handen:
mocht ik hier maar even mijn gang
gaan…”
Oktober is woonmaand en uiteraard zal ook Tanja daar wat extra
aandacht aan besteden. Zo staan
er enkele inloopavonden gepland
bij Decorieur de Winkel om ideeën
voor styling op te snuiven of interieuradvies te vragen. Kijk op de
website www.decorieur.nl voor meer
informatie over de definitieve data
en tijden of loop een keer binnen
op de Steenweg 30 in het centrum
van Helmond. n

tekst: Jody Hoekstra
foto: Rianne van Lierop
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
t

och

k
Ver

t

och

k
Ver

t

och

k
Ver

Posteleinserf 30

Laan door de Veste 49

Herenlaan 28

5706 JV Helmond
vraagprijs € 339.000 k.k.

5708 ZZ Helmond
vraagprijs € 335.000 k.k.

5708 ZS Helmond
vraagprijs € 350.000 k.k.
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Veehuisehoeve 3

Smidsteeg 6

Lorreman 3

5708 SV Helmond
vraagprijs € 749.000 k.k.

5708 XL Helmond
vraagprijs € 309.000 k.k.

5706 KP Helmond
vraagprijs € 309.000 k.k.

We mogen ons met trots de best verkopende makelaar van de regio Zuid-Oost Brabant van
2017 noemen!
Een tevreden klant staat bij ons enthousiaste team voorop. We spreken veel woningzoekers en hebben ons
gespecialiseerd op wijkniveau; ik ben uw wijkmakelaar van Brandevoort! Zo weet ik keer op keer een goede
match tussen koper en verkoper te maken.
Benieuwd waarom wij volgens het onafhankelijke platform voor woningmakelaars als beste uit de bus
komen? Bel ons dan snel voor een afspraak. Ik kom graag vrijblijvend bij u langs!
Uw wijkspecialist:
Ruud Hesen
06 533 01 994

ruud@woonplezier.nl
www.woonplezier.nl
Tel.: 0492 549 055

Vind ons ook op:

ADVERTORIAL

Koffers uitgepakt?
Spitsuur bij de advocaat-mediator!
September staat bekend als de maand waarin de meeste echtscheidingen worden aangevraagd.
De wekenlange zomervakantie vormt voor veel koppels kennelijk de druppel.
Scheiden
Na de zomervakantie, maar ook
na de kerstvakantie is er een flinke
piek in het aantal telefoontjes over
scheidingen. Door het drukke leven,
gevuld met zorg voor de kinderen,
werk en het onderhouden van
sociale contacten, verliezen stellen
elkaar gedurende het jaar uit het
oog. De vakantie moet een hoogtepunt worden, waarin alle strubbelingen verdwijnen en onenigheden
worden opgelost. De vakantie wordt
het laatste redmiddel voor de relatie.
Vanwege het intensieve samenzijn
wordt juist voor veel stellen al het
niet goede aan hun relatie dan juist
uitvergroot. De workaholic ontdekt
door thuis te zijn dat hij en zijn
vrouw niet (meer) dezelfde interesses hebben. Zijn vrouw realiseert
zich dat haar zus, en niet haar man,
haar emotionele steun geeft. Moegestreden besluiten beiden (maar
vaker nog: één van hen) na thuiskomst te gaan scheiden.
Dan komen de vragen. Wat komt er
allemaal bij een scheiding kijken?
Welke beslissingen en afspraken
moet je maken? Waarmee begin je
en waar ga je naartoe?

Hoe kies je de juiste
advocaat? Of ga je naar een
mediator?
Inmiddels zie je op internet door de
bomen het bos niet meer: mediators, advocaten, scheidingsadviseurs. Ze lijken allemaal hetzelfde
aan te bieden. Die scheiding komt er
wel. De vraag is alleen: “hoe?”
Mediation is in mijn ogen vaak de
beste optie, ook als je denkt dat de
ander niet wil praten of omdat jullie
het niet (meer) met elkaar eens zijn.
Bij mij aan tafel lukt het bijna altijd
om er samen uit te komen. Zelf
de regie over je scheiding, terwijl ik
jullie langs alle onderwerpen loods.
Je wordt volledig en juist geïnformeerd. Ik luister naar beide verhalen
en respecteer twee waarheden. We
hebben persoonlijk contact. Je

termijn. Juridisch je gelijk krijgen
via de rechter is zeker niet altijd dé
oplossing. Ik zorg dat je je “echte”
doel voor ogen houdt, want daar
gaat het om.
Ik help je bewust worden van de
mogelijkheden, maar ook van de
onmogelijkheden. Ik ben duidelijk,
gedreven en betrokken. Ik bied je
structuur, geef je overzicht en help
je te relativeren.

scheiding wordt van A tot Z geregeld. Binnen een paar maanden is
alles geregeld.
Is mediation geen optie? Dan heb
je ieder een eigen advocaat nodig.
Dat hoeft niet altijd een gevecht te
worden. Ik zal altijd onderzoeken of
er een gesprek met de ander geregeld kan worden en er misschien
wel overeenstemming kan worden
bereikt zonder procedure. Dat kan in
de vorm van een overlegscheiding
of door een vier-gesprek. Lukt dat
niet, dan begeleid en adviseer ik jou
en bepalen we samen de gewenste
aanpak. Ook als een geschil aan de
rechter moet worden voorgelegd,
hecht ik er veel waarde aan dat dit
gebeurt met respect voor je ex-partner, zonder daarmee jouw belang
tekort te doen.

Wat doe ik?
Mensen vragen mij vaak wat nou zo
leuk is aan mijn vak als familierechtadvocaat. “Je ziet toch alleen maar
ellende?” Natuurlijk, een scheiding
kan heel stressvol en ellendig zijn.
Ik hoop echter eraan bij te kunnen
dragen dat deze periode minder
zwaar is.

Hoe moeilijk het contact met de
ex-partner ook voor je is, ik blijf jullie
beiden stimuleren de communicatie
tussen jullie te verbeteren; is het niet
via mediation, dan via een andere
manier. Je moet als ouders toch
met elkaar verder, of je dat nu wil of
niet. Als kinderen je grootste goed
zijn, dan investeer je toch in een
goed ouderschap na scheiding?!

In de buurt
Maak gerust een keer een afspraak
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik heb mijn kantoor
in Best, maar omdat ik woonachtig
ben in Brandevoort, kan ik ook bij
jou thuis besprekingen houden als
je dat prettig zou vinden. Mocht je
overigens, ook na de vakantie je
relatie samen gelukkig voortzetten,
maar een andere familierechtelijke
vraag hebben, dan kun je ook bij mij
terecht. n

Anja Snoeks
Kehrens Snoeks Advocaten &
Mediators
T: 0499 – 379 111
E: Snoeks@kehrens-snoeks.nl
I: www.Kehrens-Snoeks.nl

Ik probeer je steeds een spiegel voor
te houden. Welk gevolg heeft een
bepaalde keuze voor jou en voor
de andere betrokkenen? Daar heb
je belang bij, omdat ik streef naar
een betere oplossing op de lange
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’t Pijpke
Slijterij ’t Pijpke al 12 jaar een begrip
in Mierlo-Hout en ver daarbuiten
Dit najaar is het alweer 12 jaar geleden dat Femma en William van Poppel de slijterij aan
de Slegersstraat in Mierlo-Hout hebben overgenomen. Ik spreek Femma en haar dochter
Desiré over het succes van de winkel en de toekomstplannen.

Familiebedrijf
Femma en William koesterden al
lang de wens een slijterij te beginnen. Zij waren klant bij de vorige
eigenaar. Femma vertelt: “De winkel
werd geopend in 1965 en kende al
een behoorlijke klantenkring. De
vorige eigenaar was tevens onze
melkboer en kwam ook aan huis. Ik
paste wel eens op zijn kinderen. Hij
hoorde van onze interesse in een
eigen slijterij en gaf in 2004 aan dat
we zijn winkel op termijn eventueel
konden overnemen. In 2006 kwam
zijn bericht dat hij wilde praten”.
Inmiddels is dochter Desiré werkzaam in de zaak. Zij verzorgt alle
social media en is verantwoordelijk
voor de meer dan 450 speciaalbieren die ’t Pijpke op voorraad heeft.
William doet de inkoop en begeleidt alle feesten en partijen. Femma is het gezicht van de winkel en
heeft de overige marketingactiviteiten in haar portefeuille. Zoon Mike
organiseert veel bierproeverijen en
is ook medeverantwoordelijk voor
het Bierfestival dat op 3 november
in onze wijk wordt gehouden. “Er
staan 7 regionale bierbrouwerijen
onder de markthal”, licht Femma
toe. “Je koopt een speciaal bierglas
met een aantal muntjes en loopt
zo alle brouwerijen af om overal
te kunnen proeven. Uiteraard is
het niet alleen bier, maar Bier &
Spijs. We hebben het team van de
Barbecueman geregeld voor het
eten. Het festival heet toepasselijk
Markthopper”.

Ingrediënten voor succes
Op de vraag waarom Slijterij ’t Pijpke zo succesvol is, geven beide dames vrijwel tegelijkertijd antwoord.
Desiré: “Onze klantvriendelijkheid
en service zijn ongekend hoog. We
bezorgen gratis aan huis. We doen
extra moeite voor de klant. Maken
ons hard voor alles wat elders

Chateau Brandevoort
verkrijgbaar is om dat ook in huis te
krijgen als er vraag naar is. Blijven
standby bij feestjes, zodat we meteen kunnen inspringen als mensen
iets tekortkomen”. Femma vult aan:
“We hebben een zeer uitgebreid
assortiment. Niet alleen met onze
speciaalbieren, maar ook het assortiment likeuren en cadeau-artikelen
is ongekend. We kunnen van alles
op maat maken, zoals bijvoorbeeld
een kruik met het logo van een
bedrijf en we sturen ook pakketten
en cadeauverpakking op”.
Verder wordt al snel duidelijk dat
hun service rondom feesten en
partijen net iets verder gaat dan dat
je van een slijterij zou verwachten.
“Naast taps, statafels, parasols,
glazen en drank hebben we contacten met 2 cateraars en een slager,
zodat we alle hapjes of een geheel
verzorgde BBQ kunnen regelen”,
vertelt Femma trots.

Onderscheiden door
vernieuwing
Sinds kort heeft ’t Pijpke (website
www.slijterij-tpijpke.nl) een eigen
likeur laten ontwikkelen. Een likeur
op basis van rum. Femma is zelf
rum-drinkster en zag dat de meeste
likeuren een basis van wodka hebben. Zij raakte aan de praat met
een leverancier en al snel zagen zij
er een uitdaging in om aan Femma’s verzoek te voldoen. De naam
is verzonnen door William en een
goede vriend van zoon Mike heeft
de vormgeving verzorgd. De naam
van het drankje “Blowjob” sluit aan
op de hype van likeuren met namen, zoals Lekker Ding, G Shot en
Happy End. “Het zijn prikkelende
namen en blijkbaar is daar behoefte aan” laat Desiré ons weten. “Niet
alleen de jeugd spreekt het aan,
maar mensen van alle leeftijden
komen deze likeuren kopen.”.

De huiswijn van Slijterij ’t Pijpke
is erg bekend aan het worden. De
huiswijn heet Caves d’Albret en is
verkrijgbaar in rood, droog wit, zoet
wit en rosé. In Brandevoort staat hij
blijkbaar bekend als Chateau Brandevoort. “Er kwam een keer een
vrouw die vroeg specifiek naar de
wijn Chateau Brandevoort”, vertelt
Femma lachend.

Nieuwe ontwikkelingen
Desiré vertelt trots dat ze veel reacties krijgen op de Facebookpagina
wat heeft geleid tot bekendheid
ver over de grenzen van Helmond
en zelfs Brabant. “Ik werd laatst
met mijn bus herkend toen ik in
Amsterdam reed en dat is toch wel
erg gaaf! Verder hebben we sinds
dit jaar een samenwerking met het
Amerikaanse Untappd. Dat is een
app waarbij alle gebruikers kunnen
aangeven welke bieren ze lekker
vinden. Je kunt zien welke bieren
over de hele wereld hoog gewaardeerd worden. Wij zijn ‘Verified
Venue’, wat betekent dat je kunt
aangeven waar je je bier gekocht
of geproefd hebt. We komen dus
regelmatig voorbij in deze app”.

Trots en gelukkig
Het is duidelijk dat het gezin van
Poppel met veel enthousiasme
werkt aan het op de kaart zetten
van de sympathieke slijterij. De dames sluiten af: “We zijn heel trots
op ons familiebedrijf, wat we hier
allemaal doen. We werken hard,
doen heel veel leuke dingen en
door onze persoonlijke aandacht
hebben we heel veel tevreden
klanten. Dat maakt ons gelukkige
mensen!” n

tekst: Peter Nouwen
foto: Rianne van Lierop
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Het huiskamerrestaurant
van hobbykok Angelique
Als je goed opgelet hebt in Brandevoort, kun je ergens in een hoekje
het bordje hebben zien hangen
met ‘Roos & Framboos’. In het
huis waar eerst de minibieb hing,
zit tegenwoordig het huiskamerrestaurant van hobbykok
Angelique van Hout. Als ik het
hoekhuis aan de Koolstraat
binnenstap, kijk ik meteen in
de keuken met aansluitend
een eetkamer die door ensuite deuren afgesloten kan
worden.
Angelique: “Al heel veel jaren
denk ik: ik wil iets voor mezelf,
maar niet in plaats van mijn
baan. Ik kook heel graag, ook voor
anderen, maar op een gegeven
moment heb je al voor heel je familie gekookt. Tijdens Brandevoort
aan de Kook, bij het nagerecht, was
ik aan het kletsen met een vrouw
en die had het op een gegeven
moment over een huiskamerrestaurant. Toen dacht ik: dat is wat ik
wil! Ik kan lekker koken en we delen
samen de onkosten. ”

Genoeg ideeën
Het principe van het huiskamerrestaurant is heel eenvoudig. Via de
website ShareDnD, in het verlengde
van AirBnB, kunnen mensen reserveren. Ze rekenen via de website €
22,50 per persoon af, niet bij Angelique zelf. Tot 24 uur van tevoren
kunnen ze kosteloos annuleren.
Het is ook mogelijk zelf een datum
voor te stellen of te reserveren voor
een high tea, bridal shower of baby
reveal party. Angelique: “Ik serveer
altijd een verrassingsmenu. Ik heb
vaak zoveel ideeën, dan wil ik me
niet vastleggen. Ik probeer graag
dingen uit. Dan zie ik iets in de
winkel en dan zoek ik op internet
op wat ik ermee kan. Is het niks,
dan eten we het gewoon nooit
meer. Daarom heb ik bij ShareDnD
ook voor de Franse stijl gekozen,
want daar kun je alle kanten mee
op. Het is de inspiratie die ik op dat
moment heb of wat in dat seizoen
lekker is, wat bepaalt wat ik maak.
Soms word ik gek van mezelf met
alle ideeën die ik heb!”
Angelique vertelt vol enthousiasme:

ook heel leuk omdat die heel ongecompliceerd kookt. Geen high class
futiliteiten, niks exclusiefs maar
gewoon lekker, goed verzorgd, geborgen. Gezelligheid staat voorop,
een fijne avond hebben. Ook
voor mensen die in de buurt in
een bed and breakfast zitten,
is het leuk. Ik probeer leuke
contacten te leggen zodat
het echt een Brandevoorts
dingetje wordt.”

Roos & Framboos

“Nederlanders
vinden dat vaak een beetje spannend, bij andere mensen thuis
eten en bij andere mensen aan
tafel. Het is zo niet-Nederlands,
het moet echt groeien hier. Het lijkt
heel hoogdrempelig maar ik wil
het juist laagdrempelig. Het leuke
is dat het helemaal niet formeel
is. Wil je lekker bediend worden of
wil je meehelpen? Je mag bijvoorbeeld best zelf water pakken in de
keuken. Het is niet mijn ding, het is
jouw ding. Wij eten overigens zelf
niet mee. Mijn man en mijn dochter helpen wel mee, die vinden dat
ook heel leuk.”

Brandevoorts dingetje
Angelique was zo enthousiast dat
ze er meteen werk van maakte:
“Toen het idee serieus begon te
worden, heb ik een cursus sociale
hygiëne gedaan, zodat mensen er
wel vertrouwen in hebben dat ik
weet wat ik doe. Ik ben thuiskoks
in Nederland gaan benaderen
en eentje uit Almere gaf me heel
veel nuttige tips. Ik ben me ook in
boeken gaan verdiepen. Vooral de
‘Supper Club’ van Kerstin Rodgers
inspireert me heel erg. Zij doet ook
hele leuke thema-avonden. En in
Engeland zag ik de Sunday Roast;
op zondagmiddag warm eten
met lekker vlees, aardappelen en
groenten. Nigella Lawson vind ik

Angelique heeft geen opleiding
tot kok gevolgd, integendeel
zelfs. Na het volgen van de Pabo
is ze omgeschoold tot docent
Nederlands voor het vmbo. “Koken
is dus echt mijn hobby. Ik heb wel
een familie met een horeca achtergrond. Zo was mijn opa banketbakker. Vroeger wilde ik wel heel graag
naar de hotelschool, maar dat was
toen een hele zware selectie. Ik heb
dyscalculie dus die test was voor
mij zo moeilijk. Ik richt ook niet
mijn hele leven in op koken, dit is
gewoon leuk voor erbij.”
De naam Roos & Framboos is op
een hele leuke manier ontstaan:
“We waren tien jaar geleden op
vakantie in België. Toen kwamen
we langs een winkel die leeg stond,
maar waar nog wel de naam op
stond: Roos & Framboos. Ik heb
die naam meteen vast laten leggen,
want ik wilde ooit iets voor mezelf
gaan doen en met deze naam kon
ik nog alle kanten op. De website
heb ik dus wel al tien jaar!”
Inmiddels heeft Angelique de eerste avond achter de rug. Het eerste
diner was een lentediner met
asperges en een leuke paasaankleding. Twee stellen hadden gereserveerd. Angelique: “Het moet wel
een beetje een beleving zijn. Met
vintage servies, linnen, brocante et
cetera. Het lijkt me heel leuk om 1
à 2 keer per maand een avond te
organiseren!” n

foto en tekst: Angelique van Hout

23

Van modelwijk naar
industrieel afvoerputje?
In de voorgaande editie van de Brandevoorter Courant hebben we u uitvoerig geïnformeerd over de
ontwikkelingen van de buisleidingenstrook gevaarlijke stoffen die als een hoefijzer om Brandevoort
zou gaan liggen. Jarenlang wordt Brandevoort gezien als modelwijk. Tal van prominenten brengen
een bezoek aan de wijk. Zelf Prins Charles is vol lof over ‘onze’ bouwstijl. De ondergrondse aardgasleidingen (Brandevoortse Dreef), de hoogspanningsmasten, de toename van transport gevaarlijke
stoffen over spoor en nu de mogelijke komst van een buisleidingenstrook gevaarlijke stoffen strooit
roeit in het eten. Brandevoort verandert van modelwijk in een industrieel afvoerputje, of beter gezegd
doorvoerputje.

Bewoners lopen gevaar
Als deze plannen doorgaan is dit
niet alleen vreselijk voor wijkbewoners die op allerlei wijzen hun
perceel moeten aanpassen (lees
afbreken) waardoor de waarde
van hun pand en hun woongenot
er significant op achteruit gaat.
Dit geldt ook voor toekomstige
bewoners die al een kavel hebben
gekocht en niet of (nog) niet weten
wat deze plannen voor hun nieuw
te bouwen perceel zal gaan betekenen.
Maar zeker ook niet in de laatste
plaats voor alle bewoners van
Brandevoort die direct gevaar
lopen bij eventuele calamiteiten
m.b.t. deze buizen en de daardoor
stromende chemische stoffen die
met een druk van maar liefst 100
Bar hierdoor heen geperst worden.
Denk hierbij aan een ongeluk dan
wel terroristische aanslag waarvan de consequenties niet zijn te
overzien!
Niet voor niets staat in de planning van de toezichthouders dat
de eenmaal aangelegde buizen
om de veertien dagen door controleurs moeten worden bekeken.
Daarnaast moet vanuit de lucht
eenmaal per maand door een
helikopter gecontroleerd worden of
er risico’s zijn. Bij deze gevaarlijke
situatie kan de geluidsoverlast van
dit laatste punt als peanuts worden
weggestreept.

Resume
Na een lange onderzoeksperiode
is, in nationaal belang, in 2012 een
buisleidingenstrook vastgesteld ten
noorden en oosten van Helmond.
Deze verbinding gaat bij Tegelen
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(Venlo) de grens over naar de
afnemers in het Ruhrgebied. Van
daaruit is er ook een verbinding
met Chemelot in Zuid-Limburg
vastgesteld. In 2012 heeft een
beperkt aantal bedrijven (w.o. DSM,
Sabic, Havenbedrijf Rotterdam en
PPS) hun zienswijze ingediend dat
ertoe geleid heeft, dat in de ‘Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035’
het eerder door het Ministerie
afgekeurde tracé via Helmond toch
weer is opgenomen. Reden: het
tracé is 20 kilometer korter (en niet
28 kilometer zoals in de officiële
rapporten wordt vermeld) en is
daarmee goedkoper om aan te
leggen.
Medio 2012 was er nog sprake van
‘slechts’ één buisleiding door de
Brandevoortse Dreef. In 2017 is
er melding gemaakt dat het buisleidingentracé zowel om als door
Brandevoort zal worden aangelegd
met vier buisleidingen voor het
transport van Ethyleenoxide, CO2,
Propeen en K1 stoffen. Door de
aannemer PPS (welke voor 100%
in handen is van Petrochemiereus
Sabic) wordt niet uitgesloten dat
daarna meer buizen in het tracé
gelegd zullen worden.
Met de huidige regelgeving is het
mogelijk om de, bij voorkeur 70
meter brede buisleidingenstrook,
te laten lopen tot tegen de gevels
van de woningen. Dit mag zolang
het theoretische risico op overlijden
– bij permanent verblijf - binnen 1
jaar, niet groter is dan 1.000.000.
Overigens reserveert de overheid
de ruimte, maar wordt de aanleg en
het beheer volledig uitgevoerd door

de bedrijven. De overheid heeft dus
geen invloed op de wijze waarop
het tracé wordt aangelegd en of de
veiligheidsnormen wel voldoende
worden nageleefd.
Het is dus mogelijk om bouwkavels
uit te geven die tegen het chemisch
tracé aanliggen. Of het tracé wordt
zo aangelegd dat de buisleidingenstrook tegen de gevels van
bestaande woningen aan komt te
liggen. Omdat de aanleg van buisleidingen omschreven is als een
nationaal belang, zullen gemeenten
en burgers dit tracé bovendien na
vaststelling over hun grond moeten
gedogen!

Belangenorganisatie
Na de publicatie in de vorige BC is
er een actieve belangenorganisatie
ontstaan met al bijna 200 huishoudens die voornamelijk wonen
in de nabijheid van het buisleidingentracé. Naast het feit dat zij
geïnformeerd willen blijven over
de ontwikkelingen, blijkt hieruit de
hoge betrokkenheid en de wens in
een veilige en plezierige leefomgeving te kunnen blijven wonen.
Dat deze groep in korte tijd zo hard
gegroeid is, heeft o.a. te maken
met de media-aandacht in de BC,
het Eindhovens Dagblad en mede
doordat het onderwerp uitgebreid in
het RTL 4 Nieuws van 11 augustus
als hoofditem is gepresenteerd.
Daarnaast is er geflyerd tot een afstand van 250 meter van het tracé
en is de Facebookpagina Buizen
Brandevoort opgericht.
De belangenorganisatie heeft
diverse bewonersteams opgezet.
Voor Stiphout, Mierlo, Kaldersedijk/

Mierlo-Hout en uiteraard Brandevoort. Het is voor hen belangrijk dat
ze alle bewoners binnen een afstand van 250 meter tot het tracé,
en natuurlijk ook de bewoners die
in het invloedsgebied van het tracé
wonen (= twee kilometer), eenvoudig kunnen informeren.

Oproep
Deelnemen aan het collectief
betekent dat je op de hoogte wordt
gehouden en dat je wordt uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst.
Ook kun je dan naar wens worden
betrokken in de zienswijzenprocedure die de belangengroep met hun
advocaat aan het voorbereiden zijn.
Aanmelden voor het collectief kan
door een mail te sturen naar: buizenbrandevoort@gmail.com.

Lobby gemeente Helmond
1 juli jl. hebben GroenLinks en D66
raadsvragen gesteld aan B&W
over de mogelijke aanleg van een
buizentracé in Brandevoort. B&W
heeft 21 augustus daarop gereageerd. De volledige vragen als ook

de antwoorden van B&W staan op
een volgende bladzijde vermeld.
Tijdens de raadsvergadering van 4
september is door alle partijen een
motie ingediend, waarbij ze het college de volledige steun geven in de
lobby tegen het voornemen van de
aanleg van dit buizentracé. En hebben ze het college verzocht om alle
redelijkerwijs alle mogelijke stappen
te nemen om de aanleg van dit
buizentracé te voorkomen.
Thomas Tuerlings, fractievoorzitter
GroenLinks Helmond: ”Het betekent dat het college de voorgenomen lobby aangaat met unaniem
uitgesproken steun van de raad.
Niemand wil die buizen en daarover bestaat geen twijfel. Het is dus
niet alleen een dingetje vanuit de
coalitie of een linkse hobby, maar
echt met vereende kracht tegen dat
idiote plan van het Rijk.”
Noot: vanwege de status van nationaal landsbelang waaronder het
tracé valt, heeft de gemeente geen
beslissingsbevoegdheid. Zij hopen

daarom vooral middels een zo sterk
mogelijk lobby invloed uit te kunnen oefenen.

Klein lichtpuntje
Het Ministerie heeft de zienswijzen uit 2013 niet beantwoord. Het
gebied is steeds verder verstedelijkt.
Daarom is in 2017 besloten dat opnieuw een zienswijzenperiode wordt
vastgesteld. De verwachting is dat
binnenkort deze nieuwe zienswijzenprocedure wordt opgestart. Het
is dan ook in het belang van alle
inwoners die in het invloedsgebied
van het tracé wonen, maar zeker
ook van zoveel mogelijk bewoners
van onze wijk om hun zienswijze
(individueel of via het collectief) in
te dienen.
Op het moment van schrijven heeft
de belangengroep nog contact opgenomen met het Ministerie, maar
geen nadere informatie gekregen.
De planning met betrekking tot de
ter inzagenlegging van het geactualiseerde plan is dus nog niet
bekend. t
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GroenLinks en D66 raadsvragen (1/7/2018) + antwoorden van college van
burgemeester en wethouders (21/8/2018):

1. A)
Vraag: Liggen er op dit moment
buisleidingen voor giftige of anderzijds risicovolle stoffen onder de
grond in de gemeente Helmond?
Antwoord: Ja, er liggen diverse
ondergrondse aardgasleidingen van
gastransportbedrijf Gasunie. Deze
staan vermeld op de website van
de Risicokaart Nederland. Deze is
te vinden via: https://nederland.
risicokaart.nl.

Antwoord: In de huidige aanwezige
buizen gaat het om aardgasleidingen. Het tracé in de Structuurvisie Buisleidingen van het rijk kan
voor het vervoer van verschillende
stoffen worden gebruikt, behalve

aan het college nog altijd niet is
afgerond.
2. A)
Vraag: Heeft het toenmalige college
in 2013 een zienswijze ingediend?

In deze kaart is een strook van 250 meter aangegeven vanaf
het buisleidingentracé omdat de gemeente het tracé nog
250 meter mag verschuiven. Het beïnvloedingsgebied bij
calamiteiten is veel groter. Dat reikt namelijk tot 2 kilometer!

1. B)
Vraag: Zo ja, wat is de kortste afstand tot woningen van die leidingen?
Antwoord: Er wordt altijd een veilige
afstand aangehouden tussen kwetsbare objecten, waaronder woningen,
en ondergrondse buisleidingen. De
kleinste afstand bedraagt minimaal
vier of vijf meter aan weerszijden
van het hart van een buisleiding
(vier meter indien de leidingdruk
minder is dan 4000 kPa, vijf meter
wanneer de leidingdruk 4000 kPa
of meer is). Dit wordt de belemmeringenstrook genoemd. De ligging
van ondergrondse buisleidingen,
inclusief belemmeringenstrook, zijn
vastgelegd in bestemmingplannen.
1. C)
Vraag: Wat is de wettelijke minimale
afstand tussen transportbuizen en
woningen?
Antwoord: De wettelijke minimale
afstand bedraagt minimaal vier of
vijf meter aan weerszijden van het
hart van een buisleiding (vier meter
indien de leidingdruk minder is dan
4000 kPa, vijf meter wanneer de
leidingdruk 4000 kPa of meer is).
Dit is vastgelegd in het Besluit en de
Regeling externe veiligheid buisleidingen. In Helmond wordt hier
overal aan voldaan.
1. D)
Vraag: Voor welke (categorie) stoffen zijn de huidig aanwezige buizen
en de buizen van het nieuwe tracé
bestemd?
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aardgas. Voorbeelden van mogelijke
Aan dezezijn:
samengestelde kaart
stoffen
kunnen geen rechten worden
ontleend
- K1 vloeistof, diameter 14 inch,
werkdruk 50 bar
- Propeen, diameter 12 inch, werkdruk 100 bar
- CO2, diameter 12 inch, werkdruk
100 bar
- Ethyleenoxide, diameter 12 inch,
werkdruk 100 bar
In 2013 is een zienswijzeprocedure
gestart die volgens een recente brief

Antwoord: Ja, op 17 januari 2013.
2. B)
Vraag: Wat hield deze zienswijze in?
Antwoord: Dat dergelijke tracés buiten dichtbevolkte gebieden gelegd
moeten worden en dat het voorliggende tracé hieraan niet voldoet.
Zeker niet wanneer Brandevoort is
afgebouwd. In de zienswijze verzoekt het college om het besluit te
heroverwegen en het eerdere tracé

alsnog weer op te nemen in de
structuurvisie.
2. C)
Vraag: Is hier een reactie op gekomen vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu of het Ministerie
van Binnenlandse Zaken?
Antwoord: Er is een ontvangstbevestiging ontvangen. Beantwoording
heeft niet plaatsgevonden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) kan op dit
moment nog altijd geen duidelijkheid geven over het vervolgproces,
aangezien het indicatieve tracé nog
altijd niet ter besluitvorming voorligt.
In de tussentijd zijn er gesprekken
geweest met het ministerie. Om de
wijk zoveel mogelijk te ontlasten,
in het onwenselijke geval dat het
tracé toch wordt vastgesteld, is het
tracé waar mogelijk om de wijk heen
ontworpen.
3. A)
Vraag: Zijn er na 2013 nog nieuwe
stappen mogelijk geweest en door
het op dat moment zittende college ondernomen om te voorkomen
dat het nieuwe tracé onder de wijk
Brandevoort komt te liggen?
Antwoord: Nee, er zijn geen stappen mogelijk geweest. Wel is actief
contact onderhouden met andere
gemeenten aan de indicatieve route
en met het Ministerie. Het beoogde
nieuwe tracé ligt niet onder de wijk
Brandevoort, maar zoveel mogelijk
westelijk om de wijk Brandevoort
heen. Het tracé doorkruist wel een
aantal vrijstaande woningen bij de
Kaldersedijk.
3. B)
Vraag: Wanneer verwacht het college nieuwe ontwikkelingen rondom
dit tracé?
Antwoord: De verwachting is dat
het ministerie BZK op zijn vroegst
in het laatste kwartaal van 2018
de procedure tot vaststelling van
de Structuurvisie Buisleidingen
zal starten. Er is dan opnieuw de
mogelijkheid om een zienswijze in
te dienen. De Structuurvisie Buisleidingen van het Rijk is al vastgesteld
en in die structuurvisie is het tracé
via Helmond als indicatief opgenomen. Met de actualisatie van de
Structuurvisie wordt beoogd om het
indicatieve tracé als vast tracé op te

nemen. Daarmee wordt de ruimte
voor leidingen gereserveerd, maar is
er nog geen zekerheid wanneer en
of er buizen worden aangelegd. Dat
laatste is immers afhankelijk of een
marktpartij tot aanleg van de buisleidingen wil overgaan.
4.
Vraag: Is het huidige college op dit
moment in contact met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
de nationale politiek over de uiterst
onwenselijke situatie die dit tracé
gaat creëren?
Antwoord: Het huidige college is in
contact met het ministerie BZK over
de procedure en planning. Op de
momenten dat dit mogelijk is, maken we daarbij telkens ons standpunt kenbaar dat dergelijke tracés
buiten de dichtbevolkte gebieden
moeten worden gelegd. Daarnaast is
het college voornemens om – indien nodig – met politieke partijen
in de Tweede Kamer in contact te
treden over dit dossier. Leidraad bij
die contacten is het standpunt van
het college, zoals in de inleiding
beschreven.
5.
Vraag: Wat doet het college om de
inwoners nabij het tracé helder te
informeren en zijn er stappen die
inwoners zelf kunnen ondernemen
om de komst van dit tracé te voorkomen?
Antwoord: Zoals beschreven bij het
kopje ‘communicatie’, zullen de
inwoners van Brandevoort en Stiphout, die aan het indicatieve tracé
wonen, via een brief op de hoogte
worden gesteld over de procedure. Als er meer bekend is over de
procedure en planning, dan worden
bewoners hierover wederom geïnformeerd en ook over de mogelijkheid
om een zienswijze in te dienen. Er
is geen mogelijkheid om bezwaar te
maken of beroep in te stellen tegen
het Rijksbesluit.
6.
Vraag: Indien het Ministerie van
Binnenlandse Zaken zijn plannen
niet wijzigt, wat kan de gemeente
Helmond dan nog ondernemen om
te voorkomen dat het tracé er komt?
Antwoord: De gemeente heeft geen
juridische mogelijkheden om te
voorkomen dat het tracé er komt,

omdat er geen bezwaar en beroep
mogelijk is tegen de vaststelling van
de Rijksstructuurvisie. Wel voeren
we een lobby om degenen die
moeten beslissen over de structuurvisie (de verantwoordelijk bewindspersoon van het desbetreffende
ministerie) te overtuigen.

Aanvulling bij antwoorden
van college van burgemeester
en wethouders
In het in mei jongstleden gepresenteerde coalitieakkoord staat dat de
gemeente Helmond een actieve
lobby tegen vervoer van giftige stoffen – o.a. via buisleidingen – gaat
voeren. Het college wil dat het Rijk
het voorgenomen besluit tot vaststelling van het tracé door Helmond
heroverweegt en niet als aanvullende route opneemt in de Structuurvisie Buisleidingen.

Onderzoek
Om de lobby kracht bij te kunnen
zetten, gaat het college een verkennend onderzoek uitvoeren naar de
kosten en veiligheidsrisico’s van het
voorgenomen tracé door Helmond.
In dat onderzoek wordt het tracé
door Helmond vergeleken met een
tracé wat niet door Brandevoort
en Stiphout loopt. Dit onderzoek
kan later betrokken worden bij het
opstellen van een gemeentelijke
zienswijze.

Communicatie
Er is structureel overleg met andere
gemeenten aan de route, Omgevingsdiensten (Brabant en Limburg),
Provincie Noord-Brabant en het
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK). Op
die manier houden we een vinger
aan de pols om inwoners tijdig te informeren over de mogelijkheden tot
beïnvloeding en om zelf invloed uit
te oefenen op de beslissing door het
Rijk. De inwoners van Brandevoort
en Stiphout, die aan het indicatieve
tracé wonen, zullen via een brief op
de hoogte worden gesteld over de
procedure. Tevens zullen wijkbewoners hierover, via de gemeentelijke
website en het wijkblad, op de hoogte worden gesteld.

tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops
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Dichtbij
VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Nieuwe Delicatessenwinkel in Helmond
Op 29 maart is op het Combi-Centrum aan de Mierloseweg 30
Delicatessenwinkel “Kaatje Jans” geopend.
Malaika Näumann is de eigenaresse van deze prachtige winkel met
“Wereldse lekkernijen”. Met 22 jaar ervaring in deze branche, opgedaan bij
o.a. haar man in hun winkel in Geldrop ‘De baas in kaas’ aan de Heuvel
t/o. Albert Heijn, is zij aardig bekend met Wereldse lekkernijen.

Altijd in de buurt
Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort
Brouwhuis Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis Rijpelberg
Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

Het assortiment bestaat uit binnen- en buitenlandse kazen. Een zeer
uitgebreid vleeswaren pakket, van leverkaas tot Italiaanse Parma ham.
Salades en Tapas uit eigen keuken. Vers gebrande noten. Chocolade en
bonbons van 2 verschillende top leveranciers. Belegde broodjes, catering;
zoals tapas, kaas & charcuterie buffetten. Maar ook Wijnen en Port. U
moet echt eens komen kijken.
U kunt bijna voor de deur gratis parkeren.
Kaatje Jans Helmond
Mierloseweg 30
Tel 0492 347906
Email: kaatjejanshelmond@gmail.com
Website: www.kaatjejans-helmond.nl
*Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u bij uw eerste aankoop
vanaf 10 euro een smakelijke attentie geheel gratis.

INfo avond
VRIJE SCHOOL PEELLAND

Kom kijken wat kinderen op onze school doen,leren en maken.

Laat je verrassen!

Donderdag
15 november

meubelen, accessoires,

20.00 - 22.00 uur

interieuradvies, styling.

Een kijkje in de schatkist van onze school!

verlichting, vloerkleden,

Steenweg 30
5707 CG Helmond

Kindertuin
HELMONDSELAAN 71 HELMOND - WWW.VRIJESCHOOLPEELLAND.NL - WWW.KINDERTUIN-HELMOND.NL
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info@decorieur.nl
www.decorieur.nl

Golfdag Brandevoort 2018
Zaterdag 11 augustus jl was het weer zover, de 14e editie van de Golfdag Brandevoort stond weer op
de agenda. Wat ooit begon als een klein idee om golfende mensen uit Brandevoort met elkaar te laten golfen door Jaap Uneken is uitgegroeid tot een jaarlijks event waar vele mensen naar uit kijken.

3 Jaar geleden is de Golfdag
verschoven van een zondag in
het najaar naar een zaterdagmiddag in het voorjaar. Dit jaar echter
moesten we door omstandigheden
eenmalig uitwijken naar een midzomer zondag. Eigenlijk niet zo’n goed
moment zo op het einde van de
zomervakantie. Er was het risico dat
we niet alle 18 flights vol zouden
krijgen. We werden echter aangenaam positief verrast en door de
combinatie van het prachtige weer,
de geweldige zorg en gastvrijheid
van Het Woold en de enthousiaste
spelers zelf werd de Golfdag ook dit
jaar weer een groot succes.
De dag verliep heel soepel. Iedereen genoot bij binnenkomst van
een of meerdere heerlijke frisse
drankjes, de scorekaarten werden
intussen geteld en daarna kon
iedereen aanschuiven voor een
heerlijk driegangen diner.

Volgend jaar wordt de Golfdag weer
gewoon in het voorjaar gepland en
hopen we op een volle baan en zodoende het diner weer in de baan
te kunnen laten serveren wat deze
dag een nog specialer tintje geeft.
En ja, voordat we het vergeten, we
hadden ook nog prijswinnaars:
Derde prijs: team De Greenies
(Peter van Nunen en Hein Spoorenberg)
Tweede prijs: team Early Birdies
(Peter van Pelt en Patrick van der
Herberg)
Eerste prijs: team J & B
(Ben en zoon Jaap van Lieshout)
De laagste netto score was voor
team Early Birdies met een score
van 73 op deze Par 72 baan
De longest heren was voor Frans
van de Waardenberg
De longest dames was voor Anouk
Muntendam

De neary heren was voor Peter van
Pelt wat hem tot groot grossier
maakte deze dag
De neary dames was voor Marianne van den Houdt
Buiten al dit betreffende de wedstrijd hadden we ook nog 2 deelnemers die eigenlijk de clinic wilde
doen maar vanwege de te kleine
groep werd besloten om ze de par3 baan te laten lopen. Laten we er
van uit gaan dat ze volgend jaar zo
vooruit gegaan zijn dat ze de grote
baan meelopen.
Houd u aub de website www.
golfdagbrandevoort.nl in de gaten
voor de datum van volgend jaar.
Tot dan! n

tekst: Golfdag Brandevoort
foto: Marcel en Bo in ‘t Veld
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Zo maak je van je werk
een sport
In 2008 is Mark Oidtmann samen
met zijn vrouw in Brandevoort
komen wonen. De eerste 10 jaar
met veel plezier in de Veste, maar
het centrum van de wijk hebben ze
sinds vorig jaar verruild voor een
vrijstaande geschakelde woning op

30

het Karthuizerserf. Ook al mist Mark
het gemak van de winkels op wandelafstand, de ruimte en de tuin
maken veel goed. Samen met zijn
vrouw Joyce en hun zoontje Julian
van vijf jaar hebben ze het fijn in de
wijk en zijn ze betrokken bij allerlei

soorten activiteiten, waar ze via de
Brandevoorter Courant mooi van
op de hoogte blijven (de Nee/Nee/
Wel sticker op de brievenbus zorgt
ervoor dat deze nog altijd op de
mat belandt). Ondanks zijn drukke
baan heeft Mark nog voldoende tijd

faciliteiten en daarom komen er
ook jaarlijks tientallen voetbalteams
voor een langere periode trainen en
ontspannen. Vol trots vertelt Mark
dat hij het afgelopen jaar allerlei
soorten gasten heeft mogen ontvangen; zo bivakkeerde bijvoorbeeld
het voetbalteam van Anderlecht
in de Carlton De Brug. Maar ook
teams uit Nederland, Koeweit, Turkije en Dubai zijn te gast geweest
voor een trainingskamp.

Het verleden, het nu en de
toekomst
In Brandevoort, Mierlo en MierloHout wordt De Brug toch vooral
gezien als De Brug Active: een plek
waar jong en oud kan sporten op
de tennis- en squashbanen, doelen
kan bereiken in de fitness op de
meest moderne apparatuur, of kan
relaxen in het zwembad of de sauna. Maar ook op de bowlingbaan
en in het grill-restaurant hebben
al veel teams, vrienden en families
uit Brandevoort een gezellige en/
of sportieve avond gehad. Mark is
al meer dan 8 jaar werkzaam als
commerciële alleskunner bij het
hotel en hij heeft nog allerlei ideeën
voor de toekomst.
Mark vertelt dat een sales manager
meestal vier tot vijf jaar bij hetzelfde hotel blijft om zich vervolgens
door te ontwikkelen bij een ander
hotel. “Af en toe maak je in zo’n
periode een kleine verbouwing mee
en komen er wat nieuwe meubels
om het hotel te moderniseren. De
kans, die ik samen met Algemeen
Directeur Robert van Heeswijk heb
gekregen is uniek, namelijk het
sportieve DNA door vertalen in het
hotel in een compleet vernieuwd
concept.”

voor zijn hobby’s en sporten. Zo
speelt hij hockey bij HC Helmond,
golft hij met regelmaat en heeft hij
deelgenomen aan de Braverun in
Brandevoort. De echte passie van
Mark echter moeten we zoeken bij
zijn werk als Sales & Marketing Manager bij Carlton De Brug in Mierlo.

Trots op het werk
Buiten de regio en zelfs buiten de
landsgrenzen kent men De Brug
vooral als een sport- en familiehotel. Het biedt ruimte aan bijna 150
kamers en verschillende vergaderen congresruimtes. Gasten kunnen
optimaal profiteren van de sport-

“We hebben, samen met een bureau, een nieuw concept ontwikkeld
waar we vanaf 2014 aan werken.
De sportclub en de kamers zijn de
afgelopen jaren al gemoderniseerd
en hebben allemaal een sportieve
make-over gehad. Want hoe leuk
is een basketbalnetje boven de
prullenbak, een tussendeur bij de
familiekamer die je neer kan klappen als pingpong tafel…..”
Van 20 augustus tot begin november vindt de grote transformatie
plaats van de begane grond en
de eerste verdieping. De publieke
ruimtes, zoals de receptie, het
restaurant, de bar en vergaderzalen worden de komende maanden

verbouwd. Het sportieve karakter
wordt doorgetrokken in deze ruimtes en de sportbar; zo komt er ook
een levensgrote glijbaan waarmee
je vanaf de eerste verdieping binnen 5 seconden aan het ontbijt kan
zitten….!

Nieuw concept, nieuwe
naam
Bij een nieuw concept hoort ook
een nieuwe naam. De Brug Active
en Carlton De Brug worden samen
HUP. “Wij zien sport vooral als
plezier maken. HUP wordt geen
sporthotel waar iedereen na het
muesli ontbijt verplicht moet deelnemen aan een fitnessprogramma.
Het wordt een sportief hotel waar
Play & Stay centraal staan. De gast
moet zich vooral thuis voelen in het
sportiefste hotel van Nederland:
hier kan alles, maar moet niets. Je
gaat er vooral plezier maken met
je gezin, je partner, je collega of
met je team. Om deze reden zal de
nieuwe entree ook zeker een blikvanger worden, want iedereen gaat
door dezelfde entree naar binnen
en iedereen is welkom om sportief
plezier te komen maken.”

Passie voor de toekomst
“Mijn passie voor de hotellerie gaat
verder dan de marketing en commerciële verantwoordelijkheden. Ik
ben betrokken bij alle afdelingen
en dat maakt mijn werk zo leuk. Ik
heb de afgelopen tijd de beoordeling zien stijgen op bijvoorbeeld
Booking.com. De mening van de
hotelgast is ontzettend belangrijk
en ik ben nu al benieuwd om te
zien waar we straks, na alle veranderingen, op uit zullen gaan komen.
Voor de regio blijven we in ieder
geval de sportclub functie behouden: de plek waar je kan sporten,
ontspannen en plezier kan beleven.” n

tekst: Jody Hoekstra en Stefan Verhallen
foto: Vincent Knoops
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Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout
WWW.COMPAEN-WONEN.NL
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Volg de procedures en wel tijdig
Na de kwestie over de hoogspanningsmasten, lijkt de wijk Brandevoort opnieuw te worden getroffen
door een overheidsbesluit dat de
nodige (gezondheid)risico’s met
zich meebrengt. Onlangs werd
duidelijk dat er plannen zijn voor de
aanleg van ondergrondse pijpleidingen voor het transport van
gevaarlijke stoffen. In Brandevoort
is veel onrust ontstaan, want het
beoogde tracé loopt vlak langs
huizen en zelfs door tuinen. In
de vorige Brandevoorter Courant
werd daarom een oproep gedaan
aan alle bewoners om de krachten
te bundelen en uw stem te laten
horen.
Het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat heeft inmiddels laten
weten dat het plan nogmaals ter
inzage wordt gelegd. Dit betekent
dat er nog zienswijzen ingediend
kunnen worden en dat bewoners
dus inderdaad nog de mogelijkheid krijgen om te reageren op het
voorgenomen plan. De ingekomen
zienswijzen zullen betrokken worden bij de verdere besluitvorming.

In Nederland zijn overheidsbesluiten gebonden aan strikte regelgeving. Deze regels beschermen de
burger tegen de overheid. U hoeft
het namelijk niet met alle besluiten
van de overheid eens te zijn. De
wet biedt diverse verweermogelijkheden. Deze zijn echter ook aan
strikte regels gebonden. De overheid is verplicht om bij ieder besluit
bekend te maken hoe de burger
daarop kan reageren. In sommige
gevallen kunnen zienswijzen ingediend worden, in andere gevallen
kan direct bezwaar gemaakt worden
of beroep bij de rechtbank worden
ingesteld. Het is belangrijk dat u de
voorgeschreven wijze volgt, omdat
dit grote gevolgen kan hebben.
Als de bezwaartermijn zes weken
bedraagt en u pas na zeven weken
een bezwaarschrift indient, is uw
bezwaar niet-ontvankelijk. U bent
dan te laat, waardoor het besluit
onherroepelijk is geworden.
In onze praktijk zien wij helaas
regelmatig dat geen zienswijze
wordt ingediend. Kennelijk hebben
veel burgers de indruk dat dit een

vrijblijvende stap is die kan worden
overgeslagen, omdat het besluit
toch nog niet definitief is. Dit is
echter niet het geval. In sommige
procedures is het indienen van een
zienswijze noodzakelijk om verdere
rechtsmiddelen tegen het betreffende besluit te kunnen instellen. Met andere woorden: heeft
u geen zienswijze ingediend, dan
kunt u ook niet meer in beroep. De
zienswijzeprocedure is dus net zo
belangrijk als de bezwaarprocedure.
Een zienswijze richt zich echter
tegen een voorgenomen besluit en
een bezwaar richt zich tegen een
reeds genomen besluit.
In beide gevallen is het goed om
de termijnen goed in de gaten te
houden en volg de berichtgeving
over het pijpbuizentracé. Of het zin
heeft om een zienswijze in te dienen is moeilijk te voorspellen. Niet
geschoten is echter altijd mis. n

tekst: Geert Raymakers
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Uw droomtuin
wordt werkelijkheid
Een mooie tuin
in het voorjaar
begint nu !
Eduard van de Loo
Hortsedijk 69
5708 HB Helmond
T +31 (0)6 381 90 270
E info@eduardvandeloo.nl
I www.eduardvandeloo.nl
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Stichting

Duofietsen Helmond
Sinds de oprichting begin 2017 van
Stichting Duofietsen Helmond is de
belangstelling om te kunnen (mee)
rijden als gast met duofietsen in
Helmond explosief gestegen. De
Stichting stelt ouderen en mensen
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die graag fietsen,
maar dit zelfstandig niet meer kunnen, in de gelegenheid om met een
vrijwilliger samen te fietsen op een
duofiets met trapondersteuning.
Door de enorme vraag zitten we te
springen om vrijwilligers die dan
samen met onze gasten een mooie
fietstocht in Helmond en omgeving
gaan rijden met de duofietsen.
We fietsen altijd in groepsverband
omdat dit mensen zowel in beweging zet als het onderling contact
stimuleert. Onderweg wordt er
samen koffie of thee gedronken.
Dit draagt bij aan het voorkomen
van sociaal isolement en eenzaamheid en bevordert de lichamelijke
conditie. Er wordt in Helmond en
de directe omgeving gefietst. Er zijn
hiervoor diverse mooie fietsroutes

uitgestippeld en deze worden nog
steeds uitgebreid. Stichting Duofietsen Helmond heeft op dit moment
6 duofietsen en een rolstoelfiets
waarmee we altijd in een groep op
pad gaan.
Op dit moment wordt gefietst met
mensen uit de verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen, maar
ook individuele gasten kunnen zich
voor een rit aanmelden. Mensen die
het leuk vinden met onze gasten te
gaan fietsen kunnen zich als vrijwilliger aanmelden op www.duofietsenhelmond.nl of via telefoonnum-

mer 06-57082890. Alle vrijwilligers
worden vooraf geïnstrueerd hoe
men moet rijden met de duofietsen
en onze gasten.
Zou u ook graag willen fietsen met
onze gasten? Meldt u dan snel aan.
Wij kunnen uw hulp als fietsmaatje
hard gebruiken.
De dankbaarheid en voldoening van
de gasten die u na terugkomst van
de rit als vrijwilliger krijgt is met geen
pen te beschrijven. n

tekst en foto: Johan Doomernik

Stichting Duofietsen zoekt vrijwilligers om op een
middag te fietsen met iemand, die dat alleen niet
meer kan. De grote beloning voor deze inzet is: een
lach van oor tot oor, oneindige dankbaarheid van
de gast en een heerlijke fietstocht door onze streek.
U kunt zich opgeven via:
Email: duofietsenhelmond@gmail.com
of secretariaat bellen 06-57082890.
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Brandoween

27 oktober 2018, Brandoween - Brandovanië
Nog 1 maandje wachten en dan kunnen we weer griezelen in Brandevoort.
Op 27 oktober is het weer tijd voor Brandoween. En dit jaar reizen we af naar Brandovanië ….
Waar?? Nou, Brandovanië, waar weerwolven en vampiers de straten onveilig maken
zodra het donker wordt.
We beginnen ‘s middags al. Vanaf
15.30 uur kun je met ons meedoen
aan Brandoween Creatief. Bij het
Sportpark kun je aan allerlei leuke
activiteiten deelnemen zoals pompoen snijden, schminken, knutselen
en nog veel meer, zodat je goed
voorbereid bent voor de spooktocht.
Als het langzaamaan donker wordt
gaan we, om 18.30 uur, beginnen
met de spooktocht. Deze start vanaf
het Sportpark en slingert zich een
weg door de spookachtig aangeklede straten van Brandovanië, uh, we
bedoelen natuurlijk Brandevoort.
Vorig jaar zijn we begonnen met
een rustpunt onderweg dit is bij de
hoofdlocatie, basisschool De Vendelier, want jullie hebben aangege-

ven dit zo leuk te vinden. Daarom
richten we deze plaats dit jaar weer
in als rustpunt zodat je onderweg
weer even op adem kunt komen van
alle spanning om daarna weer vol
goede moed verder te gaan. Kaartjes
voor Brandoween Creatief en/of de
spooktocht zijn vanaf 1 oktober te
koop bij ’t Brandpunt en bij Hip&Co
en ook vanaf dezelfde datum op
onze website www.brandoween.nl.
We geven ook dit jaar weer mooie
prijzen weg, voor de mooiste kostuums, maar ook voor het engste
huis en het meest spannende
pleintje. Dus doe je best en verras
ons met jouw idee van Brandovanië.
Woon je niet aan de route, maar wil
je toch met een standje of groep

aan de route staan, dat kan! Mail
ons en dan zoeken we samen een
leuke plek voor je.
Lijkt het je leuk om betrokken te zijn
bij Brandoween? Wij zijn altijd op
zoek naar mensen die in de voorbereiding of tijdens Brandoween willen
helpen. Heb je een idee of tip voor
ons of wil je helpen? Stuur ons dan
een mail info@brandoween.nl.
Houd onze website en Facebook
pagina in de gaten voor nog heel
veel meer leuke berichten en acties!
We zien jullie graag allemaal op 27
oktober tijdens Brandoween! n
tekst: Annmarie Diepenbroek
foto: Jan Dijstelbloem

Correctie bij interview HUBO – Helmond
In de vorige uitgave hebben wij enkele gegevens bij het interview met Sander van Rijt van HUBO
– Helmond foutief beschreven.
De naam van de eigenaar is Sander van Rijt ipv Sander van de Rijt.
Sander wil het liefst zelf alle dienstverlening doen zowel in de zaak zelf als bij de klant. Dit aanbod geldt voor tal van zaken: o.a. voor het inmeten en maken van inloop en schuifdeur kasten,
binnen en buiten deuren, pvc en laminaat vloeren, traprenovatie met laminaat of pvc, uitgebreid
assortiment horren op maat en het aanbrengen van binnen- en buitenzonwering.
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Leefbaarheid
in de ecozones

Ecozones omranden de kern
van Brandevoort
Deze ecozones zijn een unieke
omranding van de woonkern van
Brandevoort. Door de inrichting, gelegen rond het midden van de wijk,
nodigen deze zones de bewoners
uit om midden in de natuur te kunnen wandelen. De gemeente heeft
hiervoor bomen, banken, beplantingen en wandelroutes aangelegd.
Het gebruik is dus aan de bewoners maar dit laat regelmatig te
wensen over. Ondanks toezeggingen van de gemeente om fatsoen-

lijk gedrag af te dwingen door controles van de stadswachten is het
nog steeds niet ideaal om fijn door
de ecozones te kunnen wandelen.
Eén van de bewoners in de buurt
doet daarom nogmaals een oproep
aan iedereen om de ecozones toch,
als een bijzonder Brandevoorts
stukje natuur, goed te gebruiken.

Mooi ingerichte ecozones
Vorig jaar is de Ecozone van Brandevoort voltooid, waardoor er een
mooie rondwandeling gemaakt kan
worden van ruim twee kilometer.
Daar wordt door veel inwoners en

ook door anderen veel en dankbaar
gebruik van gemaakt.
Hopelijk komen er voor de wandelaars op korte termijn nog meer
banken en prullenbakken om de
reeds aanwezige speeltoestellen te
completeren.

Alledaags gedrag
Jammer genoeg moeten we vaststellen dat er in het gebruik van
deze groene ring rond Brandevoort
De Veste ook veel dingen misgaan.
Met name de mentaliteit van veel
hondenbezitters laat veel te wensen
over. Honden worden er op grote

schaal, al dan niet los, uitgelaten
en doen er hun behoeften.

Gemeentelijk beleid
Dit is in strijd met de gemeentelijke
regels: binnen de bebouwde kom
geldt een aanlijn- en opruimplicht,
d.w.z. hondenbezitters zijn verplicht
een zakje bij zich te hebben om de
hondenpoep in te doen en dit ook
op te ruimen, de nodige afvalbakken hiervoor zijn op verschillende
plaatsen te vinden. Wethouder de
Vries heeft hiervoor, samen met de
afdeling Inrichting en Beheer van
de Openbare ruimte en de stadswachten, een eenduidig beleid
opgesteld. Stadswachten moeten
toezien op juist gedrag van mensen met een hond; borden met
heldere informatie over hondengedrag zouden gebruikers van de
ecozone dus in goede banen moe-

ten kunnen leiden. Zo zijn er veel
plekken waarop de honden niet
mogen komen en op andere plekken wel. Met name speelplaatsen
voor kinderen zijn niet de plek waar
honden mogen komen. Dit geldt
ook voor de kanten aan de Broederwal en de Neerwal die grenzen
aan de Ecozone.
Daar staat tegenover dat er veel
officiële uitlaatstroken zijn zoals
onder andere langs het fietspad bij
het spoor en aan de randen van
de straatzijden bij de Beemden die
ook grenzen aan de Ecozone.

Oproep
Het zou mooi zijn als deze verdeling van stroken door iedere gebruiker van de Ecozone op die manier
wordt opgepakt. Middels dit artikel
roepen wij graag iedere gebruiker
nogmaals op om de Ecozones in

hun waarde te laten en ze alleen
te gebruiken waarvoor ze ook echt
bedoeld zijn.
Het plaatsen door de gemeente
van banken en andere voorzieningen in de Ecozones draagt bij aan
een bijzonder gebruik van deze
zo natuurlijk mogelijk gecreëerde
omgeving in Brandevoort die wij
gezamenlijk sterk moeten koesteren. Hieraan voegen wij toe dat de
boomstammen die als zitgelegenheid dienen, voor oudere mensen
niet altijd voldoen. Het zou voor
de gemeente een sympathieke uitstraling opleveren als zij naast de
gelegde boomstammen ook nog
‘comfortabele’ ziteenheden maken
waar onze oude generatie alles
vrolijk kan bekijken. n
tekst: Guus Clemens
foto: Rianne van Lierop

HUP
KOM JE
VOORDELIG
ZWETEN?

NU €100
korting op
je nieuwe
abonnement
HUP is vanaf november de nieuwe naam voor De Brug Active en Carlton de Brug.
Come here to PLAY & STAY. Bij HUP maken we er een sport van om jou het beste
aanbod te doen. Alle voorwaarden van deze actie vind je op de website van De Brug
Active. Aanmelden voor deze aanbieding kan tot en met 14 oktober bij de balie van
De Brug Active.

HUP · Arkweg 3 -17 · 5731 PD Mierlo · 0492 67 88 80

Brandefood:

foodbeleving in het zonnetje
Voor de derde keer stond Brandefood op het programma: het event waar goed eten en gezelligheid
onder de markthal gecombineerd worden. Zondag 16 september was het tijd voor het beproefde recept:
foodtrucks onder de markthal. Het weer werkte mee en heel wat Brandevoorters (én mensen van buiten
de wijk) kwamen op het event af. Een culinaire ontdekkingsreis voor jong en oud, die smaakt naar meer.

Brandefood is een initiatief van een
familie die al 15 jaar in de Veste
woont. Richard Snel van de organisatie vertelt: ‘Tijdens een tripje naar
Londen was ik onder de indruk
van de overdekte markthallen waar
je gezellig kon eten en drinken.
Tijdens een foodtruckfestival kwam
ik samen met mijn vrouw Jolanda,
zoon Djon en diens vriendin Irene
op het idee om ook in Brandevoort tijdelijk zo’n foodhall in te
richten. De naam, een combinatie
tussen Brandevoort en food, was
snel geboren!’ Nadat de familie de
organisatie het eerste jaar grotendeels zelf op zich nam (met ondersteuning van Rooijakkers Party
& Events, de wijkraad en BIA), is
inmiddels een stichting opgericht.
Het foodtruckfestival op zondag
viel samen met de Braverun in
Brandevoort én Smile per Mile
(een event waarbij zieke kinderen
mee mogen rijden met een snelle
auto). En dat bleek een gouden
combinatie. Het was een bruisend
weekend in Brandevoort. Even
een kijkje nemen bij het sportieve
event, de ronkende auto’s voorbij
zien trekken en daarna een vorkje
prikken: dat bleek een goede optie.
En daar maakte menig Helmonder
gebruik van. Want het waren zeker
niet alleen gezichten uit de wijk, die
dit weekend aanschoven. Ook de
ondernemers van het Brandevoortse centrum lieten zich dit weekend

zien. Zo openden diverse shops de
deuren. En ook het terras van Villa
Vesper bleek een fijne plek voor de
bezoekers van het event, die even
de rust opzochten.
Want, dankzij het weekend vol
events én het stralende zonnetje,
was het later op de middag aardig
druk bij de foodtrucks. Zo druk,
dat een plaatsje vinden soms niet
meezat. ‘Eigenlijk moeten ze het
nog grootser aanpakken, heel het
centrum van Brandevoort erbij
betrekken’, klonk het positief. Want
dat er behoefte aan zoiets is, blijkt
dus wel. ‘Een leuke aanvulling op
het aanbod in Brandevoort.’
Wat er op de tafeltjes prijkte? Tal
van heerlijke hapjes. Van Indische
gerechten, tot lekkere burgers (al
dan niet vegetarisch) of wild zwijn.
Voor de echte fooddurfvals was
er genoeg te ontdekken. Maar ook
de bezoeker die het veilig wilde
houden, kon zijn hart ophalen, van
worst tot pizza, pasta’s en salades.
De kinderen genoten van poffertjes
(en menig volwassene prikte een
vorkje mee).
Over die kinderen gesproken: ook
voor hen was er genoeg te beleven.
Al was het springkussen op een
gegeven moment wel aardig overvol
te noemen. Voor de oververhitte
kinderen die wat meer rust konden
gebruiken, bood het placemat ma-

ken uitkomst. In alle rust, in volle
concentratie, zaten jonge en oudere
kinderen schouder aan schouder
te tekenen. De lamineermachine
zorgde ervoor dat hun tekentalenten vereeuwigd werden. Het lekkers
na afloop was ook nog eens heel
gezond: snoeptomaatjes, komkommers of paprikaatjes. De ouders
nipten ondertussen aan hun
drankje, kletsten bij en probeerden
nog een extra hapje uit. Kersje op
de taart: de toiletdame. Kinderen
mochten na hun toiletbezoek iets
lekkers uitzoeken in de bont versierde kraam.
Geen kanttekening dus? Toch
wel. Zo hier en daar klonk er wat
gemopper over de prijzen. 30
euro kwijt voor twee gerechten en
vier drankjes. Maar dat was voor
weinig bezoekers een reden om
niet nog een hapje of drankje te
bestellen. Dit is duidelijk iets, waar
Brandevoort behoefte aan heeft.
En het mooie was, er waren ook
veel niet-Brandevoortse gezichten
te zien, die positief verrast werden
door de wijk. Ook Richard Snel blikt
terug op een fijn weekend, of zoals
hij het zelf zegt: ‘Een topweekend!
Eigenlijk was het qua organisatie
bijna onmogelijk, maar we hebben
het toch gerealiseerd! Dar zijn we
heel trots op!’ n
tekst: Romy Chatrou – van der Sande
foto’s: Vincent Knoops

43

Wijncursussen op 3 niveaus
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.
Basis Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start 22 november 2018 en 10 januari 2019
Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start januari 2019
Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start: zie website
06 21813048
KARINLIPS.NL

’s maandags gesloten | telefoon: 0492 - 386078

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

KANTELBERGBOUW
KLUS & BOUWSERVICE

• 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

ONDERHOUD

• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig

RENOVATIE
VERBOUWING PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

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

Oudvensestraat 15 | 5731 SH Mierlo (aan de rand van Brandevoort)
Telefoon 0492 66 44 88
www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | praktijkmanager.prinsen@gmail.com

SCHILDERWERK WWW.KANTELBERGBOUW.NL

WWW.SCHEPERSPARKET.nl

VOOR AL UW HOUTEN VLOEREN

...omdat ‘t gaat om mensen.
Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond | Tel 0492-667379
Raiffeisenstraat 11 | 5611 CH Eindhoven | Tel 040-2668580
info@vidasense.nl | www.vidasense.nl

BUDGETFIETSEN




Dorpsstraat 100 Mierlo TEL:0492-663694 www.budgetfietsen.nl



verkoop

onderhoud

Tweewielerwinkel
v.h. jaar 2017

Voor meer informatie: info@schepersparket.nl of WWW.SCHEPERSPARKET.NL
Laan door de Veste 126 | 5708 ZZ Helmond (Brandevoort) | Tel: 06 53 77 92 53



GEZONDE VOEDING VOOR HOND en KAT
klein, groot, jong of oud

VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket bij:

WWW.KIVO-HELMOND.NL

Twentehof 1, Helmond
0492 - 513703 - 06 22922680
Gratis haal- en brengservice in Brandevoort
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Collectieve zonnestroom

in de buurt van Brandevoort: Nuenen
Zonnepark Spegelt 29-31 in Nuenen is sinds 3 juli in bedrijf en nu al hebben de 13 deelnemers samen
12.500 kWh stroom opgewekt. Dat is al bijna een kwart van de verwachte opbrengst over een heel jaar.
Vrijdag 7 september werd het tweede collectieve zonnepark van Morgen Groene Energie officieel in
gebruik genomen.

De openingshandeling werd verricht
door Christian Aagaard, al jaren dé
“zonnepanelenman” van Morgen
Groene Energie (MGE). Hij was een
waardige vervanger van de zieke
Nuenense wethouder van duurzaamheid, Joep Pernot. Christian
hing het naambordje van het zonnepark op de gevel van Spegelt 29.
Tijdens het daaropvolgende feestje
kregen de deelnemers en betrokkenen nog wat uitleg. MGE-bestuurder Wim Raaijmakers beschreef
het proces van de aanleg: “ Nu we
het kunstje voor de tweede keer
hebben verricht, kunnen we soepel
door naar het volgende park.” Bestuurder Andries Mulder haalde het
Energieakkoord aan: “De toekomst
is ook volgens het kabinet aan collectieve energieopwekking: precies
wat wij hier doen.” Henrico van den
Boomen van het installatiebedrijf
schetste een zonnige toekomst
voor de panelen: “De importheffing
op Chinese panelen is deze week
opgeheven, dus ze worden goedkoper. En wij maken nog mee, dat
het rendement van een paneel naar
50% gaat”. (Nu 27%)

Goedkope, groene stroom
voor iedereen
Een paneel levert zo’n 265 kWh
stroom per jaar en kostte een deelnemer eenmalig € 363 (na teruggave van de BTW wordt dat € 300,-).
Het rendement op deze investering
bedraagt ongeveer 9%. Het verdienmodel is, dat de deelnemer
eenmaal per 12 maanden de energiebelasting over de hoeveelheid
opgewekte zonnestroom terugkrijgt.
Met 12,65 eurocent per kWh (peil
2018) is dat een teruggave van €
33,- per paneel. De overheid garandeert dit tenminste 15 jaar lang. (De
komende jaren gaat de energiebelasting op stroom wel in stapjes
omlaag als gevolg van het beleid
van het huidige kabinet.) De opgewekte stroom wordt verkocht aan
Greenchoice. De opbrengst hiervan
is nodig voor onderhoud, beheer en
verzekering.
Een gemiddeld gezin gebruikt ongeveer 3500 kWh stroom per jaar.
Met zo’n 13 panelen voorzie je in je
eigen behoefte. Maar je levert ook
een bijdrage aan een beter milieu
mét groene stroom.

Gezocht: daken en deelnemers
Morgen Groene Energie is op zoek
naar meer daken voor collectieve
zonneparken. Dus als u een dak ter
beschikking heeft voor dit groene
doel, laat het ons weten.
We zoeken ook nieuwe deelnemers
die stroom willen van panelen in
een collectief zonnepark.

Over Morgen Groene Energie
Morgen Groene Energie is een
coöperatie, die vernieuwend kijkt
naar energie. Zij wil energie in onze
eigen omgeving zelf opwekken uit
schone, onuitputtelijke bronnen.
Zodat we niet afhankelijk zijn van
vervuilende grote centrales. Bij ons
bent u geen klant, maar lid van een
collectief, de coöperatie. Samen bepalen wij waar de energie vandaan
komt en hoe die wordt opgewekt.
En samen bepalen wij hoe energie
het beste bespaard kan worden. De
coöperatie streeft ernaar vernieuwend bezig te zijn en dat alles
zonder winstoogmerk. n
tekst: Harriet Bernts
foto’s: Roderick Hoek en Milene Bezemer
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Je rijbewijs halen?

Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact
én online bankieren.

Dát doe je gewoon bij LesDirect in Brandevoort!

• Rijles vanaf 16,5 jaar
• Praktijk + theorie examengarantie
• Leuke en gestructureerde rijlessen
volgens R.I.S methode in Helmond
Eindhoven en omstreken
• Elke week een vaste rij-instructrice

Word ook klant en
ontvang een
cadeaubon t.w.v. € 25
van
Geldrop - Mierlo
Centrum*

• Gespecialiseerd in spoedopleidingen
• Online volgen van vorderingen
• Gespecialiseerd rij-instructrice
voor leerlingen met autisme,
ADHD, rij- en faalangst

*Cadeaubon te besteden bij alle aangesloten winkeliers in Geldrop - Mierlo. Vraag ons naar de
voorwaarden.

Veldsink - Bekx Adviesgroep

GRATIS complete online theorieopleiding mét slaaggarantie!

Marktstraat 18
5731 HW MIERLO
T (0492) 66 17 12
E bankzaken@mierlo.veldsink.nl

Lauwerstraat 22 | 5708 XG Helmond | Tel.: 06 - 25 00 65 51
E-mail: info@lesdirect.nl | www.lesdirect.nl

Madelon Janssen | Tea Bijlsma

● Flexibele (echo)spreekuren
● Kleinschalige praktijk met 2 ervaren verloskundigen/echoscopisten
● Kinderwensspreekuur
● Begeleiding van thuis- en poliklinische bevallingen
LOCATIE MIERLO
Burgemeester Termeerstraat 29A Mierlo
T 06-51249350
LOCATIE GELDROP
Laan der Vier Heemskinderen 7 Geldrop
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Mode stoffen • Gordijn stoffen • Raam decoratie
Meubelstoffen • Schuimrubber • Fournituren
Breigaren • Haakgaren
Openingstijden | maandag 13:00 tot 17:30 | dinsdag t/m vrijdag
9:30 tot 17:30 | zaterdag 9:30 tot 16:30 | info@degreefstoffen.com
De Greef Stoffen | Europaweg 101 | 5707 CL Helmond | 0492- 745240

Goeikes

slaat Brandevoort niet over
Een Helmonds initiatief om zomaar personen uit Helmond op de fotografische kaart te plaatsen.
13 fotografen uit Helmond zelf hebben de vrijheid gekregen om personen al dan niet in hun
woonomgeving op de gevoelige plaat vast te leggen. Een dik boek met deze portretten zou de
Helmonder weer wat stof kunnen bieden om even stil te staan bij zijn eigen woonomgeving,
maar vooral ook bij zijn eigen bijzondere buren.

Brandevoort als diverse wijk
Vincent Knoops, een gerenommeerd fotograaf uit onze wijk, die
ook al jaren samen met Rianne van
Lierop voor onze Courant foto’s
maakt, doet Brandevoort. Hij is van
mening dat hij op deze manier heel
goed kan laten zien dat Brandevoort
in tegenstelling tot misschien het
stereotype beeld, een diverse wijk is.
Vincent heeft portretten vastgelegd
van verschillende komaf, culturen
en leeftijdsniveaus. “Otto is een
loodgieter, Nicole heeft een eigen
bloemisterij. Twee totaal verschillende mensen op nog geen paar
honderd meter bij elkaar vandaan’,
zegt Vincent. “De bewoners hebben
verschillende attributen bij zich om
zo extra duidelijk te maken wat hun
beroep, hobby en achtergrond is.”

Helmond met Brandevoort in
het vizier
Goeikes is een project van Tahné
Kleijn. In 2018 krijgt Helmond een
eigen fotoboek, waarin alle 13
Helmondse wijken aan bod komen:
Goeikes (Helmonders in beeld).
Dertien Helmondse fotografen
(waaronder 4 amateurfotografen)
gaan tot en met mei aan de slag.
De drijvende kracht achter het
project is Tahné Kleijn (27). Een
jonge en veelbelovende fotograaf
met hart voor de stad. De stad
Helmond financiert het project voor
een deel van de kosten en de rest
komt uit crowdfunding en sponsoring. In de maand december moet
het boek verschijnen bij de boekhandel en via de online verkoop.
Zie de website www.goeikes.nl
In de courant van deze maand
treffen jullie een selectie van foto’s
aan van de Goeikes uit Brandevoort.

Wie is Vincent?
Vincent heeft zowel in de scheepvaart alsook in de automotive sector gewerkt. Elf jaar geleden heeft
hij het roer omgegooid en heeft hij
zich als beroepsfotograaf in Brandevoort gevestigd. Hij maakt de

mooiste foto’s voor zijn beroep en
voor onze courant legt hij Brandevoort op de meest unieke momenten vast. n
tekst: Giel Pollemans
foto’s: Vincent Knoops
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Van droom naar spade
Een jaar geleden meldde de regionale krant dat de slimme wijk van Brandevoort echt leefde
en binnen een jaar de werkzaamheden voor de bouw van de woningen zou starten.
Bovendien zou onze burgemeester de eerste spade in de grond zetten.
Tot nu toe is er al veel geschreven, maar we wonen er nog niet.

“Maar dat gaat veranderen”, zegt
projectmanager van de slimme
wijk Edwin van Renterghem. “Nog
voor het einde van 2018 zal de
proefwoning wel gebouwd zijn. In
eerste instantie zou dit in september gebeuren, toch is het uitstel niet
definitief. Volgens de ambitieuze
studentengroep van de TU/e, die
dit CASA-project organiseert, zullen
alle deelnemers, zowel bedrijven als
sponsoren, hun afspraken nakomen. Deze proefwoning zal er dan
ook binnen een dag of uiterlijk binnen enkele dagen staan.” In onze
vorige courantuitgave hebben we
laten zien wat het moet worden.
Ondertussen gebeurt er veel achter
de schermen bij de BSD (Brainport
Smart District). Begin september
hebben meer dan het verwachte
aantal bedrijven, in totaal 80, hun
plannen mogen indienen. Zij hebben aangegeven hoe zij, ieder met
eigen specialisme, kunnen participeren in de slimme wijk. Ook onze
buurttuin zal er aan de slag kunnen
gaan, echter wel in afstemming met
de omgeving die een totaalconcept
van wonen moet realiseren. Nog
voor het eind van dit jaar heeft een
selectiecommissie van de stichting
van de BSD een keuze gemaakt
welk bedrijven en initiatieven daadwerkelijk zijn/haar plannen mogen
gaan uitvoeren.
Nog even voor de herinnering. De
BSD heeft een grote pretentie. De
raad van de gemeente Helmond
heeft in februari van dit jaar besloten dat de wijk in Brandevoort,
aan de overkant van het spoor, een
fundamenteel andere leefwijk moet
worden. De nieuwste bouwkundige en technische ontwikkelingen
moeten er een plaats vinden. Zie
de drie rapporten waarin de creatieve, de innovatieve, maar ook de
stedenbouwkundige en juridische
randvoorwaarden beschreven
staan. Op de site van de BSD zijn
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deze in te zien. Maar het belangrijkste: de (toekomstige) bewoners
moeten er zo dicht bij betrokken
worden dat zij de slimme wijk echt
als hùn eigen wijk beleven. “De
participatie is de basis voor het welslagen van de slimme wijk. Daarom
heeft de BSD onlangs, naast een
stedenbouwkundig bureau, ook
een participatieverantwoordelijke

aangesteld om de deelname van
de bewoners zeker te stellen”, legt
Edwin uit. “Deze participatiedeskundige zal binnenkort, in ieder
geval voor het eind van dit jaar,
40 geïnteresseerde huishoudens
uitnodigen om mee te gaan doen
aan het slimme wijk project. Deze
huishoudens moeten, in overleg
met de deelnemende ondernemers

en experts, hun wensen omzetten
in concrete woonwensen. In een
dynamische interactie tussen veel
verschillende partners en verantwoordelijken moet de slimme wijk
dan het volgende jaar tot uitvoerbare bouwplannen leiden.”
De droom van een innovatieve
slimme wijk zou dan eindelijk
leiden tot het zetten van een eerste
daadwerkelijke spade in de grond.
Edwin gaat vervolgens in op een
aantal andere voortschrijdende
ontwikkelingen van de nieuwe wijk
van Brandevoort. Een wijk van 12
hectares businessgebouwen en
daarenboven een wijk van 1500
woningen rondom de middelbare
school, het Carolus. Hij steekt niet
onder stoelen of banken dat hij
het BSD-project een ambitieus en
ontzettend uitdagend project van
de gemeente Helmond vindt. Als
projectmanager kan hij in dit project nog veel meer zichzelf zijn dan
in andere projecten die hij tot nu
toe heeft gedaan, zoals De Braak,
Binnenstad Oost en het Centrumperspectief . Hij kan hierin zijn
creatieve, circulaire en dynamische
wensen omzetten in concrete plannen. De gemeente heeft, anders
dan anders, heel veel randvoorwaarden op de achtergrond gesteld.
Niet de gemeente moet van bovenaf bepalen hoe de nieuwe wijk

er uit gaat zien, maar de bewoners
en vooral de innovatieve en slimme
ontwikkelingen moeten leidend zijn.
De BSD is een lerende organisatie
met vernieuwingen in de bouw, met
betrokken inwoners die zich bewust
zijn van het belang om hun woning
als een innovatieve woning te zien
en die zich als kritische klant zullen
opstellen bij de partijen die meehelpen om hun woning te helpen
realiseren, zoals de gemeente. Nu
al zijn er apps, die gebruikers in
staat stellen om online hun auto
samen te stellen door kleur, prijs,
vermogen, grootte, brandstofgebruik en maximale uitstoot op te
geven. Dit zou misschien ook al
kunnen bij een aantal van de 1500
woningen die in de Marke gebouwd
gaan worden. Edwin benadrukt
met overtuiging dat de snel veranderende samenleving, zowel op
technisch, maar ook op het gebied
van sociale verhoudingen, gezondheid en mobiliteit, in de slimme
wijk tot hun recht moeten kunnen
komen. “De bewoner van Brandevoort, of van buiten Brandevoort
die mee wil doen, kan een nieuwe
klant zijn. Niet iemand die afwacht
als traditionele consument, maar
zelf pro-actief in het woon- en leefproces participeert, een innovatieve
producent, de prosument in de
slimme wijk.” Een term die al vijftien jaar geleden door Alfin Toffler
is gebezigd toen hij sprak over de

komst van de nieuwe samenleving,
de zogenaamde informatiesamenleving.
In dit perspectief heeft het aangestelde stedenbouwkundige bureau,
dat ook de beroemde brug over de
Maas in Rotterdam heeft ontwikkeld, de opdracht om voor het eind
van het jaar, dus vanaf nu in enkele
maanden een stedenbouwkundige
onderlegger te ontwikkelen voor
de bouw van de wijk. Er is ergens
al gehoord dat er misschien een
reusachtig energie-dynamisch
verbindingswiel tussen de Marke
en De Veste uit de bus zou kunnen komen, zodat de verbinding
tussen oud en nieuw Brandevoort
verzekerd is. Of misschien komt er
wel een permanente ondergrondse
snelle logistieke verbindingsbaan
onder het station. De bewoners
van de Marke moeten immers wel
hun boodschappen nog doen in
de reeds gevestigde winkelvoorzieningen in de Veste. Bewoners uit
de Marke kunnen dan, online, hun
boodschappen opgeven en via de
futuristische ondergrondse verbinding bijna realtime hun boodschappen op verzamelpunten afhalen.
Binnen enkele maanden weten we
welke grote lijnen voor de Marke
bepalend zullen kunnen zijn. n
tekst: Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop
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Bootcamp
Brandevoort
Op zaterdag 8 september jl. is de nieuwe trainingslocatie van Bootcamp Brandevoort geopend. Tegenover het Carolus Borromeus college is het afgelopen jaar hard gewerkt om een maisveld om te
toveren tot hindernisbaan voor jong en oud.

Meer dan 400 mensen van binnen en buiten de wijk Brandevoort
zijn op de opening afgekomen. En
dat was de moeite waard: via een
ludieke onthulling van een vijftal
vlaggen was de opening een bijzondere gebeurtenis.
Wethouder van Dijk van sport en
gezondheid heeft de locatie officieel geopend. Hij heeft tijdens
zijn speech duidelijk gemaakt erg
trots te zijn op hetgeen er gebouwd
is het afgelopen jaar. Ondanks de
tegenvallers tijdens het bouwproces
mag het resultaat er zeker wezen.
Tijdens de bouw kwamen ze er
namelijk achter dat de grond te nat
was. Er ligt inmiddels meer dan een
kilometer drainagebuis in de grond,
dus wie nu nog natte voeten krijgt
heeft gefaald op 1 van de waterhindernissen. De wethouder benadrukte dat het een aanwinst is voor de
stad, een uniek stukje Brandevoort.

Tijdens de officiële opening is ook
de naam van het nieuwe park bekend gemaakt. Vanaf nu draagt de
sportlocatie van Bootcamp Brandevoort de naam Obstacle Walhalla.
Er zijn tijdens deze opening diverse
clinics gegeven waar iedereen aan
mee kon doen. Zo kwam oud Europees bokskampioen Eddy Smulders
een clinic verzorgen, en kwamen
2 professionele obstacle runners
eens laten zien hoe het echt moet.
De dag werd afgesloten door een
heuse militaire kidsbootcamp. Zo’n
50 kinderen waren aanwezig om
zich eens goed in te zetten onder
leiding van een echte militair.
Naast de vele trainingen die al
gegeven worden op de baan, blijken
ook de kinderfeestjes en teambuildings gewild te zijn. Sporten en
gezondheid wordt steeds belangrijker voor iedereen en Bootcamp
Brandevoort kan daar nu met hun

eigen locatie perfect op aan sluiten.
Er worden op dit moment dagelijks
trainingen gegeven. Ook de kinderen hebben een vast uur op de
zaterdagmorgen. De mogelijkheden
op de nieuwe trainingslocatie zijn
echter oneindig, dus uitbreiding zal
zeker volgen. Zo zal er binnenkort
een obstacle uur toegevoegd gaan
worden waarin de technieken uitgelegd en getraind zullen worden, en
zijn er ook ideeën om een ouderenuurtje toe te voegen aan de programmering, zodat echt iedereen
aan zijn trekken kan komen. Mocht
hier interesse in zijn, stuur dan een
mail naar info@bootcampbrandevoort.nl.
Kijk voor meer informatie op de
website: www.bootcampbrandevoort.nl n
tekst: Manon van de Kerkhof
foto: Vincent Knoops
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NIEUW BIJ SMITS&SM I T S

Uniclick PVC-vloer met geïntegreerde rubber
ondervloer! Makkelijk en snel te leggen,
comfortabel om over te lopen!

www.samsamkinderschoenen.nl
info@samsamkinderschoenen.nl
Steenweg 26 • 0492-520229

Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring
smitsensmits.nl

Kom na
ar onze
show
en laat
u inspir room
eren!

--

-- -- - -- ---

--

- - --- - -- - -

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

-- - - - -- - -

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

Kraamzorg Homecare

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

--

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

Verstand van Brandevoort
Gevoel voor mensen

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

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

040 - 206 44 44

T 0492-55 99 88

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

Markthal één dag een
prachtig Pop-up restaurant
Weer een geweldig initiatief van
wijkgenoten vond plaats op de
avond van 15 september: een popup restaurant onder de markthal.
Floris Raijmakers, Richard en Djon
Snel met de facilitaire ondersteuning van Wil Rooijakkers en alle
vrijwilligers lieten zien wat je kan
bewerkstelligen als je ergens samen je schouders onder zet.
De markthal was in een dag omgetoverd tot een restaurant met een
keuken, bar, borrelruimte en tafels
die waren gedekt met tafellinnen en
verlicht met kandelaars. Ook voor
smaakvolle decoratie was gezorgd.

waarbij de gasten werden toegezongen door een zangeres onder
begeleiding van een pianist.
Kortom, een heerlijke avond om te
beleven met andere buurtgenoten.

Floris heeft ons beloofd dat het
volgend jaar voor herhaling vatbaar
is. n
Tekst: Emmely Plas
Foto: Vincent Knoops

Nadat iedereen door de organisatoren was welkom geheten met een
heerlijke prosecco en amuse onder
het genot van live piano-muziek,
werden de gasten begeleid naar
hun tafels.
Gedurende de avond werd door
Basilicum uit Deurne een heerlijk
Italiaans 4-gangendiner geserveerd
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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!

SUPER AANBIEDING

Al meer dan 90 jaar uw
vertrouwde witgoedspecialist

INDUCTIEKOOKPLAAT
• geen krachtstroom nodig;
ook aan te sluiten op 1 fase!
• 4 kookzones met boost
• 4 timers met uitschakelfunctie
• slidebediening
• kookduurbegrenzing
• kinderslot
• IK1064F

599,-

499
,euro

5 jaar garantie*

VAN DUPPEN WITGOED | OOSTENDE 10 | 5702 NP HELMOND | TELEFOON (0492) 52 30 51 | WWW.VANDUPPEN.NL
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Compaen bestaat 100 jaar
Een eeuw aan de zijde van de huurder

Op 9 september 1918 werd de RK Houtsche Woningbouwvereniging opgericht. Mierlo-Hout behoorde toen nog bij Mierlo. Bij de annexatie door Helmond in 1968 ging een deel van het woningbestand
over naar Eigen Woning in Mierlo. In 2002, toen Eigen Woning met de Houtse fuseerde, ontstond
Compaen. Op 27 en 28 september wordt het eeuwfeest gevierd.

Volgens directeur-bestuurder Joost
Lobée is er in al die jaren veel
veranderd in de sociale verhuursector. “Maar de kern is hier toch
hetzelfde gebleven”, zegt hij. “Net
zoals honderd jaar geleden willen
wij ervoor zorgen dat mensen met
een kleinere beurs een goede en
betaalbare woning hebben. Dát is
de essentie van ons werk. Wij zijn
er voor de huurder. Dat was zo, dat
is zo en dat blijft zo.”
Met ongeveer 3500 woningen
in Mierlo, Mierlo-Hout, Stiphout,
Brouwhuis en Brandevoort is Compaen een relatief kleine corporatie.
“Die menselijke maat vinden wij
belangrijk”, stelt Joost Lobée. “We
werken op allerlei manieren goed
samen met de andere corporaties

in deze regio. We staan allemaal
voor dezelfde opdracht. Door onze
schaalgrootte kunnen we wel dichtbij de huurders blijven. De betrokkenheid van onze medewerkers is
groot.”
Ondanks de financiële druk die de
verhuurdersheffing op de corporaties legt, denkt Joost dat Compaen
ook de komende jaren haar ambitieuze doelstellingen kan verwezenlijken. “Betaalbaarheid en duurzaamheid zijn de kernwoorden voor de
toekomst. We willen graag de energiekosten voor de huurders verder
omlaag brengen en daar gaan we
ook, samen met onze huurdersbelangenverenigingen, fors op inzetten. Maar eerlijk is eerlijk, de fiscale
maatregelen vanuit Den Haag maken dat wel behoorlijk ingewikkeld.”

Het eeuwfeest wordt geheel in de
stijl van Compaen gevierd met als
middelpunt de klant. Op 27 september vindt een mini-symposium
voor belanghouders van Compaen
plaats met als thema ‘de kwetsbare
huurder’. Een dag later gaan alle
medewerkers van Compaen samen
met huurders meedoen aan een
fietstocht door de wijken waarin
Compaen woningen heeft. Deze
fietstocht wordt afgesloten met
een gezellige bijeenkomst waar ook
oud-betrokkenen van Compaen
bij zullen zijn. Dan worden ook de
prijzen uitgereikt van de jubileumprijsvragen: het beste Wijkidee,
de mooiste kleurplaat en de grote
schrijfwedstrijd. n
tekst en foto: Compaen
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Golf de Gulbergen:
op de Nederlandse Golfkaart
Vanuit een prachtige ambiance
heb ik een gesprek met Robine
van Gerwen, manager van Golf
de Gulbergen, gelegen in Mierlo.
Waar bij vele mensen thuis het
gras in de achtertuin door de
warme zomer inmiddels meer
doet denken aan droog hooi ligt
de groene golfbaan er prachtig bij.
“We doen er ook alles aan om de
gehele golfbaan in perfecte staat
te houden,” legt Robine uit. “Daar
ligt een heel bewateringsplan aan
ten grondslag.”
Golf de Gulbergen bestaat al
meer dan 25 jaar en is gelegen
op de unieke locatie Landgoed
de Gulbergen in de achtertuin
van Brandevoort, tussen de
gemeentes Mierlo, Nuenen en
Geldrop. De 18-holes volwaardige
golfbaan heeft niet alleen mooie
waterpartijen, maar ook een uniek
uitzicht vanaf het hoogste punt
van Brabant: geen andere golfbaan in Nederland heeft een hole
waarbij je van 65 meter hoogte
afslaat. Buiten de 18-holes baan
is er ook een 9-holes baan, ‘de
Old Course’, die zich uitstekend
leent voor de beginnende golfers.
Met een actieve vereniging van
ongeveer 1200 leden is het altijd
gezellig bij de Gulbergen. “Het feit
dat Joost Luijten dit jaar voor de
derde maal naar Mierlo komt zegt
toch genoeg. Hij maakte ons een
mooi compliment door de Gulbergen te roemen om de ligging en
de staat van de baan zelf,” vertelt
Robine trots.

Het opbouwen van een eigen team
Robine woont samen met haar
17-jarige dochter Famke en
14-jarige zoon Jesse al 14 jaar in
Nuenen. “Het bevalt ons goed
in Nuenen. De kinderen gaan
naar het Eckart College en hebben een spannend jaar voor de
boeg: ze doen allebei examen.”
Drie jaar geleden begon Robine
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aan een nieuwe parttime baan bij
de Gulbergen binnen de Marketing & Sales. Dat was al een hele
uitdaging, maar toen ze binnen
anderhalve maand werd gevraagd
om de taak van Algemeen Manager van de golfclub over te nemen
van de destijds aangestelde interim manager moest ze daar toch
wel even goed over nadenken.
Een fulltime baan, twee kinderen
thuis, relatief weinig kennis van
golf… Genoeg redenen om het
niet te doen. Maar met de steun
van de kinderen, het vertrouwen
van het team van de Gulbergen
en haar eigen ambities is Robine
de uitdaging uiteindelijk toch
aangegaan.
“Ik heb binnen drie jaar mijn eigen fantastische team opgebouwd
dat me heeft geholpen en geïnspireerd.” Robine roemt haar team,
waaronder haar naaste medewerkers Silvia en Marcel, die haar
directe steun en toeverlaat zijn.
Silvia zorgt voor de commerciële
en secretariële ondersteuning en
Marcel heeft alle technische kennis van de golfbaan en verzorgt
het onderhoud. Ook de horeca
loopt gesmeerd: het restaurant
vervult hierbij een belangrijke
functie aangezien dit een heerlijke
plek is voor gasten om nog een
tijdje te kunnen vertoeven na het
golfen.

Pluisje is van harte welkom!
De afgelopen periode heeft
Robine ontzettend hard gewerkt
aan de naamsbekendheid van de
baan. De Gulbergen moest op de
golfkaart worden gezet en onder
heel golfend Nederland bekend
worden. De nadruk moet hierbij
liggen op de specifieke sterktes
en kenmerken van de baan: de
grootte, 3x9 holes, de verrassende
hoogte waarvan men kan spelen
(maar liefst 65 meter boven NAP),
de perfecte staat van de baan, en
de gastvrijheid. Terwijl het steeds

drukker wordt op het terras van
de golfclub vertelt Robine dat er
momenteel leden van de Business club op de baan staan. Er
worden nieuwe zakelijke contacten gelegd door ondernemers uit
de regio. Buiten de Business club
is er ook een netwerkclub welke
spelen op de 3e donderdag van
de maand.
Op de vraag wat ze allemaal
doet om de Gulbergen de laten
groeien begint Robine in eerste
instantie te lachen. “Bijna alles. Ik ben zelf ook een actieve
netwerker, bijvoorbeeld bij PSV
of bij een netwerk ontbijtclub in
de regio. Vorig jaar, bijvoorbeeld,
was Pluisje (Diego Maradona) bij
De Brug in Mierlo. Ik weet dat hij
golft, dus ik moest hem toch even
vertellen dat hij bij ons van harte
welkom is. Ik ben gewoon naar
hem toe gereden en heb geprobeerd om hem te spreken. Dat is
helaas niet gelukt, maar ik heb
wel een gratis green fee voor hem
achter gelaten. Jammer dat hij er
geen gebruik van heeft gemaakt;
daar hadden we de krant wel mee
gehaald…!”
Robine hoopt meer mensen uit
Brandevoort te kunnen verwelkomen. Iedere maand is er een
gratis kennismakingsochtend waar
de pro’s een demonstratie geven
en actief golftechnieken beoefend
kunnen worden; bij deze bent ook
u van harte uitgenodigd om een
keertje te komen kijken! De eerstvolgende bijeenkomsten staan
gepland op 6 oktober, 11 november en 9 december. n

tekst: Stefan Verhallen en Jody Hoekstra
foto: Vincent Knoops
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INRUIL ACTIE
RUIL NU UW ’OUDE’
WINTERJAS EN/OF
WANDELSCHOENEN IN.
ONTVANG 15.-/25.OF 35.- KORTING!*

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

Ook voor service
en onderhoud!

*bij aanschaf van € 100 c € 15, bij € 150 c € 25 en € 200 c € 35 korting

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK36 FCB

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nl

BESTELLEN 24/7
WWW.ADVENTURESTORE.NL

• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige
bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668
15 JULI www.adventurestore.nl
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 31 OKTOBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

laat u verrassen in onze
prachtige showroom
Oktober vloerenmaand

ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN

Op alle vloertegels uit onze showroom, 25% korting
Vanaf 50m2
Bezoek onze showroom voor meer acties

BADKAMERS

*Vraag naar de voorwaarden

TEGELVLOEREN

Mierloseweg 288
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www.bbtegels.nl

Rockvrouwen

Als je ze zo in onze mooie wijk ziet
lopen, zou je het niet zeggen. En
geloof maar dat er in Brandevoort
meer van zijn: échte rockchicks van
boven de veertig. Niet herkenbaar
aan lederen outfitjes met veel kettingen en nog meer studs. Geen
zwart geverfde haren en ook geen
zware make-up. Tenminste, niet
in hun dagelijkse leven. Dan zijn
ze gewoon moeder, doen ze hun
boodschappen net als iedereen in
hun gewone kloffie en verdienen ze
de kost in iets wat minder spraakmakende banen.
Soms hoor je ze wel, als je tijdens
een wandelingetje door de wijk
goed luistert. Dan hoor je zachte
akoestische gitaarklanken uit een
huis komen en wordt er subtiel
gezongen. Dus gingen we op onderzoek uit. En ontdekten dat er in
Brandevoort leden wonen van een
net verse Blues/Rock band.
Dorothe en Angelique zijn de backing-vocals van HILLSTONE. ‘Met
un bietje lead’, want het publiek
luistert ook met hun ogen. En dan
is de afwisseling voor alle partijen
erg gaaf. De band mag dan wel pas
begonnen zijn, de muzikanten van
deze band zijn dat zeker niet.

HILLSTONE bestaat sinds maart
van dit jaar, maar is een doorstart
van een andere band. ‘Wij zijn erg
trots op onze frontman, hij is echt
het gezicht van onze band. Maar
zonder ons zou de band toch een
tikkeltje meer doorsnee zijn. We
onderscheiden ons van de meeste
bands, doordat we een hoop lol
hebben op het podium. We kunnen
allemaal goed met elkaar opschieten. En dat zie je, het enthousiasme
en de energie spettert er van af.
We spelen trouwens niet alleen
maar Blues/Rock hoor. We maken
ook wat muzikale uitstapjes, spelen
bijvoorbeeld vette rockversies van
The Beegees en ABBA. Dat is
eigenlijk ontstaan uit nood, omdat
de band nog een vacature open
heeft staan voor een toetsenist.
En om een goeie te vinden, blijkt
tot nu toe nog een hele uitdaging.
Dus daarom is er gezocht naar
nummers zonder toetspartijen die
voor het publiek ook gaaf zijn. We
hebben nu een setlist die zeker
aanslaat bij het publiek ; ze moeten
een fijne avond hebben waarbij ze
heerlijk uit hun dak kunnen.
Dat doen de dames zelf ook. Alle
remmen los op het podium en
hun looks?......Nou, daar gaan ze

maar liever niet mee de straat op
of naar hun werk. ‘We besteden
veel aandacht aan onze podium
act. Als artiest moet je je op dat
moment toch onderscheiden van
het publiek. Dat mag best nog wel
een beetje extremer. Want in ons
hartje zijn we dan toch stiekem nog
die ‘gewone meiden van de hoek.
We repeteren een keer per week
in PopEi met de hele band. Daarnaast hebben we zangrepetities en
lassen we oefenmomentjes in voor
onze moves. Die laatste zijn vaak
gewoon thuis, voor de spiegel in de
slaapkamer. En dan is de uitdaging
dat we héél serieus blijven, hahahaha’.
Op 16 november heeft Hillstone
haar Try-out van de nieuwe show.
In Popei hebben ze de kleine concertzaal gereserveerd en als support act speelt de Nederpop band
‘Boven Water’ uit Deurne. Dat belooft een gave avond te worden en
we gaan zeker kijken. Eens zien wat
er gebeurt, wanneer deze ‘gewone
vrouwen’ het podium beklimmen.
We hebben zo een vermoeden…. n
tekst: Angelique van Hout
foto: Cindy Spijkerman
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Elders in onze courant beschrijven
we de situatie rondom het tracé van
de chemische afvalbuizen. Zowel de
politiek als de landelijke en regionale media zijn uitgebreid met dit
onderwerp bezig. Steeds weer blijkt
dat de mogelijke aanleg diepgaande
gevolgen hebben voor de wijk, de
woningen en de betreffende bewoners. Alle reden voor de redactie om
een gesprek te voeren met enkele
bewoners die direct met de aanleg
van deze buizen hebben te maken.
Eén van deze direct en persoonlijk
gedupeerde bewoners in Brandevoort zijn Frank Beekhuis en Seebke
Holthuis. Zij wonen en werken op dit
moment ruim twee jaar aan de Kaldersedijk in Brandevoort en hebben
twee studerende kinderen. Frank en
Seebke, beiden grafisch ontwerper,
houden van mooie gebouwen en
een groene natuurrijke omgeving.
Met deze insteek kochten zij ook
hun woning aan de Kaldersedijk
waar ze veel moeite en tijd in hebben gestoken. Rondom de woning
ligt een prachtige tuin met veel oude
bomen, hagen, perken, een vijver
en enkele bijgebouwen. In het begin
dachten ze nog ondanks het vele
werk: “Het is hier heerlijk wonen, hier
willen we wel oud worden.”
Anderhalf jaar geleden werd deze
droom ruw verstoord op het moment dat Frank, bij toeval, de
Staatscourant van 7 december 2016
onder ogen krijgt. Daarin leest hij
dat het Rijk een buisleidingentracé
tegenover zijn perceel een aantal
meter wil verplaatsen omdat er
anders geen bouwvergunning kan
worden afgegeven op het perceel
tegenover hem. Op zijn eigen perceel is toen ook nog wat geschoven
waardoor er uiteindelijk zo’n 70%
van zijn tuin in beslag wordt genomen.
Bij nader onderzoek blijkt het te
gaan om in eerste instantie vier
buisleidingen voor het vervoer van
gevaarlijke chemische stoffen tussen Chemelot (Limburg) en de Rotterdam Haven. Het Rijk reserveert
de grond en de chemische industrie,
die uit is op kostenbesparing, betaalt
de aanleg en het beheer.
En hier komen Frank en Seebke
weer terug in het verhaal. Zij krijgen
zoals de plannen er nu liggen, dit
buizenstelsel tot tegen hun gevel.
Als ze hun voordeur uitlopen, staan
ze direct op de buisleidingenstrook.
Bij voorkeur dient deze strook 70
meter breed te zijn, maar vanwege
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alle bebouwing wordt de strook hier
versmald tot 29 meter en moeten
allerlei bochten en kunstgrepen worden uitgehaald met extra risico’s tot
gevolg. Deze strook moet vrijgehouden blijven van bebouwing, bomen,
struiken, hekken en bestrating. Er
mag zelfs geen tentharing meer de
grond in worden geslagen omdat de
buizen op slechts één meter diepte
liggen. Bovendien moeten de buizen
straks boven de grond zichtbaar
gemaakt worden d.m.v. gekleurde
paaltjes en komen er op sommige
plaatsen pomphuizen te staan die
voor geluidsoverlast kunnen zorgen.
In het geval van Frank en Seebke wil
dat zeggen dat zij vrijwel hun hele
tuin en bijgebouwen zullen kwijtraken. Van de honderd bomen zal er
nog ééntje overblijven. En vanwege
het nationale belang zullen ze dit
moeten gedogen en is het maar de
vraag welke financiële schadeloosstelling hiertegenover zal staan. Dat
het om een risicozone gaat blijkt wel
uit de frequente controles; elke twee
weken per helikopter en vier keer per
jaar wordt er te voet gecontroleerd
op leidingbreuken, maar ook of je
bijvoorbeeld paaltjes in de grond
hebt gezet of een berg zand op het
tracé hebt gelegd. Het tracé moet
permanent bereikbaar zijn voor
controles.
Dit treft niet alleen hen, maar ook
alle andere bewoners die een woning of kavel hebben in de nabijheid
van het geplande buizentracé. Bij
de achterburen loopt de buisleidingenstrook ook van gevel tot gevel. Er
zijn in deze buurt de laatste tijd diverse kavels verkocht in de nabijheid
van het tracé zonder dat de toekomstige bewoners van de omvang van
het tracé op de hoogte waren. Ook
deze buurtbewoners waren verbijsterd over de manier waarop commerciële partijen met de gezondheid
en belangen van mensen kunnen
omgaan.
Sinds Frank en Seebke van deze
ontwikkelingen op de hoogte zijn,
staat hun leven op zijn kop.
Na het eerste gesprek met het
ministerie en de aannemer van
het tracé zijn ze vol ongeloof en
in onzekerheid achtergebleven. Na
het inwinnen van extra informatie
kwamen ze tot de conclusie dat de
zienswijzeprocedure in 2013 nooit
was afgerond. Het handjevol zienswijzen die destijds waren ingediend
zijn nooit beantwoord. Na recent
contact met het ministerie heeft

Chemisch

deze aangegeven dat de nieuwe
zienswijzeprocedure begin volgend
jaar plaats zal vinden.
Gaandeweg kwamen ze erachter dat
er achter de schermen sprake is van
een sterke lobby en belangenverstrengeling door het bedrijfsleven.
De aannemer PPS (100% in handen
van Sabic) is één van de drie bedrijven die in 2012 een zienswijze hebben ingediend om het eerder afgekeurde tracé via Helmond opnieuw
op de kaart te krijgen. Deze blijkt
bij veel vergaderingen bij de diverse
overheden aanwezig te zijn geweest
en staat als adviseur vermeld in de
milieustudies van onderzoeksbureau
Arcadis. Arcadis ontvangt weer voor
tientallen miljoenen aan opdrachten
van deze chemische industrie. Je

buizentracé pal voor je voordeur

kunt je dus afvragen hoe onafhankelijk zo’n rapport is, waar bovendien
fouten in staan; het tracé zou 28 kilometer korter zijn terwijl dit slechts
20 kilometer is.
Frank en Seebke vinden het ongelofelijk dat dit je zomaar kan overkomen in Nederland. Je leest wel vaker
in de krant dat de grote bedrijven
het voor het zeggen hebben, maar
nu worden ze er direct mee geconfronteerd.
Frank: “Het geld regeert! Een paar
grote bedrijven dienen een zienswijze in en een eerder afgekeurd tracé
wordt teruggeplaatst in de structuurvisie. Je voelt je echt als David tegen
Goliath.”
Nu we een tweede kans krijgen voor
het indienen van een zienswijze wil-

len ze ervoor zorgen dat dit keer alle
belanghebbenden, in tegenstelling
tot 2013, wel goed geïnformeerd zijn
en een zienswijze in gaan dienen.
Een goed onderbouwde zienswijze is
namelijk de enige mogelijkheid om
invloed uit te oefenen op het beleid.
Om dat te bereiken hebben ze de
andere aanwonenden in Brandevoort, Stiphout en Mierlo geïnformeerd.
Seebke: “Het gaat niet alleen om
ons, maar om een grote groep bewoners in Helmond en Mierlo.
Inmiddels hebben zich al bijna 200
huishoudens aangemeld en zijn er
tien wijkvertegenwoordigers. Iedereen die zich aan wil sluiten om
geïnformeerd te worden kan een
mail met naam en adres sturen

naar: buizenbrandevoort@gmail.
com. Alleen samen kunnen we iets
bereiken.”
Nog een laatste advies van Frank en
Seebke:
“Je hoeft niet persé direct aan het
tracé te wonen om een zienswijze in
te dienen tegen het voorgenomen
besluit om het indicatieve buisleidingentracé om te zetten in een
definitief tracé. Wanneer er echt iets
misgaat is het beïnvloedingsgebied 2
kilometer, dat raakt iedereen.”
“Als we dit geweten hadden, waren we
hier nooit komen wonen” n
tekst: Marga Dobma en Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops
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Nieuw in
Brandevoort

!

Kanzz is een nieuw Financieel Adviesbureau
in Brandevoort op het vlak van
ﬁnanciële planning, wonen en echtscheidingen.
Heb je een ﬁnanciële vraag? Hans adviseert je graag!
Ik zorg ervoor dat moeilijke ﬁnanciële zaken weer
overzichtelijk en begrijpelijk worden. Bij scheidingen
kan ik jullie samen of een van beiden begeleiden.
Bel voor een vrijblijvende afspraak of kijk op kanzz.nl.
Hans Maasakkers, FFP
06 - 50 52 47 02
hans@kanzz.nl
ﬁnanciële planning

Herselsestraat 16
5708 XK Helmond
www.kanzz.nl

wonen | hypotheken

echtscheidingen

Mierlo

Intertoys Mierlo bestaat 40 jaar
en dat moet gevierd worden!

Profiteer van in totaal 40% KORTING op 3 artikelen naar keuze. Alleen geldig bij Intertoys in Mierlo, tegen inwisseling
van de originele kortingsbonnen (geen kopieën).

5% korting
Tegen inlevering van deze bon

10% korting
Tegen inlevering van deze bon

op een artikel
naar keuze*

Geldig t/m 31-01-2019 en niet in combinatie met andere actie’s
Alleen geldig bij Intertoys Mierlo
*m.u.v. tablets, spelcomputers,
boeken en giftcards.
Max. 1 kortingsbon per artikel.
A286222658A

25% korting
Tegen inlevering van deze bon

op een artikel
naar keuze*

Geldig t/m 31-01-2019 en niet in combinatie met andere actie’s
Alleen geldig bij Intertoys Mierlo
*m.u.v. tablets, spelcomputers,
boeken en giftcards.
Max. 1 kortingsbon per artikel.
B286223658B

op een artikel
naar keuze*

Geldig t/m 31-01-2019 en niet in combinatie met andere actie’s
Alleen geldig bij Intertoys Mierlo
*m.u.v. tablets, spelcomputers,
boeken en giftcards.
Max. 1 kortingsbon per artikel.
C286224658C

Intertoys | Dorpsstraat 142 | MIERLO | T 0492 661 205 | Geopend: ma 13.00 - 18.00 di t/m do 9.00 - 18.00 vr 9.00 - 20.00 za 9.00 - 17.00
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Kanzz

speciaal gericht op financieel vooruitkijken
Hans Maasakkers is geboren op 9
juni 1973 in Geldrop. Na de basisschool in Geldrop gaat hij naar het
Economisch Lyceum Eindhoven
(juridisch economische richting).
Dit is nu het MBO-Summacollege
in Eindhoven. Hij behaalt met veel
voldoening het diploma en gaat
meteen door naar de Heao en krijgt
vervolgens een baan bij de ABN
AMRO bank richting particuliere
dienstverlening. Later gaat hij naar
de ING bank en volgt hier allerlei
opleidingen in verschillende specialisaties zoals beleggen, hypotheken
en echtscheidingsadviseur. In zijn
laatste baan bij deze bank werkt hij
als hypotheek adviseur en doet een
extra scholing in begeleiding van
echtscheidingszaken. Dit wil hij nu
als zelfstandige expliciet als dienstverlening inzetten.
Want zoals hij zegt: “Je moet zorgen
dat je goed gekwalificeerd bent, met
de daarbij behorende keurmerken.”
Zijn loopbaan bij de diverse bankinstellingen duurt al met al 20 jaren.
Hans is getrouwd met Marloes en
ze hebben 2 kinderen van 10 en 12
jaar en het gezin woont in Brandevoort.
We leven in een tijd waarin veranderingen steeds sneller gaan ook
op het gebied van de financiële
wet- en regelgeving. Dit resulteert
vaak in belangrijke veranderingen zowel op privé als op zakelijk
gebied. Want in ieder mensenleven
zijn er allerlei momenten die eventueel financiële consequenties kunnen hebben. Dit plaatje is in deze
tijd ontzettend complex geworden.
Daarom besluit Hans zich in dit jaar
te vestigen als zelfstandig financieel planner in Brandevoort. Hij
kiest hiervoor de naam: Financieel
adviesbureau Kanzz. Een ludieke
naam die Hans wel vindt passen bij
zijn nieuwe bedrijf. Hij wil immers
voor zijn cliënten kansen berekenen en creëren om complexe
dingen eenvoudiger en financieel
aantrekkelijker te maken. Hij houdt
nauwlettend nieuwe ontwikkelingen

in de gaten en past zo nodig zijn
dienstverlening aan. Het gaat erom
mensen goed te leren kennen en te
kijken hoe dromen en wensen kunnen worden waargemaakt
Als financieel adviseur richt hij zich
op iedere klant afzonderlijk en kijkt,
samen met hem/haar, wat breder
en verder in de toekomst om de
financiële kanten en consequenties te bezien van bijvoorbeeld de
woning, hypotheek, pensioen en
echtscheiding (alimentatie).
Zijn diensten kunnen bestaan uit
het regelen van zaken als mediator
voor beide partijen. Alhoewel hij dit
in de praktijk meestal maar voor
één van (beide) partijen verricht.
Een financieel plan voor nu en in
de toekomst staat centraal in de
dienstverlening aan de klant, vandaar dat Hans uitdrukkelijk planner
wil zijn.
Zijn bedrijf is gevestigd op een
strategisch goede plek, vlakbij het
treinstation aan de Herselsestraat
16 en is te vinden via de website:
www.kanzz.nl
Hij kiest voor Brandevoort omdat
hij hier zelf woont en hier en in de
andere delen van Helmond een

netwerk heeft opgebouwd. Vandaar kent hij persoonlijk ook allerlei
andere specialisten in raakvlakken
van zijn vakgebied zoals bijv. notarissen en makelaars.
Hij benadrukt nog eens dat hij
persoonlijk contact erg belangrijk
vindt en door de veranderingen in
wetgeving mensen behoefte blijven
houden aan financiële adviezen.
Buiten zijn bedrijfswerkzaamheden
is hij nog penningmeester van de
business club Brandevoort en van
de Stichting: Herenboerenrijk van
Dommelen en AA. Een concept
dat gelooft in het belang van het
verbouwen van eigen voedsel. Het
ligt in de planning om hiervoor met
zo´n 200 gezinnen een boerenbedrijf op te starten (met een door
hen samen aangestelde manager)
om groenten en fruit te gaan verbouwen en vlees te verkrijgen door
het gezamenlijk houden van koeien,
varkens en kippen. Een idee dat is
opgezet in Brandevoort. n

tekst: Marga Dobma – Giel Pollemans
foto: Rianne van Lierop
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coaching ~ reflectie ~ talenten ontdekken
Coaching van 20-ers en 30-ers:
• Heb je stressklachten?

• Of het gevoel dat je niet op je
plek zit?
• Krijg je nergens meer
energie van?

Vind de kracht weer in jezelf!

www.rondoo.nl
Hertogsveld 3
06-36556242

Cijnsbeemden 2 • 5706 NP Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76 • E-mail: info@deinstallatieman.nl

Mierloseweg 5

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a.
• Service & onderhoud cv
• Airco systemen
• Waterontharders

5707 AA Helmond

• Complete badkamers
• Loodgieterswerkzaamheden
• Duurzame energie

Airconditioning

voor een aangenaam binnenklimaat

5708 ZP Helmond
nicole@rondoo.nl

T 0492 544415

Echtscheiding
Mr. G.C.G. Raymakers
Mr. L.C.J. Sars
Mw. Mr. F.A. van den Heuvel
Mw. Mr. S.H.J. Raessens
Mw. Mr. E. Kweens

Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

www.deinstallatieman.nl
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braakmanadvocaten.nl

Bach Bloesems

Wat hebben we een heerlijke zomer achter de rug, tenminste als je van zon en warmte houdt. Maar
ook aan deze zomer komt een einde en zal uiteindelijk plaatsmaken voor de herfst. Een prachtig
jaargetijde waarbij de bladeren van de bomen geweldige kleuren krijgen en de natuur zich klaarmaakt voor een rustperiode in de winter. Het is dan ook de tijd van de vallende bladeren. Een tijd
waarbij je last kunt hebben van sombere buien. Dat hoort erbij misschien, toch kun je hier op een
natuurlijke manier wel iets aan doen. Bijvoorbeeld met behulp van Bach Bloesemremedies.
Wat zijn Bach Bloesems
eigenlijk?
Bach Bloesemremedies zijn mengsels van water, bloemen en (een
beetje) cognac. Ze werken op een
holistische manier in op emotionele
gemoedstoestanden. Negatieve
emoties worden getransformeerd
naar positieve emoties. Bach Bloesems zetten het lichaam aan om
aan de slag te gaan met emotionele blokkades. Moedeloosheid
bijvoorbeeld wordt door de Bach
Bloesem Lariks getransformeerd
naar zelfvertrouwen, waardoor
je weer in actie kunt komen. Dat
maakt het werken met Bach Bloesems zo mooi, omdat je kijkt naar
de positieve transformatie.

Edward Bach
De ontdekker van de bloesems
was dr. Edward Bach. Hij studeerde
in 1912 als arts en bacterioloog in
Londen. Hij ontdekte dat diverse
mensen steeds weer anders èn met
andere stemmingen reageerden op
dezelfde ziekte en toch kregen ze
allemaal dezelfde behandeling. Hij
kwam op het idee om de persoon
en niet de ziekte te behandelen. Hij
ging onderzoek doen in een homeopathisch ziekenhuis en experimenteerde met natuurlijke remedies. Zo
ontwikkelde hij 38 bloesemremedies.
Het succes en de effectiviteit van de
bloesemremedies gingen van mond
tot mond en ze worden nu over de
hele wereld gebruikt.

Indeling en werking van de
remedies
Edward Bach onderscheidde 7
groepen of gemoedstoestanden:

angst, onzekerheid, onvoldoende
belangstelling voor de huidige situatie, eenzaamheid, overgevoeligheid
voor invloeden en ideeën, moedeloosheid en wanhoop en overdreven
zorg om het welzijn van anderen. Bij
elke groep hoort een aantal remedies. Het voert te ver om ze hier
alle 38 te noemen. Bach Bloesems
werken vooral energetisch. De
bloesems zijn zodanig gepotentieerd (verdund), dat er in de remedie
geen enkel tastbaar deel van de
plant meer aanwezig is. Water is een
informatiedrager en de bloesems
geven hun ‘informatie’ aan het water
af. Zo bevat een remedie de energie
(essentie) van de plant. Het werkt
op dezelfde wijze als bij homeopathische middelen. De bloesemremedie geeft een prikkel die het lichaam
en de geest weer in balans brengt,
waardoor het lichaam zichzelf kan
genezen. Je kunt het zien als een
groeikatalysator. Een katalysator
maakt iets los, zonder zelf te veranderen en daardoor kan een proces
op gang komen of versnellen.

Gebruik van Bach Bloesems
Je kunt Bach Bloesems inzetten
voor allerlei klachten. Ze werken niet
alleen in op de emoties, maar ook
op houding en de manier hoe je
in het leven staat. Bach Bloesems
werken ook bij fysieke klachten die
ontstaan vanuit erfelijkheid, leef- of
werkomgeving. Omdat lichaam en
geest met elkaar verbonden zijn,
behandel je de mens als geheel.
Je kunt een Bach Bloesemremedie kiezen vanuit de omschrijving.
Maar het is beter om het uit te laten
testen bij een (natuurgeneeskundig)

Bach Bloesemtherapeut. De specifieke combinatie van de uitgeteste
Bach Bloesems zorgt voor de beste
werking. Je hebt druppels, korrels,
sprays, crème en pastilles. Als je
voor je kind liever een Bach Bloesem zonder alcohol wil, dan kun je
de korrels nemen. Je hebt al van
tevoren klaargemaakte combinaties
van remedies die in het algemeen
werken op de slaap, op vertrouwen,
op school en dergelijke. De druppels kun je individueel uittesten en
mengen.

Somberheid
Terugkomend op de herfstdip: er
is een aantal Bach Bloesems die
je kunt inzetten als je last hebt van
sombere buien. Sweet Chestnut kan
helpen om de donkere wolken te
laten oplossen en licht te brengen.
Wild Rose wekt levenslust op. Als
je naast somber ook vergeetachtig
bent en concentratieproblemen
hebt dan kan Clematis helpen.
Olive geeft geestelijke spankracht en
White Chestnut stopt het piekeren
en zorgt voor mentale rust. Heb je
zelfvertrouwen nodig? Dan kunnen
Larch en Cherry Plum helpen. Zoals
gezegd, de combinatie van een
aantal specifiek voor jou uitgemeten
Bach Bloesems werkt vaak het beste, want ieder mens is weer anders.
Voor acute situaties is er de Rescue
Remedie. Die zorgt dat je heel snel
met stress kunt omgaan.
De natuur geeft ons dus alles
wat we nodig hebben. Ook op die
prachtige herfstdagen. n
tekst: Nicole Moonen
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Braverun 2018
Een breed scala van deelnemende
groepen worstelt zich nu eens
vermoeid, dan weer energiek door
de wijk. Van de ene professioneel
georganiseerde stellage of hindernis met de hoogst instelbare trede
tot de andere al dan niet natuurlijke
barrière proberen groepen door de
tijdslimiet heen te breken en als
beste deelnemer zich neer te zetten.

Zij klimmen met vereende krachten over een 2 meter hoge houten
muur, slepen zich min of meer
vermoeid over hoog opgeworpen
kleiheuvels en slenteren door diep
gegraven moddersloten. Dit laatste
deel is een relatief gemakkelijk route
als je het vergelijkt met de hindernissen eerder op de dag die veel
meer inzet en spierkracht vergden.

Om 15:00 uur start de laatste run
van de Braverun. Nog voordat de
deelnemers hieraan beginnen doen
ze nog enthousiast mee aan een
massale opwarmactie. In een gezamenlijke vrolijke oefening gooien de
deelnemers armen en benen los en
zijn dan optimaal voorbereid op de
resterende hindernissen.

De Braverun is een prachtige uitdaging op de zondagmiddag waarin
deelnemers prima hun behendigheid kunnen testen en diep hun
doorzettingsvermogen op de proef
kunnen stellen. n
tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops
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Politie
Sinds begin dit jaar heeft onze wijk
een dekkend WhatsApp netwerk.
Tal van Attentie WhatsApp bordjes
staan in Brandevoort. Zelfs op het
padje tussen de Korte Schutsboom
en Brandevoortse Dreef, midden in
de maisvelden. Ik zit met de wijkagenten Patrick de Vogel (Brandevoort) en Geert Meulman, (tijdelijke
vervanger van Mierlo-Hout) om de
tafel.
WhatsApp is een prima hulpmiddel om:
1) een verdachte situatie te melden;
2) omwonenden alert te maken;
3) nadere informatie te vragen.
Leg in geval van verdachte situaties
signalementen vast, zoals kenmerken van de personen, kenteken van
de auto en dergelijke.

Verdachte situatie Iekendonksevoort
Onlangs signaleerde een bewoner op de Iekendonksevoort een
verdachte situatie en plaatste dat
op WhatsApp. Het betrof drie
Poolse mannen in een blauwe Seat
met Pools kenteken. Zij belden op
donderdag 23 augustus jl. overdag
aan en liepen daarna rustig via de
brandgang naar de achterkant van

het huis. “Ondanks dat er geen
strafbaar feit is gepleegd, zijn we
blij met deze informatie”, aldus
Patrick, “een kenteken kunnen we
nader onderzoeken en is wellicht
bruikbaar bij andere of toekomstige zaken. Zelf zitten we niet in
de WhatsApp groep. De beheerder
zet urgente zaken naar ons door”.
Het blijft dus altijd van belang om
bij verdachte situaties de politie te
informeren via 0900-88 44 of bij
spoed eerst te bellen met 112.

Poging tot inbraak
“Toch levert WhatsApp niet altijd
getuigen op”, vertelt Patrick. “Begin
augustus, in de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 augustus jl.
is op de WhatsApp melding over
een poging tot inbraak aan de
Groot Schuilen geen reactie ontvangen. Met een breekvoorwerp is
gepoogd de tuindeur te openen.
Gelukkig voor de bewoners is het
vroegtijdig gestaakt en bleef het
bij braakschade.” Patrick vult aan,
“Dergelijke vormen van inbraak zien
we gelukkig niet al te vaak. Onze
huizen zijn voorzien van goed hang
en sluitwerk. De meeste inbraken
gebeuren bij bewoners die hun

hang- en sluitwerk zijn vergeten
dicht te maken.”

Jeugdproblematiek
Ik vraag de politie naar de status
van de jeugdproblematiek in wijk.
In het verleden hebben groepjes
jongeren voor de nodige onrust en
overlast gezorgd. Op dit moment
is het gelukkig rustiger. Wel melden ze dat dinsdag 28 augustus jl.
omstreeks 14.30 uur, op het nieuwe
fietspad langs het spoor een scholier van Carolus door een groepje
van vier jongeren van zijn fiets is
geschopt. De scholier raakte hierbij
gewond aan zijn gezicht en zijn
onderarmen. Het signalement is
doorgegeven aan de politie en een
onderzoek is ingesteld.
De scholier werd kort daarna
aangesproken door een vrouw op
een fiets. Nadat zij even kort met
de scholier sprak, is zij achter het
groepje jongeren aan gefietst. De
scholier heeft deze vrouw niet meer
teruggezien. De wijkagenten willen
uiteraard graag in contact komen
met deze getuige. n
tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops
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Maak
kennis met
Hazenwinkel

DE VESTE
DE VESTE

LIVERDONK

LIVERDONK

BRA

HAZENWINKEL
HAZENWINKEL

Fase 1
STEPEKOLK
STEPEKOLK

De architectuur van Hazenwinkel
Hazenwinkel zal

dezelfde landelijke en dorpse bouwstijl

krijgen als Liverdonk en Stepekolk. De bebouwing is
geïnspireerd op de langgevelboerderij. Grote langskappen in
de vorm van zadeldaken zijn kenmerkend. Toch zijn er
verschillen, de architectuurstijl van Hazenwinkel is net als
Liverdonk geïnspireerd op de historische bebouwing van
Thorn. Witgeschilderde gevels, soms met groene kozijnen, een
eenvoudige architectuur met bijzonder metselwerk en
(natuur)stenen

raamlijsten

zijn

onderscheidend

voor

Hazenwinkel en Liverdonk. Ook is er meer afwisseling mogelijk
in de goot- en bouwhoogte en meer keuze in de kleur van de
keramische pannen.

In deze eerste
fase worden
zowel bouwka
vels als proje
ctmatige
woningen ger
ealiseerd.
Interesse?
Naar verwachting start de uitgifte van de circa 35 a 40 kavels in
januari 2019. Alle informatie zal dan ook te vinden zijn op
www.helmond.nl/bouwkavel. Hier kan je je tevens inschrijven
voor de nieuwbrief om op de hoogte gehouden te worden
van de laatste informatie. Denk alvast na over je woonwensen
en de gewenste grootte van de kavel. Vergeet ook niet je

Referentie Brandevoort

Referentie Thorn

financiële mogelijkheden vooraf te checken zodat je bij de
inschrijving voor de loting op de juiste percelen kunt
inschrijven.

Waar komen de nieuwe bouwkavels
Engelbrechthoek / Celenhoek / Faassenhoek

Ingeloot en dan?

Vrijstaand ca 350-650 meter

Wanneer je ingeloot bent voor een bouwkavel in Hazenwinkel

Halfvrijstaand ca 300-375 per kavel

dan kan je deze kavel 4,5 maand opteren. In deze periode is het

Stepekolksehoeve / Ermgardhoek

van belang dat je een ontwerp van je huis maakt en dit laat

Vrijstaand ca 650-875 meter

toetsen door de Welstandscommissie. Na een positief besluit

Stepekolksehoeve / Ansemhoek

van

Vrijstaand ca 750-1050 meter

bouwkosten in beeld en zorg je dat de financiering rond is.

Ermgardhoek / Ansemhoek

Binnen 6 maanden volgt de definitieve aankoop en ben je

Vrijstaand ca 425-625 meter

eigenaar van de kavel.

de Welstandscommissie

breng

De verkaveling is nog niet definitief maar geeft wel een

Mocht je bouwplannen hebben

indicatie van de ligging en de grootte van de kavels. De

maar niet willen wachten op een

grondprijs van 2018 is door de gemeenteraad vastgesteld

bouwkavel in Hazenwinkel dan zijn

vanaf €322,50 euro per m² exclusief 21% btw. Kavels met een

er nog kavels vrij in de andere

vrij(er) uitzicht en/of betere ligging kunnen een hogere

deelplannen Brand, Stepekolk en

grondprijs hebben.

Liverdonk.

je

de

mogelijke

BRANDEVOORT.NL

Passie voor kruiden
Koken zonder pakjes en zakjes
We gunnen ons steeds minder tijd
om te koken en kopen als gevolg
daarvan veel kant-en-klare producten in de supermarkt. Maar zijn deze
wel gezond? Wat zit er allemaal in
ons eten om het lang houdbaar te
maken, er mooi uit te laten zien en
lekker te laten smaken?
Zoals je in mijn vorige column hebt
kunnen lezen, is mijn advies om te
koken met verse, pure, onbewerkte,
liefst lokale en biologische seizoens
producten. Want veel kant-en-klare
producten zitten vol met zout, kunstmatige toevoegingen zoals smaakversterkers, conserveringsmiddelen,
kleurstoffen en vaak ook suiker en
andere zoetstoffen. Maak je gebruik
van verpakte producten, bestudeer
dan de ingrediëntenlijst op het etiket,
zodat je weet wat je eet.

E-nummers, wat zijn E-nummers?
E-nummers zijn stoffen die worden
toegevoegd aan voedingsmiddelen
om een bepaalde eigenschap te verbeteren, bijvoorbeeld om het product
meer kleur, smaak, glans of volume
te geven en het langer te kunnen
bewaren.
E-nummers zijn goedgekeurd door
de Europese Unie (EU). Dat houdt
in dat de Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid (EFSA) de stoffen gecontroleerd heeft en dat ze
volgens de huidige onderzoeken en
richtlijnen veilig geacht worden voor
de gezondheid.
Maar het is mogelijk dat nieuwe
onderzoeken in de toekomst andere
inzichten geven over de veiligheid
van een stof of twijfels oproepen.
Dan kan de EFSA besluiten de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI)
aan te passen, een stof in minder
producten toe te staan, of de stof
helemaal niet meer toe te staan.
Als in een product E-nummers zijn
verwerkt, dan staat dit E nummer of
de naam van de stof in de ingrediëntenlijst op het etiket.
Het is wettelijk vastgelegd in welke
producten een toevoeging gebruikt
mag worden en hoeveel er maximaal
aan producten mag worden toegevoegd.

gebruikt worden. Een voorbeeld is
vitamine B2 (E101) dat gemaakt kan
worden met genetisch gemodificeerde bacteriën of gisten.

Onrust

Hoe worden E-nummers
gemaakt?
E-nummers kunnen worden gewonnen uit de natuur of kunstmatig
worden gemaakt in een fabriek.
Sommige E-nummers, zoals bepaalde kleurstoffen en zoetstoffen,
worden gewonnen uit planten. Zo
wordt de zoetstof steviolglycosiden
(E960) uit de bladeren van de steviaplant gehaald.
Er zijn ook E-nummers van dierlijke
oorsprong zoals de rode kleurstof
E120 (cochenille, karmijnzuur) afkomstig van schildluizen.
Andere E-nummers worden gewonnen uit gesteenten, zoals de witte
kleurstof calciumcarbonaat, die
afkomstig kan zijn van kalksteen.
Deze kleurstof E170 wordt bijvoorbeeld gebruikt als vervanging voor
de witte “schimmel” bij verschillende
soorten droge worsten. Ook zijn er
E-nummers die van nature voorkomen in planten en dieren, maar
kunstmatig in de fabriek gemaakt
worden omdat dat goedkoper is. Een
voorbeeld hiervan is de smaakversterker glutamaat (E620) dat van
nature voorkomt in onder meer oude
kaas, maar in de fabriek gemaakt
wordt middels bacteriële fermentatie
van melasse (bijproduct van suikerraffinage). En er zijn E-nummers die
in de natuur niet voorkomen maar
kunstmatig worden gemaakt, zoals
de AZO-kleurstoffen.
Voor het maken van bepaalde
E-nummers kunnen genetische gemodificeerde organismen (GMO’s)

Ondanks dat E-nummers zijn
goedgekeurd door de Europese Unie
(EU), zijn er toch veel mensen die
zich zorgen maken over de mogelijk
negatieve effecten van toevoegingen
in voeding op onze gezondheid zoals
overgevoeligheid, vermoeidheid,
hyperactiviteit, hormoonverstoringen,
hoofdpijn en mogelijk ernstigere
aandoeningen.
De tijd zal het ons leren.

Meer informatie
Wil je graag meer weten over Enummers? Er zijn verschillende
boeken te koop zoals het gidsje
“Wat zit er in uw eten?” Ook op
internet is er veel informatie te vinden. Er zijn zelfs diverse E-nummer
apps beschikbaar, waaronder de
Etikettenwijzer van het voedingscentrum. Wil je er zeker van zijn dat
je eten geen toevoegingen bevat,
kies dan voor verse, pure en onbewerkte producten! Volgende keer in
mijn column meer over suiker(s).

Recept zelfgemaakte Wraps
Ik heb me onlangs verbaasd over de
hoeveelheid toevoegingen in voorverpakte wraps. Want voor wraps heb
je alleen bloem, water, olie en een
snufje zout nodig.
Meng voor 6 wraps, 200 gram bloem
met 125 ml water, een eetlepel olijfolie en een tikkeltje zout. Kneed het
5 minuten tot een soepel deeg. Laat
het afgedekt met een vochtige doek
30 minuten rusten in de koelkast.
Verdeel het deeg in 6 gelijke bolletjes. Rol de bolletjes uit tot dunne
ronde wraps en bak ze, in een droge
koekenpan, 2 minuten per kant.
Vul de wraps met wat je maar lekker
vindt. Mijn favoriet: bieslookroomkaas, rucola, avocado, gerookte zalm,
gebakken ui en paprika.
Smakelijk eten! n
tekst: Wendie Linders
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Sportauto’s en fotografie
voor kinderen met een beperking
De 18-jarige Wesley Waldt zet zijn passie voor sportauto’s en fotograferen in om iets te betekenen
voor kinderen met een beperking. Wesley Waldt is een bijzondere jongeman in Brandevoort. Hij
woont hier al ruim 10 jaar met zijn ouders en zijn jongere broertje. De nu 18-jarige Wesley is opgegroeid met een broertje die een aangeboren beperking heeft. Dit gegeven heeft Wesley genoeg
inspiratie opgeleverd om iets te kunnen betekenen voor andere kinderen met een beperking.

Omdat Wesley het sowieso fantastisch vindt met kinderen bezig
te zijn doet hij nu, na de basis- en
middelbare school, de Mbo-opleiding tot onderwijsassistent aan
het ROC Ter Aa. Hij wil eigenlijk
zo snel mogelijk een diploma
voor het vak onderwijzer.
Zijn vader is al heel wat
jaartjes geïnteresseerd in
auto’s. Dit verklaart waarom
Wesley al van jongs af aan
veel interesse heeft voor
auto’s. Zo weet hij al op achtjarige leeftijd een groot aantal
automerken en typen auto’s te
onderscheiden. Hier blijft het niet
bij. Zijn interesse verandert al snel
in een echte passie. Als hij dan zijn
eerste fotocamera in handen krijgt
fotografeert hij prachtige exclusieve
sportwagens.
Hij bezoekt hiervoor allerlei happenings en bedrijven waar hij de
mooiste bolides kan bekijken en
op foto mag vastleggen. Dit doet
hij zo opmerkelijk dat bedrijven
hem vragen om foto’s te maken
die kunnen dienen als reclame en
promotiemateriaal. Op deze manier
bouwt hij in korte tijd een groot
netwerk op van personen en bedrijven in deze sector. Zo komt hij ook
in contact met een autobedrijf in
Mierlo. Daar zijn ze zo enthousiast
over zijn “hobby” foto’s dat ze hem
vragen voor hun bedrijf te komen
werken en te fotograferen.
Inmiddels heeft Wesley ook al
enige tijd een eigen website: www.
wesleywaldtcarphotography.weebly.
com met zijn foto’s.
Maar daar blijft het niet bij, want
hij zet zijn twee grote hobby’s van
sportauto’s en fotograferen in voor
een ander doel. Hij probeert met
zijn hobby’s kinderen met een be-

is van de “Smile per Mile” en ook
omdat hij zich inzet bij de Kindervakantieweek Brandevoort.
Daarnaast is Wesley trainer van het
G-voetbalteam van SV Brandevoort. Dit team bestaat uit
spelers met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking
met als motto: normaal wat
normaal kan, speciaal wat
speciaal moet.

perking te
bereiken
en hen de dag van hun leven te
bezorgen.
Twee jaar geleden is hij samen met
een groot aantal medewerkers begonnen om voor hen een autotour
te organiseren in een van deze
prachtige sportwagens.
Hij heeft hiervoor Smile per Mile
Helmond opgericht en is op dit
moment bezig deze organisatie om
te zetten in een stichting. Dit gaat
niet vanzelf. Kinderen hebben speciale zorg nodig. Een groot aantal
sportauto’s moet worden geregeld.
En naast politiebegeleiding is er
altijd medische begeleiding nodig.
Dit alles heeft Wesley al enige “onderscheidingen” opgeleverd. Zoals
de eerste uitreiking van de jeugdlintjes aan Wesley op maandag 20
november 2017, de ‘Internationale
Dag voor de Rechten van het Kind’
in de Cacaofabriek in Helmond.
Deze jeugdlintjes worden uitgereikt
door burgemeester Blanksma-Van
den Heuvel zelf. Wesley krijgt hier
een lintje, omdat hij de organisator

In 2017 bij de jaarlijkse verkiezingen van de Brandevoorter
van het jaar besluit de jury om
aan de jeugdige genomineerde,
Wesley Waldt, een speciale aanmoedigingsprijs uit te reiken. En
Wesley gaat enthousiast door met
Smile per Mile. Want ook dit jaar op
16 september gaat hij samen met
vele medewerkers weer een autorit organiseren bestaande uit 70
sportauto’s. In deze auto’s biedt hij
zieke kinderen een mooie tour aan.
Op deze dag hebben de kinderen
plezier en denken zij even niet aan
hun ziekte. Het is immers ”Een lach
per mijl!”
Ben je zelf een ziek kind of ken je
een ziek kind in je omgeving die
graag een ritje zou maken in zo’n
prachtige auto, dan kun je deze
kanjer aanmelden voor een ritje via
de website: www.smilepermile.org.
Inmiddels kan de organisatie meer
dan 70 sportwagens inzetten.
Al met al een bijzondere jongeman,
die Wesley, waar we in de toekomst
ongetwijfeld nog veel van zullen
horen! n

tekst: Marga Dobma en Jody Hoekstra
foto: Vincent Knoops
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Kindervakantieweek 2018
Terwijl de zomervakantie al weer
een aantal weken achter ons ligt,
kijken we graag nog even met jullie terug naar het begin van die
vakantie; de tiende editie van de
Kindervakantieweek Brandevoort.
De jubileumeditie stond helemaal in
het teken van X-peditie Brandevoort
en zo’n 950 kinderen beleefden een
week vol spannende avonturen.

Zo hebben alle kinderen genoten
van indrukwekkende reptielenshows
op maandag en vrijdag, werd er volop geknutseld en gesport en is iedereen weer heerlijk vies geworden
in het bos. De jongste deelnemertjes mochten op de foto met een
heuse piraat en verdienden munten
door allerlei opdrachten goed uit te
voeren. Voor de oudste kinderen

was er een spannende workshop
met oud-Expeditie Robinsondeelnemer Herold Dat. We zijn dit jaar
ook weer verrast door de mooie
filmpjes die de oudste kinderen zelf
of met hulp van de groepsleiding
gemaakt hebben. Uiteraard ontbraken de traditionele frietjes voor alle
deelnemers en begeleiders op het
Palladium ook dit jaar niet.

Omdat we het jubileum niet
ongemerkt voorbij wilden laten
gaan, gingen dit jaar àlle kinderen
een dagje uit met de bus: Dippie Doe en Toverland werden
overspoeld door KVW-kinderen
uit Brandevoort. We hebben de
week bovendien gezellig afgesloten met een extra feestelijke editie
van de midzomeravond onder het
genot van een hapje, drankje en
live muziek op het Sportpark. We
willen iedereen bedanken die er
samen met ons voor gezorgd heeft
dat de kinderen een onvergetelijke

week hebben gehad. Zeker onze
sponsoren, stakeholders en de vele
mensen die ons ondersteunden:
dankjewel! Samen krijgen wij het
voor elkaar.

Kindervakantieweek 2019
Natuurlijk willen we ook het goede
nieuws voor de toekomst met
jullie delen: ook in 2019 zal er
een Kindervakantieweek georganiseerd worden! Er heeft zich een
groot aantal nieuwe leden voor de
organisatie gemeld. We vinden het
erg fijn dat zij het stokje over willen

nemen. Vanaf eind september zijn
wij weer bezig met de organisatie
voor editie 11! Hou onze website,
Facebook of Instagram in de gaten
voor inschrijfdata en andere informatie over de kindervakantieweek
van 2019!

Wil je nog even nagenieten?
Op onze website staan heel veel
foto’s en op ons eigen YouTube
kanaal kun je alle filmpjes terugkijken. n
tekst: Marloes Kuyten
foto: Jan Dijstelblom
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VOLLEDIG GEINTEGREERDE
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NIEUW: SONOS BEAM
Upgrade je TV met de meest geavanceerde
soundbar van SONOS voor een geweldige
geluidsbeleving.
Leverbaar in wit en zwart

nu

449,-

Kanaalstraat 4B
Hoofdstraat 105

VarioSpeed: uw wasprogramma in de
helft van de tijd, met goed resultaat.
Ruimte voor 12 standaard couverts,
en voorzien aquasensor: hoeveelheid
spoelwater wordt automatisch afgestemd op de belading.
Uiteraard kunnen we deze machine
ook voor u inbouwen.

van 599,-

voor
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ENERGIE
KLASSE

479,-

5711 EH SOMEREN
5706 AK HELMOND

120N,-G
KORTI

Tel 0493-539405
Tel 0492-539405

KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT OP WWW.WOUTVANVLERKEN.NL

ITALIAANSE PASSIE
BIJ JOHN KNOOPS

Deze maand is het alweer 10 jaar geleden dat onze vernieuwde winkel in de Dorpsstraat in
Mierlo feestelijk werd geopend door Eddy Merckx. Dit jubileum vieren we graag samen met
u! Onder andere Cadel Evans en Richard Plugge, de teambaas van wielerploeg
LottoNL-Jumbo waren in onze winkel om dit jubileum mee te vieren.

We hebben een volledig nieuwe Bianchi afdeling in onze winkel ter grootte van 60m2 met de
nieuwste modellen van dit iconische italiaanse fietsmerk. Graag nodigen we u uit om deze te
komen bekijken. U bent van harte welkom!
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Dickensnight
gaat voor 2 x 16!

Wie kan het zich niet meer herinneren, Dickensnight 2017. Het o zo
graag gevierde lustrum moest zich
overgeven aan karma. Juist een
beetje sneeuw, juist een beetje sfeer
is alles wat Dickensnight maakt.
Helaas dit werd ons vorig jaar fataal.
De weergoden waren ons niet gunstig gezind en daardoor hebben wij
de markt eerder af moeten blazen
dan we van plan waren. Maar niet
getreurd beste Brandevoorters,
ondanks deze tegenslag zijn wij er
ook dit jaar weer vol goede moed tegenaan gegaan voor onze 16e editie.
Dit keer maken wij er dubbel 16 van
want de 16e editie wordt gehouden

op zondag de 16e december 2018.
Naast de gebruikelijke Dickensnight
markt hebben wij deze keer op herhaling de heuse mini-kermis. Sterker
nog, deze hebben wij zelfs uitgebreid
en gaan wij verplaatsen om ook
onze kleine Dickensianen op hun
wenken te bedienen. De markt ziet
er dit keer iets anders uit omdat de
Laan door de Veste nu helemaal
in de middenberm voorzien is van
groen. Maar wij Dickens laten ons
niet voor het karretje spannen en
hebben onze fantasie laten gaan om
daar een oplossing voor te vinden.
Laat u verassen en komt allen naar
onze gezellige markt.

Tot slot nog een oproep aan alle
Brandevoorters die Dickensnight
een mooi evenement vinden en
die mee willen helpen dit prachtige
fenomeen levend te houden. Wij
zoeken nog vrijwilligers voor de open afbouw alsmede mensen die in
het bestuur zitting willen nemen om
zaakjes te regelen en te organiseren.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan
een mail naar voorzitter@dickensnight.nl. Tot ziens en tot Dickens in
december .n

tekst: Dickensnight
foto: Vincent Knoops

Markthal, De Plaetse, Brandevoort
pl
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Sportverenigingen
Dat sporten goed voor je is dat weten we allemaal. Sporten helpt preventief tegen overgewicht en bevordert de kwaliteit van het leven en is ook vooral
ontzettend leuk!
Waar kunnen we naartoe in Brandevoort, of als we niet in Brandevoort terrecht kunnen, waar moeten we dan naartoe? De sportindex laat een overzicht
zien van de sportverenigingen uit Brandevoort en verenigingen uit de omgeving met leden uit onze wijk.
Mis je nog een sportvereniging, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
Naam
Website
---------------------------------------------------------------------------------Atma Yoga
www.atmayoga.nl
---------------------------------------------------------------------------------Badmintonclub BC 85
www.bc85helmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Balletstudio Brandevoort
www.balletstudiobrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Basketbalvereniging Black Shots
www.blackshots.nl
---------------------------------------------------------------------------------Biljartclub Brandevoort in actie
---------------------------------------------------------------------------------Bootcamp Brandevoort
www.bootcampbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Brandevoort Fit
---------------------------------------------------------------------------------Bridgeclub ‘t Brandpunt
---------------------------------------------------------------------------------Bodo vereniging De Hechte Band www.dehechteband.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dansschool Friends
www.dansschoolfriends.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dartclub Brandevoort
---------------------------------------------------------------------------------Dédé dansballet
www.dededance.nl
---------------------------------------------------------------------------------Flame Trails
www.flametrails.nl
---------------------------------------------------------------------------------Helmondse Atletiek Club (HAC)
www.hac-helmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Hockeyclub Mierlo
www.hcmierlo.nl
---------------------------------------------------------------------------------Hockeyclub Helmond
www.hchelmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Honk en Softbal club Nuenen
www.hscn.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Naam
Website
---------------------------------------------------------------------------------Jeu de Boules club Brandevoort
www.jeudeboulesclub.brandevoort.org
---------------------------------------------------------------------------------Jibb Helmond
www.jibbhelmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Judo vereniging Mierlo-Hout
www.jvmh.nl
---------------------------------------------------------------------------------Lopersgroep Brandevoort
www.lopersgroepbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------RV Olympia
www.rvolympia.nl
---------------------------------------------------------------------------------Sabel training
www.sabeltraining.nl
---------------------------------------------------------------------------------Skatepark Brandevoort
---------------------------------------------------------------------------------SV Brandevoort
www.svbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Tafeltennisvereniging Stiphout
www.ttvstiphout.nl
---------------------------------------------------------------------------------t Conditiehuis
www.hetconditiehuis.nl
---------------------------------------------------------------------------------Turnvereniging H.T. ‘35
www.ht35.nl
---------------------------------------------------------------------------------TV Carolus
www.tvcarolus.nl
---------------------------------------------------------------------------------Twirlver. Imagination Helmond
www.twirlplaza.nl
---------------------------------------------------------------------------------Vitaliteitslab
---------------------------------------------------------------------------------Vitaz
www.vitazinbeweging.nl
---------------------------------------------------------------------------------Yoga Studio Toermalijn
www.studio-toermalijn.nl
---------------------------------------------------------------------------------Volleybal Polaris
www.vcpolaris.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Groeperingen
BrandTastic
E: info@brand-tastic.nl
W: www.brand-tastic.nl
---------------------------------------------------------------------------------Buurttuin Brandevoort
E: info@buurttuinbrandevoort.nl
W: www.buurttuinbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------CS de Brandeliers
E: info@brandeliers.nl
W: www.brandeliers.nl/
---------------------------------------------------------------------------------Dickensnight Brandevoort
E: voorzitter@dickensnight.nl
W: www.dickensnight.nl
---------------------------------------------------------------------------------Ditisonzewijk.nl
E: brandevoort@ditisonzewijk.nl
W: www.brandevoort.ditisonzewijk.nl
---------------------------------------------------------------------------------Druzhba
E: info@druzhba.nl
W: www.druzhba.nl
---------------------------------------------------------------------------------Fotoclub Brandevoort
E: a.storm4@chello.nl
W: www.fotoclubbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Het Plein Brandevoort
E: info@hetpleinbrandevoort.nl
W: www.hetpleinbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------ikenjijenwij ouder en kindgym
E: info@ikenjijenwij.nl
W: www.ikenjijenwij.nl
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KBO St, Lucia
E: secretariaat@kbo-stlucia.nl
W: www.kbo-stlucia.nl
---------------------------------------------------------------------------------Kunstkwartier Helmond
E: info@kunst-kwartier.nl
W: www.kunst-kwartier.nl
---------------------------------------------------------------------------------Muziekvereniging Unitas
E: info@.muziekvereniging-unitas.nl W: www.muziekvereniging-unitas.nl
---------------------------------------------------------------------------------Naaiclub Brandevoort
E: naar.emmy.toe@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------Popkoor Brandnew Voices
E: info@popkoorbrandnewvoices.nl W: www.popkoorbrandnewvoices.nl
---------------------------------------------------------------------------------Sambaband Brandeleros
E: voorzitter@brandeleros.nl
W: www.brandeleros.nl
---------------------------------------------------------------------------------Scouting Brandevoort
E: secretaris@scoutingbrandevoort.nl W: www.scoutingbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Theater Brandevoort
E: info@bartvanloon.nl
W: www.theater-brandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Wijkraad Brandevoort
E: wijkraad.voorzitter@brandevoort.org W: wwwwijkraad.brandevoort.org

Bedrijvenindex
Omdat iedere ondernemer, groot en klein, de gelegenheid moet krijgen om te adverteren in de BC hebben we nu een speciale bedrijvenindex voor in
Brandevoort gevestigde ondernemers waarin je voor maar € 10,00 per editie een naamsvermelding krijgt. De bedrijvenindex zal per editie groeien, zodat
de Brandevoorters in één oogopslag het juiste bedrijf vinden. Interesse, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
B4 Print
Grafisch ontwerp & webdesign
De Plaetse 173 - 5708 ZK - Helmond
T: 06 81 89 77 81
E: info@b4print.nl
W: www.b4print.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beekhuis | Holthuis Ontwerpers
Vormgevers van gedrukte en digitale media
Kaldersedijk 8 - 5706 KD - Helmond
T: 0492 76 91 33
E: frank@beekhuis-holthuis.nl
W: www.beekhuis-holthuis.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bizz & Bloom
Persoonlijke en professionele ontwikkeling
Stoefshoeve 3 - 5708 VW - Helmond
T: 06 51 84 12 42
E: info@bizzandbloom.nl
W: www.bizzandbloom.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buro 7
Slimme websites & frisse vormgeving
Laan door de Veste 58 - 5708 ZZ - Helmond
T: 0492 32 01 75
E: info@buro7.nl
W: www.buro7.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Blauwe Reiger
Schoonheidssalon, nagelstyling, pedicure
Neerwal 60 - 5708 ZA- Helmond
T: 06 53 94 86 84
E: Info@deblauwereiger.nu
W: www.deblauwereiger.nu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Drukkerij Kantoorvakhandel Zeeuwen Drukkerij en kantoorvakhandel
Lindt 5 - 5708 ZV - Helmond
T: 06 53 33 37 53
E: info@zeeuwen.nl
W: www.zeeuwen.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie Rianne van Lierop
Fotografie
Ardijnserf 3 - 5706 JB - Helmond
T: 06 54 97 35 14
E: info@fotografieriannevanlierop.nl
W: www.fotografieriannevanlierop.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hypothekerkhof
Hypotheken, Verzekeringen en Mediation
Babbenhoeve 17 - 5708 TW - Helmond
T: 06 43 97 44 63
E: info@hypothekerkhof.nl
W: www.hypothekerkhof.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knoops Fotografie
Fotografie
Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond
T: 06 53 92 66 96
E: info@knoopsfotografie.nl
W: www.knoopsfotografie.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lumen
Natuurgeneeskundig Therapeut
Herenlaan 162 - 5708 ZS - Helmond
T: 06 45 29 24 95
E: info@praktijk-lumen.nl
W: www.praktijk-lumen.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedicure Jolanda
Pedicure
Schutsboom 33 - 5706 KH - Helmond
T: 0492 31 99 61
E: info@pedicurejolanda.com
W: www.pedicurejolanda.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per Manus
Natuurgeneeskundige therapie
Stappenhoeve 5 - 5708 WC - Helmond
T: 06 47 66 41 94
E: info@permanus.nl
W: info@permanus.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peter Verreussel Fotografie
Fotograaf
Statenlaan 28 - 5708 ZW - Helmond
T: 06 42 40 64 80
E: info@peterverreussel.nl
W: www.peterverreussel.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SiteTurn webdesign & onderhoud
Webdesign
Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond
T: 0492 84 68 21
E: info@siteturn.nl
W: www.siteturn.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuinontwerpburo Frank Stegers
Tuinontwerpen
Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond
T: 06 14 79 46 93
E: info@frankstegers.nl
W: www.frankstegers.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.O.C. Vertrouw op Compas
Coaching & Advies
Herenlaan 162 - 5706 ZS - Helmond
T: 06 44 31 98 48
E: peternouwen@vertrouwopcompas.nl
W: www.vertrouwopcompas.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verwaijen Consulting
Projecten - advies - training - coaching
Neerwal 84 - 5708 ZA - Helmond
T: 06 53 94 39 44
E: info@verwaijenconsulting.nl
W: www.verwaijenconsulting.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrijke telefoonnummers
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
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water

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
14 04 92 dr. Keuning en dr. Smeulders
50 47 06
drs. Schoots en drs. Camron
50 47 06
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
0800 - 90 09 Apotheek Brandevoort
37 00 47
59 48 94
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ALEX
De makelaar

in Brandevoort
Zoek je een nieuw huis, maar krijg je deze
niet gevonden?
Wil je je huidige woning niet te koop
zetten, voordat je een andere woning hebt
gevonden?
Je bent niet alleen. Steeds meer mensen
wachten met verkopen tot ze iets nieuws
hebben gevonden. Omdat de spoeling
steeds dunner wordt, begint men op
elkaar te wachten.
Stop met wachten en zet de eerte stap!
Stuur een mail naar Alex en geef door wat
je zoekt en wat je te verkopen hebt. Wij
gaan dan zoekers en woningen met elkaar
matchen en de doorstroming zo weer op
gang helpen.

In samenwerking met

06 - 241 99 781
0492 - 347 003
info@makelaarinbrandevoort.nl
www.makelaarinbrandevoort.nl
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Voor al uw hypotheekvragen

06-36 16 18 42 |www.ingewalstra.nl | hypotheek@ingewalstra.nl

