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> De slimste wijk tussen hoop en verwachting

'Ik ben beter in
voorlezen dan
in beleggen.'
Nu bij Rabobank: beleggen voor vaders
Niet iedereen heeft genoeg tijd, kennis of zin om te beleggen. Terwijl ’t wel
aardig wat kan opleveren. Daarom is er Rabo Beheerd Beleggen. Dan beleggen
onze specialisten voor u, en kunt u blijven doen waar u goed in bent.

Ervaar het gemak op rabobank.nl/beheerdbeleggen
Een aandeel in elkaar
Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Kijk voor de voorwaarden op rabobank.nl/beheerdbeleggen
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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
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• Preventieve mondzorg
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• Halitose (slechte adem)
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• Bloedend tandvlees
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PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN

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

Vindt u de administratie
ook zo’n opgaVe?
Geef het uit handen*,
dan kunt u Gewoon doen
waar u Goed in bent!
* Administratieve dienstverlening
* Belastingaangiften
* Accountancy
* Fiscaliteit

VAn MyerlestrAAt 14, 5706 MZ HelMond ■ teleFoon: 0492 - 477 150 ■ www.HetgrootBoek.nl
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> Herbert von Reth Brandevoorter van
het jaar
> Holke Flapper gedreven, sociaal ingestelde actieve
Brandevoorter

Als deze Brandevoorter Courant op
de deurmat valt dan zitten we vlak
voor Kerstmis en dan zit het jaar
2017 er dus alweer bijna op. Misschien treffen we elkaar zelfs wel
bij de Sylvesterparty in ’t BrandPunt
om samen het glas te heffen op
2018. Het jaar 2017 is voorbij gevlogen en er gebeurde weer heel veel.
Voor ons was het een jaar van
verandering. We kwamen nog maar
vier keer uit in plaats van tien keer
en dat vergde een andere planning
en organisatie. We hebben enorm
moeten wennen aan de nieuwe
planning en kwamen eigenlijk iedere uitgave wel in een behoorlijke
tijdsdruk terecht. Het is daarom
ook knap dat het iedere keer weer
gelukt is een echt magazine te
kunnen uitbrengen en we mogen
trots zijn op wat we samen hebben
bereikt. Met een gemotiveerde club
van tien tot twaalf vrijwilligers zijn
we toch iedere keer weer in staat

> Jet Uijen: “Met creativiteit en goed
ondernemerschap kun je hier een
boterham verdienen”

> Jan Damen nieuwe beheerder van
het Wijkhuis
> Jacqueline Klomp heeft aan de wieg gestaan van Brandevoort

geweest om er iets moois van te
maken. Door het Eindhovens Dagblad werden we zelfs betiteld als
één van de mooiste wijkbladen van
Nederland. En ook nu ligt er weer
een fantastisch magazine!
Op de voorpagina staat een bijzondere jongeman, Willem. en will
u zeggen: ik vin klusjes leuk omte
doen en ik doe ales voor huizen en
tuinen . bijvoorbijld glas wegoijen
of opruimen. vegen of afal wegoien
of omkruit. stuur me een brigje (via
facebook) als je een klusje hebd
Verder besteden we weer aandacht
aan twee sportverenigingen, komen
er ondernemers uit de wijk voorbij,
hebben we geprobeerd alle leeftijdsgroepen aandacht te geven en
is er toch ook weer veel nieuws te
melden vanuit allerlei hoeken. Er
wordt volop gebouwd en we zien
ook steeds meer activiteiten verschijnen in de wijk. Lees daarvoor

het wijkblad voor en door Brandevoorters #3

De Brandevoorter Courant wordt 4x per jaar gratis verspreid in de Helmondse wijk Brandevoort in een oplage van 3500 exemplaren

> Burgemeester Elly Blanksma
“Brandevoort is onze showcase”

het wijkblad voor en door Brandevoorters #2

De Brandevoorter Courant wordt 4x per jaar gratis verspreid in de Helmondse wijk Brandevoort in een oplage van 3500 exemplaren

De Brandevoorter Courant wordt 4x per jaar gratis verspreid in de Helmondse wijk Brandevoort in een oplage van 3500 exemplaren

het wijkblad voor en door Brandevoorters #1

> Golfdag Brandevoort 2017
ook nummer 13 was een succes

> Vier enthousiaste leerlingen in jeugdwijkraad
> Ecozone officieel geopend

bijvoorbeeld het artikel van wijkgebouw ’t BrandPunt.
Waar we ook heel blij mee zijn,
is de komst van drie jeugdleden.
Sascha Groenen en Rens van Bijsterveld vullen de redactie aan en
Emma Baggermans is fotografe in
spé. Alle drie zijn ze leerlingen van
het Carolus Borromeus College en
in de eerste uitgave in 2018 zullen
we ze uitgebreider aan u voorstellen. We willen hiermee ook de
jeugd uit onze mooie wijk nog meer
aandacht geven.
Voor nu wensen wij u hele fijne
feestdagen en een geweldig 2018.
Veel persoonlijk geluk en zakelijk
succes gewenst. We zullen in 2018
het format handhaven en weer uit
gaan komen met vier stralende magazines. U kunt op ons rekenen! n

tekst: de Redactie
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Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt
Brandevoorter van het jaar
Al sinds 2009 wordt jaarlijks de
verkiezing van De Brandevoorter
georganiseerd. Ook dit jaar zal weer
iemand deze prestigieuze prijs in de
wacht slepen!
Wie doet al jaren veel en vrijwillig
voor de wijk. Wie is HET visitekaartje voor Brandevoort. Wie verdient
het om voor zijn/haar (vaak jarenlange) inzet eens goed in het zonnetje te worden gezet. Nomineer nu
degene waarvan jij vindt dat hij/zij
de titel Brandevoorter van het jaar
2017 verdient.

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 7 januari 2018 is weer
de traditionele nieuwjaarsreceptie van wijkhuis ‘t BrandPunt en
wijkraad Brandevoort. Tijdens deze
receptie maakt de jury bekend wie
is uitgeroepen tot de Brandevoorter
2017. Ook wordt dan bekend wie de
groepering van het jaar is geworden. De winnaar krijgt, naast een
persoonlijk geschenk, het bijbehorende beeld van kunstenaar Harry
Scheepers uitgereikt. Bovendien
mag de winnaar €500 verdelen
aan vrijwilligersorganisaties in de
wijk. De nummers 2 en 3 ontvangen €250 te besteden aan een
groepering in de wijk. De winnende
groepering ontvangt zelf ook €250.
Aanmelden van kandidaten voor
deze prijs kan tot 24 december
2017 via www.brandevoorter.nl. Let
op; niet het aantal stemmen geldt,
maar de motivatie waarom nu
juist die persoon of die groepering
deze titel verdient. Een deskundige
jury bestaande uit wijkwethouder
Margreet de Leeuw, gemeentelijk
projectleider Brandevoort Jacqueline Klomp, voorzitter van wijkhuis
‘t BrandPunt Fons Bosman, wijkraadvoorzitter Lex van Gennip en
bestuurslid van het wijkhuis Astrid
Geers, zal uit de inzendingen een
keuze maken. Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt dan bekend
gemaakt wie de Brandevoorter is
geworden.
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Dus meld kandidaten snel aan via
www.brandevoorter.nl !

Wat staat er op de agenda?
Als afsluiting van het jaar zal op 31
december een groots Oud & Nieuw
feest plaatsvinden in wijkhuis
’t BrandPunt. Brandevoorters luiden
samen het jaar uit en begroeten samen het nieuwe jaar 2018. Kaarten
á €20,18 zijn nog verkrijgbaar aan
de bar in het wijkhuis.
Op 20 en 21 januari zijn de zwetsavond en zwetsmiddag gepland.
Een beperkt aantal kaartjes voor
beide evenementen is nog beschikbaar via de bar van wijkhuis
’t BrandPunt. De laatste zaterdag
van januari staat in het teken van
de Wijkquiz Witte Wel, Witte Nie.
De week daarna -de eerste zaterdag in februari- is dan het grote
feest met bekendmaking van de
winnaar.
In februari staat Brandevoort weer
in het teken van carnaval. Elders
in deze BC treft u het volledige
programma aan. Het programma
is vernieuwd en aangepast aan de
tijd. Vooral de maandag en dinsdag worden anders ingevuld. Op
maandag een Kindercarnaval met
een heel leuk nieuw programma.
Op dinsdag seniorencarnaval, maar
ook toegankelijk natuurlijk voor allen die daar graag bij willen zijn.
Koningsdag wordt natuurlijk ook
in Brandevoort weer traditioneel
gevierd. Maar misschien zijn er wel
leuke ideeën die we nog kunnen
uitvoeren. We zoeken daarom naar
mensen die samen met ons deze
oer-Nederlandse traditie voor onze
wijk willen organiseren. Meld je aan
via voorzitter@brandpunt.info!

Zin in een bestuursfunctie?
Het bestuur van wijkhuis ’t BrandPunt heeft helaas afscheid genomen van Astrid Geers. De combinatie van het bestuurswerk met
een drukke baan, bleek toch niet
helemaal te passen. We betreuren
haar vertrek en bedanken Astrid

van harte voor het vele werk dat
ze in korte tijd heeft verzet. Inmiddels hebben zich een paar mensen
gemeld die samen met ons willen
bekijken of een bestuursfunctie
een optie is. Hopelijk kunnen we
in de volgende BC onze nieuwe
bestuursleden aan u voorstellen.
Maar mocht iemand toch nog zin
en tijd hebben en een bestuursfunctie willen overwegen, staan we
daar nog steeds voor open. Meld je
via voorzitter@brandpunt.info.

Gemeentesteun voor verduurzaming
De gemeente Helmond en het
bestuur van wijkhuis ’t BrandPunt
hebben in de afgelopen jaren en
maanden lang met elkaar gesproken over de subsidie en de verduurzaming van het gebouw. De
kogel is eindelijk door de kerk. We
gaan subsidie ontvangen conform
de door ons ingediende begroting.
Daarmee wordt recht gedaan aan
een reële, serieuze en goed onderbouwde hulpvraag. Het bestuur is
trots op dit resultaat, maar we zijn
zeker ook dankbaar richting stadsbestuur. Met deze toekenning kan
het voortbestaan van onze mooie
wijkaccommodatie voor de volgende jaren worden zeker gesteld. In
het kader van verduurzaming wordt
het wijkhuis voorzien van LED-verlichting en aanwezigheidsmelders.
Veel minder stroomverbruik levert
niet alleen een lagere rekening op,
maar ook een essentiële bijdrage
aan duurzaamheid en een gezond
milieu. Onze volgende wens is de
aanpassing van temperatuur- en
luchtregeling. Ook daarover zullen
we met de gemeente in gesprek
gaan.

Bruisend hart
In wijkhuis ’t BrandPunt kan
enorm veel. We willen graag het
bruisende hart van de wijk zijn en
blijven voor iedereen, jong & 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 vernieuwde website www.brandpunt.info of

via brandevoort.ditisonzewijk.nl en
de facebookgroepen wijkhuis
’t BrandPunt en wat is er te doen in
Brandevoort. Op twitter zijn we te
bereiken via #BrandPunt
Bestuur, beheer en vrijwilligers van
wijkhuis ’t BrandPunt wensen ieder-

een een heel gelukkig Kerstfeest en
een geweldige start van het nieuwe
jaar 2018. We hopen ook in het
nieuwe jaar weer heel veel Brandevoorters te zien in wijkhuis
‘t BrandPunt. n
tekst: Fons Bosman
foto: Riannne van Lierop
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Jeugdwijkraad
is van de kant af

De zomervakantie zit er alweer een behoorlijke tijd op en wij als Jeugdwijkraad Brandevoort hebben
onze eerste stappen gezet. Sinds het nieuwe schooljaar hebben er alweer drie vergaderingen plaatsgevonden. Bij onze eerste “echte” vergadering was het Eindhovens Dagblad aanwezig en een dag
later stond er een mooi artikel over ons in de krant evenals een oproep om nog wat jongeren voor
onze groep te werven. En met resultaat! Onze groep telt inmiddels 5 leden! Wie volgt?

Opening Ecozone
Net voordat de zomervakantie
begon, vond de feestelijke opening van de Ecozone plaats. Wij
als kersverse jeugdwijkraad waren
daarbij aanwezig en hebben ons
hier en daar al voorgesteld aan
de aanwezige Brandevoorters.
Wethouders Frans Stienen en Erik
de Vries waren aanwezig om de
Ecozone officieel te openen en
vonden het super om te horen dat
Brandevoort nu ook een Jeugd-
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wijkraad heeft en wensten ons
succes. Als eerste officiële evenement was het voor ons natuurlijk
een mooie ervaring. We nemen
de opgedane kennis en contacten
dan ook mee naar de toekomst.

Spelen & Groen
Elk halfjaar vindt er een vergadering plaats binnen een belangrijke
tak van de wijkraad, genaamd
Spelen & Groen. Namens de
Jeugdwijkraad zijn er leden van

ons voortaan aanwezig en praten
wij mee over de onderwerpen en
ideeën die daar op tafel komen
zoals plaatsing en onderhoud
van nieuwe speeltoestellen,
de veiligheid en de Ecozone.
De eerstvolgende vergadering
is in januari. Verder sluiten wij
eenmaal per maand aan bij de
algemene wijkraadvergadering
teneinde ook op dat gebied goed
op de hoogte te blijven en onze
input te leveren.

Slimste wijk

Bezoek College B & W

Brandevoort dingt mee voor de
titel slimste wijk van de wereld.
Dit doen we met een elegant
nieuwbouwproject waarbij alles
gericht wordt op de toekomst en
duurzaamheid. Wat hierbij een
belangrijke rol speelt is de
eigen inbreng van buurtbewoners. Tijdens een oriënterende en
informatieve vergadering in het
wijkhuis is ons het plan kort ter
ore gekomen en is er gekeken wat
onze rol hierin zou kunnen zijn.
Hierover later meer.

Halverwege oktober kwam het College van Burgemeester en Wethouders naar Brandevoort. Ze hadden
een drukke agenda, maar wij als
Jeugdwijkraad hebben op een
leuke en interactieve manier kennis
mogen maken met het College: wij
hebben het Lagerhuis gespeeld.
In plaats van te vertellen wat wij
vinden dat nog beter kan in Brandevoort en te gaan zeuren, kwamen
wij met de stelling: “De afstand
tussen gemeente (politiek) en
jongeren is te groot.” Hier hebben

we vervolgens over gediscussieerd.
Het College van B & W was tegen
en wij, de Jeugdwijkraad, mochten
deze stelling verdedigen. Het was
een geslaagde kennismaking tussen ons en het College.
Onze volgende vergadering vindt in
januari plaats.
Namens de Jeugdwijkraad wens ik
iedereen een voorspoedig 2018! n

tekst: Charlie Rijvers
foto: Jaqueline Klomp

GEZOCHT

Grote roerganger voor ‘t EetPunt
Tijdens het laatste dinertje van ’t EetPunt voor alleenstaande senioren in ’t BrandPunt, dat zoals altijd
weer prima verzorgd en fantastisch smaakte, kregen de daar aanwezige deelnemers jammer genoeg te
horen dat dit tevens het laatste dinertje was. Dit i.v.m. het overlijden van keukenprinses Marja Heerding
(oktober j.l.) en de toenemende gezondheidsklachten van de grote motor achter dit hele gebeuren;
Mary-Ann Bosman.
Natuurlijk is dit in de eerste plaats heel verdrietig voor de nabestaande van Marja. Ook is het heel vervelend voor Mary-Ann zelf maar zeker ook voor alle alleenstaande senioren (ofwel 55-plussers) die
zich eens in de maand verheugen op een gezellig samenzijn onder het genot van een heerlijke maaltijd.
Daarom wenden wij ons tot de inwoners van Brandevoort met de volgende oproep:

WE ZOEKEN IEMAND DIE DE COÖRDINATIE VOOR ’T EETPUNT OP ZICH WIL NEMEN
Dat houdt in het uitvoeren en coördineren van:
•
Het bedenken van het menu
•
Inkopen
•
Bereiden
•
Administratie van deelnemers bijhouden
•
Koken/bakken/braden
•
Tafels dekken
•
Uitserveren
•
Opruimen
•
Afwassen
En dit allemaal binnen het budget van €8,50 p.p. en met kerstmis €11,- p.p. Natuurlijk zijn er vrijwilligers
die ondersteunen en helpen, maar de coördinator is en blijft toch de spil in het keukengebeuren.
Mocht iemand deze veelomvattende taken op zich willen nemen wilt u dan s.v.p. zo vriendelijk zijn contact
op te nemen met: A.M. (Fons) Bosman - Voorzitter Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort voorzitter@brandpunt.info - +31654946359
tekst: Marga Dobma
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Hobby

verbindt en verbroedert
Het is een druilerige zaterdagochtend wanneer ik ‘t BrandPunt in loop. Ik ben op zoek naar de ruimte
waar de naaiclub zich bevindt. Ik kan deze in eerste instantie niet vinden en vraag aan de bar waar
ik moet zijn. “Ooh, de naaiclub zit op de bovenste verdieping”, vertelt Ankie: “In het Beach House”.
Ik neem de lift naar boven en bedenk me dat deze, in mijn ogen vergrijzende club, wel een heel
moderne plek heeft bemachtigd.

Ik stap het Beach House binnen
en het eerste wat me opvalt, is de
jeugdigheid van de aanwezigen. Het
is een gezellige boel en iedereen is
druk bezig met een handwerk- of
naaiobject. Janina Hartman, de oprichtster van de naaiclub, stapt enthousiast op me af. En ook Emmy
van Lieshout verwelkomt me. Ik
voel me direct op mijn gemak. We
zoeken een plekje waar we even
rustig kunnen kletsen over de club.
Het idee van de naaiclub is een
aantal jaren geleden ontstaan. Janina is creatieveling in hart en nieren.
Vanaf de basisschool heeft ze al
een voorkeur voor het vak handenarbeid. Haar hobby oefent ze uit
naast haar werk als Directiesecretaresse bij Fontys Hogescholen. Ze
zag op creatieve blogsites dat er
in België diverse naaiclubs zijn en
ging op zoek naar een naaiclub in
deze regio. Er blijkt niks te zijn en
ze besluit in 2014 te starten met
een eigen Naaiclub. Dit deed ze in
eerste instantie samen met Gisela
Dalessi, maar Emmy nam al snel
haar taken over. Emmy, gastouder
van Tjoek Tjoek Kinderopvang op
de Broederwal heeft geen modeachtergrond, maar wel een enorm
enthousiasme voor creatief bezig
zijn.

Geen verplichtingen
Ondanks dat de naam het doet
vermoeden, is het geen echte naaiclub. Het is eerder een creatieve
hobbyclub, een gezellige ontmoetingsplek voor creatievelingen die
elkaar inspireren, iets leren en
eventueel helpen. Het is laagdrempelig. De kosten bedragen € 30
voor het gehele jaar. Eén keer in de
maand wordt op dinsdagavond en
zaterdagochtend een bijeenkomst

georganiseerd. Je kunt zelf kijken
wanneer je komt. En dat maakt de
naaiclub zo sterk; geen verplichting,
je komt wanneer het jou uitkomt.

Deelnemers uit de hele regio
Het is een kleine, maar gevarieerde
club met circa 15 deelnemers, van
jong tot oud. De jongste deelnemer
is 26 en de oudste is 69 jaar. De
meeste vallen tussen de 35-45 jaar.
Opvallend is dat ongeveer de helft
van buiten Brandevoort komt. Er
zijn ook deelnemers uit Lierop, Aarle-Rixtel, Mierlo-Hout, Eindhoven
en Gemert. Ik geef aan dat ik het
vreemd vind dat er zo weinig Brandevoorters lid zijn. “Misschien komt
dat door de onbekendheid van de
club”, geven Janina en Emmy aan:
“Wellicht helpt dit artikel om de bekendheid te vergroten en spoort het
mensen aan om een keer te komen
kijken”. De eerste keer is altijd gratis
en er is nog ruimte voor een aantal
nieuwe leden.

Grote diversiteit aan werkstukken
Bij de oprichting waren vooral
naaisters lid, nu is de club meer divers. Er wordt ook gehaakt, gebreid
en geborduurd. Iedereen werkt
in een informele sfeer aan het
eigen werkstuk. Van tassen, kussens en schilderijtjes tot kleding,
sjaals en spulletjes gemaakt van
oude spijkerbroeken. Soms wordt
samen gewerkt aan een werkstuk,
bijvoorbeeld aan een lange vlaggetjesslinger die is gemaakt van allerlei lapjes. Iedereen heeft hieraan
bijgedragen en de slinger is voor de
leden te leen.
In principe neemt iedereen de
benodigde spullen zelf mee, maar
er zijn wel een aantal naaimachines

aanwezig die door ’t BrandPunt in
bruikleen worden gegeven. Daarnaast heeft de club veel haak- en
breiboeken, naaiboeken en tijdschriften zoals de Burda en de
Knip. De deelnemers mogen mee
bepalen wat er aangeschaft wordt
en dat geldt ook voor de workshops
die georganiseerd worden.

Leuke en leerzame workshops
Leden met een specialiteit geven
een leuke en leerzame workshop,
zoals het maken van stempels, portemonnees, servies beschilderen en
het naaien van aardbeitjes van stof
voor aan een sleutelhanger. Soms
wordt iemand van ‘buiten’ gevraagd
om een workshop te verzorgen,
zoals het inzetten van ritsen. Daar
is altijd ruimte en belangstelling
voor. De leden hoeven voor deze
workshops niet te betalen. In een
enkel geval wordt er een workshop
georganiseerd die niet gerelateerd
is aan naaien. Zo is er de laatste
keer bij Villa Vesper een workshop
handlettering gevolgd. Dit was ook
erg gezellig.
Janina en Emmy hebben het beste
voor met de club. Dat zij dit als
vrijwilligers oppakken en dat zij
iedereen bij de start van het nieuwe
seizoen een klein cadeautje geven,
getuigt van grote waardering. Ik wil
afsluiten met de kernwoorden die
mij van dit gesprek zijn bijgebleven:
Gezelligheid, verbroedering, inspiratie, ontwikkeling en samenzijn.
Meer info over de naaiclub is te
vinden op www.naaiclubbrandevoort.blogspot.nl n
tekst: Helga Dekkers
foto: Marc Dekkers
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De dans van het leven
	
  
Wil je meer balans in je leven, ontspannen zijn, goed in je vel zitten, vrij kunnen
bewegen, je meer gaan verbinden met wat jou gelukkig maakt, je gezonder voelen,
met meer plezier in het leven staan?
Lijkt het je leuk om je vrijelijk te kunnen bewegen en dansen op mooie muziek in
een veilige omgeving?
Dan nodig ik je uit!
Mijn naam is Meta Kampers.
Op woensdagavond geef ik biodanzales van 20:00u tot 21:30u in Stiphout (in de
kleutergymzaal van kindcentrum de Lindt).
Mijn lessen zijn gericht op beginners, maar ook ervaren biodanza beoefenaars zijn
van harte welkom om mee te doen.
Kijk op mijn website voor meer informatie:
www.metakampers.com
Of bel me: 06 34910797

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout
WWW.COMPAEN-WONEN.NL
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Waarom adverteren
in een wijkblad?
Binnen de wereld van online en offline adverteren, is de mediakeuze steeds complexer geworden
en zien ondernemers soms door de bomen het bos niet meer. Toch kan ook een advertentie in een
lokaal wijkblad heel veel brengen. Zeker als het een magazine is zoals de Brandevoorter Courant.
Waarom is adverteren in de Brandevoorter Courant dan nog steeds heel zinvol en waardevol?

Betrokkenheid:
•
•
•

Je draagt de wijk en haar bewoners een warm hart toe, dit doet ook iets met je eigen imago.
Je draagt het magazine en de vrijwilligers die het ieder kwartaal weer maken een warm hart toe en wij zullen
ambassadeurs zijn van al onze adverteerders.
Je maakt het mogelijk dat we dit magazine kunnen blijven uitbrengen.

Commercieel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is geen wijkkrantje, maar een volwaardig magazine.
Het magazine wordt goed gelezen.
Dat geldt zeker voor de ondernemersinterviews. We brengen hier altijd het verhaal achter de ondernemer.
Ondernemers kunnen in specifieke gevallen ook ingezet worden als schrijvers van thematische columns.
Door de inhoud en huidige vorm is de BC steeds meer een bewaarexemplaar geworden, waardoor er een langere
zichtbaarheid gecreëerd is.
De wijk is in beweging en groeit nog steeds. Er wordt weer volop gebouwd, inmiddels gaan we naar 4.000 woningen
en ruim 11.000 inwoners.
De aantrekkingskracht van agglomeratie Eindhoven heeft ook zijn positieve invloed op de wijk Brandevoort.
Zo vestigen zich regelmatig expats, die meestal een hoger besteedbaar inkomen hebben.
In de wijk zijn veel tweeverdieners en ook die hebben vaak meer te besteden.
Het magazine wordt ook buiten de wijk op verschillende locaties neergelegd, onder andere in het Elkerliek-ziekenhuis,
wijkhuis ’t Brandpunt, de Automotive Campus, gemeentehuis en de bibliotheek.
Sinds kort is er een samenwerking met het Carolus Borromeus College; er zijn 3 leerlingen toegevoegd aan de
redactie, waarmee we ook de jongeren in de wijk gaan bereiken.
Er wordt aandacht besteed aan de ouderen in de wijk en aan alle sportclubs, waardoor de BC een grote groep
mensen bereikt.
De wijk heeft nog steeds bijzondere aandacht van veel media vanwege de uniciteit van de architectuur.

Kortom: Zowel vanuit betrokkenheid als vanuit commercieel oogpunt is het heel interessant om in ons magazine te
adverteren. Voor meer informatie kunt u terecht op:
www.brandevoortercourant.nl of via email: advertenties@brandevoortercourant.nl
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Dickensnight
versus de weergoden
Het 3e lustrum van Dickensnight
zou een mooie bekroning moeten
worden van een fantastisch jaar
waarin wij “Helmonder van het jaar”
zijn geworden. De aftrap op zaterdag avond begon erg leuk met de
lampionnenoptocht voor de allerkleinsten. Na de optocht was er nog
de nostalgische kermis met heerlijke
poffertjes en een warme kop choco.
Voor de volwassenen waren er nog
erwtensoep en glühwein. Alhoewel
het een leuke avond leek te worden
gooide weergod “Freeze” roet in
het eten. Na het vermaak werd het
erg koud waardoor de meeste mini
Dickensianen de warmte van het
thuisfront verkozen boven het gezellig zingen in de markthal. Ondanks
de kou was het kort maar krachtig,
leuk en vermakelijk, gezellig en… wie
weet voor herhaling vatbaar.
Toen was daar de 10e december,
D-Day voor Dickens zoals elk jaar. In
de ochtend stonden om 7:15 uur al
veel vrijwilligers klaar in
’t Brandpunt. Eerst een stevig
ontbijt om kracht op te doen voor
de Dickens-marathon. In de 1e helft
van de ochtend zag het er goed uit
totdat weergod “Snow” zich ermee
ging bemoeien. Het was lastig maar
zeker niet onhaalbaar om er nog een
mooie Dickensnight van te maken.
Ons evenement wordt er immers
veel mooier van als er een laagje
sneeuw ligt. Stiekem waren wij met
zijn allen erg blij en hoopten dat het
Dickens-feestje hierdoor een extra
gouden richel kreeg. Helaas gingen
weergod “Raindrops”, “Wind” en in
korte tussenpozen “Freeze” ook meedoen omdat ze bang waren te worden overgeslagen. Hierdoor moest de
organisatie in de 5e versnelling om
alles geregeld te krijgen.

Met af en toe een struikeling leek het
de goede kant op te gaan. Helaas
besloten redelijk wat deelnemers
huiswaarts te keren vanwege de kou
en de sneeuw. Heel begrijpelijk want
het waren voornamelijk deelnemers
met koopwaar die niet bestand was
tegen dergelijke weersomstandigheden. Daarnaast kregen we het ene na
het andere telefoontje van deelnemers die Dickensnight niet konden
bereiken, het verkeer in Nederland
stond vaak en veel vast. Hulde aan
de deelnemers die wel zijn gekomen
en hebben doorgezet. Daardoor hebben we gelukkig nog een evenement
gehad met enige alure.
Via deze weg wil de Dickensnight
organisatie ook enige dank uitspreken aan de gemeente Helmond die
ons deze dag heeft geholpen met
het nemen van beslissingen rondom
de veiligheid. Zowel vlak voor het
evenement als gedurende het evenement hebben we samen de situatie
bekeken, herbekeken en overleg
gepleegd met Meteo Consult. Dit
ook in samenwerking met de wijkagenten en de leveranciers van alle
materialen. Dit heeft ertoe geleid dat
we gelukkig een aantal uren Dickensnight hebben mogen vieren.
In de laatste bijeenkomst bleek uit
de rapporten van Meteo Consult dat
om 19:00 windvlagen van windkracht
8 te verwachten waren. Het besluit is
toen gemaakt om de markt om 18:00
te sluiten om calamiteiten te voorkomen en de veiligheid te garanderen. Helaas verstoorde een te vroeg
verwachte windvlaag de pret en is de
markt al om 17:30 afgeblazen. Er zijn
daardoor helaas wel enkele kramen
omgewaaid, gelukkig zonder ernstige problemen en/of ongelukken.
De uren dat de markt heeft kunnen

“draaien” waren als vanouds. Onze
burgermeester P.J.M.G. Blanksmavan den Heuvel heeft het beeld “Helmonder van het jaar 2016” onthuld,
waarmee de markt werd geopend.
De parade trok vervolgens voort door
Brandevoort en gaven een mooie
indruk van alle types en Dickensianen die meededen aan het evenement. Ondanks de lege kramen werd
het al snel gezellig druk. Minder dan
anders, maar toch gezellig druk. De
koren begaven zich onder het publiek
en zorgden voor een echte Dickens
sfeer. Precies zoals het bedoeld is.
Ondanks de weergoden mogen we
van geluk spreken dat het Dickensnight evenement alsnog door heeft
kunnen gaan. Zij het in verkorte
vorm; de veiligheid van de deelnemers én de bezoekers staat immers
voorop.
Via deze weg willen wij als organisatie de vele vrijwilligers bedanken
die ons hebben geholpen er dit
jaar weer een mooi evenement van
te maken. Het viel zeker niet mee
gezien de omstandigheden, vandaar
een extra welgemeend applaus voor
jullie. Tevens willen wij alle aanwezige
deelnemers extra bedanken dat jullie
hebben doorgezet en zijn gebleven
tot het bittere einde. De niet aanwezige deelnemers willen wij uiteraard
ook bedanken en wij hebben begrip
voor de situatie. We hopen wederom
op jullie aanwezigheid het volgend
jaar.
Inderdaad u leest het goed; volgend
jaar gaan wij er weer voor. De weergoden zijn sterk maar wij laten ons
niet kisten. Bedankt voor uw bezoek
en tot Dickens 2018! n
tekst: Jeroen de Kort
foto: Vincent Knoops
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Al meer dan 90 jaar uw
vertrouwde witgoedspecialist
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 in onze webshop
of in onze winkel

Kijk op www.vanduppen.nl
voor al onze aanbiedingen!
VAN DUPPEN WITGOED | OOSTENDE 10 | 5702 NP HELMOND | TELEFOON (0492) 52 30 51 | WWW.VANDUPPEN.NL

Sigma

Sikkens

Wijzonol

*Actie geldig t/m 28 februari 2018
Mierloseweg 86, Helmond, Tel.: (0492) 53 50 66, www.driessendeverffabriek.nl
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Aangifte doen
op het politiebureau, digitaal of telefonisch?
Als u iets vervelends of iets ergs is overkomen en u wilt daarvan aangifte doen, dan kan dat
op verschillende manieren. Op het politiebureau, maar soms ook telefonisch of digitaal.
Een aangifte is niet alleen voor de opsporing van belang, de politie krijgt ook een beeld van de
criminaliteit in uw buurt. Daardoor kan zij beter bepalen waar extra toezicht of opsporing nodig is.
“Als u persoonlijk contact op prijs
stelt, adviseren we u om op het politiebureau aangifte te doen”, vertelt
wijkagent Patrick de Vogel. “Voor
aangifte van een misdrijf waarbij
geweld is gebruikt, moet u altijd
persoonlijk naar het politiebureau.
Als er iets bekend is van de dader,
of, als het strafbare feit is gepleegd
in uw huis, doe dan ook aangifte
op het politiebureau.” U kunt dan
vooraf een afspraak maken, zodat u
niet zo lang hoeft te wachten. Hiervoor kunt u bellen met 0900-8844.

Niet naar het bureau?
“Voor een aantal vormen van diefstal, inbraak en vandalisme kunt
u gewoon thuis met de computer
of telefonisch aangifte doen”, licht
Rob Jansen op de Haar toe. “Welke
soorten aangiftes dat precies zijn,

vindt u op www.politie.nl onder
‘Aangifte doen’. Bij een digitale
aangifte heeft u natuurlijk geen
persoonlijk contact met de politie,
maar makkelijk is het wel. Let wel
op dat u uw DigiD code bij de hand
heeft. Zonder deze code is een digitale aangifte namelijk niet mogelijk.
Bij de telefonische aangifte heeft
u wel wat persoonlijk contact. Om
telefonisch aangifte te doen, kunt
u bellen met 0900-8844. In overleg
belt de politie u dan zo snel mogelijk terug voor het opnemen van de
aangifte.”

Afwikkeling digitale en telefonische aangifte
Via www.politie.nl kunt u van een
aantal feiten digitaal aangifte
doen. Wijkagent Patrick de Vogel:
“Nadat u de aangifte heeft verzon-

den, krijgt u direct per e-mail een
ontvangstbevestiging. De aangifte
wordt gecontroleerd en verwerkt tot
een definitief proces-verbaal van
aangifte. U ontvangt hiervan binnen
vijf werkdagen een exemplaar, dat
er overigens anders uitziet dan de
e-mail die u heeft verzonden. Het
exemplaar dat u ontvangt, kunt
u gebruiken voor bijvoorbeeld de
verzekering.”

Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw
wijkagent?
patrick.de.vogel@politie.nl
rob.jansen.op.de.haar@politie.nl n

tekst: Patrick de Vogel
foto: Vincent Knoops
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Gezondheidscentrum
Brandevoort
Elles Gremmen, de nieuwe huisarts
naast dokter Rinske Keuning

Sinds 1 september heeft Gezondheidscentrum Brandevoort er een
nieuwe huisarts bij: Elles Gremmen.
Zij volgt Marlies Smeulders op. We
stellen haar aan u voor.

Van Vleuten-De Meern naar
Amsterdam
Elles Gremmen wordt geboren op
16-5-1972 in Vleuten-De Meern.
Ze groeit op als de jongste in een
gezin met een oudere broer. Zij gaat
in haar geboorteplaats naar de basisschool, waarna ze doorstroomt
naar het Gymnasium (richting
bèta) in Utrecht.
Deze opleiding verloopt voorspoedig en na 6 jaar behaalt ze het
einddiploma. Ze moet dan gaan
kiezen in welke richting ze wil en
ze komt uit bij een artsenstudie.
Hoe ze tot deze keuze komt, weet
ze eigenlijk niet meer. Ze heeft
geluk met het inloten aan de VU in
Amsterdam. En uiteraard kiest ze
ervoor om hier ook te gaan wonen.
Naast haar studie werkt ze, om een
zakcentje bij te verdienen, enige jaren in een bakkerszaak. Maar dit is
niet haar enige bijbaantje want het
worden er, ik de loop van de jaren,
velen. In Amsterdam leert ze ook
haar toekomstige partner kennen
en ze trouwen in 1999.

Welke specialisatie?
Na zes jaren basisopleiding geneeskunde komt ze voor de keus
te staan welke vakrichting ze uit
wil. Ze begint met een assistentschap in Tilburg, niet alleen op
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verschillende afdelingen maar ook
in verschillende specialismen. Na
1,5 jaar belandt ze, eveneens in
Tilburg, maar in een ander ziekenhuis, op de afdeling kinderrevalidatie geneeskunde. Daar werkt ze
in totaal 3 jaar. Ze heeft zich dan
nog niet gespecialiseerd, maar is
zich nog steeds aan het oriënteren
voor welke richting ze nu definitief
wil gaan. Wel krijgt ze, al na een
paar maanden, een vast contract
aangeboden omdat het in het team
goed klikt.
In dezelfde periode raakt ze zwanger van haar eerste kindje, een
meisje dat wordt geboren in 2002.
Hierna volgen er nog 3 kinderen,
twee dochters en als laatste, in
2009, een zoon.
Een paar maanden na de geboorte
van haar eerste dochter start ze
met de artsenopleiding voor verstandelijk gehandicapten in Rotterdam. Het gezin verhuist hiervoor
naar Druten omdat hier de instelling zit waarvoor ze deze studie
volgt. Dit doet ze op parttimebasis,
gedurende 3,5 jaar.

terecht in Eindhoven. Hier blijft ze
een half jaar en gaat dan, eveneens als waarnemer, werken in het
centrum van Helmond. Vanuit deze
laatste vaste plek neemt ze hier en
daar waar, waaronder ook in het
Gezondheidscentrum Brandevoort
en wel als vaste vervangster van
huisarts Marlies Smeulders.
Doordat dokter Smeulders kiest
voor een andere richting, neemt
Elles vanaf 1 september jl. haar
plaats in Gezondheidscentrum
Brandevoort definitief over samen
met huisarts Rinske Keuning. Elles
heeft speciale belangstelling voor
kinderen maar ook, gezien haar eerdere opleidingen, voor mensen met
een verstandelijke handicap. Rinske
en Elles willen er samen echt voor
gaan om bewoners van Brandevoort een goede medische begeleiding en zorg te geven. Naast haar
werk als huisarts vindt Elles Brandevoort bovendien een erg mooie
en leuke wijk om te werken. n

Waarnemer in Helmond
In de loop van deze periode vindt
ze dat ze hier toch teveel theoretisch bezig moet zijn en daarom
stapt ze in 2012 over naar de
huisartsenopleiding in Nijmegen.
Op dat moment is het gezin al
verhuisd naar Gemert. In 2,5 jaar
behaalt Elles haar huisartsenregistratie. In het derde jaar van deze
opleiding komt ze, als waarnemer,

tekst: Marga Dobma
foto: Vincent Knoops
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Oprichter biljartvereniging
in het zonnetje gezet

In ons wijkcentrum ’t Brandpunt wordt al ruim 11 jaar met veel enthousiasme gebiljart. Wijkbewoners
die er regelmatig komen, zullen de mannen vaak gezien hebben. Soms serieus en geconcentreerd,
maar vaak ook lachend en druk pratend over hun favoriete spelletje. Penningmeester van de biljartclub is Nick de Rooij, die vooral oprichter Henk Claassen in het zonnetje wil zetten.
Mannen op leeftijd
“Henk is de oprichter en op zaterdag
18 november 2017 zal hij als eerste
en dus voorlopig als enige erelid
worden van onze Biljartclub Brandevoort in Actie. Dit vindt plaats
tijdens onze jaarlijkse feestavond,
waar ongeveer 50 mensen aanwezig
zullen zijn”, licht Nick toe.
Bij het ter perse gaan van deze uitgave is de feestavond reeds geweest
en hebben wij een foto kunnen
maken van het kersverse erelid. Op
de foto krijgt zijn vrouw een mooie
bos bloemen uit handen van Nick
de Rooij.
De biljartclub is opgericht in november 2006 en telt momenteel 25
leden. Het is een echte mannensport en er zijn dan ook geen vrouwelijke leden. “Jammer”, vindt Nick,
“want waarom zouden vrouwen
niet kunnen biljarten? We hebben
ook nog maar 2 werkende leden en
de rest geniet al van zijn pensioen.

We spelen op middagen en op de
dinsdag- en donderdagavonden interne competitie. Meestal spelen we
libre, waarbij de speelbal de andere
2 ballen alleen maar hoeft te raken.
Soms doen we ook wel bandstoten
en dan is het de bedoeling om minimaal 1 band te raken voordat je de
laatste bal raakt met je speelbal”.
Nick speelt al vanaf zijn jeugd en
heeft in zijn studietijd zelfs competitie gespeeld. Ook Biljartclub Brandevoort in Actie speelt overigens
met 2 teams mee in de Helmondse
Stadscompetitie. Een team bestaat
uit 7 personen en per keer worden 4
wedstrijden gespeeld. “We hebben
helaas maar weinig animo van de
jeugd tegenwoordig. Er komen wel
eens jongeren voorbij de biljarttafel
gelopen en vragen ons dan waarom
er geen gaten in de tafel zitten”,
lacht Nick, “ze kennen poolbiljarten
en snooker, maar hebben vaak geen
idee wat voor biljart wij spelen”.

Naam Biljartclub
“Bij de oprichting heetten we nog
gewoon Biljartclub Brandevoort,
maar sinds 2008 is de naam gewijzigd in Biljartclub Brandevoort
in Actie”, vertelt Nick. “We zijn
aangesloten bij de Stichting Brandevoort in Actie en zij leveren ook
het materiaal waardoor we kunnen
spelen. Daarnaast zijn we weliswaar
gepensioneerd, maar het kan er
onderling nog behoorlijk fanatiek
aan toegaan”.
Het is echter duidelijk dat de gezelligheid de boventoon voert en het
zou dan ook mooi zijn als de biljartclub binnenkort weer wat groei kan
laten zien in haar ledenbestand. Met
een welgemeend en duidelijk “Kom
biljarten”, sluit Nick de Rooij dan
ook ons interview af. n

tekst: Peter Nouwen
foto: Rianne van Lierop
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Binnenkijken bij Mark en Manon
“Hier zijn zoveel vriendschappen ontstaan”
Mark en Manon Hendriks (30 en 31 jaar) wonen sinds 2011 in een bijzondere hoekwoning aan de
Statenlaan, in het hart van de Veste. Ideaal gelegen ten opzichte van de winkels en met een allesbehalve standaard indeling. Als eerste bewoners van het huis hebben ze het huis helemaal naar hun
eigen smaak in kunnen richten. “We vinden het leuk dat Brandevoort een jonge, jeugdige wijk is met
veel saamhorigheid en waar veel georganiseerd wordt.”

Mark en Manon komen allebei
uit de buurt. Manon is in Eindhoven en Geldrop opgegroeid,
Mark woont al zijn hele leven in
Helmond. Ze leerden elkaar kennen op het voetbalveld waar Mark
regelmatig trainde en wedstrijden
speelde. Manon kwam hier vaak op
zondag met haar vriendinnen die
een vriendje in hetzelfde team als
Mark hadden. De vonk sloeg over
en al snel werd het heel serieus. Zo
serieus zelfs dat ze binnen een half
jaar samen een huis kochten in
Brandevoort.

Gelukkig werd het bod niet
geaccepteerd!
Mark wilde niet weg uit Helmond
maar Eindhoven trok Manon meer.
Dus werd het de gulden middenweg. Ze bekeken 1 huis in MierloHout, maar Manon voelde niets bij
de wijk. Daarna bekeken ze 1 huis
in Dierdonk, waar ze zelfs een bod
op uitbrachten. Maar dat bod werd
niet geaccepteerd, en daar zijn ze
achteraf heel blij mee. Want toen ze
hun 3e huis, in Brandevoort, gingen
bekijken, waren ze meteen verkocht.
Mark kende Brandevoort helemaal
niet. Toen ze er op een dag doorheen reden, wisten ze het direct,
ook al kenden ze hier niemand.
Het huis aan de Statenlaan waar
hun oog op viel, was nog helemaal
casco. Geen wc, niks, alleen een
keuken. Degene die het eigenlijk gekocht had, was namelijk in geldproblemen gekomen. Het huis stond
inmiddels al 2 jaar leeg. De vader
van Manon zag echter de potentie
die het huis had en na wat te hebben geklust, trokken ze er in april
2011 in. “We wilden in de Beemden,
de Hoeves of de Veste wonen, niet
aan de andere kant van de Brandevoortse Dreef. Dit huis sprak ons
aan door de aparte indeling en het

feit dat we het nog helemaal naar
onze wensen in konden richten.”

Dankzij de Brandevoorter
Courant
Manon: “Inmiddels willen we hier
niet meer weg. In 2013 hebben we
Bootcamp Brandevoort opgericht.
Daar halen we zoveel energie uit
en daar zijn zoveel vriendschappen uit ontstaan. Daarom willen
we hier graag blijven wonen.” Mark
is in het dagelijks leven fulltime
sportinstructeur bij defensie. In de
avonduren geeft hij, zo’n 8 uur per
week, bootcamp. Mark: “Ik ben echt
een buitenmens. Het leuke aan
Bootcamp Brandevoort is dat hier
mensen komen die echt gemotiveerd zijn. Iedereen heeft er zin in.
De militairen waar ik overdag mee
werk zijn verplicht om te gaan, om
fit te blijven.”
Mark en Manon hebben net een
stuk braakliggend terrein van
6000m2 bemachtigd naast het
Carolus Borromeus College, waar
een hindernisbaan komt voor zowel
volwassenen, bijvoorbeeld als
voorbereiding op een ‘mud run’, als
voor kinderfeestjes. Manon: “We
lezen de Brandevoorter Courant
altijd. Ineens viel ons oog op een
artikel over dat terrein. Toen hebben we de gemeente benaderd
omdat we al langer op zoek waren
naar een terrein in Brandevoort. We
zijn er nu ieder weekend mee bezig
en hopen in april open te gaan.”

bijvoorbeeld voor parkeerplaatsen,
en we zijn maar met 4 vrijwilligers.
Het is jammer dat wij het als ‘hoogopgeleide’ wijk zonder subsidie
moeten doen.”

Voorraadkast om de hoek
Manon: “Ik zeg niet dat we nooit
uit dit huis weg zullen gaan, maar
niet uit de wijk. We vinden de wijk
super leuk en de bootcamp geeft
een extra boost aan ons plezier.
Dat gaan we ergens anders niet
meer opbouwen. Bovendien gaan
we best vaak vrijdags met de trein
naar Eindhoven en dan ben je zo
weer terug. Alleen ik mis wel echt
een garage. Vooral als het regent
en we met vieze regenlaarzen binnenkomen. We hebben nu een heel
klein schuurtje en dat ligt vol met
bootcamp spullen.”
Mark vult aan: “En de tuin zou ook
wel wat groter mogen. Onze droom
is nog om ooit te gaan bouwen.
We hebben zelfs nog in Luchen
in Mierlo gekeken, maar we willen
toch echt in de wijk blijven. Op dit
moment hebben we het alleen te
druk en we wonen nu zo centraal.
We hebben een voorraadkast om
de hoek” zegt hij lachend, doelend
op het winkelcentrum. Manon: “Al
hoop ik wel dat het centrum een
keer vol komt. Dat zou de wijk nog
leuker maken!” n

Brandevoorterdag
Manon werkt als bedrijfsleider bij
een houtzagerij in Helmond. Ook
is ze één van de organisatoren van
de Brandevoorterdag. “Het valt me
tegen hoe weinig steun we van de
gemeente krijgen. We weten nog
steeds niet of het volgend jaar door
kan gaan. Er zijn zoveel kosten,

tekst: Marieke Donkers
foto: Vincent Knoops
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Foodtruckfestival

Brandefood

wederom succes

De tweede editie van Brandefood
was wat groter van opzet dan vorig
jaar. In 2017 waren er 10 foodtrucks
die hun signature dishes bereiden
voor de bezoekers. Een signature
dish is het gerecht waar een kok
uitmuntend in is. Vorig jaar kostte
het nog moeite om 7 foodtrucks te
vinden die mee wilden doen. Dit
jaar moesten initiators Richard Snel
en zijn zoon Sjon kiezen uit maar
liefst 60 foodtrucks die allen graag

hadden willen komen. Naast de
10 foodtrucks was er dit jaar een
verlengde bar, waar naast speciaal geselecteerde wijnen ook een
aantal speciaalbieren en cocktails
geschonken werden. Er waren ook
enkele bijdragen uit Brandevoort
zelf, waaronder gitarist en zanger
Twan Lijten. Met zijn muziek gaf hij
het evenement extra sfeer. Kinderen konden zich tijdens Brandefood
ook weer vermaken op het spring-

kussen. Helaas was het behoorlijk
wat kouder dan tijdens de eerste
editie, anders was het festival nog
drukker bezocht geweest. We kunnen echter wel stellen dat we er
met Brandefood een fantastisch
evenement bij hebben in de wijk.
Op naar de derde editie in 2018! n

tekst: Peter Nouwen
foto: Vincent Knoops
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
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Stepekolk-Oost 45

Koolstraat 26

Duvelkenshoeve 28

5706 LA TE Helmond
vraagprijs € 539.000 k.k.

5708 ZM TE Helmond
vraagprijs € 339.000 k.k.

5708 VS TE Helmond
vraagprijs € 559.000 k.k.
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Blaakbeemden 1

Huiskensstraat 30

Groot Schuilen 6

5706 GN TE Helmond
vraagprijs € 400.000 k.k.

5708 XA TE Helmond
vraagprijs € 204.000 k.k.

5706 KJ TE Helmond
vraagprijs € 425.000 k.k.

Wij zijn wederom in 2017 het meest succesvolle verkopende kantoor binnen Brandevoort.
Als nummer 1 haalde we tot begin december een resultaat van totaal 42 verkochte woningen binnen de wijk!
Daarnaast nog vele klanten geadviseerd bij aankoop van hun nieuwe woning. Wij staan ook in 2018 weer
voor u klaar. Voor een goed en eerlijk advies, professionele verkoop, slimme aankoop en een taxatie tegen
een scherp tarief, bent u bij mij aan het juiste adres.
Wij wensen u veel woonplezier, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Uw wijkspecialist:
Ruud Hesen
06 533 01 994

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

Vind ons ook op:

Hulp

aan Sri Lanka
In Nederland is het heel normaal dat iedereen naar school gaat en naar school kan. Het zou zelfs
raar zijn als je niet naar school zou gaan of nooit op school hebt gezeten. In andere landen, zoals
Sri Lanka, is dit helemaal niet zo vanzelfsprekend. Daarom was er op zondag 12 november een benefietconcert ten behoeve van het Schoolbusproject Sri Lanka. Het concert was georganiseerd door
het Rotary Quartier van Peellandt in samenwerking met het Carolus Borromeus College Helmond.

Sinds 2009
Het schoolbusproject Sri Lanka is
een goed doel dat is opgericht in
2009 door het Carolus Borromeus
College zelf. Er worden sindsdien jaarlijks inzamelingsacties
georganiseerd door leerlingen en
docenten van de school. Dit gaat
in samenwerking met de stichting
YULA. Met de opbrengsten kunnen bussen worden aangeschaft
die kinderen vanuit Dankanda naar
de middelbare school in Ratotta
brengen. Hierdoor wordt educatie
voor steeds meer kinderen een
optie. Voorgaande jaren zijn er vele

verschillende acties geweest om
geld in te zamelen en dit jaar was
dit voor de eerste keer een benefietconcert.

Dankzij vrijwilligers
Het concert werd in het atrium van
het Carolus Borromeus College gehouden. De muziek werd verzorgd
door Das Rotary Orchester uit
Duitsland. Zij hebben dit vrijwillig
gedaan en hebben de sterren van
de hemel gespeeld. Mede dankzij
hen is de inzamelingsactie een
succes geworden. Ook was er veel
hulp van vrijwilligers en leerlingen

van het Carolus zelf die meewerkten voor hun maatschappelijke
stage. In totaal zijn er ongeveer
300 mensen gekomen en waren
bijna alle kaartjes verkocht.
Iedereen die heeft meegewerkt
aan de actie is enorm trots op de
prachtige opbrengst: het totaal
komt neer op maar liefst
€ 7.500,-. We zijn erg dankbaar
voor alle hulp en de ontzettend
gulle mensen die dit mede mogelijk hebben gemaakt! n
tekst: Sascha Groenen
foto: Rotary Helmond
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Jürgen de Jong van Uzeker
vernieuwende visionair
Hij woont sinds 2004 met zijn gezin in Brandevoort, maar zijn bedrijf zit aan de Schootense Dreef,
net aan de andere kant van de Helmondweg. Al snel wordt duidelijk dat we hier niet te maken
hebben met een standaard ondernemer. Uzeker is een financieel advieskantoor dat zich vooral
richt op het helpen van mensen bij het realiseren van hun dromen. En niet alleen op het
behoeden van allerlei risico’s.

Fan van Brandevoort
Allereerst merken we aan de sympathieke ondernemer dat hij heel
graag in Brandevoort woont: “We
wonen hier inderdaad heel graag
en zijn op dit moment bezig met
de bouw van een ander huis, maar
wel weer in de wijk. Mijn vrouw
Suzan heeft het hier ook prima
naar haar zin en dat geldt ook voor
mijn kinderen Manon (10) en Tim
(9)”. Jürgens kinderen zitten op
basisschool De Vendelier en zoon
Tim voetbalt bij s.v. Brandevoort.
Suzan tennist bij t.c. Carolus en
zelf is Jürgen ook nog trainer bij de
voetbalclub. Ook als bedrijf steunt
Uzeker de wijk. Jürgen daarover:
“We zijn sponsor van de Kinder
Vakantie Week en Suzan verleent
daar vaak ook hand en spandiensten. Daarnaast steunen we ook
financieel s.v. Brandevoort en de
tennisvereniging“.

Integraal advies
Uzeker is actief op het gebied
van hypotheken, verzekeringen,
particuliere pensioenen en vermogen. Vaak zijn dit allemaal losse
eilandjes, waarvoor je zelfs bij
verschillende partijen aan dient te
kloppen. “Maar niet bij Uzeker”,
vertelt Jürgen. “Wij geloven in een
integrale manier van werken en
laten dus, bij het maken van een
financiële planning alles perfect op
elkaar aansluiten. Daarnaast is ons
grote voordeel dat we onafhankelijk
zijn. We hebben geen enkele bank
of verzekeringsmaatschappij waar
we afhankelijk van zijn en kunnen
daarom altijd concurrerend werken.
Zowel op prijs als op voorwaarden”.
Uzeker kan dan ook zaken doen
met alle banken en geldverstrekkers
in Nederland en daarbuiten. De
Jong daarover: “Op het gebied van
beleggen werken we bijvoorbeeld
met het succesvolle Fondshuis
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Dimensional. Het bedrijf is vooral
bekend van zijn wetenschappelijke
manier van beleggen, lage kosten
en prachtige performance over een
periode van meer dan 20 jaar”.

Onbezorgd Leven Plan
Naast dit integraal en onafhankelijk advies zit het onderscheidend
vermogen toch echt bij de ondernemer zelf. Hij durft anders te
denken en verder te kijken dan vele
collega’s in de financiële dienstverlening. Jürgen heeft het zogenaamd
Onbezorgd Leven Plan ontwikkeld.
Het is een financieel overzicht van
je totale toekomst inclusief doelen, dromen, kansen en risico’s op
slechts 1 pagina. “Het financiële
landschap is de laatste jaren sterk
veranderd”, geeft Jürgen aan, “Als
consument draai je zelf op voor
steeds meer zaken. Pensioenregelingen, uitkeringen en studiefinanciering zijn uitgekleed, de hypotheekrente is verder afgebouwd en
de spaarrente is ongekend laag.
Hierdoor is de behoefte om jaarlijks naar je financiële plaatje te
kijken toegenomen, maar door de
grote complexiteit die er vaak aan
vasthangt, zijn er toch maar weinig
mensen die hier jaarlijks tijd en geld
voor vrijmaken. Daarom hebben wij
het tegelijkertijd vereenvoudigd en
toch naar een hoger niveau getild”.
We krijgen een voorbeeld te zien
van de pagina en dat ziet er erg
goed en overzichtelijk uit. “Naast
alle gebruikelijke criteria willen wij
heel graag weten welke doelen en
dromen onze klanten hebben. We
zien maar al te vaak dat mensen
op het einde van hun leven of te
weinig geld hebben of teveel geld
achterlaten als ze hun ogen definitief dicht doen. En in beide gevallen
is dat jammer. Vanuit deze doelen
gaan we terugrekenen of deze doelen ook realistisch zijn en wat dat in

het nu betekent voor hun besteedbaar inkomen. We kijken daarbij
dus echt een stuk verder dan de
meeste collega’s”.

Oprechte interesse
Verder valt op zijn visitekaartje de
achterkant op: Oprechte Interesse,
dat verdient Uzeker. Jürgen legt uit:
“We doen alles vanuit deze oprechte interesse. Alles valt of staat
met oprechte aandacht. Aandacht
voor de klant, voor zijn of haar levensdoelen, lifestyle, portemonnee,
aandacht nu, maar ook voor de
toekomst. Alles vraagt en krijgt aandacht”. Zoals gezegd is Jürgen de
Jong geen standaard ondernemer.
Hij heeft visie en is vernieuwend in
een vaak traditionele markt. Daarbij
heeft hij een goed verhaal. En een
goed verhaal verdient u zeker. n

Nominatie FD Gazelle
Uzeker is in 2017 voor de tweede
keer op rij genomineerd voor de
FD Gazelle. Dit is een prijs die
door het Financieel Dagblad
elk jaar aan zo’n 750 ondernemingen wordt uitgereikt. Criteria
voor deze nominatie zijn onder
andere: ononderbroken omzetgroei, een omzetgroei van meer
dan 20% per jaar in de laatste
3 jaren en een positief netto resultaat. Jürgen is zichtbaar trots
op deze nominatie: “Sommige
bedrijven doen hier wat nuchter
over, maar de nominatie geeft
aan dat je bedrijf financieel gezond is en, belangrijker nog, dat
we met elkaar de goede dingen
aan het doen zijn. Het is ook
een geweldig compliment voor
mijn team en de samenwerking
met klanten en leveranciers”.

tekst: Peter Nouwen
foto:Rianne van Lierop

Ook interesse in een ondernemersverhaal?
Neem contact op met
advertenties@brandevoortercourant.nl.
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Prettige
jaarwisseling!
voor u, maar ook voor uw hond of
kat dankzij het Thundershirt. Nu bij
Dier en Dokter verkrijgbaar met 25%
korting (zolang de voorraad strekt).
U krijgt er gratis een vuurwerk-CD bij.
Doe mee met de nieuwjaarswandeling
op 21 januari om 11.00 uur bij de
TV-toren in Mierlo.

:
Januari-aktie
tegen
VacciCheck
tarief.
geredueerd
Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
5731 SG Mierlo
0492 - 599 559

Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66
5707 SL Helmond
0492 - 540 953

Dier en Dokter Eindhoven
Pastoor Dijkmansstraat 44
5611 RB Eindhoven
040 - 211 24 50

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

Zie jij je hier al wonen?
Tussen Eindhoven en Helmond, in de nieuwste wijk van Brandevoort
NOG SLECHTS
3 TE KOOP

MooiLiverdonk
14 twee-onder-eenkap woningen
v.a. € 259.000 v.o.n.

www.mooiliverdonk.nl

Coolendonk, Brandevoort
(Liverdonk)

Meer informatie over één van deze projecten?
Broeckx makelaars www.woonplezier.nl | 0492 54 90 55
Van Santvoort Makelaars www.vansantvoort.nl | 0492 52 55 52
3 2PR-17200 ADV Open Huizen Route 190x140.indd
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Passie voor kruiden
Eetbare wilde planten
Het eten van wilde planten is de
laatste jaren sterk in populariteit
toegenomen. Maar waarom
zou je wilde planten eten en
waarop moet je letten bij het
plukken?

gen en was je wildpluk goed.
Maar voor het plukken van wilde
planten hoef je niet altijd de
natuur in. Veel wilde planten
groeien gewoon in je eigen
tuin. Zoals bijvoorbeeld
brandnetel, maartsviooltje, madeliefje, melde,
paardenbloem, veldkers,
vogelmuur en zevenblad.
Pluk het eetbare onkruid
eens en maak er iets lekkers mee, in plaats van het
om te schoffelen en op de
composthoop of in de kliko
te gooien.

Wilde planten zijn krachtig
en gezond. Ze bevatten
vaak hoge concentraties
vitaminen, mineralen
en sporenelementen. Ze
groeien op eigen kracht,
in hun eigen tempo, in
nauwe samenwerking met
de bodem en zonder bemoeienis van de mens. Ze nemen
mineralen en bouwstoffen op, die
ze beschikbaar stellen aan het bodemleven, andere planten, dieren
en mensen.

Waarmee moet je rekening
houden bij het plukken van
wilde planten?
Om te beginnen moet je weten
welke planten eetbaar zijn. Je moet
de planten kennen en herkennen
zodat je zeker weet dat je de juiste
planten plukt. Je kunt hiervoor een
flora (boek waarin alle planten
staan die in een bepaald gebied
voorkomen) raadplegen, maar het
is ook erg leuk en leerzaam om op
pad te gaan met een kenner.
Ook moet je weten welke delen van
de plant eetbaar zijn. Soms is dat
de hele plant inclusief de wortel,
soms is dat bijvoorbeeld alleen de
bloem, de vrucht of het blad.

Juiste periode van het jaar
Daarnaast is het belangrijk in
welke periode van het jaar en bij
welke weersomstandigheden je de
planten(delen) het beste kunt oogsten. Zo zijn wortels van planten
het krachtigst als de plant in rust is,
na de neergang van de plant in de
herfst en voordat de plant opnieuw
uitschiet in de lente. Bloemen eet
je soms nog in de knop, maar vaak
in volle bloei. Bladeren zijn het lekkerst als ze jong zijn. Vruchten,

Paardenbloem:
een veelzijdige topper!

zoals bessen bijvoorbeeld, oogst
je als ze rijp zijn. Voor alle bovengrondse delen van planten geldt
dat je ze het beste kunt oogsten bij
droog en zonnig weer.

Respect voor de natuur
Belangrijk bij wildplukken is dat je
plukt met respect voor de natuur.
Pluk dus geen beschermde planten. Pluk nooit alle planten op een
plek. Laat altijd wat staan zodat de
plant zich kan herstellen en vermeerderen. Pluk kleine hoeveelheden en alleen dat deel van de plant
dat je nodig hebt.

Let op met vervuiling
Pluk alleen op plekken waarvan je
zeker weet dat de bodem en planten niet vervuild zijn. Dus niet nabij
een akker die bespoten wordt, niet
vlak langs de weg en nabij industrie. Oogst ook niet op plaatsen
waar veel dieren komen zoals honden uitlaatplaatsen en weilanden.
Dit in verband met de aanwezigheid van parasieten in de uitwerpselen van de dieren. Hiervoor moet
je ook oppassen bij het wildplukken
in bossen of andere plekken waar
vossen leven. Pluk daarom geen
bessen die laag aan de struik han-

De wortel van de paardenbloem
oogst je het beste in de herfst. Je
kunt het bereiden zoals schorseneren en asperges. Vroeger werd de
gebrande wortel gebruikt als koffiesurrogaat. De bladeren oogst je
het beste in de lente, nog voor de
bloei. Dan zijn ze nog niet zo bitter.
De jonge blaadjes kun je fijnsnijden
in soepen of salades of bereiden
als spinazie. Door een stenen pot
omgekeerd over de jonge plant te
zetten, kun je molsla kweken. De
gebleekte bladeren eet je als witlof.
De jonge bloemknoppen, nog in de
bladrozet op de grond, kun je als
kappertjes inleggen in azijn. Of je
kookt of roerbakt ze, dan smaken
ze een beetje zoals spruitjes. Van
de bloemen kun je siroop maken.
Maar er zijn natuurlijk nog veel
meer eetbare wilde planten. Denk
bijvoorbeeld aan: braam, duizendblad, vlier, herderstasje, kaasjeskruid, kamille, knopkruid, look zonder look, pinksterbloem, (honds)
roos, tamme kastanje, teunisbloem,
weegbree, zuring…
Kijk eens goed om je heen als je
buiten bent. Hoeveel eetbare wilde
planten (her)ken jij? n

tekst: Wendie Linders
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Politiehonden

van Brandevoort naar Hawaii
Frank Stommels, 56 jaar en al 16 jaar woonachtig in Brandevoort, heeft op het eerste oog niets met
de politie te maken. Als ontwikkelmanager bij ASML stuurt hij een team van 25 professionals aan. In
zijn vrije tijd echter traint hij als hobby 3 keer week politiehonden. “Het is echt ontspanning.”

Nederland is het enige land waar
politiehonden door particulieren
getraind worden. Dat is een pittig
programma, er zitten veel uren in.
Zo’n 50-60% van de honden valt
dan ook binnen het eerste jaar af.
“Vandaar ook dat onze honden die
het hele programma afmaken over
de hele wereld gewild zijn.”

‘Van Brandevoort’
Frank traint al honden vanaf zijn
14e, en altijd bij dezelfde vereniging.
Van jongs af aan is hij al een hondenliefhebber. Toen hij op zijn 14e
met voetbal stopte, was de keuze
dan ook snel gemaakt. Hij ging
met zijn toenmalige hond naar het
trainingsveld. Frank begon ooit met
een Mechelse herder. In de jaren
’90 trainde hij zijn 1e Duitse herder.
Frank: “De kans dat een Duitse
herder een goede politiehond is, is
kleiner dan bij een Mechelse
herder omdat Duitse herders over het algemeen
zachtaardiger en
minder temperamentvol zijn.

Mijn 1e Duitse herder was een reu.
Als je daar nakomelingen van wil,
ben je afhankelijk van welke teven
bij je komen om gedekt te worden. Ik dacht toen: als ik teven ga
trainen, kan ik zelf selecteren welke
reu ik gebruik en kan ik sturen om
het Duitse Herder ras beter geschikt
te maken voor praktisch politiehondenwerk. Zowel op het gebied
van speuren als op het gebied van
ordebewaking. Zo’n 15 jaar geleden
heb ik de naam van mijn kennel
aangevraagd: ‘Van Brandevoort’.”
De kennel zit in zijn eigen tuin.
Hij houdt er bij voorkeur maximaal 2 honden. Frank traint 3 keer
per week bij zijn vereniging PHV
Paraat in Helmond. Daar wordt 4
keer per week getraind, enkel met
politiehonden. “De hondensport is
in Brabant ontstaan. In Helmond
en omstreken, van Mariahout tot
Asten en Venray, zitten 14 hondenverenigingen. Dat is veel, net
zo veel als in Groningen, Friesland
en Drenthe samen. Deze 14 verenigingen zijn verenigd in Kring
Peelstad, waar ik voorzitter van ben.
Alleen we merken de vergrijzing.
Om te trainen moet je lichamelijk
fit zijn en de jeugd kiest sneller een
andere hobby. De dierenhobby’s
verdwijnen een beetje.”

Van Hawaii tot NieuwZeeland
Iedere hond kan 3 programma’s
doorlopen (Politiehond 1 en 2 en
Objectbewaking). De honden worden getraind vanaf het moment dat
ze zo’n 7 weken oud zijn. Ze leren
het eerste jaar vooral door te kijken
naar andere honden. Daarnaast
leren ze luisteren, spelend bijten en
apporteren. “Politiehonden worden
gebruikt voor hun neus en tanden
(speuren en surveillance). Er is
steeds meer vraag naar speurhonden, niet alleen surveillancehon-

34

den. Als ze 3-4 jaar oud zijn, zijn ze
klaar voor het ‘echte’ werk. Dan kun
je ze verkopen of wedstrijden gaan
doen.
Als je ze verkoopt, worden ze direct
door politie, douane en justitie in
Nederland gekocht of door particulieren in het buitenland. Verdedigingshonden bijvoorbeeld doorlopen een ander programma. Wil je
daarin de top bereiken, dan helpt
het als de hond een harder karakter
heeft en wat meer temperament.
Onze honden hebben bewezen
deze karaktereigenschappen te
bezitten. Zij draaien mee aan de
top van de Koninklijke Nederlandse
Politiehond Vereniging (KNPV).
In het begin had ik er meer moeite
mee een hond te verkopen, maar
als ze te oud worden om te trainen,
moet ik een keuze maken, want ik
wil er maximaal 2 houden. Onze
honden kom je op de hele wereld
tegen, bijvoorbeeld als dekreu op
Hawaï en Nieuw-Zeeland. De hond
heeft namelijk bewezen door de
training dat hij een bepaald karakter
heeft, temperament en doorzettingsvermogen. Daar willen mensen dan een nieuwe bloedlijn mee
opzetten.”

georganiseerd werd, werd
ik Nederlands kampioen. In 1988 en 1997
heb ik op het NK
Objectbewaking
gestaan, waarbij de laatste
keer met een
Duitse herder.
Vanaf 2000
werk ik alleen
nog maar met
eigen gefokte
honden.”
Vanaf 2007
moet er 1
kwalificatiewedstrijd gedaan
worden en een
certificatiekeuring
om voor het Nederlands Kampioenschap
te worden geselecteerd.
Daarvóór werden alleen de
honden met de beste certificatiekeuring uitgenodigd. “Nu is het dus
geen puur geluk meer, maar moet
je echt een prestatie laten zien. De
beste 16 mogen vervolgens mee.
Vorig jaar mocht ik net niet mee, dit
jaar wel. De prijs is een beker en de
eer.”

Nederlands Kampioenschap
voor Politiehonden

De puppylijst

Frank traint voor de top in zijn
programma. “Dat is best lastig met
een Duitse herder. Als je ziet dat
hij tijdens de training bepaalde
prestaties neer kan zetten, gaan
we daar met de hele vereniging
verder aan werken. In Nederland
deed gemiddeld zo’n 1 keer in de
10 jaar een Duitse herder mee aan
het Nederlands Kampioenschap
voor Politiehonden. De afgelopen
5 jaar hebben er 5 Duitse herders
aan het NK meegedaan, waarvan er
4 van mijzelf waren of een nazaat
van de bloedlijn van één van mijn
honden.”
Er mogen ieder jaar 14 honden
naar het NK. Dit jaar mochten er 2
honden van PHV Paraat meedoen,
terwijl het een kleine club is. Frank
deed zelf met Chip mee, de eerste Duitse herder teef ooit op de
Nederlandse kampioenschappen,
waarmee hij de 8e plaats behaalde.
“Chip heb ik niet zelf gefokt maar
is een dochter van een door mij
gefokte reu. Ik heb nu 4 keer op het
NK gestaan. In 1984 toen het eerste
kampioenschap voor reddingshonden (lokaliseren slachtoffers)

Op Working-dog.eu staan alle (ras)
honden die op een of andere manier aan een trainingsprogramma
meedoen. Ook staat erbij of de
hond bijvoorbeeld net gedekt is en
pups verwacht. Geïnteresseerden
kunnen zich vervolgens inschrijven
op de zogenaamde ‘puppylijst’ om
zo voor een pup in aanmerking te
komen die ze zelf kunnen trainen.
Ieder teefje mag tussen 2 en 8 jaar
oud 5 nestjes krijgen (gemiddeld
5-10 pups). “Bij politiehonden zijn
vooral de heupen belangrijk. Bij een
pup van 11 maanden wordt daarom
een foto gemaakt om te kijken of
die goed genoeg zijn om veel te
rennen.”
Een van de teefjes van Frank is net
gedekt. “Er is al interesse van hondensportliefhebbers uit China en
Amerika. Van de pups die nu komen, hou ik 2 teven zelf. Als ik een
hond verkoop, vind ik het belangrijk
dat ze goed terechtkomen, dat ik
de mensen ken. Sommige mensen
wachten al meer dan een jaar op
een pup uit deze bloedlijn. Mijn
droom is om een keer met een
eigen gefokte hond uit mijn eigen
bloedlijn op het NK te staan.”

Leden gezocht
PHV Paraat is een africhtingsvereniging met als hobby het africhten
van politiehonden. Er wordt op
zaterdagmiddag, zondagochtend,
maandag- en donderdagavond
afwisselend getraind door 5 actieve
leden. Ook worden er vaak demonstraties gegeven bij de scouting.
“Het is echt een teamsport. Onze
honden zijn ook echt niet agressief, al hebben ze dat imago soms.
Honden die agressief zijn, zijn vaak
onzeker. Die van ons zijn moedig
en schrikken niet terug voor anderen.”
PHV Paraat zoekt nog leden om
te helpen trainen. “Iedereen is van
harte welkom om te komen kijken
of het ook iets voor hem of haar is.
Voor mensen die bijvoorbeeld na
een sportcarrière nog lichamelijk
bezig willen zijn, is het werken in
het ‘boevenpak’ ideaal. We vinden
het belangrijk dat je plezier haalt uit
het africhten en het verenigingsleven. Je krijgt er plezier, kennis en
kunde voor terug. Het aanvalswerk
is het spectaculairst, maar het
mooiste is als een hond in zijn
eentje, zonder commando’s, een
verstopte geldkist midden in de
bossen opspeurt. Ik verbaas me er
nog steeds over hoe slim ze zijn.” n

tekst: Marieke Donkers
foto: Rianne van Lierop
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Hoera! Vanaf 1 januari 2018 vormen wij:
“Dichtbij Verloskundigen Helmond”.
Wij wensen u fijne feestdagen en een fantastisch 2018!
Imke Verstappen, Anne Verheijen en Leen van Leuken

BETAALBARE EXCLUSIEVE MODE

TAXI

Airport service
o.a. Eindhoven Airport (EIN)
Airport Weeze (NRN)
Düsseldorf Airport (DUS)
Schiphol Airport (AMS)
Brussels Airport (BRU)

neem contact op voor onze
scherpe tarieven
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

78.11.22
www.taxicentralebrandevoort.nl

WWW.BOUTIQUE4MORE.NL

DE PLAETSE 165 - 5708 ZK HELMOND-BRANDEVOORT

36

We gaan weer een
nieuw jaar in
De feestelijke maand december
ligt alweer bijna achter ons en Oud
en Nieuw zal ongetwijfeld groots
gevierd worden in Brandevoort.
Ik kijk terug op een geweldig jaar.
De woningmarkt is ook in Brandevoort flink aangetrokken en woningen worden sneller en duurder
verkocht. We zien de doorstroming
weer op een fijn niveau, waardoor
mensen makkelijker de stap durven
te zetten om een nieuw huis te kopen. De lage rente werkt natuurlijk
ook erg goed mee.
Ondanks de grote daling in aanbod, zien we toch dat er voldoende
diversiteit is. In 2014 stond circa
10% van de bestaande woningen in
Brandevoort te koop. Nu is dat nog
maar een kleine 5%.
We merken zelfs dat mensen
wachten met het verkopen van
de eigen woning, tot ze een ander
huis hebben gevonden. Een groot
contrast met de crisistijden.

Tekort aan woningen?
We zien steeds meer woningzoekers vanuit Eindhoven en Geldrop
naar Brandevoort komen. De
woningmarkt daar is zo’n beetje
oververhit en de keuze tussen
goede huizen wordt steeds kleiner.

De prijzen stijgen daar ook erg
hard. In Brandevoort kunnen ze
nog steeds (rustiger) zoeken en
vergelijken. Hoewel hier dus ook de
spoeling steeds dunner wordt. Naar
verwachting zullen de prijzen ook
in Brandevoort een stuk omhoog
gaan het komende jaar. Ik verwacht
dan ook snel een tekort aan woningen in alle segmenten.

Prins der Brandeliers
Even los van de woningmarkt. In
Brandevoort wordt, zoals jullie
weten, enorm veel georganiseerd.
Mede hierdoor is Brandevoort een
heerlijke wijk. Er is altijd wel iets te
doen. Een aantal organisaties die
volledig op vrijwilligers draaien, is
het afgelopen jaar van vrijwilligers
gewisseld. Het doet me deugd om
te zien dat, als een groep vrijwilligers een mooi evenement heeft
opgezet en het tijd vindt om te
stoppen, dat er dan zonder al te
veel moeite toch weer een nieuwe
groep vrijwilligers te vinden is om
het stokje over te nemen. Chapeau
voor iedereen die meehelpt om telkens weer een mooi evenement op
te zetten. Wat opvalt, is de enorme
professionaliteit van de evenementen. Onlangs ben ik benoemd tot

Prins Alex I der Brandeliers. Een
geweldige eer om als hoogheid de
vereniging te mogen vertegenwoordigen. Samen met mijn adjudant,
Charles de Groot (onze eigen
paralympische medaillewinnaar!)
gaan we er een geweldig feest van
maken. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen
in de wijk uit te nodigen om ook dit
seizoen weer een gaaf carnavalsfeest neer te zetten.

Fijne jaarwisseling!
Zonder al te emotioneel te worden,
zo aan het einde van het jaar, wil ik
alle Brandevoorters een geweldig
jaar toewensen. We kijken terug op
een jaar met hoogte- en dieptepunten. Gebeurtenissen die ons aller
Brandevoorters hebben geraakt. Laten we er weer een fantastisch jaar
van maken, zodat we volgend jaar
weer terug kunnen kijken en leuke
herinneringen kunnen ophalen.
Fijne jaarwisseling allemaal. Laat
het vuurwerk maar knallen op 31
december!! n

tekst: Alex Ruwers
foto: Vincent Knoops
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André Relou

Thuis in Brandevoort

André Relou Makelaardij is een goede bekende in en van Brandevoort. Niet alleen als makelaar
en adverteerder van het eerste uur van de Brandevoorter Courant, maar ook privé heeft hij veel
binding met onze wijk. Ik spreek André op zijn kantoor en praat met hem over deze bijzondere
band en uiteraard over huizen en makelen.

Brandevoort bestond nog
niet
“Ik ben geboren in Mierlo, eigenlijk
in Mierlo-Hout, en ik speelde vroeger in de velden toen de wijk Brandevoort nog niet gebouwd was”,
begint hij. “Wij woonden aan de
rand van wat toen nog veel landen tuinbouw was. Veel ouders van
vriendjes hadden boerderijen en ik
heb daar bijvoorbeeld ook spruitjes geplukt, waar nu huizen staan.
Uiteraard waren we ook veel buiten
te vinden om te spelen”.
De ervaren makelaar en taxateur
sport graag en is wekelijks te vinden in een sportschool. Hij loopt
ook graag hard en neemt daarin
steevast zijn rondje Brandevoort
mee: “Het blijft een mooie wijk,
waar ik met veel plezier kom, zowel
privé als zakelijk. Ik werk naast
deze hobby ook nog heel graag
in de tuin, ik doe alles zelf. Als
de tijd het toelaat”, lacht hij, want
zeker de laatste maanden is het
weer erg druk in huizenland. Het
is geen verrassing dat hij door zijn
eigen groene vingers ook altijd veel
aandacht geeft aan de tuin van zijn
klanten.
Een andere liefde is de passie voor
reizen: “We hebben al veel van de
wereld gezien en dat blijft boeiend. Overigens ook in Nederland
zelf. Vorig jaar waren we in Mexico
en hebben we de Maya-tempels
bezocht. Fantastisch om daar uren
doorheen te lopen en te mijmeren
hoe ze in die tijd dit soort bouwwerken hebben kunnen maken.
Fascinerend!”.

Persoonlijk en betrokken
André is al sinds 1994 makelaar en
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startte in 1997 zijn eigen kantoor in
Eindhoven. In 2004 werd ook een
kantoor in Helmond geopend en
in 2005 verhuisde het Eindhovense
kantoor naar de Kronehoefstraat
in Eindhoven. Zijn vrouw Karin is
ook makelaar en werkt mee in de
zaak. “We vormen een goed team
en ook Jolanda en Carolien zijn al
jaren aan boord. Makelaar Jolanda
vanaf 2004 en assistente Carolien
al vanaf 1997. De ambitie is niet om
de grootste makelaar te worden,
maar wel de meest betrokken en
meest persoonlijke”, vertelt André.
De slogan is dan ook niet voor
niets: ‘Verstand van huizen, gevoel
voor mensen’. “Ja, dat klopt. Wat
mij aanspreekt in de makelaardij is
de combinatie van huizen, onroerend goed en de mensen. Met
name het verhaal erachter vind ik
boeiend. Iedereen heeft zijn eigen
redenen om een huis te kopen of
te verkopen. Wij denken daarin
graag mee. Het maakt het werk
ook heel variërend. We ontmoeten
veel verschillende mensen, werken
graag samen met onze klanten en
zij waarderen onze inspanningen,
wat we terugzien in een hoge klanttevredenheid. Daarbij ben ik vooral
makelaar en geen manager”, voegt
hij er lachend aan toe.

en Zuid-Oost Brabant doet economisch goed mee. Met name
de ontwikkelingen in Eindhoven
zijn heel positief, daar profiteert
Helmond, en zeker Brandevoort,
ook van. Op dit moment is ¾ van
de bezichtigingen in Meerhoven
anderstalig door de vele expats.
We zien dit in Brandevoort ook al
een beetje terug. De verbindingen
naar Eindhoven zijn goed, zowel
met de auto als met het openbaar
vervoer. De trein is in 6 minuten
op station Eindhoven Centrum. En
Brandevoort blijft een interessante
wijk. Het is nog een jonge wijk met
goede voorzieningen; een goed
winkelcentrum, sportfaciliteiten,
scholen, activiteiten als Dickens
en ook de Brandevoorter Courant
is daarvan een goed voorbeeld.
Daarnaast vallen veel mensen nog
steeds voor de verschillende bouwstijlen. Met name de zogenaamde
notariswoningen en grachtenpanden zijn in trek”.
Het is duidelijk dat André Relou de
wijk goed kent en nog steeds een
erg warm hart toedraagt. We zullen
hem dan ook regelmatig terugzien
in Brandevoort.

Huizenmarkt booming

Ook interesse in een ondernemersverhaal?
Neem contact op met
advertenties@brandevoortercourant.nl.

Jarenlang heeft de huizenmarkt
behoorlijk op slot gezeten. André
daarover: “Iedereen trapte behoorlijk op de rem en het consumentenvertrouwen was laag. Gelukkig zien we nu weer een enorme
opleving, alle signalen staan op
groen. De economie is goed, de
rente is nog nooit zo laag geweest

www.andre-relou.nl n

tekst: Peter Nouwen
foto: Rianne van Lierop

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

5708 ZP Helmond
nicole@rondoo.nl

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
Complete badkamers
Loodgieterswerkzaamheden
Duurzame energie

5707 AA Helmond
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

Veilig bankieren
geef criminelen geen kans
Phishing, skimming, creditcardfraude en internetoplichting: het zijn termen die met enige
regelmaat opduiken in de media. Je zou bijna denken dat bankieren onveilig is.
Dat is gelukkig niet zo. Rabobank Helmond neemt volop maatregelen om fraude te voorkomen.
En dat niet alleen, de bank vindt het belangrijk om klanten ook te informeren over fraude.

“Wij zijn als bank continu alert op
fraude en proberen criminelen voor
te zijn. Daarnaast is voorlichting
essentieel. Een vervelende situatie
kan voorkomen worden door secuur
met je gegevens om te gaan”, vertelt
Grace Timmermans, adviseur Dagelijkse Bankzaken bij Rabobank Helmond. In november hield Rabobank
Helmond een gratis webinar voor
klanten, waarin het inzoomde op alle
ins en outs van veilig bankieren. “Je
kunt het zien als een mini-college
dat je kunt volgen vanaf je computer, tablet of smartphone. Kijkers
kunnen actief deelnemen aan polls
en zelf vragen stellen aan de sprekers.” In totaal keken enkele honderden mensen naar de live uitzending.
“Het blijkt een goede manier om
snel kennis over te dragen. Wat ons
betreft dus voor herhaling vatbaar!”

Wat kan ik doen?
Marktplaatsfraude, Microsoft-frau-

de, Whatsapp-fraude of een mailtje
van een bank (of andere instantie)
met de vraag om je gegevens te delen. Fraude kent vele gezichten. “De
fraude bij banken zelf neemt de
laatste jaren snel af”, legt Grace uit.
“Maar criminelen zijn vindingrijk en
richten zich nu vaker rechtstreeks
tot consumenten.” Hoe voorkom je
dat jijzelf het slachtoffer wordt? “In
het webinar, dat nog steeds online
te vinden is, geven we verschillende tips. Check bijvoorbeeld of
de verbinding met je bank veilig
is. En vraag je altijd af: Waarom
ik? Waarom nu? Waarom op deze
manier?”

Bewustwording
Naast het webinar informeert
Rabobank Helmond haar klanten
op verschillende wijzen over veilig
bankieren. Van lezingen tot artikelen in het ledenmagazine Dichterbij. “Dit blijft voor ons een heel

belangrijk onderwerp. Zeker omdat
we door bewustwording een hoop
ongemak bij onze klanten kunnen
voorkomen.”
Grace sluit af met een aantal
praktische tips: “sta even stil bij
dat rare telefoontje of mailtje dat je
krijgt. Hang op (of klik de mail weg)
en bel met de bank of instantie
van wie het telefoontje of mailtje
afkomstig zou zijn. Een Rabobankmedewerker vraagt bijvoorbeeld
nooit naar je pincode, toegangs- of
signeercode óf creditcardgegevens.
Geef die dan dus ook nooit af.
We willen als Rabobank Helmond
graag bijdragen aan die bewustwording en zo een vuist maken tegen
fraude.”
Benieuwd naar het webinar? Kijk
op: www.rabobank.nl/helmond n

tekst: Rabobank
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Jeu de Boules

een tactische en technische sport!

Eigenlijk is Jeu de Boules de verzamelnaam van verschillende balspellen en heet het spel Pétanque.
In Nederland kennen we het spel met het kleine houten balletje en de grotere stalen ballen toch
vooral als Jeu de Boules. Voorzitter van de Jeu de Boules Club Brandevoort Nick de Rooij vertelt ons
waarom het zo leuk en uitdagend is.

Er zit zoveel meer in
“Veel mensen kennen Pétanque
alleen van de vakanties in Frankrijk en heel eerlijk is het ook bij
mij zo gegaan. Toch zit er zoveel
meer in het spelletje. Het is heel
technisch, want je moet wel echt
goed kunnen gooien met de zware
ballen. Hoe meer ballen je dicht
bij het houten balletje legt, des te
meer punten krijg je. Daarnaast is
het ook heel tactisch. Wij spelen
meestal 2 tegen 2 met 3 ballen per
persoon. We noemen dat doubletten. Vaak is 1 speler uit het team
goed in het plaatsen van de ballen
(pointeur) en 1 speler heel goed in
het wegschieten van een bal van
de tegenstander (tireur). Je overlegt in een wedstrijd dan ook veel
over wat tactisch handig is”, vertelt
Nick over het onderschatte spel. Hij
gaat verder: “We hebben 40 leden,
waarvan 75% meedoet aan de
Helmondse stadscompetitie, waaraan 7 verenigingen meedoen. In de
zomeravonden spelen wij dan uiten thuiswedstrijden. Wegens gebrek
aan baanverlichting moeten wij de
helft van de thuiswedstrijden ook
uit spelen. In de winter spelen we
in de overdekte hal van vereniging
Littie of Littienie. Verder hebben we
nog eigen clubkampioenschappen
en over het algemeen gaat het er
fanatiek aan toe.”

Uitbreiding en plannen
Sinds 12 december 2012 bestaat
de vereniging en vanaf augustus
2013 heeft Jeu de Boules Club
Brandevoort de beschikking over
10 banen op Sportpark Brandevoort. “Het zou fijn zijn als we wat
meer in de avond kunnen spelen,

zodat ook jongeren die overdag op
school zitten en volwassenen die
werken in de avond een balletje
kunnen gooien. We hebben nu 2
leden tussen de 60 en de 65 jaar
en de overige leden zijn 65+. Dit is
overigens wel mooi verdeeld tussen
mannen en vrouwen, het is echt
een gemengde sport.
“Om meer leden te trekken, zou
het fijn zijn als de banen op het
sportpark verlicht worden. Er zijn
gesprekken met de gemeente over
het plaatsen van lichtmasten. We
willen uiteindelijk graag doorgroeien
naar circa 80 leden.” Het verhindert de enthousiaste leden niet om
regelmatig aanwezig te zijn. Nick
vertelt daarover: “Er wordt vrijwel
iedere middag gespeeld, behalve op
vrijdagmiddag en zondagmiddag.
Zaterdag wordt er een half uur lesgegeven door een doorgewinterde
trainer en verder spelen we ook
regelmatig onderling een partijtje.
Meestal dus 2 tegen 2, maar soms
ook 1 tegen 1. Dit laatste gebeurt
zelden, want we zijn er toch ook
voor de gezelligheid.”
Om meer mensen te enthousiasmeren, worden er regelmatig clinics
gegeven. Dit kan zijn voor families
die een keer kennis willen maken
met het spelletje, maar ook een
school uit Gerwen komt jaarlijks
met de leerlingen en vorig jaar was
er nog een clinic voor MS-patiënten.

doet, zodat haar blote billen zichtbaar zijn. Een wonderbaarlijk kunststuk! “Dit beeldje is Fanny en de
traditie is, dat wanneer je kansloos
verliest met 13 – 0 je Fanny’s billen
moet kussen”, lacht Nick. Aan het
einde van de 19e eeuw bij één van
de eerste verenigingen Jouve in
Lyon had Fanny Dubriand de gewoonte haar achterste te laten zien
om spelers die met 0 – 13 van haar
verloren hadden te vernederen. De
verliezers werden gedwongen om
haar billen te kussen. Zo gaat het
verhaal.
“We hadden eerst alleen maar een
foto van Fanny en die werd dan
gebruikt om haar billen te kussen.
Het is natuurlijk veel leuker om een
echt beeldje te hebben.” Nick geniet
zichtbaar van deze grappige traditie.
Onze afspraak vindt plaats op
Sportpark Brandevoort en ondanks
de dreiging van regen en kou
zijn er toch weer 12 enthousiaste
pétanquers aanwezig, waardoor er
op 3 banen wedstrijdjes gespeeld
kunnen worden. Eigenlijk is het
spelletje veel te leuk om ermee te
wachten totdat je met pensioen
bent. Nick is het volledig met me
eens en nodigt geïnteresseerden
uit om eens langs te komen om
vrijblijvend kennis te maken. Al was
het maar om Fanny te ontmoeten,
maar gewoon een keer meedoen
behoort ook tot de mogelijkheden.
Embrasser Fanny et embrasser le
jeu de boules!

Fanny’s billen

www.jeudeboulesclub.brandevoort.org

Nicks dochter heeft een beeld gemaakt van een vrouwspersoon die
gebukt staat en haar rok omhoog

n
tekst: Peter Nouwen
foto: Vincent Knoops
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NIEUW BIJ SMITS&SMITS
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Kraamzorg Homecare

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

--

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

100% chloorbestendige vloerbedekking:
snel en eenvoudig schoon te maken,
zorgeloos genieten van de feestdagen!
Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

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

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

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding
en ontvang een cadeau t.w.v. € 25,bij de start van de zorg

--------------------- ----------------------------------------WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL

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

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

040 - 206 44 44

smitsensmits.nl

vraag naar de voorwaarden

*

..

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

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

Hoe kunnen wij u helpen ...

&

Wij wensen u gezellige feestdagen
& een gelukkig nieuwjaar!

i n t e r i e u r w e r k e n

ARCHITECTUUR & REALISATIE

... bij de realisatie van uw woondromen?
www.het-koetshuis.nl +31 (0)6 50849780
www.bee-different.nl +31 (0)6 48369319
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info@het-koetshuis.nl
info@bee-different.nl

T 0492-55 99 88

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

Hazenwinkel,

verrijking van Brandevoort
De Buiten Hazenwinkel, ten zuiden van De Veste en ten westen van Stepekolk, vormt de overgang
van het dorpse centrumgebied naar het cultuurhistorisch en agrarisch landschap ten zuidwesten
van Brandevoort. Hier overheerst de meer landelijke architectuur in een oase van ruimte en groen. In
Hazenwinkel komen ruim 400 woningen. Dit zijn rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen.
Ook in dit deelplan worden bouwkavels uitgegeven. De start verkoop van deze bouwkavels zal in de
2e helft van 2018 zijn.

De architectuur van Hazenwinkel
De stedenbouwkundige structuur
voor Hazenwinkel is bepaald. Waardevolle landschappelijke elementen
zijn geïntegreerd. Het woonmilieu is
geïnspireerd op landelijk wonen. De
nieuwe buiten Hazenwinkel is sterk
verwant met Liverdonk en zal op
een herkenbare wijze deel uitmaken
van Brandevoort. Door de beoogde
landelijke en dorpse bouwstijl van
Hazenwinkel en Liverdonk zijn er
overeenkomsten met Stepekolk. In

deze buurten is de bebouwing mede
geïnspireerd op de langgevelboerderij. Grote langskappen in de vorm
van zadeldaken zijn kenmerkend.
Toch zijn er in het oog springende
verschillen. De architectuurstijl
van Hazenwinkel en Liverdonk is
namelijk ook 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. Hoewel
er in Hazenwinkel net als in Liverdonk veel gebouwen gekeimd zullen
worden is niettemin de toepassing
van schoonmetselwerk beperkt
mogelijk. Kortom een Brabantse
bouwstijl die getypeerd kan worden
als landelijk, fris en gevarieerd. n

tekst: Gemeente Helmond
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De slimste wijk tussen
hoop en verwachting
Dit is een karakterisering van de voortgang van de slimste wijk die niet alleen door de sfeer van de
decembermaand van het jaar 2017 is ingegeven. Het typeert de kronkelige weg die de slimste wijk
moet volgen om ècht de slimste wijk van de regio, het land en volgens de touwtrekkers van de hele
wereld moet worden. Waar staat de slimste wijk van de hele wereld? Uiteraard in Brandevoort.
Maar nu nog even niet.
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Meepraten

nen voor de bouw kunnen leiden
tot de start van de bouw van de
eerste woningen.
Maar of dat ook gebeurt is nog
maar te hopen. Immers, sinds
maart van dit jaar is er nog niets
concreet ontworpen. Het zijn
vooral ideeën, maar de tastbare
contouren moeten nog tot wasdom komen. Ondertussen is er
wel wat gebeurd achter de coulissen, maar voor de geïnteresseerde
bewoner aan de andere kant is
het nog heel spannend wat de
slimste wijk gaat worden en wanneer dat zal gebeuren.

De nieuwe slimste wijk staat immers nog in de steigers. Al een
aantal malen hebben belangstellenden en belanghebbenden
gesproken over de invulling van
de slimme wijk. Dat ging over een
breed scala van zaken: de omgang met elkaar, beveiliging, energiegebruik, wensen van wonen en
nieuwe manieren van energiegebruik en – technieken. Eigenlijk
mogen aanstaande bewoners over
van alles meepraten. Gelukkig
niet alleen mogen, maar degenen
die subsidies verstrekken, hebben
met elkaar afgesproken dat het
ook verplicht is om de bewoners
zelf uitgebreid en vanaf het eerste
begin mee te laten praten. Maar
het is natuurlijk wel de bedoeling
dat het meepraten ook ergens toe
leidt.

Vernieuwing
Aan de achterkant is er een groep
van deskundigen aan de slag geweest. Zij hebben de grenzen van
de vernieuwing onderzocht en in
kaart gebracht. Op 22 november
is een tipje van de sluier opgelicht
en hebben de bewoners mogen
reageren. Het ging om vergaande
energiezuinigheid, futuristische
mobiele trajecten en bouwvormen die soms nog mooier waren
dan je zelf zou kunnen bedenken.
Deze reacties van de nieuwsgierige kandidaat bewoners komen in

Van idee naar ontwerp
Volgens de projectleider stellen
de beslissers in februari 2018 vast
wat de kaders zijn en op welke
manier de ontwerpers hun invulling mogen doen. En niet lang
daarna, enkele maanden later,
zouden de ontwerpen en plan-

een compacte notitie te staan die
in de maand december gepubliceerd worden. Deze notitie gaat
vervolgens naar de beslissers
van het slimste wijkproject, de
gemeente Helmond, de Provincie Noord-Brabant en zij moeten
in februari hun fiat geven. Deze
mijlpaal vormt de laatste drempel
voor het daadwerkelijk ontsluiten
van de slimste wijk.

Wanneer gaat de spade de
grond in?
Ontwerpers, uitvoerders en detailwensenpatronen komen dan bij
elkaar en vanaf maart 2018 zou
de slimste wijk zijn beslag kunnen
krijgen. Architecten kunnen de
eerste ontwerpen met vaste lijnen
intekenen, werktekeningen maken
en de aannemers kunnen uitgenodigd worden om aan de slag
te gaan. Dit zou dan in het meest
gunstige geval betekenen dat de
spade van de burgemeester, die
oorspronkelijk in januari 2018 de
grond in zou gaan, nu pas in september 2018 ter hand zal worden
genomen. Deze optimistische
houding van de auteur suggereert
dan vervolgens dat in 2019 de
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Zorgeloze kraamtijd
Ontspannen en tevreden; zo willen we graag dat jij je
voelt. Onze professionele kraamverzorgenden zorgen
ervoor dat je volop kunt genieten van je kraamperiode.
Ze leggen je graag in de watten en vinden het
belangrijk dat er ruimte is voor jouw wensen.
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eerste slimme woningen van de
innovatieve wijk het daglicht kunnen gaan zien. Dit zou dan ook
allemaal ingebed moeten zijn in
de infrastructurele randvoorwaarden, die een slimme wijk mogelijk moeten maken. Want in de
inspraakavonden heeft nagenoeg
iedereen benadrukt dat de slimste wijk alleen echt zal lukken als
aan een aantal randvoorwaarden
voldaan is.

energie en niet alleen over gezondheid. Maar juist alle aspecten
kwamen in korte tijd aan bod.
Sociale samenhang, diversiteit,
verkeersoplossingen, groen,
ruimte, licht. Maar ook samen
overleggen, bouwen aan een wijk,
vooruit kijken en ook in de verre
toekomst slim blijven. Bewoners
gaven tijdens de inspraakavonden
de eerste accenten van hun toekomstige wijk aan. Een greep uit

Wat is er uit de inspraak en
brainstorming gekomen?

de genoemde opmerkingen:
• Het moet een wijk voor iedereen
worden. Alle leeftijden, alle inkomens, alle culturen. Kortom
een wijk waarin iedereen gezond
oud kan worden.
• We moeten goed afspreken hoe

Wat heel mooi was, is dat de
aanwezigen integraal dachten
en daarmee een compleet beeld
hadden van hun wijk van de
toekomst. Dus niet alleen over

we met data omgaan die in en
rond de huizen verzameld worden.
• Duurzaam omgaan met mobiliteit is van belang.
• We zien veel ruimte voor groen.
Liefst ook licht en ruim.
• Energie is duurzaam en nieuw
en wekken we lokaal op.
• We bouwen circulair of in elk
geval met duurzame materialen.
• Bewoners hebben de bepalende
stem, in ontwikkelingen voor de
wijk en voor de eigen woningen.
En daarbij moeten we vooral
ook veel meer met de jongere
generatie gaan overleggen. Zij
zijn de toekomst!
• we moeten flexibel zijn, zodat
we ook over een paar jaar dingen aan zouden kunnen passen
of verbeteren, kortom meegaan
met de tijd.
De algemene conclusie was dat
er heel veel kansen liggen. Op
alle vlakken is er kennis, zijn er
genoeg ideeën, raakvlakken met
innovatieve ontwikkelingen en is
er volop energie om met gezamenlijke inzet de slimste wijk tot
ontwikkeling te brengen. Het is
de kunst om de juiste balans te
vinden in ideeën en realiseerbare
randvoorwaarden. n

tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops
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Laat zien en horen dat je
trots bent op je stad
Rocco Verdult is sinds januari 2017 de stadskunstenaar van Helmond. Wat heeft hij het afgelopen
jaar voor onze stad en dus ook voor onze wijk betekent? En waarover heeft hij zich druk gemaakt of
juist verwonderd? We nodigen hem uit voor een terugblik op het jaar 2017.

“Een jaar vliegt voorbij. De eerste
drie maanden ben ik vooral in de
wijken van Helmond gaan wandelen en fietsen om de stad en de
mensen te leren kennen. Zelf ben ik
geboren en getogen in Eindhoven
en eerlijk is eerlijk, ik kende de stad
Helmond niet zo goed. Natuurlijk
kwamen hier opmerkingen over,
maar voor mij is het een toegevoegde waarde dat ik niet uit Helmond
kom. Door op afstand naar dingen
en situaties te kijken, verwonder ik
me veel sneller over de ‘gewone’
dingen dan over de inwoners. Ik kijk
met een frisse en heel andere blik
naar de stad.” begint Verdult zijn
verhaal.

Van iets bestaands iets verrassends maken
“Toen de gemeente Helmond een
goed beeld had van de inhoud van
deze erefunctie, wilde ik deze graag
vervullen. Ik ben geen stadsdichter
en voel me ook geen kunstenaar.
Ik ben afgestuurd aan de Design
Academy in Eindhoven en ben een
ontwerper die graag in opdracht
met bestaande situaties en ruimtes
speelt. Ik heb vooraf geen vastomlijnd beeld bij een project. Ik kijk
naar bestaande situaties, onderzoek de omgeving en luister naar
de behoefte bij de doelgroep en
ga dan pas een specifiek concept
bedenken. Als stadskunstenaar
heb ik mezelf de opdracht gegeven
om voor de stad iets op het gebied
van marketing te doen, een sociaal project uit te voeren en iets te
bedenken dat blijvend is. Dat kan
een object, beeld of een wandschildering zijn. Maar nog liever wilde ik
echt iets teweegbrengen, zodat ik
ook mooie resultaten aan het einde
van 2017 zou kunnen laten zien.”

Brandevoort lijkt op een
sprookje
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Rocco: “Wat opvalt is dat alle wijken van Helmond zo verschillend
zijn. Er is overal een andere dynamiek. Hierdoor maakt het wel lastig
om te spreken van één Helmond
of Helmonder. Het centrum is het
centrale punt en verbindt alle wijken. Ik ben op zoek gegaan naar de
‘roots’ van Helmond. De industrie,
de werknemers die geploeterd hebben om Helmond groot te maken.
Als je goed kijkt, dan vind je nog
unieke plekken van deze historie,
zoals de Vlisco, de watertoren, de
omgeving rondom de Cacaofabriek en ook het kasteel neemt een
bijzondere plek in.” Op de vraag wat
hij van Brandevoort vindt, antwoordt Verdult:” Brandevoort vind
ik best wel apart. Het lijkt net of je
hier in een sprookje rondloopt. Een
soort Venetië. Deze wijk is eigenlijk
een dorp op zich. Om de wijkbewoners en Brandevoort echt te leren
kennen zou ik hier graag een aantal
dagen willen wonen. De sfeer van
de wijk proeven en kijken wat ik hier
kan betekenen. Waar loop je als
wijk tegenaan en hoe kunnen we
dat samen oplossen? Hoe kunnen we de jeugd verbinden aan de
wijk en maken we bijvoorbeeld dit
winkelgebied meer leefbaar? Daar
wil ik graag over meedenken in de
komende jaren.”

Deel je trots aan de buitenwereld
Al kom ik zelf uit Eindhoven, ik
word steeds trotser op Helmond.”
Er wonen fantastische mensen,
waarvan zelfs een aantal zich bekende Brabander of zelfs bekende
Nederlander kunnen noemen. Ook
mooie spullen en bedrijven komen
hier vandaan. Helmonders mogen
deze trots echt veel meer delen
met de buitenwereld, vindt Verdult.
Dat is hem gelukt met de naambordjes van Helmond. Dit idee ont-

stond toen Verdult zelf op vakantie
was in Zwitserland. “Ik had een foto
met zo’n bordje op social media
geplaatst en mensen vonden dat
ontzettend leuk. Ze dachten dat
ik het echte bord mee had genomen, maar in werkelijkheid was het
een heel klein nagemaakt bordje.”
Hij deelde honderd naambordjes
uit aan mensen die op vakantie
gingen. De opdracht was simpel:
maak ergens op vakantie een foto
van het bordje, en deel deze zoveel
mogelijk. Daaraan koppelde hij ook
een wedstrijd en een prijsuitreiking.
De winnaar kreeg een overnachting
in hotel West-Ende in Helmond.
Het aantal reacties was enorm
en zeer divers vanaf overal op de
aardbol. Op social media, regionale
media maar ook in het televisieprogramma ‘RTL Late Night, kwam
Helmond vaak en groot in beeld.

Wees trots op je stad
Helmonders mogen wat mij betreft
veel trotser zijn op hun stad, en niet
alleen op hun wijk. Zeg gewoon dat
je Helmonder bent. Terugkijkend
heb ik al wel veel facetten van deze
mooie stad gezien en me steeds
opnieuw kunnen verbazen. Om
echt Helmond en de Helmonders
te leren kennen, daar is een jaar
echt veel te kort voor. Ik zou het
zeer mooi vinden om er nog een
jaar aan te plakken, eindigt Verdult
zijn verhaal. Wie weet zien we nog
mooie verrassingen van hem straks
terug in onze wijk. Wil jij Verdult
beter leren kennen, bekijk dan zijn
website www.roccoverdult.nl en volg
hem op Instagram via
‘@stadskunstenaarhelmond’. n

tekst: Patricia Teuns
foto: Vincent Knoops

51

Onlangs zijn wij in een landelijk onderzoek, door een onafhankelijke
instantie, als beste makelaar voor de regio Zuidoost-Brabant
uit de bus gekomen. 4e van Noord Brabant en 22e van Nederland.
Er zijn 9000 woningmakelaars in Nederland.
Vestiging Helmond:
Hoofdstraat 155
5706 AL Helmond
0492-661884
info@heuvel.nl
Vestiging Eindhoven:
Aalsterweg 134c
5615 CJ Eindhoven
040-7820849
eindhoven@heuvel.nl

Hier zijn we erg trots op. Deze beoordeling is op basis van een 4 tal criteria
tot stand gekomen.
Het onderzoek is dit jaar voor het eerst op vestigingsniveau gedaan, terwijl
voorheen de verkopen van meerdere kantoren van een bedrijf of
franchiseorganisatie meetelden voor één resultaat. In het onderzoek gaat
het uitsluitend om de verkoop van woningen van bestaande bouw.
Factoren die meewegen zijn:
• het aantal transacties;
• de omvang van de portefeuille;
• acquisitie;
• doorlooptijd.
De resultaten zijn afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Alleen de
doorlooptijden zijn vergeleken met de gemiddelden in de gemeente waar
de makelaar de woningen verkoopt, waarbij wij dus als beste uit de bus
komen!
Natuurlijk doen wij ons best als no nonsense kantoor maar zonder onze
klanten en relaties zou dit resultaat nooit behaald zijn!

Uw woning verkopen?
Graag lichten wij onze werkwijze toe
en laten we zien dat onze
onderscheidende kwaliteit een
meerwaarde is zonder meerprijs!
(Bron: vastgoedactueel)

Senioren Brandevoort 2017
In het afgelopen jaar zijn de Senioren Brandevoort regelmatig bij elkaar geweest om onderwerpen te
bespreken die én met de senioren én met Brandevoort te maken hebben.

Veel onderwerpen in 2017
Een aantal onderwerpen komt regelmatig aan bod. Dit betreft zaken
die in het verleden zijn opgestart
zoals rondleidingen, de koffieochtend die inmiddels met succes
naar ’t BrandPunt is verplaatst,
deelname aan Buurtpreventie via
de WhatsApp groep, Cubigo en niet
te vergeten de Stichting Duofiets,
die fantastische resultaten heeft
geboekt en straks met een 6-tal
fietsen veel mensen een plezierige
fietstocht zal gaan bezorgen. Er is
gesproken over de vraag van Omroep Helmond naar vrijwilligers en
bestuursleden en ook de Wijkraad
kan uitbreiding gebruiken. Wie interesse heeft voor deelname kan zich
melden. Herhaaldelijk is ’t Plein aan
de orde geweest en wordt gezocht
naar vrijwilligers voor zowel het
historische als het info gedeelte. De
faciliteiten zijn voldoende aanwezig,

het wachten is nu op enthousiaste
vrijwilligers die hun rol als ambassadeur van onze wijk op zich willen
nemen. Vele handen maken licht
werk.

Plannen voor 2018
We hebben besloten in het nieuwe
jaar 1 maal in de 2 maanden bij
elkaar te komen en wel op de 2e
vrijdag van de maand van 14.00
tot 16.00 uur in ’t BrandPunt. Er is
plaats voor meer deelnemers dus
wie zich geroepen voelt is van harte
welkom. Er liggen plannen voor
thematische bijeenkomsten met
onderwerpen als reizen, cultuur,
muziek enzovoorts. Suggesties
worden op prijs gesteld.
Ook zullen we aandacht besteden
aan de punten zorg, huisvesting,
mobiliteit en veiligheid.
Gelet op de komende Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zal

aandacht worden besteed aan programma’s van de politieke partijen
in Helmond en gekeken worden in
hoeverre men daar rekening met
ouderen houdt. Dat de andere
generaties niet mogen worden vergeten is natuurlijk vanzelfsprekend.

Goed gevoel
We sluiten dit jaar af met een goed
gevoel en spreken de hoop uit
dat van de bestaande en nieuwe
bewoners in onze wijk nog meer
senioren bij ons zullen aansluiten
en op die wijze de discussie en de
onderlinge contacten zullen verbreden en versterken.
Senioren Brandevoort wenst u Fijne
Feestdagen en een gelukkig en
gezond 2018 toe. n

tekst: Holke Flapper

Nieuwjaarsreceptie
Wijkhuis ’t BrandPunt, Wijkraad Brandevoort
en Stichting Brandevoort in Actie
nodigen alle Brandevoorters uit voor de Nieuwjaarsreceptie

op zondag 7 januari 2018
van 14.30 uur tot 17.00 uur.
Met om 15.00 uur bekendmaking van de winnaars van de verkiezing
“de Brandevoorter 2017” en “Groepering van het jaar 2017”.
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Nieuws van de

Wijkraad Brandevoort
Nieuw lid!
De wijkraad heeft wederom versterking!
Ik ben Mark Mansveld, 37 jaar,
getrouwd, hebben een dochter van
9 jaar en we wonen inmiddels met
veel plezier ruim 2 jaar in Brandevoort. In mijn dagelijks leven ben ik
verantwoordelijk voor Blue Mango,
een online marketingbureau in
Eindhoven met zo’n 90 werknemers. In mijn vrije tijd sport ik
graag, denk hierbij aan hardlopen,
wielrennen en fitness. In de 2 jaar
dat ik in Brandevoort woon, was het
met tussenpozen raak met nachtelijke auto-inbraken in Brandevoort.
Airbags, navigatiesystemen, autospiegels etc. bleken erg gewild en
vliegensvlug te verwijderen.
Ik ben toen 2 keer in korte tijd
slachtoffer geworden van een autoinbraak op onze verlichte oprit.
Dat was uiteindelijk voor mij de
trigger om te kijken of ik iets kon
betekenen rondom de veiligheid in
de wijk. Ik heb me uiteindelijk via
een oproep op Facebook aangemeld voor de werkgroep ‘WhatsApp
Brandevoort’ om een bijdrage te
leveren in de opzet hiervan.
Van daaruit ben ik in contact
gekomen met Lex van Gennip die
hiervan de kar trekt (zie ook artikel
over WhatsApp Brandevoort). Zijn
enorme drive en enthousiasme
werkten dermate aanstekelijk op
mij, dat ik met hem in gesprek ben
gegaan of ik ook breder in de wijk
vanuit de Wijkraad een rol kon
vervullen.
Na een aantal proefsessies ben ik
sinds afgelopen zomer medebestuurslid van de wijkraad.
Vanuit mijn rol pak ik nu o.a. de uitrol van een dekkend AED-netwerk
in Brandevoort op (wil je meehelpen? Wijkraad.aed@brandevoort.
org )

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 7 januari organiseert
wijkraad Brandevoort samen met
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Stichting Brandevoort in Actie en
wijkhuis ’t BrandPunt een nieuwjaarsreceptie. U bent van harte
welkom van 14:30 uur tot 17:00 uur.
Om 15:00 uur vindt de bekendmaking van “De Brandevoorter 2017”
en “Groepering van het jaar 2017”
plaats.
Aanmelden van kandidaten voor
deze prijs kan tot 24 december
2017 via www.brandevoorter.nl. Niet
het aantal stemmen geldt, maar
juist de motivatie waarom juist die
persoon of die groepering deze titel
verdient.

Jeugdwijkraad
Wijkraad Brandevoort kan met
trots zeggen dat er eindelijk weer
een actieve jeugdwijkraad is! In het
WijkActiePlan hebben wij beschreven dat wij graag voor 2018 een
jeugdwijkraad hebben in onze wijk
om zo jeugd gerelateerde zaken op
te pakken. Op het moment bestaat
de groep uit 4 leerlingen van het
Carolus Borromeus College en een
leerling van het Jan van Brabant
College. De groep zal zich met
diverse zaken bezig gaan houden
en wordt gestuurd door Henk Klarenbeek en wijkraad Brandevoort.
Tevens kunnen de jongeren beroep
doen op financiële middelen zodat
zij ook echt iets kunnen realiseren
binnen onze wijk.
De jeugdwijkraad zoekt nog versterking! Bij interesse graag een mailtje
sturen naar henk@jeugdbrandevoort.nl

Collegebezoek
Op 10 oktober heeft het college van
burgemeester en wethouders onze
wijk bezocht. Gedurende deze 2 uur
heeft het college zoveel mogelijk
gezien van onze wijk. De dag begon
bij de carnavalsloods op Diepenbroek 4. In de loods werkt een grote
groep jongeren elk jaar aan de
bouw van een nieuwe carnavalswagen. Bram Rijkers van De Goudblinkers heeft kort toegelicht wat de

groep doet en dat zij hopen dat zij
de loods voor langere tijd mogen
gebruiken. Na het bezoek aan ‘De
Loods’, is het college naar wijkhuis
’t BrandPunt gegaan waar diverse
groeperingen een korte pitch gaven over hun werkzaamheden. Er
werden pitches gehouden door
Buurttuin Brandevoort, Senioren
Brandevoort, Commissie Spelen en
Groen, buurtpreventie Brandevoort
en WhatsApp-Brandevoort. Aansluitend heeft het college een debat
gehouden met de jeugdwijkraad. De
stelling luidde: ‘De afstand tussen
jeugd en gemeente is te groot’. Na
overleg met de gemeentesecretaris
is besloten dat de jeugdwijkraad het
debat heeft gewonnen!

Buurtpreventieweek
In de week van 30 oktober heeft
de Helmondse Buurtpreventieweek
plaatsgevonden. Ook Brandevoort heeft hieraan deelgenomen.
Op vrijdag 3 november heeft de
‘BuurtTent’ onder de Markthal
gestaan, hier konden inwoners
bijvoorbeeld informatie krijgen over
inbraakpreventie. Ook vond er een
informatieavond plaats over buurtpreventieteam “de Erven”, dit team
heeft flyers bezorgd om zo leden te
werven voor hun team.
Tevens heeft u een enveloppe in de
bus ontvangen over de lancering
van het WhatsApp-netwerk binnen
Brandevoort. Dit netwerk is tevens
in de buurtpreventieweek gelanceerd!

WhatsApp-netwerk
Begin november is een WhatsAppnetwerk gelanceerd in de wijk. Ruim
een jaar geleden is Lex van Gennip
gestart met de uitwerking van het
plan. Gezien het feit dat de opzet
hiervan veel meer tijd kostte dan
gedacht, is er een werkgroep opgericht. Allereerst zijn de buurtpreventieteams benadert en vervolgens
is er nog een oproep of Facebook
geplaatst. Uiteindelijk is hieruit een
werkgroep tot stand gekomen van

zo’n 20 personen. Ruim een jaar
lang hebben zij ontzettend hard
gewerkt aan de ontwikkeling van
het netwerk en een tool welke nog
nergens in Nederland bestaat!
Meer informatie over WhatsApp
vindt u in het artikel “WhatsAppBrandevoort”.
Aanmelden voor deze WhatsAppgroep kan via: www.buurtpreventiehelmond.nl

AED-netwerk
Wijkraad Brandevoort heeft de
ambitie om een dekkend AEDnetwerk te lanceren binnen onze
wijk, dit wil zeggen dat er in geval
van een reanimatie binnen 6 minuten een burgerhulpverlening ter
plaatse is met een AED. 25 Oktober
jongstleden is er een succesvolle

pilot afgerond in de wijk MierloHout. Gemeente Helmond heeft
hierop besloten om het dekken van
AED-netwerken zoveel mogelijk
te faciliteren, dit door onder meer
cursussen en AED’s te betalen.
Wijkraad Brandevoort, onder sturing van Mark Mansveld zal zich
hiervoor sterk maken, echter wordt
er nog gezocht naar enkele personen voor deze werkgroep. Aanmelden kan via:
wijkraad.aed@brandevoort.org

Aanleveren
De wijkraad is constant bezig met
allerlei interessante onderwerpen
in de wijk, deze kunnen via diverse
kanalen bij ons binnenkomen.
Om zaken zo goed mogelijk op te

pakken in de wijk, zijn we deels
afhankelijk van de input van bewoners. Mocht u zaken hebben in
de wijk welke om aandacht vragen,
stuur ons gerust een mail zodat wij
(samen met u) zaken kunnen oppakken in de wijk.
Uiteraard zoeken wij nog versterking
van bestuur! Bent u ook iemand
die graag wil bijdragen aan het nog
meer verbeteren van onze wijk?
Contact ons!
Mail: wijkraad@brandevoort.org
Website:
www.wijkraad.brandevoort.org
Facebook: Wijkraad Brandevoort
Twitter: WRBrandevoort n
tekst: Lex van Gennip

Minor

Misschien heeft u al eens van de Minorfeesten gehoord, waarvan inmiddels al 17 edities
hebben plaatsgevonden? Het zijn feesten voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar waar geen
alcohol wordt geschonken. Deze worden georganiseerd omdat zij wél behoefte hebben aan
een feestje, maar nog niet overal naartoe mogen. Ook leren ze op deze manier dat alcohol niet
nodig is om een fantastische avond te hebben..
Voor iedereen toegankelijk
Het eerste feest vond 3 jaar geleden plaats, en sindsdien wordt er 5
keer per jaar een editie gehouden.
Deze vinden plaats in Wijkhuis De
Geseldonk in Mierlo-Hout. Minor
wordt geheel vrijwillig georganiseerd door enkele enthousiastelingen die, toen zij zelf deze leeftijd
hadden, nergens naartoe konden
gaan. Nu willen zij dit de jeugd van
dit moment wel bieden. Dit alles
wordt geregeld van het ticketgeld
en sponsorgeld dat ze ophalen. De
ticketprijs bedraagt slechts €3 en
consumpties €1, zodat het feest

voor iedereen toegankelijk blijft.

Gevarieerde muziek en bekende artiesten
Op de feestavonden wordt er gezorgd voor gevarieerde muziek, van
House tot Moombahton, en van
Feestmuziek tot Rap. Verschillende
DJ’s uit de regio, die vaak ook in
café’s in het centrum draaien, wisselen elkaar af en talentjes wordt
altijd een kans geboden om hun
DJ-skills te laten zien. Ook hebben
al verschillende bekende artiesten,
zoals Ruud Feltkamp, Rapper Sjors,
Lamme Frans en F1rstman, een

optreden op Minor verzorgd.
De deuren van Minor openen om
19.30 uur en om 00.00 uur is het
afgelopen. Tot 20.30 uur kun je
naar binnen, zorg dus dat je op tijd
komt! Tickets voor de feesten zijn
o.a. verkrijgbaar bij Jumbo MierloHout en Primera Brandevoort.
Het volgende feest zal plaatsvinden op 12 januari, met als grootste
artiest Skoften Sloopservice.
Kijk voor meer informatie op
www.jongerenmierlohout.nl. n
tekst: Jeffrey Verberne
foto: De Geseldonk
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voor meer informatie en de voorwaarden bekijk onze website!
voor meer informatie en de voorwaarden bekijk onze website!
arkweg 3-17 | 5731 PD Mierlo | Tel. (0492) - 678 880 | www.debrugactive.nl
voor3-17
meer
informatie
en
de voorwaarden
onze website!
arkweg
| 5731
PD Mierlo
| Tel.
(0492) - 678 880bekijk
| www.debrugactive.nl
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Carnaval

in Brandevoort barst weer los
Onze 8e Prins, Prins Alex I
De commissie Hoftempel heeft
een goede traditie voor een ludieke
herkenbare bekendmaking: gedempt
licht, een spannend muziekje en de
11 hints plaveiden de weg naar de
onthulling.
Als heuse mascotte van de Brandeliers werd de nieuwe hoogheid
de zaal ingeleid. Om zijn postuur
nog niet te verraden was hij ook
nog voorzien van een zwarte beschermhoes. Na zijn onthulling en
aangekleed te zijn als Prins werd de
scepter door Oud Prins John I aan
hem overgedragen: Prins Alex I.
Uiteraard kan hij het niet alleen
en daarom is hij erg verheugd om
dit samen te doen met Adjudant
Charles. Onze fantastische dansgarde had als eerste een cadeau: een
volledige nieuwe dans.

Alex Ruwers zeer verrast
Alex Ruwers (21-03-1979) is

geboren en getogen in Eindhoven (Woensel) en woonachtig en
gesetteld in Brandevoort sinds
2011. Onze prins Alex I staat in het
dagelijkse leven ook wel bekend als;
‘Alex de Makelaar in Brandevoort’
en is een veel geziene gast in onze
mooie wijk. Hij heeft samen met
zijn partner Esther 2 zonen; Stef
uit 2007 en Tygo uit 2009. Esther
is werkzaam bij Kinderopvang De
Grabbelton in Geldrop. Daarnaast
is zij zeer actief als vrijwilligster bij
de commissie Sint Intocht en de
fietsenbeurs.
Prins Alex I was zeer verrast dat
hij gevraagd werd als prins maar
twijfelde niet lang voordat hij samen met Esther ja zei. “Die had ik
niet aan zien komen! We gaan een
geweldige ervaring rijker worden.
Het lijkt ons super leuk om met de
Brandevoorters een fantastisch carnaval neer te zetten en te genieten
van alle gezelligheid.”

Adjudant
Charles

jn
…omdat ik hier mi
en
n
ka
eigen weg
mag kiezen.
Maarten, Heeze

Adjudant Charles
de Groot (18-101968) is dit seizoen zijn steun
en toeverlaat die
sfeer verhogende
hand en spandiensten zal verrichten voor onze
nieuwe hoogheid.
Charles en zijn
vrouw Yvonne
zijn trouwe Brandeliers en heb-

ben er ook erg veel zin in. Charles
is een bekende Helmonder, want
hij heeft een plaatsje in de eregalerij
in de Kamstraat als Paralympisch
kampioen zwemmen (Seoul, 1988).
Hij is lab medewerker bij de Flint
group. Yvonne werkt bij Call-it als
commercieel medewerkster. Hun
kinderen zijn ook actief tijdens de
carnaval; Bryan bij de Goudblinkers
wagenbouwers en Alycha bij de
Dansgarde.

Gezellig thuis
Samen met de Brandeliers geüniformeerden en onze dansgarde zullen
zij het carnaval voorgaan in dit
mooie stukje van Helmond.
Omdat Prins Alex I en Adjudant
Charles samen een passie hebben
voor saamhorigheid werd het motto
al snel gezocht in deze richting. Het
motto is dan ook: Gezellig thuis bij
de Brandeliers!
Prins Alex I roept graag alle wijkbewoners op om deel uit te maken
van dit geweldige feest in Hoftempel
’t Brandpunt om zo samen Carnaval
te gaan vieren. Verder wensen zij
alle carnavalsverenigingen en inwoners van Helmond en omstreken
een geweldige maar vooral gezellig
carnaval toe en hopen hen in de
aanloop naar en tijdens de carnaval
te zien! Alaaf!!
Op zondag 3 december vanaf 12.00
uur ben je van harte welkom om
onze Prins en Adjudant te feliciteren
in onze Hoftempel ‘t BrandPunt. n

tekst: Brandeliers

DAG

OPEN Z28OJANNUARI

DAG

13.00 - 16.30 u

ECHT.NL

WWW.STRABR

GYMNASIUM -

VO - MAVO
ATHENEUM - HA
GELDROP
GROTE BOS 2 |

Merken o.a.: Mini Rodini, CarlijnQ, little 10 days, lucky no7, noeser, indian blue
jeans, boof, kidz-art, sproet en sprout, 4 funky flavours, small rags, djeco, a
little lovely company, janod, petit monkey, bloomingville, zoedt, sonny angel

Mierloseweg 59a Helmond 0492-775457 www.ranjameteenrietje.com
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Stichting Brandevoort in Actie
erg actief
In 2006 werd wijkhuis ’t BrandPunt
geopend. Indertijd was in de subsidieverordening opgenomen dat de
beheersstichting van het wijkhuis
geen eigen activiteiten mocht organiseren. We mochten alleen het
wijkhuis beschikbaar stellen voor
activiteiten van clubs, verenigingen
en groeperingen in de wijk. Na enig
nadenken is toen besloten dat het
slim zou zijn om een nieuwe stichting op te richten, die activiteiten in
het wijkhuis organiseert. Daarmee
was de Stichting Brandevoort in
Actie (SBiA) een feit. Deze nieuwe
stichting organiseerde niet alleen
activiteiten in en om het wijkhuis,
maar in de hele wijk Brandevoort.
Na enige tijd waren er zoveel activiteiten, dat er steeds meer mensen bezig waren in de organisatie.
Op die manier ontstonden allerlei
groeperingen, die elk hun eigen
activiteit of bezigheid organiseerden. Maar ze bleven wel allemaal
georganiseerd binnen SBiA.
SBiA is geen hiërarchische organisatie. Het is een facilitair netwerk,
waarbij aangesloten organisaties te
allen tijde hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden behouden. De aangesloten groeperingen
blijven zelfstandig en zijn geen
verantwoording verschuldigd aan
SBiA. Daarbij stelt SBiA middelen
beschikbaar en tracht op zo eerlijk
mogelijke wijze de beschikbare subsidie te verdelen. De middelen die
beschikbaar zijn, worden navolgend
besproken.
• Sponsoring. SBiA sponsort geen
drank, eten, muziek etc. Wat wel
wordt gesponsord, wordt telkens
met betrokken groepering afgestemd op basis van maatwerk.
Het is belangrijk dat bij elke
aanvraag een korte begroting
wordt meegestuurd, waaruit blijkt
wat de exacte hulpvraag is. Dat
maakt de besluitvorming eenvoudiger en de afwikkeling sneller.
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• Wijkhuis. Alle aangesloten
groeperingen kunnen in wijkhuis ‘t BrandPunt “om niet” ruimtes gebruiken. Reserveringen en
eventuele wensen daarvoor kunnen in overleg met de beheerder
(Jan Damen) worden besproken.
Bij bestuursvergaderingen, voor
zover deze plaatsvinden in het
wijkhuis, zijn naast de ruimte ook
koffie/thee bij deze vergadering
gratis.
• Rechtspersoon. Groeperingen
die zelf geen rechtspersoon
zijn (rechtspersoon is vereniging,
stichting etc.) kunnen bij aansluiting aan SBiA de rechtspersoon ontlenen en gebruik
maken (indien gewenst) van een
bankrekening (een zogenaamde
0-rekening) via de penningmeester. Omdat hieraan redelijk forse
kosten zijn verbonden voor SBiA
wordt met de verstrekking restrictief omgegaan. De transactiekosten van de bankrekening moeten door groeperingen zelf
worden gedragen.
• Verzekering. Vrijwilligers zijn WA
verzekerd via de afspraken die
SBiA hierover heeft met de
Gemeente en LEV-groep.
• Postadres. Aangesloten groepe
ringen kunnen gebruik maken
van de postbusfaciliteit in het
wijkhuis. Een sleutel daarvan is
verkrijgbaar tegen bruikleen via de
beheerder van het wijkhuis.
• Drukwerk. flyers, posters etc. zijn
in principe gratis, mits binnen
redelijke proporties.
• Middelen. SBiA beschikt over
diverse middelen, die door de
aangesloten groeperingen kunnen worden gebruikt. Dit betreft
bijvoorbeeld geluidsinstallatie,
megafoon, portofoons, statafels
etc. Deze kunnen gratis worden
geleend voor activiteiten van de
groepering. Privégebruik is niet
toegestaan.
• Webhosting. Indien een groepe-

ring een website wil openen,
betaalt SBiA de hostingkosten,
mits afgesloten via de vaste
leverancier.
• Public Relations. Via SBiA kunnen activiteiten gratis worden
opgenomen op de publicatieborden bij de ingangen van de wijk.
Ook kan de commissie PR zorgen
voor het bekend maken van
activiteiten in diverse sociale
media. Bekend maken via kranten
en huis-aan-huisbladen dient de
groepering zelf te organiseren.
• Afval bij evenementen. Bij
evenementen ontstaat vaak veel
afval. Door SBiA is een kortingsregeling bedongen bij Sita, waardoor deze kosten minder hoog
zijn. LET OP: de organiserende
groepering moet de kosten van
de afvalverwerking zelf dragen.
Door SBiA is uitsluitend een
lagere prijs bedongen bij Sita.
• Overleg. Ten minste twee keer
per jaar vindt een groeperingenoverleg plaats om de verschillende groeperingen bijeen te
brengen en ervaringen uit te wis
selen. Tevens worden nieuwtjes
en wetenswaardigheden uitgewisseld en koppelt het bestuur
terug over het gevoerde beleid.
Alle aangesloten groeperingen
worden hiervoor uitgenodigd. Het
is prettig als van de uitnodiging
gebruik wordt gemaakt, zodat het
netwerk kan blijven functioneren.
De contactpersoon van de
groepering wordt structureel
opgenomen in de groeperingenlijst van SBiA en ontvangt uitnodigingen voor het groeperingenoverleg.
Zoals je ziet kan SBiA veel betekenen voor de wijk. Ben je als groepering geïnteresseerd in aansluiting
of heb je nog vragen, neem dan
contact met ons op. Het standaardcontactadres van SBiA is:
secretaris@brandevoortinactie.nl

Op dit moment zijn onderstaande groeperingen aangesloten bij SBiA:
Biljartclub Brandevoort in Actie
Brandeleros sambaband
CS de Brandeliers
De Brandkantjes
De Goudblinkers
Brandevoorter Courant
Brandevoorterdag
Brandevoortse Wijkquiz (WitteWelWitteNie)
Brand New Voices (popkoor)
Brandoween - Halloween
BrandTastic
Bridgeclub ‘t BrandPunt
Buurttuin Brandevoort
Carnavalscommissie

ComputerClub Brandevoort
Computerles Senioren
Creadoe
Dartclub Brandevoort
Stichting Dickensnight
Dickens Family
Druzhba (koor)
‘t EetPunt
EHBO
Evenementencommissie
Fietsbeurs
Flame Trails
Fotoclub Brandevoort
Het Plein
Historie Brandevoort
Jeu de Boules Club Brandevoort
Kaart- & Rikclub
Kindervakantieweek
KoBra (Koor Brandevoort)

Koersbal ’t TrefPunt
Lopersgroep Brandevoort
Naaiclub Brandevoort
Oranjecommité
Paaseieren zoeken
PR commissie
Rondje Brandevoort
Rondleidingen Brandevoort
Scouting Brandevoort
Senioren Brandevoort
Singlecafé
Sinterklaas intocht
Skatepark Brandevoort
Techniek commissie
Theater Brandevoort
Webmasters n

tekst: Fons Bosman

Jeugdlintjes

ook Brandevoort in de prijzen
Op maandag 20 november vond in de Cacaofabriek in Helmond de eerste uitreiking van de Jeugdlintjes plaats. De uitreiking viel bewust samen met de ‘Internationale Dag voor de Rechten van het
Kind.’ De jeugdlintjes werden uitgereikt door burgemeester Blanksma-van den Heuvel.

Luc Swinkels, Wesley Waldt, Esmee
Linnemann, Kiranie van den Heuvel
en Lisa Cornelissen wisten van
niets: zij werden maandagavond
met muziek van DJ Nickstylzz,
in het bijzijn van hun ouders en
vrienden, verrast met een jeugdlintje. Het is de allereerste keer dat
de gemeente Helmond dit initiatief
organiseert.

Inzet voor de samenleving
De vijf gelukkigen hebben een bijzondere prestatie verricht voor een
ander, of voor de samenleving.
• De 7-jarige Luc kreeg een jeugd
lintje door zijn bevlogen ambassadeurschap van de “Opkikkerdagen”.
• Voor Wesley kwam er een jeugdlintje omdat hij organisator is van
de “Smile per Mile”, en ook
omdat hij zich inzet bij de Kindervakantieweek Brandevoort. Daarnaast is hij ook nog eens trainer
van het G-voetbalteam.
• Esmee verdiende een jeugdlintje omdat zij vanaf haar 6e jaar
al haardonateur is voor Stichting
Haarwensen.

• Lisa is ondanks haar beperking
Nederlands Kampioen en nationaal recordhoudster op de 100
meter, speerwerpen en verspringen. Ook dat vond de adviescommissie een jeugdlintje waard.
• De inzet van Kiranie was ook jeugdlintjes-waardig: landelijk,
regionaal en lokaal zet zij zich
al jarenlang in voor jongeren in
de Jeugdhulpverlening, en de
verbetering van de instelling

jes, bestaande uit een Gezins- en
jongerencoach, een leerkracht, een
jongere, wethouder de Leeuw-Jongejans en burgemeester Blanksmavan den Heuvel, heeft zich gebogen
over de verschillende aanvragen. In
totaal waren er 10 aanmeldingen
voor een jeugdlintje. De adviescommissie was zeer onder de indruk en
sprak haar waardering uit voor alle
inzendingen. Zij heeft uiteindelijk
een top-5 geselecteerd.

Voorleeskampioen leest juryrapporten voor

Bijzondere prestaties

Voorleeskampioen Karsten van de
Kimmenade las de juryrapporten
voor en vervolgens speldde de
burgemeester het jeugdlintje op.
De aanvrager van het jeugdlintje
lichtte daarnaast in een filmpje
toe waarom hij / zij een jeugdlintje
verdiende.
Het leverde trotse en blije gezichten
op, zowel bij de ontvangers van het
jeugdlintje als hun familie.

Adviescommissie onder de
indruk

Het Jeugdlintje is bedoeld voor
kinderen en jongeren van 6-18 jaar
die een bijzondere prestatie hebben
verricht voor een ander, of voor de
samenleving. Het gaat om jongeren
die wonen in de gemeente Helmond. Op het moment van aanvragen mag de prestatie niet langer
dan een jaar geleden zijn. De jongere moet een bijzondere prestatie
hebben verricht zoals bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk of door het bieden
van (langdurige) hulp aan ouderen,
ouders, broers, zussen of zieken. n

De adviescommissie Jeugdlint-
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Wijncursussen op 3 niveaus

De
Opticien
Stiphout
Het
is envan
blijft
een
voor
brillenvan
en contactlenzen
kwestie
gunnen...

Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.
De laatste avond met wijn-spijs!
Basis Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start 31 januari, 4 april, 31 mei 2018
Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start 22 februari 2018
Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start 6 maart 2018

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

06 21813048
KARINLIPS.NL

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

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

BUDGETFIETSEN




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



verkoop

onderhoud

Tweewielerwinkel
v.h. jaar 2017

...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

Gratis haal- en brengservice in Brandevoort

WWW.SCHEPERSPARKET.nl

Van ontwerp tot realisatie
VOOR AL UW HOUTEN VLOEREN

• advies en ontwerp
• aanleg en onderhoud
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
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• decoratie en renovatie
• tuincoaching

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



KoBra

Koor Brandevoort
Het Koor Brandevoort, beter bekend onder de naam KoBra, werd ruim tien jaar geleden opgericht. In
januari 2007 ontmoetten de leden elkaar voor het eerst in Wijkhuis ’t BrandPunt.
Elke donderdagavond repeteert KoBra onder de vakkundige en bezielende leiding van dirigent
Nancy Meijer. Bij optredens is Robert Spronk vaste begeleider op de piano.

Gemengd koor
KoBra is een gemengd koor met
17 leden. Bassen, tenoren, alten,
mezzo’s en sopranen laten hun
stem horen binnen een gevarieerd
repertoire van klassieke en moderne popnummers en ballads.

Optredens
Elk jaar treedt KoBra een aantal
keren op, zowel binnen als buiten:

op het ‘eigen’ podium van ’t BrandPunt, het jaarlijkse Klapstoelconcert
in Brandevoort, maar ook bezoeken wij een paar keer per jaar een
bejaardentehuis in de omgeving. In
november 2016 was KoBra een van
de muzikale gasten in ’t Speelhuis
bij het jubileum van Accordeana.
Heel recentelijk hebben we mogen
optreden bij ZEV interactief in Vierlingsbeek.

Omdat ons koor nog altijd versterking kan gebruiken, houden we op
25 januari 2018 een open repetitie.
Deze is van 20.00u-21.30u. Dus
heb je interesse, ben je benieuwd of
zingen iets voor jou is?
Kijk eens op onze site of onze
Facebookpagina.
www.koorbrandevoort.nl
www.facebook.com/koorbrandevoort n

Vluchtelingenopvang in
Brandevoort
Begin september heeft de gemeente de bewoners via raadsinformatiebrief 64 geïnformeerd over de
huisvesting van Stichting Vluchteling als Naaste (VaN) en de financiering. Daarbij hebben zij toegezegd om ons te informeren wanneer er nieuwe informatie beschikbaar zou komen.
Stichting Vluchteling als
Naaste
Met de stichting zijn afspraken gemaakt over het beëindigen van het
gebruik van het huidige pand aan
de Kanaaldijk West 43. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte
III is het volgende over de bed, bad
en brood problematiek opgenomen:
“Uitgeprocedeerde asielzoekers
moeten Nederland zelfstandig
en zo snel mogelijk verlaten.
Wie dat niet direct doet kan een
beperkte periode worden opgevangen in een van de acht
op te richten LVV (Landelijke
vreemdelingenvoorziening)-locaties
onder toezicht van DT&V en in
samenwerking met gemeenten.
De eerste twee weken geldt geen
voorwaarde tot meewerken aan
terugkeer naar land van herkomst,
daarna moeten zij meewerken aan
terugkeer, tenzij blijkt dat zij toch
in aanmerking komen voor een
verblijfsvergunning. Wanneer zij
niet serieus werken aan terugkeer

naar land van herkomst wordt hen
opvang en ondersteuning ontzegd.
Hiertoe wordt een akkoord gesloten
met de VNG. Gemeenten kunnen
vertrekplichtigen vervolgens naar de
LVV locaties verwijzen. Daarbij blijft
individuele noodopvang voor enkele dagen op basis van de openbare orde mogelijk, maar niet eigen
bed-bad-brood voorzieningen.”
Hieruit kan worden afgeleid dat het
eerdere idee 8 regionale opvangcentra op te richten weer wordt opgepakt, terwijl beperkte ruimte voor
gemeenten rest voor eigen opvang.
Op dit moment wacht de gemeente
Helmond verdere uitwerking vanuit
het Rijk af.

Nieuwe locatie
Begin september 2017 is aangegeven dat er, samen met de Stichting
Vluchteling als Naaste op zoek is
gegaan naar een nieuwe locatie,
welke kleinschalig van opzet is,
gericht op de meest urgente lokale
behoefte. Er is besloten de woning

Brandevoort 4 voor een periode
van 3 jaar beschikbaar te stellen.
Het pand biedt de mogelijkheid aan
tijdelijke opvang van maximaal 8
volwassen personen.

Procedure
Het pand komt medio januari 2018
beschikbaar. Om het geschikt te
maken voor bewoning door de
doelgroep zijn beperkte bouwkundige ingrepen nodig. Omdat sprake
is van kamergewijze verhuur/bewoning is een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nodig. Deze procedure wordt de komende maanden
gevolgd. Belanghebbenden kunnen
tegen deze vergunning hun zienswijze indienen.
Inmiddels zijn de direct omwonenden, alsmede toekomstige bewoners, per brief geïnformeerd over
ons voornemen. Op 13 december
2017 vond een inloopbijeenkomst
plaats voor belangstellenden uit de
directe omgeving. n
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Je rijbewijs halen?

Geniet van
heerlijke gerechten bij Pezzaz!

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

3 of 4 gangen keuze Pezzaz menu
***
Seizoenenmenu

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

***
Verrassingsmenu

Puur en eerlijk eten
in een sfeervolle ambiance!

GRATIS complete online theorieopleiding mét slaaggarantie!

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

Lauwerstraat 22 | 5708 XG Helmond | Tel.: 06 - 25 00 65 51
E-mail: info@lesdirect.nl | www.lesdirect.nl
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Madelon Janssen | Tea Bijlsma
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Vervang je oude cv-ketel voordat je in de kou zit
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Huh? Korting tot wel € 300,-?! Jazeker! Van 1 oktober 2015 tot en met 29 februari 2016
krijg je bij aanschaf en installatie van één van de Remeha actieproducten een fikse

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

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

Tzerra Plus CW5

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

Nu tot € 300,- voordeel
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korting. Oplopend tot wel € 300,-. Kijk snel op remeha.nl/actie voor de actieproducten
Tzerra Plus CW5
en voorwaarden of vraag ernaar bij jouw installateur. Remeha staat garant voor warmte.

Neﬁt. Zo easy kan het zijn.

remeha.nl/actie

Met de nieuwe generatie energiebesparende HR-ketels en duurzame

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

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

● Flexibele (echo)spreekuren
Met de nieuwe generatie energiebesparende HR-ketels en duurzame
Neﬁ
t. Zo easy
zijn.
oplossingen
vankan
Neﬁthet
bent
u klaar voor de toekomst. Nu tot € 350,- retour!
Neﬁt. Zo easy kan het zijn.
● Kleinschalige praktijk met 2 ervaren verloskundigen/echoscopisten
Neﬁt. Zo easy kan het zijn.
● Kinderwensspreekuur
Heesmans Installatie Techniek BV & Heesmans Dakwerken BV
● Begeleiding van thuis- en poliklinische bevallingen
Tzerra Plus CW5

*

*
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*
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* Actie geldt van 11 september t/m 31 december 2015.
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Bezoekadres
Postadres
Heesmans Installatie
Techniek BV
& Heesmans Dakwerken BV
Brandevoortse Dreef 101
Postbus 2119

Heesmans Installatie Techniek BV & Heesmans Dakwerken BV

LOCATIE MIERLO
Burgemeester Termeerstraat 29A Mierlo
Heesmans Installatie Techniek &T Dakwerken
06-51249350
HeesmansTechniek
Installatie
& Dakwerken
Brandevoortse
Dreef 101
LOCATIE
GELDROPt
Installatie
&Techniek
Dakwerken
der
Vier101
Heemskinderen 7 Geldrop
Brandevoortse
Dreef
5706
SL Laan
Helmond

Heesmans
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond
5706 SL Helmond

Heesmans Installatie Techniek & Dakwerken
Brandevoortse Dreef 101
5706
SL 66
Helmond
t (0492)
13 52
13 45
52
(0492)
66 42
(0492)ft 66
13 52
f
(0492)
66
42
45
e
info@heesmans.nl
(0492) 66 42 45
e info@heesmans.nl
5706 SL Helmond
5700 DA Helmond
Bezoekadres
Postadres
Bezoekadres
Postadres
info@heesmans.nl
Brandevoortse Dreef
101
Postbus 2119
Brandevoortse Dreef 101
Postbus 2119
5706 SL Helmond 5706 SL Helmond
5700 DA Helmond
5700 DA Helmond
info@heesmans.nl info@heesmans.nl

neﬁt.nl/slimmecombinaties

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

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

neﬁt.nl/slimmecombinaties

neﬁt.nl/slimmecombinaties

f
e info@heesmans.nl

62
0095799 1

Postadres
Postbus 211
5700 DA Hel
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Winterse sferen in de tuin
In de winter niets te beleven
in de tuin!?....
Niets is minder waar! Op dit moment zijn de planten en bomen in
rust. Gras groeit niet meer. Maar als
je goed kijkt zie je dat alle heesters
en bomen wel hun prachtige knoppen hebben gevormd. Ga er eens
dicht opstaan en bekijk de verschillen eens in de knop. Elke struik of
boom heeft een eigen karakteristieke kenmerk in zijn knop. Zoek maar
eens een blad -en bomen determinatiesite op internet. Leuk om
zonder blad iets te leren herkennen.
Ondanks dat het gras niet groeit,
gaat de wortelontwikkeling wel
door. U hebt het gras inmiddels
met patentkali gestrooid voor de
winter toch?.. Dit zorgt voor een
goede wortelontwikkeling en tevens
voor minder schimmels in het
gazon. Zorg dat u het blad laat liggen voor het vroege voorjaar. Hier
kunnen kleine diertjes zoals egels,
muizen en andere diertjes hun
beschutting vinden. Ook geeft het
de toplaag van de bodem bescherming tegen vorst. Hierdoor worden
zaden en bollen en lage beplanting
beter beschermd.
Deze zullen dan het voorjaar eerder
uitschieten.

Iets extra’s voor in de winter
Vogels, eekhoorntjes, muizen
lusten wel iets extra’s in de winter.
Vetzaadballen in bomen hangen ,
zaadjes in een vogelstandaard en
een eekhoornvoerhuisje. Ga er nu
eens goed voor zitten en kijk eens
hoe dankbaar deze beestjes elke
dag weer terugkomen om het een
en ander op te peuzelen.
Je staat versteld welke soorten
daar op af komen. De pimpelmees,
roodborstjes, koolmeesjes, mussen,
eksters, Vlaamse gaaien en verschillende soorten spechten. Een
mooi schouwspel. En dan denken
dat er niets te beleven is in de tuin!

De kerstboom
Tja, en dan niet te vergeten deze
maand december het zetten van de
kerstboom.
En dan krijgen we het… een echte
of een kunstboom. Er gaat natuurlijk niets boven een echte
kerstboom. Welke soort, de geur,
de kleur, de grootte of breedte, er
wordt tijdens het uitzoeken op alles
gelet. En dan: welke wordt het? Een
Freseri, een Nordman spar, een
Servische blauwspar of een Abies
spar. Tja, daar moet je verstand van
hebben. Nee hoor, je wordt prima

geadviseerd bij deze aankoop.
De Nordman spar is wel een veel
verkochte soort. Deze verliest bijna
geen naalden maar heeft wel een
prijskaartje. De Abies is een stuk
goedkoper. Deze zou ik met kluit
kopen en dan meer water geven.
Met een beetje verzorging gaat
deze prima de tijd tot na de kerst
mee. En!... Je kunt hem dan nog
planten met kluit in je tuin. Heb je
volgend seizoen een iets grotere, en
gratis!
Belangrijk dat als de boom staat,
dat deze gemakkelijk water te geven
is en zorg voor een beetje daglicht.
Ik moet eerlijk zeggen dat er tegenwoordig ook prachtige kunstbomen
zijn, niet van de echte te onderscheiden. Het voordeel is dat je
hem opbergt en het jaar erop weer
kunt gebruiken.
Een goeie mooie echte kerstboom
is best prijzig vandaag de dag, dus
na een paar seizoenen met een
kunstboom bespaar je weer wat.
Prettige feestdagen en een mooie
jaarwisseling, veel tuinplezier. n

tekst: Nieck Pagonidis
foto: Vincent Knoops
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Heel Brandevoort
aan de KOOK!
Op zaterdagavond 24 februari organiseren wij voor het eerst
‘BRANDEVOORT aan de KOOK’.
Het fenomeen SAMEN aan de KOOK is al in diverse andere
dorpen en wijken een groot succes. Bijvoorbeeld ook in Waalre
waar een collega van mij aan meedeed. Ik hou zelf van koken en
gezelligheid en werd enthousiast. Ik heb twee andere buurtgenoten
ook zo enthousiast gekregen en samen introduceren we dan ook
met veel plezier dit nieuwe evenement.

Wat is de bedoeling?
Bij Brandevoort aan de KOOK serveer je een drie gangen menu. Samen met je
partner eet je op drie verschillende adressen een gerecht. Voor 1 gerecht ben je zelf
verantwoordelijk en 2 andere koppels komen dit bij je thuis nuttigen. Het eten kan van
alles zijn; van uiensoep tot vla-flip en van ossenhaas tot tiramisu. Het gaat niet om
het mooiste gerecht maar het doel is vooral om een gezellige avond te hebben met
elkaar. Na het voorgerecht krijg je een envelop met het adres voor het hoofdgerecht.
En na het hoofdgerecht het adres voor het dessert. Na het dessert gaan we met zijn
allen voor een borrel naar een horecagelegenheid.

Inschrijving!
We willen graag voor eind januari weten of je mee doet. Stuur ons een email met
jullie naam en adres. Wij vragen aan ieder koppel een bedrag €30,- voor de gezamenlijke inkoop van de drank en de eerste consumpties voor de borrel.
Voor de inschrijving en eventuele vragen mail ons op Brandevoortaandekook@gmail.
com en volg ons op facebook!
Wij zijn er van overtuigd dat dit een waanzinnige leuke avond gaat worden!
Culinaire en gezellige groetjes,
Kevin Janssen, Bram van Hoof en Mathijs Frencken n
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10 JAAR VAST V.A.

1.58%

20 JAAR VAST V.A.

2.19%
Jürgen de Jong

5 JAAR VAST V.A.

1.15%

Uw Brandevoortse
adviseur!

1 JAAR VAST V.A.
30 JAAR VAST V.A.

2.50%

Weet
dat...?

1,1%

...u in aanmerking komt voor
hypotheekrentekorting van 0,2% tot 0,5%
Wat u misschien niet wist (of niet zeker) is dat u recht heeft op hypotheekrentekorting
voor nieuwbouwplannen in Brandevoort “Stepekolk-Noord”, “Varia Veste”,
“Mooi Liverdonk”, “Buitenhoeve” en “Het Ware Wonen”. En dat voordeel kan aardig oplopen.
Zeker weten wat uw voordeel is? Voor een vrijblijvend gesprek neemt u contact op
met één van onze adviseurs via: 0492 55 57 41 of kijk op www.uzeker.nl

hypotheken@uzeker.nl

Schootense Dreef 20

UZE17014-01 Advertentie A4 brandevoort adv.indd 1
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Brandoween was weer geweldig!
Na een ochtend en middag van
heel hard werken aan alle versieringen gingen om 15.30 uur de
workshops bij het Sportpark van
start. De tovenaars, heksen, vampiers, mummies en spokenjagers
kwamen in grote getalen aanzetten.
Er waren ook nog voetbalwedstrijden, dus het was gezellig druk in
het Sportpark, maar iedereen vond
wel een plaatsje. Helaas viel het
weer wat tegen met heel veel wind
en een motregen (die er volgens
Buienradar niet was, misschien was
het spookregen?).

Lekker druk en hard aan het
werk
Het was daarom iets rustiger bij het
pompoenensnijden, maar daardoor
was het lekker druk bij het lampion
maken en in de heksenkeuken,
waar cupcakes gemaakt werden,
die onder begeleiding van de
cupcake-heks een spook-formatie
kregen. Voor iedereen die nog
niet geschminkt was waren er 4
schminkers aanwezig die iedereen
uit lieten zien als een echte Brandoweener.
Tussendoor liep de Baron van
Brandevoort rond. Een wat akelig type om te zien, maar hij was
toch wel aardig en je kon met hem
lachen, ook al hadden wij toch het
idee dat hij wat op zijn kerfstok had.
Terwijl iedereen op het Sportpark
druk aan het knutselen was, werd
er in Brandevoort hard gewerkt aan
het ombouwen van de straten en

pleinen. Zo werd de Iekendonksevoort de IIIIIEEEEEKendonksevoort
en waren de Ghostbusters aanwezig om de eventuele monsters te
vangen. Het Antoniusbosje werd
het Spookbosje, met een pad voor
kinderen en een pad voor heel
stoere mensen.

Monsters van de Baron verjagen
Als het langzaam wat donkerder
wordt, is ook de tijd voor het Griezelhour aangebroken. Een heuse
vuurspuwer liet vuur door de lucht
dansen, waar wij met open mond
naar hebben staan kijken. De praatjesheks en de vraagjesheks gingen
op zoek naar de mooiste pompoenen. Er waren 2 prijzen te vergeven,
dus dat was heel goed zoeken.
Maar hier zijn uiteindelijk ook 2
winnaressen gekozen. Waarvan er
1 naar Monkey Town mag met een
vriendje, en 1 naar de Pathé-Bioscoop. Daarna werd duidelijk wat
de Baron van plan was. Samen met
zijn hulpje Jaimey bracht hij een
heel grote kist naar binnen, waaruit
hij monsters in Brandevoort losliet.
Maar wij hadden wel een antwoord
op deze Baron. Het Sportpark
stond vol met monsterjagers die
Brandevoort in zijn gegaan om de
monsters te vangen. En een van
deze stoere monsterjagers heeft
zelfs kaartjes voor Monkey Town
gewonnen als beloning voor het
vangen van de monsters.
Het regende helaas wel tijdens de

Spooktocht, maar dat mocht de
pret niet drukken, alle straten en
pleinen zagen er griezelig uit, met
monsters, spoken, donkere gangen en heel enge bosjes. Gelukkig
zijn de deelnemers aan Brandoween echt heel dapper, bijna
iedereen ging over het enge pad in
het Spookbosje. De prijs voor het
mooiste plein is gegaan naar het
KarthuizerErf. En het mooiste huis
was Moerdonksvoort 4, waar de
Ghostbusters aanwezig waren om
te helpen met het verjagen van de
monsters.

Rustpunt geslaagd
Nieuw dit jaar was het rustpunt.
Een plek om even uit te rusten en
op te warmen. Met lekker warme
chocolade melk en een warme pizzapunt. Voor iedereen even uitproberen, maar ook dit liep helemaal
goed en daarom volgend jaar weer
een rustpunt. Het was echt een
geweldige dag, waar wij als organisatie enorm van hebben genoten.
En daarom kunnen we nu alvast
zeggen, zaterdag 27 oktober 2018 is
het weer Brandoween! Tot griezels!
Mocht je zelf mee willen helpen,
dan zijn wij altijd op zoek naar
vrijwilligers. Zowel in het bestuur als
tijdens de dag. Dus heb je interesse, mail dan naar
info@brandoween.nl n
tekst: Annemarie Diepenbroek
foto: Omroep Brabant
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Een ‘inpandig’
winterlandschap
in Brandevoort
Eind november ging ik op bezoek bij Anita Sanders om het
’winterdorp’ te gaan bewonderen dat zij ieder jaar, in deze periode,
samen met haar man Tiny installeert in een deel van hun woonkamer.

Ieder jaar groter
Het begon allemaal in het jaar 2000 toen zij en haar man bij een tuincentrum een
verlicht huisje en kerkje kochten en daarbij ook wat poppetjes en boompjes. Gewoon omdat ze dit heel leuk en sfeervol vonden voor de feestdagen. Deze attributen
werden vervolgens geïnstalleerd op de televisiekast.
Het jaar daarop kwamen er weer enige ‘bouwwerkjes’ en poppetjes bij en deze werden opnieuw in een hoekje van de kamer neergezet. Ieder jaar werd het dorp groter
en groter met de benodigde (led)lampjes, sneeuw, huisjes en op dit moment zelfs
ook een werkend treintje.

Van hobby tot passie
Aanvankelijk begonnen als hobby maar in de loop van de jaren uitgegroeid tot dat
wat wel een passie genoemd mag worden. Naarmate de ‘bebouwing’ groter werd,
werden er zelfs enige tafels bijgekocht om alles mooi te kunnen plaatsen en wel
zodanig dat we inmiddels niet meer van een winterdorp maar zelfs van een winterstadje kunnen spreken. Want werkelijk, alles wat je in een echte stad in een berglandschap zou kunnen tegenkomen, is ook hier in miniformaat terug te vinden. Om
maar enige zaken te noemen: een echt werkende waterval, luchtballonnen, arrenslee, zeppelin, ijsbaan en draaiende molen. Uiteraard proberen ze elk jaar een geheel
ander landschap te creëren.

Heel wat voorbereiding
Door de aan de uitbreiding aangepaste ledverlichting valt de stroomrekening gelukkig mee. Anita bouwt haar winterstad met assistentie van haar man Tiny en ze doen
er ongeveer twee weken over om alles zodanig te installeren dat alles werkt zoals
het werken moet. Alle sneeuw bestaat uit zigzagwatten. Dit jaar heeft Anita hiervoor
vier grote zakken watten gebruikt en deze witte wereld wordt vervolmaakt door het
gebruik van sneeuwspray en (kunst) sneeuwpoeder. Verder worden de bergen van
het winterlandschap opgebouwd door de dozen waarin de spulletjes ook ieder jaar
weer worden opgeborgen. Deze worden dan ‘bekleed’ met wel vijftien rollen rotspapier. Omroep Brabant wijdde, inmiddels al weer drie jaren geleden, nog een TV en
radio-interview aan deze bijzondere bezienswaardigheid.
Het ligt in de verwachting dat de winterstad de komende jaren nog verder uit zal
groeien. Je zou bijna gaan denken dat ze zelf op een gegeven moment de feestdagen elders zullen moeten gaan doorbrengen omdat hun winterlandschap dan
inmiddels hun hele woonkamer in beslag neemt. n

tekst: Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop
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Heesmans groeit mee
met de vraag naar
duurzaamheid
Aan de rand van Brandevoort ligt Heesmans Installatie Techniek, het bedrijf van Ad van Melis. Hij
nam het bedrijf in 2003 over van Jan Heesmans, die nog geregeld langskomt om te kijken hoe het
gaat. Heesmans is gespecialiseerd in diverse soorten installaties. “Onze werkzaamheden variëren
van een badkamerrenovatie, het plaatsen van een cv-ketel tot complete gebouwbeheersingssystemen. We zijn betrokken bij nieuwbouw, verbouwingen, renovatie, reparatie en onderhoudswerkzaamheden. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij ons terecht. Ook in Brandevoort zijn we bij diverse
(ver)bouwprojecten betrokken (geweest),” begint Van Melis dit interview.

“Veel bewoners uit Brandevoort
weten ons te vinden. Onze klanten
vinden we niet alleen in Helmond,
maar ook zo’n 20 kilometer rondom
Helmond. Nu de bouw weer aantrekt, zien we weer een toename
in vraag. Wij werken aan zowel
grote als aan kleine bouwprojecten,
waarbij wij in elke bouwfase mee
kunnen denken met onze kennis
en creativiteit. Ook gaan we als
bedrijf mee in het gedachtengoed
van duurzaamheid,” gaat Van Melis
verder.

Vraag naar warmtepompen
zal toenemen
“Wij zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in warmtepompen. Dat we de
kwaliteit kunnen leveren bewijzen
ons keurmerk en kwaliteitscertificaten. Ik geloof echt in deze vorm van
warmtewinning. Ons kantoor, dat
in 2007 is gebouwd, heeft ook een
warmtepomp.”
Ik heb me nooit verdiept in deze
materie, vandaar mijn vraag: ‘Wat is
en hoe werkt een waterpomp?’ Van
Melis: “Met een warmtepomp kan
je je huis of kantoorgebouw verwarmen door warmte te halen uit
de buitenlucht. Een warmtepomp
werkt het beste samen met vloerverwarming of luchtverwarming.
Het is een duurzame oplossing,
gebruikt geen gas en kan vaak ook
gebruikt worden als koeling. Voor
elke situatie, mits alles goed op
elkaar is afgesteld, is dit een ideale
verwarmingsbron.
Deze duurzame vorm past ook
binnen het beleid van de gemeente
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Helmond die af wil van gasleidingen. Alle nieuwbouwhuizen in Helmond dienen vanaf 2018 worden
ontworpen met een andere vorm
van verwarming dan aardgas. Vanaf
2050 moeten alle huizen aardgasvrij zijn.
Wij zijn bij verschillende bouwprojecten al vanaf de tekentafel
betrokken, omdat deze vorm van
verwarming andere eisen stelt dan
bij een cv-ketel. Op deze wijze krijg
je het beste resultaat.”

Veel verschillende kwaliteiten
aanwezig
Heesmans bestaat al meer dan 50
jaar. Nu zijn er zo’n 70 mensen in
loondienst. Om de pieken op te
vangen werkt Van Melis ook met
een flexibele schil. “We hebben veel
expertise in huis op tal van terreinen. Daarnaast organiseren we
intern ook scholingen, zodat we van
elkaar kunnen leren en de mogelijkheid hebt om jezelf te specialiseren. Zo krijg je echte vakmensen
in huis. Een van de medewerkers
is bijvoorbeeld zinkspecialist en
heeft met deze expertise zelfs de ir.
Noordhofprijs gewonnen. Een prijs
die wordt uitgereikt aan de beste
vakman in het technisch domein.

Mensen helpen geeft een
goed gevoel
Van Melis werkt al jaren bij Heesmans. Tijdens zijn mts-opleiding
Werktuigbouwkunde solliciteerde
hij samen met twee andere studenten. Hij kreeg de baan en heeft
in de afgelopen jaren verschillende

functies vervuld. Naast zijn werk
bij Heesmans was er ook tijd voor
zijn gezin en een actief sociaal
leven. Eerst in Gemert, vervolgens
in Mierlo waar hij nu al weer vele
jaren met plezier woont. Zijn passie
is muziek maken, waardoor hij jaren
lid was van de harmonie in Gemert
en hij heeft jaren als vrijwilliger bij
de Brandweer gezeten. Met het
aanvaarden van zijn directeursfunctie heeft hij deze activiteiten
op een lager pitje gezet. “Vrijwilligerswerk geeft mij een goed gevoel,
omdat je echt iets kunt betekenen
voor mensen. Het mooie vind ik
ook dat je veel mensen met allerlei functies en met verschillende
achtergronden leert kennen. Vanuit
Heesmans draag ik nog bij aan het
verenigingsleven door verschillende
activiteiten te sponsoren.”
www.heesmans.nl n

Ook interesse in een ondernemersverhaal?
Neem contact op met
advertenties@brandevoortercourant.nl.

tekst: Patricia Teuns
foto: Vincent Knoops
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Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer
Koeriersdiensten
Chauﬀeursdiensten
Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer

78.11.22
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

www.taxicentralebrandevoort.nl
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BLIZZARD CX1 ECOLINE
RED MANGO

A

ENERGIE
KLASSE

Miele stofzuiger zonder zak. Zeer krachtig
tegen stof door Vortex technologie, deze
wekt een luchtstroom van meer dan
100km per uur op. Dit garandeert de separate opvang van grove stofdeeltjes en
fijnstof, en een zeer goede zuigkracht.

nu

299,-

HEOS

SOUNDBAR
TYPE BAR

Slecht geluid op je TV? De HEOS Bar levert
exceptionele prestaties en verbetert drastisch
het geluid van je TV. Ook kun je hier heel gemakkelijk audio mee streamen vanaf internet.
Alles is ook nog eens zeer gemakkelijk te bedienen met de gratis HEOS app. Uit te breiden
naar volledige 5.1 thuisbios

799,-

van 999,-

voor

Nieuw: Kanaalstraat 4B 5711 EH SOMEREN Tel 0493-539405
Hoofdstraat 105 5706 AK HELMOND Tel 0492-539405
KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT OP WWW.WOUTVANVLERKEN.NL
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Brandevoorterdag
2018
De Brandevoorterdag 2018
komt er weer aan!
Dit jaar op zondag 16 september
van 11:00 tot 17:30 uur! De Brandevoorterdag is een 2 jaarlijks evenement in De Veste, het centrum van
onze wijk. Naast een braderie met
veel leuke marktkramen is de Veste
ook gevuld met demonstraties
onder de markthal, verschillende
uitdagende activiteiten voor de

jeugd, presentaties van verenigingen, heerlijke hapjes en drankjes en
natuurlijk veel gezelligheid!! Lijkt het
je leuk om hier ook aan deel te

nemen? We zien je aanmelding
graag tegemoet! Voor vragen of
aanmelding mail ons dan:
pr@brandevoorterdag.nl
Telefoon Manon 06-48771967 of
Inge 06-12735614
Namens organisatie Brandevoorter
Dag 2018, Manon van de Kerkhof
en Inge Lewandowski n

Cliëntenraad
Gezondheidscentrum
zoekt nieuwe leden
Hoe belangrijk is het Gezondheidscentrum Brandevoort voor u?
De Stichting Gezondheidscentrum
Brandevoort (SGCB) verkeert in
de unieke situatie in Helmond, dat
er volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
(WMCZ) een cliëntenraad actief is.
Het Brandevoortse Gezondheidscentrum levert niet alleen zorg aan
al haar cliënten, maar er is ook een
uitstekende samenwerking tussen
alle soorten zorgverleners. Dit uit
zich in samenwerkingsprojecten,
waarvoor door de zorgverzekeringen
extra gelden beschikbaar worden
gesteld.
De cliëntenraad heeft actief over-

leg met het management, bestuur
en zorgverleners om de wensen
en belangen van onze cliënten te
behartigen en kenbaar te maken.
Daarnaast probeert de cliëntenraad
actief de verschillende zorgverleners te ondersteunen, waar dit
mogelijk is.
Als cliëntenraad willen wij daarom
graag een aantal nieuwe leden.
Momenteel zijn er 4 leden en willen
wij graag groeien naar 7 leden.
Wij zoeken mensen, die affiniteit
hebben met uw en andermans
gezondheid. Medische kennis is
geen noodzaak. De tijdsbesteding
zal naar verwachting tussen de 4
en 6 uur per maand liggen. Na een

inwerkperiode is doorgroei mogelijk
in de rol van bijvoorbeeld voorzitter,
een eigen specialisme of verslaglegging.
Wij hopen op een paar enthousiaste personen uit Brandevoort, die
onze cliëntenraad willen komen
versterken. Bent u de persoon die
wij zoeken, twijfel niet, kom op voor
uw en ieders gezondheid.
Kijk voor meer informatie op
www.sgcb.nl onder het kopje
‘Uw belangen’. n

tekst: Cliëntenraad
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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

Atletiek Helmond
www.atletiekhelmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------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
www.brandevoortfit.nl
---------------------------------------------------------------------------------Bridgeclub ‘t Brandpunt
---------------------------------------------------------------------------------Budo 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
www.vitaliteitslab.eu
---------------------------------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------------Brandoween
E: info@brandoween.nl
W: www.brandoween.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
---------------------------------------------------------------------------------74

ikenjijenwij ouder en kindgym
E: info@ikenjijenwij.nl
W: www.ikenjijenwij.nl
---------------------------------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------------Naaiclub Brandevoort
E: naar.emmy.toe@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------Popkoor KoBra
E: info@koorbrandevoort.nl
W: www.koorbrandevoort.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, de gelegenheid moet krijgen om te adverteren in de BC hebben we voor de kleinere ondernemer een speciale bedrijvenindex
waarin je voor maar € 10,00 per editie een naamsvermelding krijgt. De bedrijvenindex zal per editie groeien, zodat Brandevoorters in één oogopslag het
juiste bedrijf vinden. Interesse, laat het ons 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blokkie om honden uitlaatservice
Honden uitlaatservice
Geldropse Ventweg 10 - 5706 LC - Helmond
T: 06 16 68 63 72
E: info@blokkieom.nl
W: www.blokkieom.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Verbeterpraktijk
Coaching & training procesverbetering
Smeedsbeemden 10 - 5706 NS - Helmond
T: 06 83 33 56 92
E: arnout@deverbeterpraktijk.nl
W: www.deverbeterpraktijk.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Drukkerij Kantoorvakhandel Zeeuwen Drukkerij en kantoorvakhandel
Lindt 5 - 5709 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fabrique Lexique
Tekstbureau
Broederwal 73 - 5708 ZT - Helmond
T: 06 11 47 85 26
E: info@fabriquelexique.nl
W: www.fabriquelexique.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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muurschilderingen It’s Easy Art
Muurschilderingen Baby & kinderkamers
Den Ossekamp 9 - 5706 SE - Helmond
T: 06 18 77 68 81
E: info@itseasyart.nl
W: www.itseasyart.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedicure Jolanda
Pedicure
Schutsboom 33 - 5706 KH - Helmond
T: 0492 31 99 61
E: info@pedicurejolanda.com
W: www.pedicurejolanda.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SiteTurn webdesign & onderhoud
Webdesign
Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond
T: 0492 84 68 21
E: info@siteturn.nl
W: www.siteturn.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Taxicentrale Brandevoort
Taxidiensten
Mierloseweg 260 - 5707 AV - Helmond
T: 0492 78 11 22
E: info@taxicentralebrandevoort.nl
W: www.taxicentralebrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuinontwerpburo Frank Stegers
Tuinontwerpen
Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond
T: 06 14 79 46 93
E: info@frankstegers.nl
W: www.frankstegers.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Villa Banouk
webshop lifestyle, speelgoed, cadeau art.
Pundershoeve 6 - 5708 VL - Helmond
T: 06 40 42 74 09
E: info@villabanouk.nl
W: www.villabanouk.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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zuster Kadago
Verzorging en verpleging
Moerdonksvoort 25 - 5706 HL - Helmond
T: 06 81 23 89 32
E: info@zusterkadogo.nl
W: www.zusterkadogo.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. Gremmen
50 47 06
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
Apotheek Brandevoort
37 00 47
0800 - 90 09
59 48 94
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