BRANDEVOORTER
CO U R ANT 2 0 1 8
het wijkblad voor en door Brandevoorters #4

> Dickens 2018
De Brandevoorter Courant wordt 4x per jaar gratis verspreid in de Helmondse wijk Brandevoort in een oplage van 3.750 exemplaren

sfeervol het jaar uit

> Bijzondere bewoning: Blok 25
> Kunstgras velden

Wij wensen alle
inwoners van
Brandevoort een
fantastisch
2019 toe!

Inhoud

december 2018

8-9 Vluchtelingen
12-13 Dickens
15 Minibieb De Hoeves
19 Opening woonblok 21

23 Gele pijlen
26-27 Kraamzorg Homecare
29 Fitter worden / BMX kampioen
33 Buizentracé Helmond

40-41 Advertorial
45 Gezondheidscentrum

48-49 AED in Brandevoort

53 Passie voor kruiden
56-59 Blok 25
63 Intocht Sinterklaas
66 Rinus van Weert

69 Witte voetjes
73 Waterkristallen

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••• ••• • ••• • ••• • ••• • •• • •• • • •

5 Van de redactie

Nieuws van ‘t BrandPunt 7
Disco Glitter 11
Kunstgras en granulaat 16-17
Gezond eten 21
Muzikale ambachtsman 24-25

Gluren bij de Buren 27
Leesclub LiBra 30-31
Lilian Schoten 34-35

Uw recht halen 37
John Knoops 42-43
Hypotheek / Koningsdag 47
Brandoween 51
Nieuwjaars receptie 55
De Brandeliers 61
Woningmarkt Brandevoort 65

Brandevoort aan de kook 67
40 kavels Smart District 70-71
Informatie pagina’s 74-75

hoofdredactie redactie@brandevoortercourant.nl | redactie Giel Pollemans, Marc Dekkers, Marga Dobma, Danijela Tetaric Adamovic, Stefan Verhallen, Jody Hoekstra | distributie distributie@brandevoortercourant.nl, bij vragen of klachten over bezorging | advertenties werving - Stefan Verhallen en Paul Princen - advertenties@brandevoortercourant.nl | financiën Paul Princen | vormgeving & opmaak Johan Janssen,
Maarten van Schaik | druk Drukkerij Hendrix, oplage 3.750 exemplaren, omvang 4+72 pagina´s | foto voorpagina Rianne van Lierop | vaste fotografen Rianne van Lierop en Vincent Knoops | het wijkblad op internet
www.brandevoortercourant.nl | reacties info@brandevoortercourant.nl
De Brandevoorter Courant verschijnt vier keer per jaar. De redactie behoudt zich het recht voor de aangeboden kopij, indien nodig, te corrigeren en/of in te korten. De ingeleverde kopij verplicht de redactie niet tot plaatsing.
Opname van kopij betekent niet automatisch dat de redactie het met de strekking ervan eens is. Ook is het mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle aangeleverde kopij wordt geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk
voor teksten en zetfouten in advertenties.

Activiteitenkalender: u vindt deze terug op onze website www.brandevoortercourant.nl/wijkkalender.
Verschijning #1 2019 vanaf vrijdag 29 maart, copysluiting zondag 3 maart 2019
3

Laat je klus doen
an!
door de Hubo vakm

Dé totaaloplossing voor iedere klus

KASTEN OP MAAT

VLOEREN OP MAAT

BUITENZONWERING

BINNENZONWERING

Hubo Helmond

Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
Tel. 0492-532323
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Van de redactie
december 2018
Leven, zorgen, wonen, bouwen en
genieten zijn elementen die de wijk
blijven bezighouden in haar bijna
20 jarig bestaan.

Woonwijk met mijlpalen
Bewoners nemen deel aan evenementen en vieren hun mijlpalen
zoals Brandoween, Sinterklaas en
alweer carnaval, terwijl de kerst nog
moest komen. Maar dit is gewoon
voor Nederlanders en het lijkt wel
de moderne mens, die eerder de
commerciële wereld volgt dan voldoende tijd rustig stilstaat bij ieder
evenement dat zich voordoet in zijn
leven. En het lijkt er steeds meer
op dat Brandevoorters ook maar
gewone mensen
zijn en leven zoals
andere EU burgers. Daarom in
dit nummer aandacht voor al deze
onderdelen. Het is
weer een uitgave
van de courant
die alles wat er
leeft in Brandevoort de revue laat
passeren.

ters en bewoners van elders druk
bezig om hun woonvorm van de
toekomst vorm te geven. In een
drietal zittingen hebben meer dan
veertig huishoudens gewerkt aan
hun innovatieve en slimme huisvesting. Volgend jaar moet voor hen
de vuurproef zijn van hun visie op
de haalbaarheid van een toekomstige woning die misschien wel
belangstellenden van over de hele
wereld hier naar Brandevoort toe
zullen halen.

Gezondheid
En dan hebben we het nog niet
over de zorg en gezondheid in het
bijzonder gehad. Kraamzorg kan

Woonblok 25
Een uitgebreid
artikel over woonblok 25. Dit is een
woonvorm met
heel eigen kenmerken en één die
de diversiteit van wonen in onze
wijk de komende jaren zal accentueren: hier gaan de komende
maanden in totaal meer dan 100
mensen wonen met heel verschillende achtergronden: somatische
klachten, dementieverschijnselen,
een licht psychische beperking en
enkele bewoners die leven met
autisme in verschillende soorten.
Daarnaast leven er straks meer dan
50 bewoners zonder beperkingen
vlak naast deze mensen, die er allen een fijne woonplek van willen
maken. Dit zal ongetwijfeld leiden
tot goede gesprekken. De woonvorm zelf is al een blijk van bijzondere combinaties.
Ondertussen zijn veel Brandevoor-

vele malen beter als het integraal
gebeurt. Ons gezondheidscentrum
bestaat nu tien jaar en wil naar ons,
als klant, nóg beter gaan functioneren. Als we dit combineren met
de bijzondere woonvorm van Blok
25, dan zijn we in Brandevoort heel
uniek bezig met zorg en leven voor
de grijze en groene bevolkingsgroep
pur sang. Deze zorg hebben we
zeker nodig als we tegen de soms
erg vervelende negatieve dreigingen
voor de wijk moeten opboksen:
vrachtwagengranulaat op de sportvelden van de stichting Sport en
Bewegen, de nog niet opgeheven
afvoerbuizen voor hoog vervuild
chemisch afval uit Limburg langs
onze nieuwe en oude huizen en ten
slotte de hoogspanningsleidingen

die af en toe wel heel erg dicht bij
nieuw gebouwde huizen staan. Het
is de allerhoogste tijd om een deel
van deze 380 volt leidingen onder
de grond te leggen. Onze minister
van economie heeft in een rapport aangegeven dat de gemeente
hiertoe het voortouw mag nemen
en dat de provincie en het Rijk dan
zullen bijspringen. Enkele bewoners
in de wijk zouden opnieuw hiertoe
de handen ineen kunnen slaan.

Politiek in maart
Ook komen er weer enige bijzondere Brandevoorters op de voorgrond.
Mensen met een handicap die met
een groot doorzettingsvermogen
allerlei prestaties verrichten en iemand die zijn
schouders wil zetten om
in de provinciale politiek
zijn doelen te verwezenlijken. Het faillissement
van een aannemer van
de woningen in aanbouw van bijvoorbeeld
de Herenveste is dan
een tegenvaller, maar
dit moet te overleven
zijn. Het lijkt er op dat
de bewoners alweer met
een nieuwe doorstarter
toch op termijn hun
beoogde huizen kunnen
betrekken.

Traditie
Al met al een dynamische woonwijk die de komende jaren zich nog
meer gaat onderscheiden dan nu
al het geval was. Blijf hier wonen
en zet uw schouders er onder om
met z’n allen de gemeenschappelijke evenementen te dragen.
Zeker voor de jaarlijks terugkerende
Koningsdag-traditie en enkele
andere evenementen zouden meer
Brandevoorters zich kunnen inzetten. Dan houden we met elkaar
een bijzondere woongemeenschap
in leven. Alvast een heel gezond en
fijn nieuw jaar gewenst en graag tot
ziens op zondag 6 januari in
’t BrandPunt om dit nieuwe begin
gezamenlijk te vieren. n
tekst: de Redactie
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Bestemming
Brandevoort.
Brandevoort bestaat al bijna 20 jaar en is uitgegroeid tot
een heerlijke en complete wijk, die zich op de kaart heeft
gezet. Of je wilt wonen in een duurzame wijk die blijft
vernieuwen, of leven in een stadswijk met dorps karakter?
Brandevoort is jouw bestemming. Ook de komende jaren
blijft Brandevoort zich nog ontwikkelen en wordt er volop
gebouwd.

Na al die jaren waren het logo en de huisstijl toe

Restyle
van het
logo
Nieuwe
Promo
video
Nieuwe
website
online

aan vernieuwing. Een frisse wind. Geen enorme
veranderingen, het logo heeft immers al wat bekendheid
gegenereerd. Naast een vernieuwd logo, zijn ook de
vlaggen in de masten op De Plaetse vervangen, zijn er
nieuwe borden bij de ingang van de wijk geplaatst en
staat de nieuwe website online. Trouwens, heb je de
nieuwe promotievideo al gezien?

Bestemming Brandevoort. Een plek voor iedereen.

www.brandevoort.nl

Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt
Het is alweer bijna Kerstmis en
daarmee is het jaar 2018 zo goed
als geschiedenis. De afgelopen 12
maanden zijn voorbij gevlogen en
ook wijkhuis ’t BrandPunt kijkt terug op een jaar vol hoogtepunten.
Op het moment van schrijven zijn
er nog enkele evenementen om
naar uit te kijken (zoals Dickensnight en een speciaal kerstconcert
van BrandTastic) voordat we het
nieuwe jaar inluiden. Dit gebeurt
tijdens de nieuwjaarsreceptie, waar
ook
traditiegetrouw de Brandevoorter
van het Jaar verkozen zal worden.
Naast terugblikken kijken we ook al
met volle moed vooruit naar 2019,
want ook dit belooft vast en zeker
een mooi jaar te worden voor onze
wijk…!

Terugblik op het afgelopen
kwartaal
Het wijkhuis heeft er een paar
drukke maanden opzitten met veel
verschillende soorten activiteiten,
voor iedere wijkbewoner wat wils.
Van enkele zeer geslaagde edities
van de FAFF (Friday Afternoon
with Family and Friends) met
heerlijk eten in de thema’s Verre
Oosten en Oktoberfest, tot het dit
jaar iets kleinere maar zeker net zo
gezellige VesteFeste in september
en de zeer geslaagde Disco Glitter
Party in november. Vooral deze
laatste avond was een gezellig samenzijn onder het genot van een
cocktail en Disco, Soul en Funk
muziek, waar de volgende dag nog
veel over werd nagepraat. Sinterklaas hebben we verwelkomd in
Brandevoort en het nieuwe Carnavalsseizoen werd feestelijk geopend met de bekendmaking van
Prins Mark d’n Urste als de nieuwe
Prins Carnaval van de Brandeliers.

Verduurzaming & sluiting
voor de feestdagen
Vol verwachting klopt ons hart
nog steeds wat betreft de ver-

duurzaming van het wijkhuis. De
vervanging van de huidige verlichting door LED (met op bepaalde
plekken bewegingsmelders) zou in
de zomer plaatsvinden, maar staat
inmiddels op de planning voor
realisatie in januari. We hopen u
dan ook eindelijk met de nieuwe
verlichting te kunnen ontvangen in
2019. Daarnaast blijft het bestuur
in gesprek met de gemeente over
de temperatuur in het gebouw
(met name in de zomer) en de
mogelijkheden om hier op korte
termijn iets aan te veranderen.
Dit was bijvoorbeeld één van de
onderwerpen die zijn besproken
tijdens een gesprek met de nieuwe
wijkwethouder. Een erg belangrijke
discussie waarvoor helaas op dit
moment het einde nog niet in zicht
is…
Met de feestdagen voor de boeg
zal ook het wijkhuis voor een
beperkte periode gesloten zijn .
De laatste activiteit in 2018 is de
Kerstshow van BrandTastic op 22
december. Daarna sluit het wijkhuis tijdens de feestdagen, om op
woensdag 2 januari weer te openen.

Prijzen
Vanaf januari zal het lage Btwtarief stijgen naar 9%. Tegelijk
hebben diverse leveranciers aangegeven dat zij hun prijs verhogen
wegens gestegen grondstofprijzen.
Helaas ontkomen wij daarom ook
niet aan een aanpassing van de
prijzen. Vanaf de opening in januari moeten we de prijzen daarom
met gemiddeld ca € 0,10 verhogen.

Vooruitblik activiteiten
Via Facebook hebben we geïnventariseerd hoeveel belangstelling er
was voor een Oud & Nieuwfeest.
Diverse mensen gaven aan dit erg
leuk te vinden. Maar ook lieten
velen ons weten hierop geen prijs
te stellen. Daarom is besloten dit
jaar de Oud & Nieuw viering in

’t BrandPunt niet door te laten
gaan. Traditiegetrouw zal natuurlijk
wel 2019 feestelijk worden ingeluid
tijdens de nieuwjaarsreceptie op
de eerste zondag van januari (6
januari) vanaf 14.30 uur. Tijdens
deze bijeenkomst zal ook de Brandevoorter van het jaar worden bekend gemaakt, ditmaal alweer voor
de tiende keer. Uiteraard bent u
ook van harte welkom om samen
met de wijkraad en het bestuur
van het wijkhuis gezamenlijk te
toosten op het nieuwe jaar!
In januari en februari volgen er
meerdere activiteiten. Rondom het
thema carnaval hebben we op 9
februari de zwetsavond, gevolgd
door de zwetsmiddag op de 10de.
Op 1 maart starten de Brandeliers
het feestseizoen met een bezoek
aan alle Brandevoortse scholen,
gevolgd door de After Optocht Part
op 2 maart en de Kindermiddag op
4 maart. Daarnaast hebben we de
populaire wijkquiz Witte Wel Witte
Nie op 26 januari, gevolgd door
de feestavond op 2 februari in de
sportzaal. Bent u geïnteresseerd
in fotograferen dan is wellicht
de jaarlijkse tentoonstelling van
Fotoclub Brandevoort de moeite
waard; van 15 t/m 17 maart staan
de deuren van het wijkhuis open
voor iedereen die een kijkje wil
komen nemen.

Samen aan de slag in
‘t BrandPunt
In wijkhuis ’t BrandPunt kan
enorm veel. Wil jij een activiteit
organiseren of heb je leuke ideeën,
meld je dan bij onze beheerder Jan
Damen,
via beheerder@brandpunt.info /
0492-432013 / 06-28589947.
Houd alle activiteiten van wijkhuis
‘t BrandPunt bij op onze website
www.brandpunt.info. n

tekst: Jody Hoekstra
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Vluchteling
als naaste buur

Lara Tamarinof en Yvonne van de Heuvel hebben samen met een bewoner, Nino geheten, de daad
bij het woord gevoegd. Op zaterdag 29 september hebben zij hun naaste buren, van de boerderij
(aan de Brandevoort 4), uitgenodigd om kennis te komen maken met de bewoners.
En dat is een groot succes geworden. Alle naaste buren zijn op visite gekomen en weten
nu welke vluchtelingen er op die boerderij wonen.

Sinds juni 2018 hebben acht volwassenen en zeven kinderen hun
intrek genomen in deze boerderij,
die al door zoveel andere Brandevoorters bewoond is geweest.
Gelukkig staat de boerderij er nog
steeds en wat nog belangrijker
is, is dat de boerderij bijzonder
geschikt is om een tamelijk grote
groep mensen te herbergen.

15 mensen gezamenlijk in
een grote boerderij
Er wonen nu drie gezinnen en
twee alleenstaande jongvolwassenen. Het zijn mensen uit ver-
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schillende landen die allen in
Nederland terecht zijn gekomen.
Ze zijn onderweg en wachten op
een definitieve beslissing over hun
verblijfsstatus. Sommige proberen
al jarenlang toestemming te krijgen
van de Nederlandse overheid om
in Nederland te mogen blijven.
Anderen leven nog pas kort in onzekerheid of ze wel of niet mogen
blijven. Alle bewoners zijn echter
heel blij dat zij in dit woonhuis
voorlopig tot rust kunnen komen.
Het ligt mooi, is onderdeel van een
jonge wijk en ze ervaren ook nog
veel gastvrijheid. Een zoon van 13

jaar uit één van de gezinnen gaat
naar het Carolus, enkele andere
kinderen, die wat jonger zijn, zitten
op de OBS-basisschool.

Stichting ‘Vluchteling als
naaste’
De bewoners hebben, samen met
het team van de stichting, in juni
van dit jaar, zelf het hele terrein
rondom en binnenin het huis
grondig schoongemaakt en bijgewerkt.
De gemeente Helmond heeft een
aantal voorzieningen aangepast,
zoals wandjes en branddeuren

plaatsen. De Stichting ‘Vluchteling als naaste’ heeft er een ware
kookkeuken met uitgebreide
kasten en toebehoren en onder
andere een brandveilige installatie neergezet. En gelukkig heeft
onze gemeente ingezien dat het
goed is om hen een goede locatie
te bieden. De stichting werkt voor
vluchtelingen die in heel Helmond
een woonplek zoeken. Gelukkig
kunnen zij hier in Brandevoort
dicht bij enkele mensen zitten,
waarvoor zij een naaste willen zijn.

Gastvrij ontvangen

De stichting leeft van giften van
Nederlanders die vluchtelingen
een warm hart toedragen. Zij kunnen nog heel goed een financiële
bijdrage gebruiken voor hun werk.
Daarom nemen we hun gegevens
op aan het eind van dit artikel.
De gedreven medewerkers van de
stichting hebben ons met klem
verzekerd dat alle bewoners van
Brandevoort van harte welkom zijn
om nader met hen kennis te maken.Het zou ook bijzonder mooi
zijn als enkele Brandevoorters zich
als vrijwilliger voor hen zouden
willen inzetten.

en hun kinderen het goed maken!”,
vertellen zij ingetogen.

De medewerkers van de courant
zijn ontzettend hartelijk ontvangen
en vooral, de immer hongerige
heen en weer fietsende reporter
van deze courant kreeg zoveel hartige hapjes als hij wilde! Zelfs een
ouder echtpaar uit Hapert was op
deze vrolijke open burendag naar
Brandevoort getogen om enkele
bewoners te kunnen bezoeken. Zij
stelden het op prijs om vluchtelingen te bezoeken. “Het doet ons
erg goed om te zien dat de ouders

Beeldvorming over in behandeling zijnde vluchtelingen
Er bestaan vaak nog allerlei onterechte verhalen over vergoedingen
en huisvesting aan vluchtelingen.
De stichting vindt het belangrijk
dat helder is voor Nederlanders en
dus ook voor bewoners in Brandevoort wat de werkelijke vergoedingen zijn voor vluchtelingen die zij
ontvangen door onze overheid. Dit
artikel gaat daarom kort in op deze
situatie in de boerderij. Een voor-

beeld uit de boerderij kan immers
duidelijk maken dat de bewoners
met een minimum aan bestaansmiddelen rond moeten zien te
komen. Als voorbeeld, alle gezinnen in de boerderij wonen steeds
op één kamer waar ze met kinderen en ouders samen moeten
verblijven. Daarnaast ontvangen
zij de volgende vergoedingen: € 30
p.p. voor een volwassene en € 10
per kind per week. Dit betekent dat
een gezin met drie kinderen voor
€ 90 per week moet eten en drin-

ken. Voor vervoer aan instanties
en ziekenhuizen betaalt de stichting bij aan deze kosten.
En de gemeente Helmond ontvangt iedere maand van de stichting € 1500,- aan huur en energievergoeding om de vluchtelingen
onderdak te kunnen bieden.
Meer informatie over de Stichting
is te vinden op www.stvan.nl n

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

• Voorlichting geven

9 ,05
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PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN

ARDE

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

Disco glitter
midden in wijkhuis ‘t BrandPunt
Op zaterdag 10 november transformeerde wijkhuis ‘t BrandPunt in de Helmondse wijk Brandevoort
voor een avond in een kleurrijke discotheek waar honderden inwoners samen genoten hebben van
goede muziek, lekkere cocktails, en uitstekend gezelschap.

De Disco Glitterparty werd voor de
zomer al door de hele wijk Brandevoort aangekondigd en tijdens de
laatste paar weken waren er al geen
kaartjes meer verkrijgbaar voor deze
veelbelovende feestavond waar menig wijkbewoner naar uitkeek.
Op zaterdag 10 november was het
dan eindelijk zover: rond de 350
mensen kwamen samen in wijkhuis
’t BrandPunt om voor een avond
terug te gaan in de tijd en samen
een gezellig feestje te bouwen.

Vanaf 21:00 uur wisselden de Disco,
Soul en Funk hits uit de jaren ’70
en ’80 elkaar af, verzorgd door
Sound4All. Niet alleen de zaal was
versierd maar ook de gasten hadden
erg hun best gedaan met allerlei
soorten kleding en accessoires in
alle kleuren van de regenboog, van
grote pruiken tot glitters van top
tot teen. Als beloning werd aan
het einde van de avond een prijs
uitgereikt aan de best verklede gast.
Er was ook een cocktailbar waar alle

feestgangers een mojito of gin &
tonic konden krijgen, en bovendien
een fotograaf die het feestgedruis
heeft vastgelegd.
Een zeer geslaagd feestje in wijkhuis
’t BrandPunt en een evenement dat
de wijk graag nog een keertje overdoet in de toekomst! n

tekst: Jody Hoekstra
foto: Dion Huiberts
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Dickens

weer sterk in zijn traditie
Deze keer was het meer dan alleen maar een herkansing van vorig jaar. U weet waarschijnlijk
nog hoe koud en druilerig het weer toen was. Meerdere kraambeheerders zaten al in het
Noorden van het land vast op de met sneeuw bevroren wegen.
Dit jaar leek het weer in het begin
van de dag op dat van vorig jaar,
maar gelukkig ging het snel de
andere kant op. De verse sneeuw
verdween spoedig, echter niet door
een snel opkomende zon, maar
gewoon door een hogere temperatuur. Onder een winterse en af
en toe mistige bewolkte hemel
stroomde de straten in De Veste
al gauw flink vol en werd het even
druk als voorgaande Dickensnightfeesten. De organisatie denkt dat
ongeveer 20.000 bezoekers hun
ronde deden. Bij de nauwe doorgang van de kraampjes bij het
Gezondheidscentrum was het echt
langzaam schuifelen van de ene
naar de andere attractie.

In uniform geklede meisjes
en jongens - rondtrekkende
ganzen – met roofvogel op
de foto

Uitbundig feestende bevolking en wijk

Meer dan andere jaren zijn er nu
veel kraampjes waarin vakmensen
hun eigen producten laten zien.
Hierin straalt regelmatig een grote
ambachtelijkheid en betrokkenheid
uit. En de kraampjes deden goede
zaken. Bij veel kraamhouders en
“voedselverkopers” liep het storm.
Soms wel zo goed dat enkele of
alle producten voor het einde op
waren of men moest kunstgrepen
uithalen om toch nog meer te kunnen omzetten.

In het centrum van De Veste is
bij deze gelegenheid steeds één
grote groep feestvierders. De sfeer
uit vervlogen tijden wordt weer in
herinnering gebracht. De ambiance
van de nog immer indrukwekkende
architectuur van Brandevoort boeit
steeds weer opnieuw.
De nostalgische kermis was een
ware aanwinst. Dit keer groter dan
vorig jaar en een waar succes. Ook
deze uitbater moest alle zeilen
bijzetten om te blijven draaien. De
jonge Dickensianen hebben genoten van deze attractie. Het viel ook
op dat weer alle koren, typetjes en
acteurs heel enthousiast waren en
helemaal in hun rol zaten.

De in uniform geklede meisjes en
jongens opgesteld in een driedubbel dikke rij vallen op als zij dwars
door de wijk trekken. Ze zingen
prachtige liederen die nooit vervelen, niet uit het boekje, maar recht
uit het hart.
Een grote kindermagneet was de
ganzenhoedster samen met haar
schapen. Evenals de roofvogels
waar de kinderen met een vogel op
de foto konden, naast in oorspronkelijke kledij gehulde dame, heren
en paren.

Kraampjes doen het goed

Hamburgers met gebakken
uien en stroopwafels – Dickens en respect
In de markthal verspreiden sterk
ruikende hamburgers met de
daarbij bruin gebakken uien en

de stroopwafels een antieke en
gezellige sfeer waardoor de waterkoude niet zo ijzig aanvoelt. Mooi
om te zien dat Brandevoort er met
Dickensnight telkens weer in slaagt
om de gewoonten en gebruiken
van twee eeuwen geleden weer tot
leven te laten komen. En zij sluit
erg nauw aan op de hedendaagse
maatschappelijke verhoudingen.
Zeker als je ‘Dickens zelf’, mooi en
oorspronkelijk vertolkt door acteur
Ton van der Velden hoort vertellen aan jong en oud: “Luister meer
naar elkaar en ga niet meteen van
je eigen gelijk uit. Net zo min dat
geld gelukkig maakt, is het zo dat
zorg en respect voor elkaar meer
warmte geven!”

IJzersterke traditie met eeuwigheidswaarde
Wij hopen sterk dat de werkgroep,
bestaande uit vele vrijwilligers nog
decennia lang bestaat en deze
historische gebeurtenis in stand
houdt. Het Dickensbestuur, alle vrijwilligers en sponsoren hebben een
geweldige prestatie geleverd. Onze
wijk met zijn bouwstijl uit vervlogen
tijden past precies in deze traditie
en verdient deze grote belangstelling dubbel en dwars.
Gefeliciteerd met deze geslaagde
historische Brandevoortse wijkactiviteit. n

tekst: Giel Pollemans
foto: Rianne van Lierop
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Minibieb de Hoeves
Iedereen heeft dat wel eens! Dat
je plotseling vindt dat je veel te
veel spullen in je huis hebt staan
waar je niets meer mee doet.
Yvette Vreeker en Jaap Taal hadden dat ook; in hun geval kasten
vol boeken. En hoeveel boeken
lees je nou eigenlijk meer dan één
keer? Alle boeken die ‘weg mochten’ werden dus verdeeld in drie
stapels: oud papier; goed genoeg
voor het goede doel; en goed voor
verkoop op Marktplaats en Facebook.
Die verkoop werd dus niets. Niemand had interesse voor ook maar
één boek! Hierdoor kwamen Yvette
en Jaap echter wel op het idee
voor een minibieb:
Minibibliotheek - kleine, vaak op particulier initiatief ontstane bibliotheek
op een goed bereikbare plaats met
een klein aantal boeken die men vrij
kan lenen of ruilen voor een ander
boek; openbare boekenkast.
Nader onderzoek wees uit dat er in
Brandevoort al eens een minibieb

was geweest, aan de Koolstraat bij
Angelique van Hout. Maar die was
inmiddels opgeheven. En ook in
‘t BrandPunt staat een kast waaruit je boeken kunt lenen, maar ‘t
BrandPunt is natuurlijk niet 24 uur
per dag open. Het leuke van zo’n
minibieb is dat je er 24 uur per dag
terecht kunt en dat er geen vakantiesluitingen zijn. De zoektocht
naar een geschikt kastje werd
gestart en na wat speuren kon op
13 augustus jl. minibieb De Hoeves
feestelijk geopend worden. Het
oprichten van een Facebookpagina
en flyeren in de wijk zorgden voor
nieuwe boeken om aan de collectie toe te voegen en inmiddels is
gebleken dat dit initiatief van Jaap
en Yvette in een behoefte voorziet.
Voor wie het adres nog niet heeft
meegekregen: Kollershoeve 23 –
open 24 uur per dag en 365 dagen
per jaar. En in 2020 zelfs 366
dagen!
Facebook: Minibieb De Hoeves. n

foto en tekst: Jaap Taal
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Gevaarlijk spel

fout SBR rubber op nieuw kunstgrasveld
Recentelijk heeft de gemeente een
nieuw kunstgrasveld aangelegd met
granulaatkorrels. Kritische ouders
zijn bezorgd over deze korrels en
eisen dat ze van het veld afgehaald
worden. Waarom?
Het RIVM zegt toch dat er geen
gezondheidsrisico is?
Welkom in de wereld van tegenstrijdige belangen: de miljoenen business van bandenrecycling versus de
gezondheid van onze kinderen.

stoffen? Is dat gezond sporten? Het
is niet voor niets dat het ECHA dit
pamflet adviseert op te hangen bij
dergelijke velden.

zien van eventuele saneringskosten,
maar worden bij aanschaf van de
korrels niet meegenomen in het
kostenplaatje.

Blootstelling gebeurt via de huid, de
mond (inslikken) en inademing. De
stoffen komen wel degelijk vrij. Bij
warm weer verwarmt het veld extra
op en verdampen de giftige stoffen
extreem sterker.
Het RIVM pleit voor strengere
normen. Al in 2015 wilde Nederland
strengere normen aannemen, totdat
de industrie, met een sterke lobby,
er een stokje voor stak. Ondertussen legt de industrie de verantwoordelijkheid wel bij de partijen die de
korrels gebruiken, zoals gemeenten
en sportclubs.

De gemeente heeft de verplichting
om, uit voorzorg, een veiligere infill
te kiezen als deze er is. Er zijn meerdere veiligere, goed onderzochte
opties.
De komende winterstop biedt een
uitstekend moment om de korrels te
vervangen door een veiliger alternatief, als gras niet mogelijk is. Een
prima kans voor de gemeente om
inhoud te geven aan haar duurzame
en groene coalitie afspraken. Ze kan
daarmee de vele gemeenten volgen
die haar hierin al zijn voorgegaan,
waaronder onze buurgemeente,
Geldrop-Mierlo. Zoals het ED op 1
december al aangaf: dan verdwijnt
de discussie ‘voorgoed naar de
achtergrond’ en kan de gemeente
daarmee ‘een statement van jewelste’ maken.
Op 15 januari 2019 om 19.30 uur
vindt in Boscotondo, Helmond een
podiumbijeenkomst plaats over de
korrels. Laten we daar naar toe gaan
en onafhankelijk een eigen mening
vormen op basis van ‘gewoon’ gezond verstand. Dat geldt zowel voor
de gemeente als ook aan ons.

Waar hebben we het over?
Het betreft korrels van vermalen, afgedankte (vracht)autobanden, zo’n
22.000 banden per veld.

Gezondheidsrisico
De korrels bevatten ruim 300 giftige,
bewezen kankerverwekkende en
hormoon verstorende stoffen.
Het RIVM heeft inderdaad onderzoek gedaan naar slechts een deel
van de stoffen in relatie tot twee
kankersoorten en oordeelde: het
gezondheidsrisico is ‘praktisch verwaarloosbaar’.
Er is echter geen zekerheid over de
gezondheidsrisico’s van spelen op
rubbergranulaat op langere termijn.
Er heeft geen grootschalig gezondheidsonderzoek plaatsgevonden,
geen onderzoek naar de effecten op
kinderen en geen onderzoek naar
wat de cocktail / opeenstapeling van
die stoffen doet.
Rubbergranulaat voldoet niet en
hoeft niet te voldoen aan normen
voor consumenten of kinderen voor
blootstelling aan die stoffen en
voldoet zeker niet aan normen van
speelgoed. Dit komt omdat het granulaat (vermalen) is, dat valt onder
de ‘mengselnorm’ voor halffabricaten. (Vracht)-autobanden (voordat
ze vermalen worden) worden wettelijk gezien als chemisch afval. Ook
indien het granulaat afgevoerd wordt
als een veld vervangen wordt, moet
het als chemisch afval behandeld
worden. Tussentijds spelen onze
kinderen erop en komen ze thuis
met zwarte handen en knieën van
schadelijk roet. Willen wij wel dat
onze kinderen spelen op vermalen
(vracht)autobanden met giftige

16

Milieu
RIVM concludeert dat er wel degelijk
milieuverontreiniging optreedt door
de korrels, zelfs mèt onderlaag.
Schadelijke stoffen lopen eruit. Dit is
bij vrachtautobandengranulaat nog
extremer. Vrachtautobandengranulaat valt niet onder de richtlijnen die
de industrie zelf opgesteld heeft.
Het is ook niet onderzocht, ondanks plannen daartoe al in 2006.
Het mag dus niet eens op het veld
liggen. De gemeente overtreedt
daarmee de zorgplicht om mogelijke
bodemverontreiniging te voorkomen. Nu het verontreinigingsrisico
bekend is, moeten de gemeente en
gebruikers (SV Brandevoort, Stichting Sport en Bewegen) maatregelen
nemen ter monitoring, voorkoming
en beperking van de verontreiniging. Deze zijn kostbaar, nog afge-

Een uitgebreidere versie van dit
artikel kunt u vinden onder de volgende link: www.linkedin.com/pulse/
gevaarlijk-spel-fout-sbr-rubber-opnieuw-sv-woordvoerder-kvdga. n
tekst: de naam van de auteur is
bekend bij de redactie

Sport en Bewegen
over granulaatkorrels

Jaap Taal licht rustig en transparant
toe hoe hij staat in de granulaat
– zaak. Jaap is secretaris van de
Stichting Sporten en Bewegen in
Brandevoort (SSBB) en spreekt
namens deze stichting.
De stichting is eigenaar en beheerder van Sportpark Brandevoort.
Behalve van de grond, want die is
eigendom van de gemeente. SSBB
verhuurt de sportvelden aan de
verenigingen die op het Sportpark
actief zijn en zorgt er voor dat de
velden in orde zijn voor verhuur. Zo
verhuren zij de voetbalvelden aan
SV Brandevoort om de voetbalwedstrijden te kunnen spelen.

Intensief gebruik van velden
Het sportpark is in 2013 aangelegd
met één kunstgrasveld en twee
natuurgrasvelden als voetbalvelden.
Al snel bleek dat de voetbalclub
harder groeide dan verwacht en
veldcapaciteit tekort kwam. Ongeveer een jaar geleden heeft de
gemeente daarom het besluit genomen om een tweede kunstgrasveld aan te leggen. Op een kunstgrasveld kan intensiever en langer
gespeeld worden en, in tegenstelling tot een natuurgrasveld, is zo’n
veld minder snel onbespeelbaar
vanwege weersomstandigheden.
Een extra kunstgrasveld zou SV

Brandevoort dus soelaas kunnen
bieden. Hoewel de stichting niet
betrokken was bij de besluitvorming
over de rubberkorrels die gebruikt
zouden worden voor dit kunstgrasveld, volgt de stichting de discussie
die nu over deze korrels is ontstaan
nauwgezet.
Uit de berichtgeving is gebleken dat
de gebruikte korrels in ieder geval
leiden tot grondwatervervuiling.
Dat is aangetoond. Ook bevatten
ze stoffen die slecht kunnen zijn
voor de gezondheid. Tot op heden
is echter niet aangetoond dat de
hoeveelheid van die stoffen in de
korrels zo groot is dat je er ook écht
ziek van kunt worden, maar zorgelijk vindt de stichting het wél. Mocht
wetenschappelijk bewezen worden
dat de gebruikte korrels tóch slecht
zijn voor de volksgezondheid, dan
zal de stichting bij de gemeente formeel aandringen op maatregelen.
Bij de politieke commotie die half
oktober in het Eindhovens Dagblad
heeft gestaan over de granulaat
korrels, geeft Jaap aan dat het
opvallend is dat het CDA nu een
andere mening heeft ingenomen
dan ten tijde van de besluitvorming van het kunstgrasveld in de
periode maart/april 2018. Nu vindt
het CDA blijkbaar dat de gemeente

de korrels moet vervangen door
andere korrels. SSBB wacht nog
af wat de politiek en de bestuurders in de gemeente gaan vinden
van de protesten die bij verontruste ouders naar voren komen
over de bestaande situatie met de
blijkbaar van vrachtautobanden
afkomstige granulaatkorrels op de
kunstgrasvelden. Daarbij is het ook
van belang dat de gemeente een
heldere verklaring geeft over hun
visie op onderhoud op de lange
termijn. Is het werkelijk waar dat
tegen de afwatering en mogelijke
grondwatervervuiling aanvullende
maatregelen zijn genomen? Mocht
dat niet het geval zijn, dan zou het
het gemeentebestuur sieren om
gelden te reserveren voor de kosten
die hierdoor ontstaan.

Gezondheid staat hoog in
ons vaandel
Jaap geeft nog wel aan dat gezondheid voor SSBB erg belangrijk
is. Onlangs immers heeft zij het
Sportpark rookvrij gemaakt en heeft
zij van de gemeente een subsidie
ontvangen om de met de invoering
hiervan gepaard gaande kosten te
dekken. De gemeente onderschrijft
deze opstelling van harte. n
tekst: Giel Pollemans en Danijela Tetaric Adamovic
foto: Vincent Knoops
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
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Den Hoge Hurk 14

Besselhoeve 18

Hamsvoort 3

5706 SK Helmond
vraagprijs € 375.000 k.k.

5708 TE Helmond
vraagprijs € 379.000 k.k.

5706 HV Helmond
vraagprijs € 350.000 k.k.
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De Langekker 18

De Langekker 41

Polbeemden 12

5706 SJ Helmond
vraagprijs € 389.000 k.k.

5706 SJ Helmond
vraagprijs € 250.000 k.k.

5706 NC Helmond
vraagprijs € 559.000 k.k.

In de maanden november en december zijn er weer volop woningen verkocht in Brandevoort.
Onze moderne werkwijze, samen met een zeer hoog serviceniveau zorgen ervoor dat wij zowel in 2017 als in
2018 het best verkopend makelaarskantoor zijn van Zuid Oost Brabant.
Ook binnen de wijk Brandevoort is ons netwerk zeer groot en ligt de klanttevredenheid hoog.
Wilt u ook uw woning verkopen in 2019 en dit doen middels een persoonlijke en moderne manier?
Neem dan vrijblijvend contact op voor een gratis waardebepaling.

Uw wijkspecialist:
Ruud Hesen
06 533 01 994

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

Vind ons ook op:

Zes dagen oude baby
opent 21ste woonblok

Woensdag 14 november kregen
de laatste bewoners van Blok 21
in Brandevoort de sleutel van hun
nieuwe woning. Vier jaar na de
eerste steen zijn alle 55 wooneenheden bewoond. Een nieuwbouwcomplex dat door woningcorporatie
woCom in drie fasen is gebouwd.
De nieuwe bewoners vierden dit samen met kunstenaar Bart Janssen
die, voor de ingang naar de binnenplaats, een houten bord heeft gemaakt met daarin de complexnaam
‘VariaVeste’. Een woonproject dat
niet alleen opvalt door de variatie
in de architectuur, maar vooral ook
door de grote variëteit in bewoners.

Van starters tot gezinnen, van sociale huurwoningen tot en met vrije
sector huur- en koopwoningen.
Een week na de oplevering van
de laatste acht huurwoningen,
kregen vandaag de bewoners van
drie koopwoningen hun sleutel
uitgereikt. Direct na de oplevering
door aannemer Houta Bouw. De 6
dagen oude baby Lhoé, de jongste
bewoner van VariaVeste, mocht,
samen met haar moeder en de
80-jarige Janssen, een houten
naambord onthullen. “Omdat twee
van deze woningen naast de ingang
naar het binnenterrein liggen, de

zogenaamde poortwoningen, hebben wij een lokale ambachtsman
een houtsnijwerk laten maken
met de kenmerkende vormen van
VariaVeste,” vertelt Arno Verhagen,
projectcoördinator bij woCom. “Dit
bord moet een herkenningspunt
worden voor de bewoners en bezoekers. Dat verbindt. Net als het
binnenterrein dat door iedereen
gebruikt gaat worden. Vandaag zag
je dat al gebeuren toen de nieuwe
buren elkaar ontmoetten. De eerste
contacten zijn gelegd.” n
tekst: Luuk Peters
foto: bureau voorlichting woCom
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Gezond eten is ook voor
Brandevoorters belangrijk
Lianne Hartman is werkzaam als diëtiste en houdt consult in het SGCB. Zij kan helpen om op een
gezonde manier af te vallen en kan adviseren met betrekking tot gezondheidsredenen en/of klachten.

Lianne Hartman is geboren op
Aruba op 16-10-1990. Als ze drie
jaar is komt het gezin terug naar
Nederland en vestigt zich in Asten/
Heusden (Noord-Brabant). Lianne
gaat naar de basisschool in Heusden en daarna naar de Havo in
Asten. Al op de middelbare school
is ze heel geïnteresseerd in voeding
in het algemeen en leest graag alle
artikelen over dit onderwerp die ze
onder ogen krijgt.
Na het behalen van het Havo diploma gaat ze zich oriënteren welke
richting ze uit wil en ziet dan een
brochure over de HBO-opleiding:
Voeding en diëtetiek. Ze bezoekt
een open dag en wordt nog enthousiaster en kiest voor deze
vakrichting.
Ze start in 2008 aan de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en gaat daar op kamers. De
opleiding voorloopt voorspoedig en
ze behaalt in 2013 haar diploma.
Tijdens haar stage gaat ze 3.5
maand naar Curaçao om onderzoek te doen naar overgewicht
bij kinderen. Daarnaast heeft ze
ook stage gelopen in het Amphia
ziekenhuis te Breda, waar ze vooral
met klinische ziektebeelden aan de
slag is gegaan.
Na terugkomst in Nederland én
met het diploma Voeding en diëtetiek op zak gaat ze parttime werken
bij twee instellingen in Breda. Bij
Stichting Elisabeth, een zorginstelling voor ouderen en geriatrische
revalidatie en bij een zelfstandige
praktijk. Ondertussen verhuist ze
weer terug naar Asten.
Ze doet veel praktijkervaring op en
weet inmiddels dat ieder mens, ook
wat betreft zijn/haar eetpatroon,
anders is en dat je daarom, ook
als diëtiste, goed moet luisteren
naar de leefwijze van de cliënt. Met
andere woorden: wat zijn iemands
eetgewoonten en hoe kan deze

cliënt met zijn/haar aandoening zo
comfortabel mogelijk leven met een
gezond eetpatroon.
Zij werkt met veel plezier twee jaar
bij deze instellingen maar op den
duur beginnen de reistijden (AstenBreda v.v.) haar te vervelen.
Ze zoekt een nieuwe baan in deze
regio en solliciteert bij De Zorgboog
en wordt aangenomen. Hier is ze
werkzaam op verschillende locaties,
onder andere bij de Geriatrische
revalidatie te Helmond. Ook deze
baan geeft haar veel voldoening. In
het begin werkt ze ook hier parttime maar binnen de Zorgboog in
Balans (dochteronderneming van
de Zorgboog) kan ze fulltime aan
de slag. Als overgang combineert
ze beide banen gedurende 1 tot
1.5 jaar. De laatste twee jaar is ze
fulltime in dienst bij Zorgboog in
Balans en werkt vanuit het SGCB
in Brandevoort één keer in de
twee weken. De ene keer de derde
woensdag van de maand en ook de

eerste en derde donderdag van de
maand. Ze oefent haar praktijk uit
vanuit een ruimte in het SGCB bij
de thuiszorg (rechts op de begane
grond).
Zij adviseert cliënten van verschillende leeftijden, dat wil zeggen
van jong tot oud maar ook vanuit
verschillende invalshoeken. Een
diëtiste adviseert namelijk niet alleen bij overgewicht/Diabetes type
II, maar het kan bijv. ook zo zijn dat
cliënten advies nodig hebben vanwege gezondheidsredenen en/of
klachten. Bijvoorbeeld: allergieën/
slikproblemen/gebruik van sondevoeding. Lianne adviseert in hun
eigen persoonlijk stijl en geeft aan
hoe ze het beste met hun eetwijze
kunnen omgaan.
Diverse zorgverzekeringen vragen
om een verwijzing voor vergoeding.
Deze is te verkrijgen via de huisarts
of specialist. De vergoeding voor
een diëtiste zit standaard 3 uur
per kalenderjaar in het basispakket
maar verschillende aanvullende
verzekeringspakketten vergoeden
daarnaast ook nog extra uren.
Naast haar opleiding heeft Lianne
nog verschillende specialisaties
gedaan. Vijf jaar geleden heeft ze
de post HBO Voeding en Diabetes
afgerond. Verder de specialisatie
HBO Kinderdiëtetiek waarbij ze ook
veel samenwerkt met de consultatie bureaus.
Omdat de ziekte van Parkinson
nogal wat consequenties kan hebben voor het voedingspatroon is
ze eveneens aangesloten bij het
Parkinsonnet.
Wilt u meer weten over Lianne
Hartman en haar werkzaamheden
dan kunt u alle gegevens vinden op
www.zorgbooginbalans.nl n
tekst: Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop
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Altijd een ruim aanbod van alle ST-Line
modellen direct uit voorraad leverbaar.
VAN MOSSEL FORD HELMOND - VARENSCHUT 17J - T: 0492 21 40 10
2 2Adv. 1-4 Ruim aanbod direct uit voorraad BC.indd
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Wandelen

via beweegroutes met gele pijlen
De redactie van de courant heeft
ook, net als u, gele pijlen in de wijk
gezien. Wij vroegen ons af waar
deze pijlen vandaan komen. We
hebben de volgende informatie gevonden en delen deze graag met u.
In samenwerking met de gemeente
Helmond heeft Stichting Jibb
speciale beweegroutes uitgezet in
Helmond. De beweegroutes zijn
routes door de wijk, waar mogelijk,
in een natuurlijke omgeving.

Twaalf routes van vijf
kilometer
De beweegroutes in Helmond worden aangegeven met speciale gele
pijlen die in de afgelopen maanden
zijn geplaatst. In totaal zijn er twaalf
routes uitgezet die elk een lengte
van ongeveer vijf kilometer hebben.
Ze zijn bedoeld voor iedereen die

graag wat meer wil bewegen in de
buitenlucht. Dit kan alleen, met de
hond, samen met vrienden of zelfs
onder begeleiding. De routes zijn
toegankelijk voor rolstoelgebruikers,
maar ook hardlopers en fietsers
kunnen de route afleggen.

Opening op 3 september
De officiële opening van de
beweegroutes was op maandag
3 september bij Wijkhuis De Fonkel.
Samen met wethouder Van Dijk
(sport), wijkwethouder De Vries en
een groepje geïnteresseerden zijn
we door de Helmondse binnenstad
gewandeld.

Iedere maand een speciale
gast tijdens ‘Wandelen met…’
Vanaf september wordt iedere
eerste maandag van de maand
één Beweegroute uitgelicht door

een buurtsportcoach van JIBB. We
noemen dit ‘Wandelen met…’. Wij
nodigen dan een speciale gast uit,
die samen met de buurtsportcoach
en de deelnemers de route gaat
lopen. Deze gast maken wij vooraf
bekend via de lokale pers en onze
eigen sociale media en website.
Iedereen is van harte welkom om
aan te sluiten, vooraf aanmelden
is niet nodig! Om 11.00 uur starten
we met de wandeling vanaf het
startpunt.
• 4 Februari / Brandevoort
(Wijkhuis Brandpunt)
Voor overige data en routes:
www.jibbhelmond.nl n

tekst: www.jibbhelmond.nl
foto: Rianne van Lierop
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Een muzikale ambachtsman
vol passie
Zodra ik, op een natte en gure novemberavond aan kom, bij de gitaarschool van Eric van Oss
weet ik meteen dat ik op de juiste plek ben: een wit marmeren beeld van een gitaar staat
mooi in de voortuin en laat duidelijk zien dat muziek een belangrijke rol speelt in dit
huishouden in Brandevoort. Vanuit de wachtruimte hoor ik de klanken van ‘Driving Home
for Christmas’ door de muren heen; een combinatie van akoestische gitaar, zang,
maar vooral ook veel gelach. Dit bevestigt meteen mijn voorgevoel dat op deze plek met veel
plezier muziek wordt gemaakt en met een passie wordt overgebracht op anderen. En dat zijn
ook twee belangrijke trefwoorden voor gitaarschooleigenaar Eric van Oss: passie en plezier.

Van Tilburg naar Brandevoort
Op zijn 15de begon Eric met gitaar
spelen en op zijn 18de maakte
hij de definitieve keuze voor de
Spaanse akoestische gitaar: het
instrument waar hij nog steeds in
gespecialiseerd is en les in geeft.
Na hard werken wordt hij op zijn
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25ste toegelaten tot het Brabants
Conservatorium in Tilburg. “Het
hebben van een eigen gitaarschool
was eigenlijk altijd een utopie”
vertelt Eric. “Maar gedurende mijn
jaren op het Conservatorium werd
het een droom die langzaam dichterbij kwam.” Na een succesvolle

afronding van zijn opleiding werd
het realiteit en begon hij met zijn
eigen gitaarschool in Helmond,
waar hij naar toe verhuist met
zijn vrouw Elly. De gitaarschool
is vanaf het begin een succes. In
2000 besluiten Eric en Elly om
naar de mooie wijk Brandevoort te

verhuizen en de gitaarschool aan
huis te vestigen. ‘Wij zijn helemaal
op onze plek hier in Brandevoort;
het is een hele mooie wijk met
geweldige mensen.’

Gitaardocent in hart en
nieren
Met het realiseren van zijn gitaarschool komen voor Eric twee
passies samen: de gitaar en het
doceren. Hij ziet zichzelf als een
echte ambachtsman. “Lesgeven
heb ik altijd een mooi vak gevonden. Het overbrengen van mijn
kennis over de gitaar en muziek
aan leerlingen vind ik prachtig.
Elke leerling is uniek en wil andere
dingen leren, zo stem ik continue
mijn lessen af op de individuele
persoon.” Eric heeft leerlingen uit
alle leeftijdsgroepen. “Zo geef ik
het ene moment les aan een kind
van zes jaar oud; vervolgens komt
een leerling van 67 jaar, gevolgd
door eentje van 15. Heel afwisse-

lend.” Iedereen is welkom en met
elke leerling wordt besproken wat
hij/zij graag wil leren. Zelfs de allerkleinsten vanaf vijf jaar kunnen
bij Eric op les komen. “Dankzij een
lesmethode die ik heb ontwikkeld
kan ik al met zulke jonge kinderen
aan de slag, om ze op deze manier
liedjes te leren. Soms kunnen ze
zelfs al noten lezen voordat ze op
school leren lezen.” Op die leeftijd
gaat dat allemaal heel spelenderwijs. Eric beseft hoe belangrijk zijn
rol als docent is in de muzikale
ontwikkeling van leerlingen.
“Ik draag met veel passie mijn vak
over aan anderen. Mijn doel is dat
leerlingen met plezier naar hun
gitaarlessen komen en dat muziek
voor een langere tijd een rol blijft
spelen in hun leven. Ik zeg altijd:
“Het is goed als het leuk is, maar
het is veel leuker als het ook nog
eens goed is.”

Meer dan alleen les geven
In de 23 jaar dat de gitaarschool
nu bestaat is Eric er zo goed als
dag en nacht mee bezig. Naast
de dagelijkse lessen organiseert
hij twee keer per jaar een voorspeelochtend in wijkhuis ’t BrandPunt. “Dit zijn altijd mooie momenten om een cursist motivatie
te geven. Ze krijgen de kans om op
een echt podium te spelen en dat
betekent veel voor hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij is het
natuurlijk mooi om aan vrienden
en familie te laten horen wat je
geleerd hebt.” Eric geeft ook leiding
aan het ensemble van de school:
Sul Ponticello. Momenteel spelen
er vijftien gitaristen in dit ensemble
dat regelmatig uitvoeringen geeft.
Voor de leerlingen zorgt het samen
spelen voor een extra dimensie
aan hun hobby. Op 17 januari 2019
staat er een concert in de planning met het Brandevoortse koor
Druzhba, dat zich richt op Oekraïense en Russische volksmuziek,
en daarnaast ook een concert in
het zorghotel aan de Suytkade.
Zo werkt de school steeds met
vele mensen samen en kunnen
ze voor anderen iets speciaals
betekenen. In 2008 heeft het
ensemble zelfs de eerste prijs
gewonnen bij een concours in
Nederland waar ze het opnamen
tegen andere muziekscholen met
soms wel honderden leerlingen.
Eric kijkt nog steeds vol trots terug
op deze ervaring, net als het feit

dat hij al diverse cursisten begeleid
heeft die aan het Prinses Christina
Concours hebben deelgenomen.
“Hoe ouder ik word en hoe langer
ik dit doe, hoe dankbaarder ik ben
dat ik het op deze manier kan en
mag doen.”

Vrijwilliger & ondernemen
Met zijn vrouw Elly, dochter Emy
(16) en zoon Fabian (14) woont
Eric al jaren met veel plezier in
Brandevoort. “Brandevoort is net
een dorp en ik ben een echte
mensenmens. Ik ken inmiddels
veel wijkbewoners door mijn
school en mijn vrijwilligerswerk
en ik vind het prachtig als ze me
begroeten terwijl ik weer eens
door de wijk fiets.” Eric heeft door
de jaren heen op verschillende
manieren zijn steentje bijgedragen
aan de wijk als vrijwilliger: als peuterleider, luizenpappa, huisgitarist
op de Vendelier; maar ook werkt
hij al vier jaar mee aan de Kindervakantieweek en heeft zich ingezet
voor het Sportpark en organiseert
al 11 jaar Rondje Brandevoort. “De
gitaarschool past ook echt goed in
de wijk. Bewoners van Brandevoort
gaan voor kwaliteit, een product
moet goed zijn, en dat is precies
wat ik iedere dag probeer te bieden
met mijn muzieklessen.”
Als ik Eric vraag naar zijn doelen
voor de toekomst geeft hij aan
dat hij geen bepaalde wensenlijst
heeft. “Ik leef mijn droom iedere
dag, met mijn gezin, mijn gitaarschool, in dit huis, in deze wijk met
deze mensen. Ooit heeft iemand
tegen me gezegd: het leven is niet
zaligmakend… maar ik kom er heel
dichtbij en dat ervaar ik als een
voorrecht. Mijn school en mijn
rol als ondernemer zie ik als een
vliegtuig dat ik ooit heb gestart en
naar een bepaalde hoogte heb weten te brengen. Op die hoogte wil
ik het graag houden en daar zijn
soms prikkels voor nodig. Ik ben
echter nog lang niet klaar om de
landing in te gaan zetten: “Daarvoor ben ik nog te jong en is het
uitzicht nog veel te mooi.”
Interesse om een keertje met
muzieklessen te starten of vragen
hierover? Voor meer informatie
over de Eric van Oss gitaarschool
kun je een kijkje nemen op de
website: www.ericvanoss.nl. n
tekst: Jody Hoekstra
foto: Vincent Knoops
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Kraamzorg Homecare werkt
samen met Geboortezorg JijWij
Kraamzorg Homecare is trots op de samenwerking met geboortezorg JijWij. Hoe deze samenwerking
tot stand is gekomen, legt Hanny Lagemaat precies uit in ons uitgebreide gesprek met haar. Kraamzorg Homecare is een kraamzorgorganisatie die actief is in de provincies Zeeland en Noord-Brabant.
Kraamverzorgenden begeleiden en ondersteunen de cliënt tijdens de bevalling en de kraamperiode,
waarbij de cliënt en haar gezin centraal staat.

Zorgmanager Hanny
Lagemaat werkt aan kwaliteit
Aan het woord is Hanny Lagemaat
die gedreven verteld hoe de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland kan verbeteren. Zij is zorgmanager van Zuid-Nederland en zit in
veel overkoepelende overlegstructuren. De belangrijkste beleidsvraag
is dan steeds, hoe kan van het
begin van de zwangerschap tot aan
het eind van de kraamweek de zorg
rond de zwangere, bevallende en
kraamvrouw verbeteren.
Hanny is verantwoordelijk voor
de zorginhoudelijke kant van de
kraamzorg. Kraamverzorgenden
van Kraamzorg Homecare uit heel
Zuid-Nederland vallen onder haar
leiding en is zij dagelijks bezig om
de kwaliteit te verbeteren.
Het overheidsbeleid schrijft voor de
samenwerking te intensiveren tussen alle partijen die een taak hebben in de zorg voor moeder en kind
zoals: gynaecologen, verloskundigen, kraamzorg en ziekenhuizen. In
de samenwerking moet steeds het
(echt)paar dat een baby verwacht
centraal staan. Het uitgangspunt
in Nederland is nog steeds dat een
zwangerschap geen ziekte is en dat
we de zwangere ook op die manier begeleiden. In de thuissituatie
zolang het kan en in het ziekenhuis
als het moet. Dit kan als er een
goede samenwerking is tussen alle
zorgprofessionals rond de zwangere
die centraal staat.
Dit kan je in het kort Integrale
Geboortezorg noemen.

Thuis bevallen en integrale
zorg zijn de beste norm
In Nederland is het, tot op de dag
van vandaag zo, dat thuis bevallen,
althans als de thuissituatie in orde
is en de gezondheidstoestand dit
toelaat, de voorkeur heeft. Ons land
is wat dit betreft een uitzondering
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vergeleken met de ons omringende
landen waar de bevalling vrijwel
altijd plaatsvindt in het ziekenhuis.
In het verre verleden werden bevallingen gedaan door vroedvrouwen
(de betekenis van het woord vroed
is wijs). Deze wijze vrouwen waren
sterk en strijdlustig, zeer betrokken
en altijd (dag en nacht) inzetbaar.
De integrale samenwerking en benadering in de geboortezorg zoals
we die nu kennen is ontstaan uit
de eerste verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV). Hier vonden
verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en de kraamzorg elkaar
om de zorg steeds meer op elkaar
af te stemmen en elkaar vooral te
vinden als het voor de cliënt nodig
was.
Nu, 10 jaar geleden, is de geboortezorg Nederland begonnen om met
behulp van duidelijke afspraken
de samenwerking en ontschotting
door te zetten. Hierin is de Integrale
Geboortezorg Organisatie JijWij één
van de koplopers van Nederland
en daar mogen we trots op zijn.
Een nauwe samenwerking tussen
het ziekenhuis, eerstelijns verloskundigen en kraamzorgorganisaties
garandeert een prima onderlinge
afstemming uiteraard in samenspraak met de ouders van het kind.
De weg die de vrouw bewandelt als
zij zwanger is, is als volgt:
Ze gaat netwerken in haar omgeving en probeert te ontdekken hoe
zij één en ander het beste kan gaan
organiseren waarbij ze vragen stelt
bijvoorbeeld over ervaringen met
betrekking tot de verloskundige, het
ziekenhuis, de kraamzorgorganisatie.
De volgende stap is het eerste
bezoek aan de verloskundige. Zij
begeleidt de zwangere vrouw en
haar partner gedurende de zwangerschap, overlegt de situatie,
indien nodig met een gynaecoloog,

en zal veel voorlichting geven zodat
de aanstaande ouders gezamenlijk
keuzes kunnen maken als dit nodig
is. De aanstaande ouders kiezen in
het begin van de zwangerschap een
kraamzorgorganisatie. In de laatste
fase van de zwangerschap komt
de kraamzorgconsulente van de
kraamzorgorganisatie waar ze zijn
ingeschreven bij de ouders thuis op
bezoek. De verloskundige bericht,
als het nodig is, rond de 27e week
de consulent(e) over de stand van
zaken, zoals mogelijke kwetsbare situaties, waarbij de zwangere en het
gezin mogelijk extra zorg of begeleiding nodig hebben. Dit laatste gaat
altijd in overleg met de ouders. De
zelfredzaamheid en de kracht van
de cliënt is bij de begeleiding steeds
vertrekpunt van werken. In het
kraamzorgtraject maken de ouders
verschillende keuzes: thuisbevalling of niet. Zo is het ook mogelijk
om te kiezen voor een poliklinische
bevalling in het ziekenhuis met behulp van de verloskundige. In geval
van medische complicaties komt
meteen een gynaecoloog adviseren
of helpen.

Nazorg door overdracht aan
gezondheidszorg
Na de bevalling en een eerste
controle kunnen moeder en kind
naar huis. De kraamverzorgende en
de verloskundige zijn degene die
in de thuissituatie het dichtst bij
de cliënt staan. Zij zorgen voor de
juiste afstemming tussen cliënt en
andere zorgverleners om de meest
passende begeleiding te geven.
De kraamverzorgende kan goed
coachen en heeft extra opleiding
genoten om in het integrale traject
van zorg optimaal te functioneren.
Zo maakt zij met de ouders, in een
week tijd, een begin om zelf voor
haar baby te kunnen zorgen en om
om te gaan met de veranderingen

in haar nieuwe situatie. Als er extra
zorg nodig is voor zwangere, bevallende of kraamvrouw dan zal dit
overlegd worden in het MDO (Multi
Disciplinair Overleg). Hier weten alle
professionals rond de cliënt elkaar
te vinden om uiteindelijk de beste
zorg te kunnen leveren.
In Nederland bestaat een VSV (Verloskundig Samenwerkingsverband)
dat een soortgelijk doel dient:
1. kwaliteit leveren van de zorg aan
zwangeren, pasgeborenen en pas
bevallen vrouwen en het creëren
van een naadloze overgang tussen goede zorg.
2. een organisatie bieden voor de
ketenzorg partners in de geboortezorg met duidelijke afspraken
over wie en wanneer verantwoordelijk is voor de zorg en waar
deze aan moet voldoen of kan
verbeteren.
3. zorg bieden aan individuele gevallen op een specifiek gebied.
4. Protocollen maken en uitvoeren
voor iedere stap in het integrale
zorgtraject, waarin monitoring
plaats vindt.

De kraamverzorging stopt na acht
dagen na de geboorte. Na deze
periode vindt de overdracht plaats
naar de Jeugd Gezondheid Zorg
(JGZ). Deze zal de begeleiding en
ondersteuning overnemen. Vroeger
noemden we deze instelling het
consultatiebureau. Bovendien is
er extra aandacht voor kwetsbare
jonge ouders. Als dit al bekend is
vanuit de zwangerschap is het aan
te bevelen dat de begeleiding of
contact met de JGZ zo snel mogelijk start .

Kraamzorg Homecare werkt
aan tekort aan kraamverzorgenden
Zoals in vrijwel alle sectoren van
de zorg is er ook een tekort aan
kraamverzorgenden. Kraamzorg
Homecare streeft naar zorg op
maat, in goede samenwerking met
verloskundigen en ziekenhuizen. Dit
tekort veroorzaakt in drukke periodes een probleem. Daarom probeert Kraamzorg Homecare meer
mensen op te leiden.
Tenslotte vindt Hanny het belangrijk dat mensen in hun thuissituatie

hulp krijgen die bij hen past.
Ze kunnen dan keuzes maken die
passen bij hun eigen toekomst en
bij hun eigen kracht.
In haar werk om de kwaliteit van de
integrale zorg te verbeteren ontvangt Hanny veel steun van Irene
Looymans. Zij doet de planning
van de medewerkers voor Kraamzorg Homecare en heeft het directe
contact met alle ouders/cliënten
uit Helmond die zich bij Kraamzorg Homecare inschrijven. In feite
zorgt zij ervoor dat alle betrokken
medewerkers zo goed mogelijk
met de uitvoering van de zorg aan
de slag kunnen. Irene is dus een
aanspreekpunt voor de ouders die
van Kraamzorg Homecare zorg ontvangen. Voor Hanny alle reden om
Irene als boegbeeld op de foto bij
dit artikel te laten functioneren.
Homecare is te bereiken via
www.kraamzorg-homecare.nl en
e-mail info@kraamzorg-homecare.nl
en telefoon 040 - 206 44 44 n

tekst: Marga Dobma en Giel Pollemans

Gluren bij de buren
Gluren bij de buren is een cultureel project met een sociaal karakter. In zo’n 50 huiskamers in
heel Helmond worden op 10 februari 2019 huiskamerconcerten georganiseerd.
Daarvoor zoekt de werkgroep ‘Gluren bij de buren’ huiskamers en/
of artiesten die klassieke muziek,
kleinkunst, koren, dans of dichten
vertegenwoordigen of presenteren.

De aanmeldingen tot nu toe beperken zich nog te veel boven de Europalaan. Wijken als Brouwhuis, ’t Hout
en Brandevoort zouden nog wel wat
aanmeldingen kunnen gebruiken.

Daarom doet de Brandevoorter Courant de oproep om u aan te melden
voor het cultureel project Gluren bij
de buren via de website
www.glurenbijdeburen.nl/helmond
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Dichtbij
VERLOSKUNDIGEN HELMOND

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

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

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

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

CONCEPTSTORE
"EEN-ANDERS-DAN-ANDERS-WINKEL"

MEUBELS
WOONACCESSOIRES
HEERLIJKE KOFFIE * GEBAK
LUNCH * HIGH TEA
CADEAUTJES

meubelen, accessoires,
verlichting, vloerkleden,
interieuradvies, styling.

villavesper
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De Plaetse 77
Helmond (Brandevoort)
www.villavesper.nl
hello@villavesper.nl - 0492 387697

Steenweg 30

open ma-za van 9.30 tot 17.00 uur

www.decorieur.nl

5707 CG Helmond
info@decorieur.nl

Fitter worden

kan Stap voor Stap
Bij “Lopers Groep Brandevoort”
wordt het hele jaar door heerlijk
gewandeld. Vanuit het sportpark
Brandevoort start elke maandagavond om 19.00 uur een wandeling
met een tempo van ca. 5 km. per
uur tot 20.30 uur. Elke woensdag
lopen wij van 9.15 uur tot max.
11.30 uur met eenzelfde tempo,
telkens een andere route voor een
actieve en fijne wandeling.
Daarnaast zijn we begin dit jaar,
alleen op woensdagen (vertrek ook
om 9.15 uur), gestart met “Fun to

Walk”. Wandelen op een wat lager
tempo van 4 tot 4½ km per uur en
dit gedurende maximaal 1½ uur.
Merkt men na enige tijd dat een
hoger tempo en/of een langere tijd
lopen beter bij u past dan kunt u
makkelijk aansluiten bij één van
onze andere groepen.
Elke groep loopt met een wandeltrainer, de wandeling start met een
warming up en eindigt met een
cooling down. Dus, wilt ook u fitter
worden, afvallen, rust in ‘t hoofd

krijgen of gewoon gezellig met één
van onze groepen wandelen, sluit
dan aan. U kunt vrijblijvend een
keertje mee gaan om de sfeer te
proeven en te genieten van een
gezamenlijke wandeling. Iedere stap
betekent dat u zich fitter voelt.
Kijk ook op:
www.lopersgroepbrandevoort.nl n

tekst: Han van Gennip

Tobias van der Linden

Nederlands kampioen BMX Freestyle AM
Zaterdag 15 december vond bij
Area51 op Strijp S in Eindhoven het
eerste officiële NK BMX freestyle
plaats. Omdat de sport sinds eind
2017 een olympische status heeft
verkregen, was er een sterk deelnemersveld in zowel de amateur- als
de pro-klasse.
Tobias, 12 jaar uit Brandevoort was
een van de jongere deelnemers
en reed mee in de amateurklasse.
Vooraf had hij al veelvuldig getraind
voor dit evenement in Area51 waar
hij ook deel uitmaakt van het BMX
team. Als allereerste rijder op het
allereerste NK moest hij eerst twee
kwalificatieruns van 1 minuut rijden
waarbij het erg spannend zou worden maar waar Tobias uiteindelijk
bovenaan de lijst zou staan. Als
beste gekwalificeerd in dit sterke
deelnemersveld was voor hem al
een enorme opsteker maar legde
gelijk ook weer een behoorlijke druk
op zijn schouders. Tobias is namelijk niet al te lang geleden overgestapt naar een grotere fiets en is
daar nog niet helemaal 100% aan
gewend. Hij moest nu natuurlijk
ook in de finale goed rijden want
hij behoorde dus tot de favorieten
voor de eindzege.
Over zijn eerste finalerun zei hij
achteraf zelf: “ik ben niet helemaal

tevreden, het rijden ging goed maar
mijn trucs heb ik wat laf uitgevoerd”. In zijn tweede run moest hij
dus wel alles uit de kast halen en
dat lukte, met een degelijke en gevarieerde run tot gevolg. Toen was
het afwachten tot na de andere
finales. De uitslag kwam en Tobias
werd gekroond tot kersverse en allereerste kampioen van Nederland
bij de amateurs.
Voor Tobias een droom die uitkomt
en de beloning voor al het harde
trainen waar hij al vanaf zijn 4e
levensjaar mee bezig is. Zijn doel
is om uiteindelijk Pro te worden.
De hele wereld afreizen om aan de

diverse wedstrijden mee te doen en
zien dat iedereen voor hem juicht.
Aan zijn fiets zal het niet liggen.
Tobias heeft naar eigen zeggen de
allerbeste fiets die precies bij hem
past. Dat komt door zijn speciale
band met Paul de Jong, eigenaar
van een BMX shop in Aarle Rixtel.
Tobias is hem hier dankbaar voor
en hoopt nog heel lang van zijn
expertise gebruik te kunnen maken.
De kersverse kampioen werkt hard
aan datgene wat iemand hem ooit
zei: “Tobias, dream your life and live
your dream”. n
tekst: Frits van der Linden
foto: Aaron Zwaal
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Liefde & leed door lezen
bij leesclub LiBra
Met rond de 10.000 inwoners is het niet vreemd dat er in een wijk als Brandevoort allerlei
verschillende soorten hobby’s worden beoefend. Van bootcamp tot biljart, van verscholen achter
gesloten deuren en ramen tot zichtbaar in de buitenlucht of de ruimtes van het wijkhuis.
Zo komen de dames van boekenclub LiBra, de eerste boekenclub opgericht in Brandevoort, al
sinds januari 2008 elke zes weken bijeen in ’t BrandPunt om hun passie voor boeken met elkaar
te delen. Door de jaren heen hebben ze inmiddels al tientallen boeken gelezen, meningen
uitgewisseld, discussies gevoerd, maar ook elkaar beter leren kennen en inmiddels lief en leed
gedeeld. Voor een middag mag ik bij de dames (Friedy, Lia, Kiki, Edith, Wieneke, Nigâr en Janet)
aansluiten om te kijken hoe LiBra ooit begonnen is, wat ze nog steeds bij elkaar houdt
en welke boeken je zeker niet mag missen.

Het begin
27 november 2007. Op deze datum
werd de allereerste bijeenkomst van
boekenclub LiBra (een samenvoeging van het Latijnse woord voor
boek en ‘Brandevoort’) georganiseerd, op dat moment nog bij
Friedy thuis en met in totaal acht
leden. Allemaal dames, en in eerste
instantie een mengeling van de
wijken Stiphout en Brandevoort. Ze
lazen allen graag in hun vrije tijd,
dus waarom niet een poging om
dit eens in groepsverband te gaan
doen? Het duurde niet lang voor
werd besloten om de locatie te
wijzigen: van zelf thuis drankjes en
hapjes klaarmaken en vervolgens
de afwas moeten doen verhuisde
de club naar wijkhuis ’t BrandPunt,
waar ze inmiddels ook een vaste
tafel hebben. ‘We wonen allemaal
dichtbij het wijkhuis en het is fijn
om de koffiekopjes door iemand
anders te laten klaarzetten en
schoonmaken’ geeft Edith aan. ‘Het
is ook niet voor niets de gezellige woonkamer van Brandevoort!’
Door de jaren heen zijn er leden
bijgekomen en vertrokken, maar het
huidige groepje van 7 kent elkaar
inmiddels al een hele tijd en hoopt
nog lang op deze manier door te
kunnen gaan, zeker in Brandevoort.
Want naast de gedeelde passie voor lezen houden de dames
ook allemaal van Brandevoort als
woonplek en wat de wijk te bieden
heeft.

Voor ieder wat wils en van
alles wat
‘Het zat zo’ van Meir Shalev;
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‘Familieportret’ van Jenna Blum;
‘Inferno’ van Dan Brown en ‘Het
Rosie Project’ van Graime Simsion… Dit is slechts een kleine selectie van de in totaal 71 boeken die
inmiddels door de club gelezen zijn.
Alle titels worden netjes op een
lijst bijgehouden door Wieneke, de
secretaris van de club, en daarop
komen alle genres terug: ‘echte’
literatuur, romans, detectives,
biografieën, en ga zo maar door.
‘Alleen science fiction lezen we
niet’ legt Janet uit. Soms wordt er
gekozen voor een boek dat prominent in de publiciteit is, maar soms
ook een titel waar niet iedereen in
eerste instantie even enthousiast
over is maar dan toch verplicht een
kans moet geven. ‘Dat zorgt toch
nog wel voor nieuwe inzichten en
levenslessen’ zegt Kiki. ‘De discussies leiden soms ook tot eigen
persoonlijke verhalen en emoties.
We zijn daardoor ook echt vriendinnen geworden, want we delen lief
en leed met elkaar.’ Echte vaste discussiepunten zijn er niet en worden
ook niet voorbereid: gewoon kletsen
over het verhaal en zo komt er altijd
wel weer een gesprek op gang.
Soms kiest de club voor een boek
dat iedereen leest, maar zo nu en
dan wordt er ook gekozen voor
een thema en daarbij de keuze uit
twee verschillende titels. Er zijn ook
periodes waarin iedereen een eigen
boek uit kiest en ook deze titels
worden dan weer besproken en
aan- of afgeraden tijdens de 6-wekelijkse bijeenkomsten. De dames
in de club hebben ook allemaal een

eigen voorkeur voor een bepaalde
manier van lezen. Zo zijn Nigâr en
Janet vaak in de Helmondse bibliotheek te vinden om de juiste titels
op te speuren; vindt Wieneke het
heerlijk om alles op haar e-reader
te lezen, maar geeft Kiki er toch de
voorkeur aan om een echt boek in
haar handen te kunnen houden. Er
worden hardback of paperback kopieën van boeken gekocht en aan
elkaar uitgeleend, maar er worden
ook tweedehands versies op de kop
getikt. Voor ieder wat wils, maar
met uiteindelijk hetzelfde doel.

Meer dan alleen boeken
De club maakt soms bewust de
beslissing om even weg te stappen
van de verhalen op papier. Zo kijken
ze weleens films in de bioscoop en
op DVD gebaseerd op boeken die ze
samen gelezen hebben: ‘1953 (De
Storm)’, ‘Haar Naam was Sarah’,
‘Een Keukenmeidenroman’, ‘Sonny
Boy’; en onlangs zijn ze ook met z’n
allen naar de film ‘The Bookclub’
(met Diane Keaton en Jane Fonda)
in de bioscoop geweest. Er wordt
echter ook weleens deelgenomen
aan andere activiteiten. Zo zijn de
dames in 2008 naar het Literair
Café met Simon Vinkenoog geweest en besluiten ze zo nu en dan
samen te eten bij plekken als Bistro
Ter Plaetse, Liverdonk, en Chalet
Couvert: een combinatie van culinair
en literair als afsluiting van het jaar
of de start van het zomerseizoen.
Op deze manier zijn inmiddels ook
al het 5-jarig en 10-jarig bestaan
van LiBra gevierd, en als het aan

de dames ligt zal er ook voor het
toekomstige 15-jarige bestaan weer
iets moois gepland worden.

Aanraders
Ook al is de club op dit moment
niet specifiek op zoek naar uitbreiding, ze raden het andere wijkbewoners zeker aan om een eigen
groep op te richten. Het initiatief te
nemen om zelf iets op te zetten,
zonder verplichtingen, met lekkere
koffie, en gewoon samen zijn en
een passie delen. ‘We genieten er
zo van en het heeft zoveel opgeleverd’ geeft Nigâr aan, en dat wordt
meteen door alle leden gesteund.
‘We gaan altijd weer heel rijk naar
huis. Moe, maar zeker voldaan…!’
Bent u nog op zoek naar wat leesvoer? We hebben LiBra gevraagd
om uit hun inmiddels brede leesassortiment twee titels te kiezen die
ze zonder twijfel aanraden aan alle
Brandevoorters:

‘Hoe ik talent voor het leven
kreeg’ - Rodaan Al Galidi
Semmier Kariem vlucht uit Irak.
Zeven jaar van honger, verdwalen en angst later landt hij op elf
februari om negen uur - of was
het om elf uur, op negen februari
- op Schiphol. In de chaos van die
eerste dagen in Nederland kan hij
zich het precieze tijdstip niet meer
herinneren. Hij vraagt asiel aan.
Wat hij niet weet is dat hiermee
het langste wachten van zijn leven
begint, in het asielzoekerscentrum,
een wachtkamer die hij deelt met
vijfhonderd anderen. Intussen bestudeert Semmier het land waarvan
hij misschien ooit deel mag uitmaken, maar ook al verblijft hij er nu,
hij blijft een buitenstaander.

rige eeuw. Ze is verloofd met een
nette jongen en haar toekomst
lijkt uitgestippeld. Dan gooien twee
mannen haar leven overhoop: een
aantrekkelijke bon-vivant en ha ar
vader, die ze nooit heeft gekend.
Sira laat alles achter en vlucht met
haar minnaar voor de naderende
burgeroorlog naar Marokko, waar
ze zorgeloos geniet van een leven
vol feesten, vrijheid en luxe. Totdat
ze in de steek wordt gelaten en
berooid achterblijft. Dankzij haar
talent als naaister weet ze echter
te overleven. Ze krijgt belangrijke
klanten en via hen maakt ze kennis met een agent van de Engelse
geheime dienst, die haar overhaalt
te gaan spioneren voor de Britse
overheid. n

‘Het geluid van de nacht’ María Dueñas
Sira Quiroga werkt in een van de
beste naaiateliers van het Madrid
in de jaren dertig van de vo-

tekst: Jody Hoekstra
foto: Vincent Knoops
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Je bent van harte
welkom in foodbar
THE BACKYARD,
voor een hapje en
een drankje
of in restaurant
NASTRIUM voor
een uitgebreidere
culinaire ervaring!

Mierloseweg 130
5707 AR Helmond
T 0492 541 818
E info@nastrium.nl
www.nastrium.nl

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout
WWW.COMPAEN-WONEN.NL
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Tegenkrachten gebundeld
voor buizentracé Helmond
Het Eindhovens Dagblad meldt op zaterdag 15 december op de voorpagina dat er een groot protest
tegen het tracé groeiende is in de provincie en gemeentes. Een brandbrief van Brandevoort ligt op
de tafel van de minister van Binnenlandse zaken. Alle reden om de ontwikkelingen goed te volgen
en te ondersteunen.
De werkgroep Buizen Brandevoort
komt regelmatig bij elkaar en heeft
veel contact met de gemeentes, de
provincie en het ministerie.

Voorbereidingen op de zienswijzeprocedure
Vanuit het ministerie van Binnenlandse zaken is bekend gemaakt dat
het plan voor het buizentracé via
Helmond en omgeving de eerste
helft van 2019 ter inzage komt te
liggen. Op dat moment start de
zienswijzeperiode en kunnen de belanghebbenden daarop reageren. De
eerste helft van 2019 kan ook zomaar
begin januari zijn. Alert blijven op de
datum en een goede voorbereiding
is een vereiste. De werkgroep doet
dit samen met advocatenkantoor
Goorts en Coppens zodat namens
de bewonersgroep in Brandevoort,
Mierlo-hout, Stiphout en Mierlo een
gedegen zienswijze ingediend kan
gaan worden.

Kijk op www.buizenbrandevoort.nl
voor meer actuele informatie

De informatieavond voor omwonenden zal gehouden worden op
het moment dat het plan ter inzage
ligt. Pas dan is bekend hoe het er
definitief uit ziet en is duidelijk welke
stappen gezet moeten worden.
Zodra het plan ter inzage ligt ontvangen de mensen die ingeschreven zijn
bij Buizen Brandevoort per e-mail de
uitnodiging voor de informatieavond.

het voorgestelde tracé. Ook bestaat
het tracé dat nu is voorgesteld niet
meer uit één of twee buizen (zoals in
2012) maar uit vier buizen met een
uitbreidingsmogelijkheid tot zeven
buizen. Op veel meer plaatsen dan
waar in de rapporten melding van is
gemaakt doorkruizen zij de natuur.
Het lobbywerk van de werkgroep
werpt zijn vruchten af. Onlangs hebben alle gemeentes die grenzen aan
het tracé met elkaar overlegd. Allen
zien de negatieve gevolgen voor de
regio en stellen vooral ook vragen
over het nut en de noodzaak van dit
extra tracé via Helmond. Samen met
de provincie Noord-Brabant worden
de krachten gebundeld en wordt er
een signaal afgegeven aan de minister van BZK.

Gemeentes en provincie
bundelen krachten

Omringende dorpen komen
in actie

Ondertussen raken steeds meer
mensen uit de politiek bekend met
het ongewenste tracé. Dikwijls
echter blijken zij te beschikken over
verouderde informatie uit 2012. Na
2012 hebben Helmond en Mierlo
een enorme ontwikkeling doorgemaakt en zijn er veel nieuwe woningen gebouwd in het gebied van

Afgelopen maanden heeft Buizen
Brandevoort contact gelegd met de
Belangen- en Actiegroepen om ons
heen, waaronder Lierop en Someren.
Ook zij zijn actief om er alles aan te
doen om het voorgestelde buizentracé tegen te houden. Zij hebben vragen gesteld aan het Ministerie BZK
en hun gemeente. De laatste nieuwe

Informatieavond voor
belanghebbenden over de
zienswijzeprocedure

‘gemeentes’ die ze wakker hebben
kunnen schudden zijn Nederweert
en Maasbracht. Daar was men ook
nog niet op de hoogte van de plannen rondom het buizentracé.

Website Buizen Brandevoort
is live
Begin december is de website van
Buizen Brandevoort in de lucht
gegaan. Op www.buizenbrandevoort.
nl kunt u alle informatie vinden;
van achtergrondinformatie tot veel
gestelde vragen. Heeft u desondanks
nog vragen dan kunt u die stellen via
het contactformulier.
Er hebben zich inmiddels 300
huishoudens bij Buizen Brandevoort
aangesloten, maar het blijft nog
steeds ontzettend belangrijk om je
aan te sluiten! Hoe meer mensen
straks de zienswijze ondertekenen,
hoe groter de kans dat we het ongewenste buisleidingentracé tegen
kunnen houden. Heeft u zich nog
niet aangemeld maar voelt u zich wel
betrokken? Meldt u dan snel aan via
buizenbrandevoort@gmail.com n

tekst: Buizen Brandevoort
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Lilian Schouten

loopt haar eigen beperking voorbij
Het is een feit dat onze doof geboren wijkgenote, Lilian Knoops-Schouten, ondanks haar beperking,
volledig deelneemt aan het leven zoals iedereen zonder beperking. Ze functioneert “normaal” zowel in
haar werk als mondhygiëniste (praktijkhouder) als in haar gezin en sociale contacten. In dit artikel
vertelt zij hoe ze er toe is gekomen mee te doen aan de marathon van New York op 4 november jl.

Al vanaf haar jeugd heel zeer
sportief
Ze is in haar jonge jaren een fanatiek zwemster en traint daarvoor 6
dagen per week, onder leiding van
een trainer. In 1977 neemt ze, als
zwemster, deel aan de deaf lympics
in Roemenië.
Lilian is, zowel karaktermatig als
ook door haar sportieve verleden,
een doorzetter en streeft, zowel in
haar vak als ook op het gebied van
sport, naar perfectie.

Lopersgroep Brandevoort
Zo loopt ze al vier jaren haar rondjes in Brandevoort. Hierdoor komt
ze in contact met de lopersgroep
Brandevoort die 150 leden telt en
waarvan de meesten ook in Brandevoort wonen. Lilian voelt zich
thuis binnen deze groep want ze
behandelen haar allemaal fantastisch en ze wordt goed opgevangen.

Marathon New York
17 lopers van deze groep willen
gaan meedoen aan de marathon in
New York. Want onder hardlopers
is de New Yorkse marathon zo’n
beetje de heilige graal die je één
keer in je leven wil meemaken.
Een van hen wordt, jammer genoeg, ziek en moet afhaken. Hierdoor komt er voor deze happening
een plaatsje vrij. Lilian aarzelt in
eerste instantie deze plaats in te
nemen omdat ze al plannen heeft
om over twee jaar, met een aantal,
eveneens dove mensen, deze marathon te gaan lopen. Als ze echter
te horen krijgt dat dit niet doorgaat
grijpt ze deze nieuwe kans om zich
aan te sluiten bij de lopersgroep
Brandevoort die de New York
Marathon gaan lopen. De groep
heeft zich hiervoor aangesloten bij
een reisbureau dat gespecialiseerd
is in het organiseren van dit soort
evenementen.

In de vier maanden voor de datum
van de marathon trainen ze hiervoor drie x per week en bouwen zo,
stap voor stap, hun uithoudingsvermogen op. Onder begeleiding van
een trainer die zelf ook mee gaat
naar New York om de marathon te
lopen.
Op 31 oktober vertrekken ze, alle
17, goed voorbereid, vanaf Schiphol
naar New York.
Het is voor Nederlandse begrippen
uniek te noemen dat Lilian meeloopt met horenden.
Ze hebben dan nog drie dagen om
te acclimatiseren. Direct na aankomst gaan ze meteen de volgende
dag trainen en lopen 6 km. De twee
dagen daarna zijn ze in de gelegenheid gewoon lekker New York te
verkennen.
Als het dan zover is, komt Lilian die
bewuste ochtend, ziek en beroerd
uit haar bed.
Haar man, die thuis is gebleven,
hoort dit en raadt haar dan ook
ten stelligste af mee te gaan lopen.
Maar, door het voor haar zo kenmerkende doorzettingsvermogen
laat ze zich door deze pech niet
tegenhouden.

Eindelijk is het zover!
Lilian verschijnt, plaatselijke tijd
10.15 uur, samen met de anderen
aan de start. Het weer is perfect
met een temperatuur van 13°C en
er staan 50.000 deelnemers klaar
om de marathon te lopen. Alles
is door de autoriteiten goed georganiseerd en er zijn zeer strenge
veiligheidsmaatregelen. Iedere
deelnemer moet ter controle door
een soort detectie poortje lopen.
Maar Lilian, die een gehoorimplantaat heeft en hiervoor een
speciaal pasje bezit om niet door
dit soort poortjes te hoeven, heeft
dat, vervelend genoeg, in het hotel
laten liggen. Ze legt op haar manier,

duidelijk articulerend in het Engels
aan de “normaal” horende official uit hoe het komt dat ze geen
pasje heeft. Zoals ze ook tijdens de
marathon met andere Amerikaanse
deelnemers zo goed mogelijk gewoon communiceert.
Gelukkig krijgt ze, na gefouilleerd
te zijn toch toestemming, langs de
poortjes te gaan om mee te kunnen lopen. De totale lengte van de
route is 42,2 kilometer en de deelnemers moeten over vijf bruggen
met een maximaal hoogteverschil
van 80 meter.
De groep heeft een lopersapp en
onderhouden daardoor contact
onder en met elkaar. Ook het thuisfront kan de lopers middels een
app volgen.
Lilian is, na vijf uur lopen en een
afgelegde afstand van 42,2 kilometer, over de finish gekomen. Onderweg genietend van de skyline,
Brooklynn-Queens-Bronx-Central
Park en van de vele tienduizenden
enthousiaste toeschouwers.
Ook alle anderen van de lopersgroep hebben de hele marathon
uitgelopen, waar Lilian heel trots op
is. Samen hebben ze hier immers
maanden hard voor getraind.
Hierna is er feest voor alle Nederlandse deelnemers! Ze krijgen
allemaal de gewilde medaille en
zijn daar, terecht, heel trots op.
Voor iedereen is dit een hele unieke
ervaring geweest! n

tekst: Marga Dobma
foto: Vincent Knoops
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BETAALBARE EXCLUSIEVE MODE

Omdat iedereen anders is...
Ook als u verzekerd bent bij
Ardanta, Amev, Dela, Monuta
of Yarden bent u vrij om voor
ons te kiezen!

U I T VA A RT S P I E R I N G S

OPEN

www.boutique4MORE.nl

de Plaetse 165 - Helmond-Brandevoort

DAG

0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M

PROJECT

STOFFERING
Persoonlijk, betrokken!

Zondagmiddag 27 januari
Van 13:00 tot 16:30
Strabrecht College - Geldrop-Mierlo

Toe aan een nieuwe vloer of raamafwerking?
Buiten projecten werken wij ook
voor particulieren.
Bezoek onze website
www.tonprojectstoffering.com
of Facebook pagina
VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OP NEMEN
MET PAUL PRINCEN
TELEFOON 06 - 156 256 41 OF 0413 - 764 467
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Uw recht halen is straks
niet meer te betalen!

Het afgelopen jaar stond in iedere
editie van de Brandevoorter
Courant een column over juridische
kwesties waar u als burger mee te
maken zou kunnen krijgen. Zo zou
u onverhoopt in een echtscheiding
verwikkeld kunnen raken, uw baan
kunnen verliezen of een geschil
kunnen krijgen met de overheid,
denk bijvoorbeeld aan de geplande
aanleg van chemiebuizen onder
Brandevoort.
U heeft zich tot op heden gelukkig
nooit druk hoeven maken over uw
toegang tot het recht, daar er een
stelsel bestaat van gefinancierde
rechtsbijstand waar afhankelijk van
uw inkomen een beroep op gedaan
kan worden. Helaas is op dit gebied
een ingrijpende verandering aangekondigd…
Volgens minister voor Rechtsbescherming Dekker piept en kraakt
het bestaande stelsel van
gefinancierde rechtsbijstand en
moet het drastisch op de schop.
De minister heeft de Tweede Kamer
bij brief van 9 november 2018
geïnformeerd over zijn plannen om
toegang tot het recht in de

rechtsstaat die Nederland is te
waarborgen en te versterken. Goed
bekeken zijn de plannen van de
minister echter een kille sanering
ten koste van de recht-zoekende
met een kleine beurs.
In het nieuwe systeem wil de
minister een zogenaamde poortwachter laten bepalen wie zijn/haar
probleem nog aan de rechter mag
voorleggen aan de hand van de
criteria ‘nut en noodzaak’. En
wanneer dan is bepaald dat u als
burger in aanmerking zou komen
voor gefinancierde rechtsbijstand
krijgt u een rechtshulppakket toegewezen waarin is opgenomen welke
juridische hulp u krijgt voor
uw probleem. De rechtshulppakketten zullen worden aangeboden via
marktwerking. Kortom, de toegang
tot de rechter zal door de plannen
beperkt en duurder worden voor
rechtzoekenden.
Mogelijk ook voor u dus!
Meerdere onderzoeken tonen echter aan dat het huidige stelsel op
hoofdlijnen prima voldoet.
Kabinetscommissie Van der Meer
concludeerde onlangs dat vooral
sprake is van achterstallig

onderhoud van het stelsel. Er zou
immers jarenlang te weinig rekening
gehouden zijn met de toegenomen
complexiteit binnen de samenleving en de steeds veranderende
regelgeving waarmee burgers
worden geconfronteerd. Investeren in het achterstallig onderhoud
is helaas geen onderdeel van de
plannen van de minister.
Gelukkig zijn het nog maar plannen, maar om te voorkomen dat de
plannen van minister Dekker
daadwerkelijk beleid gaan worden is
een geluid vanuit de samenleving
nodig zodat duidelijk wordt dat de
rechtstaat behouden moet blijven
voor alle burgers, ongeacht de dikte
van uw portemonnee!
De komende tijd zullen verschillende acties opgezet en uitgevoerd
worden. Met bovenstaande
achtergrondinformatie hoop ik u
er van doordrongen te hebben dat
de plannen van de minister ook u
aangaan. Twijfel dus niet en laat
van u horen! n

tekst: Efrie van den Heuvel
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open dag
bij
hup
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HUP
NODIGT
JE UIt
Open dag · zondag 27 januari · 10:00 tot 17:00u

Voor alle nieuwsgierigen. Wij maken graag kennis met jou.
Natuurlijk wil je weten wat wij te bieden hebben.
Snappen we.
Daarom nodigen we je uit om sportief te komen genieten. Al onze
sportfaciliteiten zijn open voor jou deze dag. Of je nu je voetbalskills wilt
verbeteren met onze interactieve voetbalmuur, wilt tafelvoetballen met 12
man, wilt fitnessen, bowlen, mini-golfen, zwemmen, naar de sauna…
It’s GAME ON voor jong en oud.
Honger? Dan kun je genieten van een hapje bij HUP EET of de Sports Bar.
Probeer hier maar eens stil te zitten. Wij staan open voor jou. Zodat jij ook ons
wat beter kunt leren kennen. Zien we je op 27 januari dan?
HUP is het sportiefste hotel van Nederland mét de leukste sportclub. Hier kan alles.
Wij bieden je enorm veel ruimte. Het is aan jou hoe je het invult. Hier kun je fitnessen,
bowlen, fietsen, tennissen, voetballen, golfen, basketballen en nog veel meer. Doe alles
wat je maar wilt. Of juist helemaal niets. Want ook relaxen is een sport.
HUP is de nieuwe naam voor De Brug Active en Carlton De Brug.

HUP · Arkweg 3 -17 · 5731 PD Mierlo · 0492 67 89 11
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Advertorial

Gemaakt om te adviseren
Na 28 jaar dienstverband bij de Rabobank maakte Inge Walstra op 1 september jl. de grote
stap waar ze al langer van droomde: voor zichzelf beginnen. Inge Walstra Hypotheekadvies is
een feit en daarmee is Brandevoort een ondernemer rijker.
Adviseursrol in het bloed
Zo nu en dan kom je mensen tegen
die in de wieg gelegd lijken te zijn
voor een bepaald vak of beroep;
ook Inge wist dat de adviseursrol
waar ze op haar 21ste in terecht
kwam bij de Rabobank, precies bij
haar paste. Ze kwam bij mensen
thuis om meer te leren over hun
wensen en plannen op woongebied
en deed haar uiterste best om hier
bij te helpen, en dat is eigenlijk wat
ze vandaag de dag nog steeds het
liefste doet. ‘Het zit in mijn bloed
om te adviseren’ vertelt Inge. Ze wil
zich daarbij graag onderscheiden
van andere adviseurs op de markt.
En er vooral voor zorgen dat het
stereotype beeld van de mannelijke
hypotheekadviseur in een grijs pak
(inmiddels wel zonder stropdas)
die meteen over hypotheekvormen
en rentetypen begint, wordt weggenomen. Haar doel is om eerst een
goed gesprek met elkaar te hebben:
hoe leven mensen, wat is belangrijk,
wat zijn hun dromen. ‘Gewoon
alsof ik met mijn broer of ouders
aan het praten ben. De financiële
mogelijkheden komen dan vanzelf
en pas op dat moment wordt er
besloten of we samen in zee gaan
of niet.’

Een stoere stap
Na de basisschool heeft Inge
de havo afgemaakt op het Peellandcollege in Deurne. Vervolgens
stroomt ze het tweede jaar van het
MBO in op de MEAO. Vóór dat ze
eindexamen deed, bemachtigde ze
al een baan bij de Rabobank, waar
haar carrière begon. Gelukkig kwam
er een mooie kans voorbij om als
wooncoach aan de slag te gaan bij
Rabobank Dommelstreek. ‘Deze
rol heeft me meer oog voor maatschappelijke uitdagingen gegeven:
met elkaar delen en samenwerken
om iets te kunnen bereiken. Ik was
tussen alle marktpartijen en inwoners een soort van spin in het web’
legt Inge uit. ‘Tijdens deze periode
heb ik veel bijeenkomsten georganiseerd:

van tapas en stylistes voor starters
op de woningmarkt, momenten
speciaal gericht op de woonstrategie van senioren tot flirten met
woningen tijdens woning ruilevents.
Dat maatschappelijke besef is iets
wat ik zeker vast wil houden, vooral
nu.’ In 2018 vond Inge dan toch de
moed om voor zichzelf te beginnen. Hier lag een combinatie van
factoren aan tengrondslag, zoals de
aanhoudende reorganisatie binnen
de Rabobank (waar ze uiteindelijk
op eigen verzoek op een goede
manier is weggegaan) en de stellige
overtuiging dat ze het ook zelf kan,
maar dan op haar eigen manier.

Van Deurne tot de Tyssenvoort
Inge komt oorspronkelijk uit Deurne
en haar man uit Amsterdam.
Samen kwamen ze in Brouwhuis
terecht, maar maakten kennis met
Brandevoort toen ze een woonbeurs bezochten in Eindhoven in
1998. Op 5 december van datzelfde
jaar kregen ze de keuze tussen
twee kavels op de Tyssenvoort.
Het duurde uiteindelijk nog eens
twee jaar voor ze daadwerkelijk hun
nieuwe huis in konden. ‘Er is veel
contact met de buren en de wijk is
nog steeds erg mooi.’
Een voorbeeld van een mooie
samenwerking in de wijk is die met
haar buurman: makelaar Alex. Ze
vullen elkaar aan in de dienstverlening richting klanten en daar geniet
Inge erg van. ‘Ik ken ook meerdere
adviseurs uit de wijk. Met sommige
heb ik een leuke klik en speelt
er niet alleen maar dat gevoel van
concurrentie. We delen met elkaar
en gunnen elkaar ook dingen.’ Als
er iets is wat Inge graag anders zou
zien aan Brandevoort dan is het de
mogelijkheid voor winkeliers om
zich te vestigen in de wijk en
zichtbaar te zijn. Ik heb echt respect voor ondernemingen die niet
bij een keten horen, zoals Seringe,
Zus, de slager, de bakker en alle
anderen… Ik voel als wijkbewoner
die morele plicht om zoveel mogelijk bij deze ondernemers mijn spul-

len te kopen en zo mijn steentje bij
te dragen.’

Een hypotheek is totaal niet
sexy…
Inge biedt duurzaam en persoonlijk
hypotheekadvies waarbij ze nooit
teveel klanten tegelijkertijd aanneemt. ‘Met 4 of 5 klanten op
hetzelfde moment heb ik mijn
handen al redelijk vol. Ik wil echt
de maximale aandacht kunnen
geven en de juiste balans vinden;
voor zowel mezelf als de klant.’ Ik
werk in drie stappen: eerst maak
ik ruim tijd voor een kennismaking
en oriëntatie om te kijken of er een
klik is en de wensen haalbaar zijn.
Dit is uiteraard kosteloos. Pas als er
voldoende comfort en vertrouwen
bij mijn klanten is om een stap te
zetten gaan we het adviestraject
in. Dan begint het inkleuren van de
persoonlijke tekening, gevolgd door
het bemiddelingstraject.
Hiervoor kan ik terecht bij ca. 30
geldverstrekkers. Voor advies- en
bemiddeling heb ik mijn tarieven
bepaald.” ‘Ik vind het belangrijk dat
ik snel en gemakkelijk bereikbaar
ben voor mijn klanten. Zodra ze
bellen of een appje sturen, de behoefte hebben aan advies of antwoorden op vragen. Een hypotheek
is totaal niet “sexy”, maar ik houd
ervan dat elke situatie anders is,
met een eigen geschiedenis en toekomst. Ik geniet van de uitdaging
om samen een financiële oplossing
te bedenken en daarbij mijn grote
netwerk in te zetten om mensen te
helpen. Het komt nu echt allemaal
samen voor mij!
De onderneming van Inge is te vinden op www.ingewalstra.nl. nl n

tekst: Inge Walstra - Jody Hoekstra
foto: Arnold van der Meeren
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John Knoops
Passion for Bikes
Voor elke wielrenner en mountainbiker in Brandevoort is John Knoops een bekende naam.
John is 53 jaar en eigenaar van fietsenspeciaalzaak John Knoops Passion for Bikes.
Bij hem stroomt al zijn hele leven het ondernemen en passie voor fietsen door zijn aderen.

Sinds 2008 zit hij met zijn huidige fietsenspeciaalzaak aan de
dorpsstraat in Mierlo. Hij richt
zich op het sportieve segment en
heeft enkel high end merken zoals
o.a. Cannondale, Bianchi, Santos,
BMC en De Rosa. Maar in de
dorpsstraat is het niet begonnen.
Zijn fietspassie gaat veel verder
terug. Geïnspireerd door zijn wielrennende neef wilde John al op 6
jarige leeftijd gaan fietsen en profwielrenner worden. In 1973 kocht
hij een KNWU wedstrijdlicentie en
in 1975 behaalde John zijn eerste
overwinning tijdens de Ronde van
Leende.
Vanuit zijn ouderlijk huis aan de
Marktstraat in Mierlo was hij elke
dag met fietsen bezig. Op achtjarige leeftijd maakte hij al tubes.
Een tubes band, ook wel tubular
genaamd, bestaat uit een binnenband waar een buitenband om
wordt genaaid. De tubular banden moeten op de velg worden
gelijmd, om te voorkomen dat de
band er in de bocht vanaf rolt.
Enkele jaren later begon hij met
het vlechten/spaken van wielen,
repareren van fietsen en verkoop
van tweedehands fietsen. Als
jongetje droomde hij van een
eigen fietswinkel, wat op 15-jarige
leeftijd werkelijkheid werd. Bij zijn
buurman kon hij ruimte gebruiken
en een fietswinkel beginnen. Op
1 oktober 1984, John was 19 jaar,
heeft hij zich officieel ingeschreven bij de KvK.
John vertelt “10 jaar later heb ik
afscheid genomen van de ‘gewone’ stadsfiets en kinderzitjes en
ben ik een nieuwe weg ingeslagen.
Ik ben me gaan focussen op het
sportieve segment van racefietsen en mountainbikes.” Hiermee

had John voortschrijdend inzicht.
Specialisatie is nodig om tegenwoordig te kunnen overleven in de
detailhandel. En dat blijkt ook uit
de cijfers, want tijdens de crisis is
het aantal fietswinkels van 7000
gedaald naar 2500.
Zeven dagen in de week is hij met
zijn passie bezig. Gelukkig vindt
hij ook tijd voor de familie. Hij
woont samen met Elly en zij hebben een zoon Puk van 22 en een
dochter Kiki van 18. Elly en Puk
werken beiden in de winkel. In zijn
spaarzame vrije tijd fietst John
graag met vrienden en familie en
kijkt hij graag naar voetbal.
“Ik ben op dit moment aan het
trainen voor The Ride in 2019. Een
uitdagende tocht met de racefiets van de Dolomieten naar de
Cauberg in Valkenburg. Het is de
bedoeling om in acht dagen, door
acht landen 1.300 km af te leggen
en 17.000 hm te overwinnen”.

het centrale punt van de winkel
wordt. De werkplaats is de keuken
van onze winkel. Verder wil ik de
zaak in circa vijf jaar overdragen
aan mijn zoon Puk. Ik heb dan 40
jaar knetterhard gewerkt en een
prachtige zaak opgebouwd die
hoort tot de top 10 van Nederland”, aldus John. Hij vervolgt: “In
de eerste week van februari organiseren we een MTB toertocht en
in de laatste week van mei is de
Passion for Bikes Toertocht. Maar
eerst nog de jaarlijkse kerstshow.
Dan presenteren we de 2019
modellen en hebben opruimingsacties op kleding en accessoires.
De show duurt van 20 december
tot en met 5 januari.”

www.johnknoops.nl n

Bij de vraag wat een memorabel
(zakelijk) moment is, begint John
te glunderen. “Dat was toen Marco Pantani onze winkel bezocht.
Als winnaar van de ronde van
Italië en Frankrijk, deed hij mee
aan de ronde van Stiphout. Hij
kwam naar onze winkel om zijn
racefiets te laten repareren”. “Ik
heb ook goede herinneringen aan
de driedaagse fietsbeurs die wij in
2006 en 2007 in De Brug hebben georganiseerd. En uiteraard
de toertochten die we jaarlijks
organiseren waaraan elk jaar grote
groepen fietsers deelnemen.
Ik vraag John naar zijn toekomstplannen. “Ik heb ideeën om de
winkel een nieuwe indeling te
geven, waarbij de open werkplaats

tekst: Marc Dekkers
foto: Rianne van Lierop
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• Veiliger, schoner en duurzamer
• Wij verzorgen de complete installatie eventueel
incl. aanpassing in de meterkast

Kanaalstraat 4B
Hoofdstraat 105

CHINEDSIETNUSTKV?OOR
WASMEA
CHNISCHE

BEL ONZE T KKUNDIGE REPARATIE.
EEN SNELLE VA

5711 EH SOMEREN
5706 AK HELMOND

Tel 0493-539405
Tel 0492-539405

KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT OP WWW.WOUTVANVLERKEN.NL

ITALIAANSE PASSIE
BIJ JOHN KNOOPS

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

We hebben een volledig nieuwe Bianchi afdeling in onze winkel ter grootte van 60m2 met de
nieuwste modellen van dit iconische italiaanse fietsmerk. Graag nodigen we u uit om deze te
komen bekijken. U bent van harte welkom!
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10 jaar Gezondheidscentrum
Brandevoort, en nu?
17 jaar geleden zijn collega Veldhuizen en ondergetekende gestart met de huisartspraktijk
Brandevoort. Samen met de fysiotherapeut, verloskundige, psycholoog, podotherapeut
en logopediste hadden we een knusse kleinschalige praktijk aan de Ricoutsvoort. Dat was de
voorbereiding van een groot gezondheidscentrum voor de wijk met alle eerstelijnszorgaanbieders.

heeft nu beneden een grote oefenzaal, de haptotherapeut heeft nu
beneden een fraaie werkruimte,
de huisartsen hebben in de ruimte
waarin eerst de dagopvang van de
Zorgboog zat extra spreekkamers
gerealiseerd, de psychologen hebben een extra spreekkamer erbij.

Welke wensen hebben we
nog voor de toekomst?

Na ruim zes jaar voorbereiding
zijn we 25 mei 2008 op de huidige
lokatie gestart met het Gezondheidscentrum Brandevoort. Met
behulp van subsidieregelingen van
de overheid en later van de zorgverzekeraars hebben we dit project
kunnen realiseren.

Samenwerken en uitbreiding
Maar met een gebouw alleen ben
je er niet. Een gezamenlijke locatie
is bedoeld om samenwerken binnen de eerstelijnszorg te faciliteren,
de verschillende disciplines zijn verantwoordelijk voor de inhoud. Nu
werken we met diverse werkgroepen met verschillende disciplines:
• Farmacotherapeutisch cluster:
apotheker en huisarts
• Psychosociaal cluster: psycholoog, haptotherapeut, orthopedagoog, pohGGZ, huisarts
• Beweegcluster: fysiotherapeut,
haptotherapeut, podotherapeut
huisarts
• Ouder-kind cluster: consultatiebureau, verloskundige, ortho-

pedagoog, logopediste, kinderfysiotherapeut, huisarts.
Deze clusters komen regelmatig bij
elkaar. We bespreken dan patiëntgebonden zaken en projecten. Doel
van deze projecten is de samenwerking tussen de disciplines
vergroten en de zorg inhoudelijk
verbeteren en zorgvernieuwing stimuleren. De ervaring leert dat door
deze samenwerking overleg tussendoor laagdrempeliger verloopt
en dat de zorg voor de patiënt meer
stroomlijnt. We bespreken dan
ook nieuwe ontwikkelingen binnen de verschillende vakgebieden.
Dit vraagt extra inspanning van de
deelnemers boven op de reguliere
zorgtaken. Samenwerken is dan een
echt werkwoord!
Dat de wijk nog niet uitgegroeid is
merken we ook binnen het centrum. De ruime jas van het begin
wordt steeds krapper en dat heeft
al een aantal uitbreidingen en
aanpassingen binnen het gebouw
noodzakelijk gemaakt. De fysio

De veranderingen van de samenleving gaan ook niet voorbij aan
de gezondheidszorg. De patiënten
participatie nemen we zeer serieus.
De cliëntenraad kan gevraagd en
ongevraagd advies geven. Die samenwerking willen we intensiveren
en daar hebben we wel inbreng van
de gebruikers van het gezondheidscentrum voor nodig. Actuele zaken
die in de wijk spelen kunnen op die
manier sneller door ons opgepikt
worden. Een voorbeeld is de zorg
rondom de jeugd. De komende
tijd willen we met alle partners die
rondom de jeugdzorg participeren
wijkgerichte zorg bieden. Dus nieuwe leden met een actieve inbreng
zijn zeer welkom.
Een ander aspect is de ICT in de
zorg. Huisarts en apotheek werken
al intensief samen op dit gebied.
Digitaal afspraak maken, recepten
bestellen, de mogelijkheid van
e-consulting, e-Health programma’s die de zorg kunnen
ondersteunen, teleconsulteren van
specialisten zijn mogelijkheden die
we al hebben, maar die we meer
onder de aandacht moeten brengen. Patiënten en cliënten kunnen
daar hun voordeel mee doen. Maar
hiervoor hebben we patiënten deelname nodig. n

tekst: Victor Kaiser
foto: Vincent Knoops
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Wijncursussen en Workshop
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.
PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
24 januari en 21 maart 2019
Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start 10 januari en 2 april 2019
Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start 22 januari 2019
Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start: 20 februari 2019
06 21813048
KARINLIPS.NL

’s maandags gesloten | telefoon: 0492 - 386078

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

KANTELBERGBOUW
KLUS & BOUWSERVICE

• Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur
• Wij zijn nagenoeg 51 weken per jaar geopend
• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen

ONDERHOUD

• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig

RENOVATIE
VERBOUWING PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

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

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

SCHILDERWERK WWW.KANTELBERGBOUW.NL

WWW.SCHEPERSPARKET.nl

VOOR AL UW HOUTEN VLOEREN

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

BUDGETFIETSEN




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



verkoop

onderhoud

Tweewielerwinkel
v.h. jaar 2017

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



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

VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket bij:

WWW.KIVO-HELMOND.NL

Twentehof 1, Helmond
0492 - 513703 - 06 22922680
Gratis haal- en brengservice in Brandevoort
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Je hypotheek
nu oversluiten?
De rente is historisch laag, de
huizenprijzen hoog en de belastingregels omtrent de aftrekbare rente
veranderen.

Inkomstenbelasting
De aftrek van de hypotheekrente
wordt de komende jaren versneld
afgebouwd. Voor 2019 geldt dat de
maximale aftrek nog 49% is daarna
wordt deze met 3% afgebouwd naar
37,5%. Heb je nu nog een hypotheek
met hoge rente, dan is het mogelijk
deze in 2019 om te zetten naar een
goedkopere lening. Boeterente en
kosten zijn tegen het hogere belastingtarief (49%) aftrekbaar.

Boeterente is fiscaal aftrekbaar
Oversluiten kan tot een oversluitboete leiden. Deze oversluitboete
wordt ook wel boeterente genoemd.

Boeterente is het bedrag dat de
bank in rekening brengt wanneer
je eerder dan was afgesproken je
hypotheek aflost. Per jaar mag je
een percentage van je hypotheek
boetevrij aflossen. Vaak is dit 10
tot 20 procent van de hoofdsom
per jaar. Deze boeterente is fiscaal
aftrekbaar.

Renteverwachting
De rente is momenteel historisch
laag en hoewel niemand de toekomst in de glazen bol kan zien,
lijken de meeste economen het er
over eens te zijn dat de rente in
2019 zal gaan stijgen. Oversluiten
kan voordelen opleveren door de
huidige lage rente. Wacht je tot het
einde van je rentevaste periode,
dan kan het wel eens zo zijn dat de
rente inmiddels flink is opgelopen.

Waarde woning
Hoe lager je hypotheek ten opzichte
van de waarde van je woning, hoe
lager het nieuwe rentetarief. Je
hypotheek is wellicht een aantal
jaren geleden afgesloten. Inmiddels
is de waarde van je woning (fors)
gestegen. Hier kun je een voordeel
mee behalen bij het afsluiten van je
nieuwe hypotheek.

Energiezuinige maatregelen
Als je je hypotheek aanpast is het
raadzaam ook stil te staan of je
energiezuinige maatregelen wilt
toepassen. Denk hierbij aan zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp. Deze kunnen zorgen voor
een extra maandelijkse besparing. n

tekst: Hans Maasakkers

Oproep ondersteuning voor
Koningsdag 2019

Ook in Brandevoort hebben we
inmiddels een Koningsdag traditie
met de jaarlijkse fietsenoptocht en
kindervrijmarkt. De organisatie is
echter dringend op zoek naar extra
hulp om ook de komende

jaren wat gezellige activiteiten
voor Koningsdag te plannen.
Interesse om hierbij te helpen?
Stuur een e-mail naar
voorzitter@brandpunt.info n
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Reanimatie in Brandevoort…

wat nu?

Reanimatie door buurtbewoner binnen 6 minuten helpt levens redden. Brandevoort gaat de
Hartstichting helpen bij haar missie om slachtoffers van een hartstilstand in heel Nederland
binnen 6 minuten te helpen. Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand
buiten het ziekenhuis. Reanimatie en inzet van een AED binnen 6 minuten vergroot de kans op
overleving. Er is een systeem dat buurtbewoners van een slachtoffer oproept om te reanimeren
bij een hartstilstand. Dankzij snelle reanimatie kunnen we op die manier vele levens redden.

Opzetten 6-minuten-zone

Voor wie?

Dat is een dekkend netwerk van
burgerhulpverleners binnen de wijk
Brandevoort, die binnen 6 minuten
slachtoffers van een hartstilstand
kunnen helpen.
Doel Onderzoek:
- of er voldoende AED’s in de wijk
zijn en waar deze hangen
- hoeveel burgerhulpverleners er
binnen de wijk aangemeld zijn
- wat er nog meer nodig is om
een dekkend netwerk te krijgen

Iedereen van 18 jaar en ouder met
een geldig reanimatiecertificaat
kan burgerhulpverlener worden.
Je staat dan vrijwillig aangemeld
bij het oproepsysteem en kunt via
de website of app aangeven op
welke tijden en adressen je oproepen wilt ontvangen. Ook kun je je
GPS aanzetten en zo steeds op je
exacte locatie worden opgeroepen.

Brandevoorders in actie
Om levens te redden is snel handelen bij een hartstilstand van levensbelang: 112 bellen, reanimeren
en een AED inzetten. De eerste 6
minuten zijn daarin cruciaal.

Reanimeren en AED
In het bericht staat de locatie van
het slachtoffer. Meerdere mensen
in de wijk krijgen de oproep. De
burgerhulpverleners krijgen de mededeling om direct naar de locatie
te gaan of eerst een AED op een
specifiek adres op te halen. De
kans is groot dat de burgerhulpverleners eerder zijn dan de hulpdiensten en zo de belangrijke eerste
minuten kunnen overbruggen.

Medewerker Ambulance:
“Door je aan te melden als
burgerhulpverlener kun je
levens redden in je buurt.
Ik roep alle mensen die
recent hebben leren reanimeren op zich te registreren als
burgerhulpverlener.”
Brandevoorters kunnen zich aanmelden via de volgende link:
bit.ly/aed-brandevoort

Landelijk netwerk
Met een landelijk dekkend netwerk
van burgerhulpverleners kunnen
slachtoffers van een hartstilstand
in heel Nederland binnen 6 minuten geholpen worden. Jaarlijks
kunnen zo zo’n 2500 levens worden gered. In totaal zijn er hiervoor
minimaal 170.000 burgerhulpverleners nodig. Wij zijn nu bezig met
opzetten van dit netwerk in de wijk
Brandevoort.

Red levens met uw AED

worden gered. Kunt u reanimeren?
Meld u dan aan als burgerhulpverlener. Zo kunt u worden opgeroepen bij een hartstilstand in uw
buurt en kunt u het verschil maken
voor het slachtoffer of de naasten.

Reanimatiecursus
Indien er te weinig mensen binnen onze wijk in het bezit zijn van
een reanimatie certificaat met als
gevolg dat daardoor het dekkingspercentage van burgerhulpverleners te laag is, dan zullen er in de
toekomst reanimatiecursussen
worden gegeven. Deze cursussen
worden in samenwerking met de
gemeente aangeboden.
Voor vragen of meer informatie
kunt u ons bereiken via het
emailadres:
wijkraad.aed@brandevoort.org
Voor meer informatie over de zesminuten-zone: www.hartslagnu.nl n

Elke dag overlijden 35 mensen in
Nederland aan een hartstilstand.
Bij een hartstilstand is snel reanimeren van levensbelang. De
aanwezigheid van een AED kan
daarbij het verschil maken tussen
leven en dood. Binnen onze wijk
Brandevoort zijn momenteel (nog)
maar twee AED’s aangemeld voor
het oproepsysteem! Mogelijk heeft
u een AED beschikbaar. Door die
AED te registreren kan hij worden
ingezet bij hartstilstanden in de
omgeving. Zo kunnen er nog meer
levens worden gered!

Levensreddend netwerk
Hoe meer vrijwilligers er zijn aangemeld, hoe beter het oproepsysteem werkt. Zo kunnen levens

tekst: Rob Vogels
foto: Vincent Knoops
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Droomhuis bouwen?

Brandevoort
“Thuis in Helmond”
Binnenkort
nieuwe kavels
Hazenwinkel
in de verkoop

www.helmond.nl/bouwkavel

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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Griezelig Brandoween 2018
’s Ochtends vroeg om 9 uur begon het Sportpark Brandevoort al lichte trekjes van Brandoween
te vertonen. Ineens stonden er twee doodskisten in de kleine zaal, niet iets wat je direct in het
Sportpark verwacht. Kort daarop hingen er vleermuizen aan de ramen. En niet lang daarna
ontstond er een spinnenplaag in het trappenhuis. Ja, dat was niet meer te missen, het was
vandaag Brandoween. De organisatie en alle vrijwilligers waren heel druk bezig om het
Sportpark om te kleden.
Kids creatief party
De Kids Creatief Party was dit jaar
helemaal uitverkocht, met 110 verkochte tickets. Spookjes, monsters,
vampieren en zombieprinsessen
kwamen samen met hun ouders
binnen. Het schminken was enorm
populair, en ook de smikkelhoek, nu
in de mooie doodskisten, werden
flink bezocht. De cupcakes-heks
was weer aanwezig om samen met
de kinderen de cupcakes om te
toveren tot groene monsters met
ogen en dropveter monden. Op de
bovenverdieping konden lampionnen worden gemaakt, spinnen of
pompoenen! En buiten was, zoals
we gewend zijn, het pompoensnijden.
Na al deze activiteiten was het tijd
voor het griezel hour. Maar eerst
natuurlijk nog even de mooiste
pompoen kiezen voor een prijs.
Lexie had de mooiste gemaakt, een

heuse kat met oortjes. De praatjesheks hield een quiz waarbij de
kinderen moesten bedenken of
Jacob de waarheid vertelde of dat
Jamey dat deed. Uiteindelijk was
Valerie de slimste die als enige wist
dat er wordt gezegd dat heksen zich
kunnen omtoveren in uilen.
Langzaamaan werd het donker en
kon de tocht gaan beginnen.

Indrukwekkende versieringen
De route was werkelijk fantastisch
versierd. Zo veel huizen, straten en
pleinen waren versierd en deden
mee om de spooktocht echt spookachtig te maken. In de eerste straat,
de Blaakbeemden was het al raak,
hier stond dan ook het mooiste
huis van de hele route. De scouting
heeft zich heerlijk uitgeleefd op de
Moerdonksvoort, waar gelukkig een
medicijn tegen vampieren of zombies was te krijgen.

De Iekendonksevoort ging aan de
haal met de prijs voor het engste
pleintje, waar de vampieren vanuit
de lucht kwamen spoken, en waar
dit jaar voor het eerst de Hellmond
Haunters stonden, met een spookachtige show waarbij vampieren en
weerwolven de hoofdrol speelden.
Kortom, 27 oktober 2018 was echt
een geweldige dag waarop Brandevoort heeft laten zien dat hier Brandoween echt een geweldig feest is.
Daarom kunnen we nu al zeggen,
volgend jaar, zaterdag 26 oktober
2019, vieren wij weer graag met jullie
Brandoween. Tot dan! n

Tekst: werkgroep Brandoween
Foto: Danijela Adamovic
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OOK IN 2019 MAAKT U HET M OOI ...

...met gordijnen, binnenzonwering,
buitenzonwering, horren, vloeren en kleden
van Smits&Smits!

50% KORTING
www.samsamkinderschoenen.nl
info@samsamkinderschoenen.nl
Steenweg 26 • 0492-520229

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

Kom na
ar onze
show
en laat
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Wij staan in het nieuwe jaar weer met
veel enthousiasme voor u klaar.
Fijne feestdagen!

Onze kraamzorg zal u goed bevallen!
---------------

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding
en ontvang een cadeau t.w.v. € 25,bij de start van de zorg
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Passie voor kruiden
Suiker, suiker en nog eens suiker
Mijn advies is koken met verse,
pure, onbewerkte, liefst lokale en
biologische seizoenproducten. Veel
kant-en-klare producten zitten vol
met zout, kunstmatige toevoegingen
zoals smaakversterkers, conserveringsmiddelen, kleurstoffen en vaak
ook suiker en andere zoetstoffen.
Maak je toch gebruik van verpakte
producten, bestudeer dan de ingrediëntenlijst op het etiket. Let goed op,
want suiker en andere zoetstoffen
kennen verschillende benamingen.
Het is een misvatting dat je aan de
hand van de voedingswaardetabel
kunt zien of in een product geraffineerde suiker is verwerkt. De voedingswaarde geeft aan of er suikers
(koolhydraten, waarvan suikers ....)
in het product aanwezig zijn. Dit
kunnen zowel natuurlijke suikers als
geraffineerde suikers zijn.

Suiker(s)
Via onze voeding krijgen we veel
meer suiker(s) binnen dan we denken: een schepje suiker in de koffie,
een koekje of een glas frisdrank. Wist
je dat ook veel andere voedingsmiddelen zoals het meeste brood, vleeswaren, sauzen, conservengroenten
en kant-en-klaar maaltijden suiker
bevatten?

Geraffineerde natuurlijke
zoetmiddelen
Geraffineerde suikers zijn vanwege
hun zoete smaak, lage kostprijs en
brede toepasbaarheid zeer sterk
doorgedrongen in ons westerse voedingspatroon. De meest gebruikten
zijn geraffineerde riet- en bietsuiker
en de steeds populairder wordende
geraffineerde maisfructosesiroop. Ze
leveren echter geen enkele bijdrage
aan onze gezondheid, integendeel.
Bij geraffineerde suiker is door verregaande raffinage en chemische zuivering, sucrose volledig gescheiden
van de nuttige begeleidende stoffen
zoals mineralen, vitaminen, eiwitten,
enzymen, water en vezels (nutriënten). En het zijn juist deze stoffen
die nodig zijn voor de omzetting van
suiker naar energie in ons lichaam!
Is de suiker niet meer vergezeld van
deze stoffen, dan worden deze stof-

fen onttrokken aan het lichaam voor
de omzetting van suiker naar energie. Geraffineerde suikers worden
daarom ook wel bestempeld als
nutriëntenrovers en aanbrengers van
enkel energie zonder voedingswaarde
(lege calorieën).
Mede hierdoor is jarenlange overmatig gebruik van geraffineerde suikers
een belangrijke medeoorzaak van
(welvaarts)ziekten zoals tandbederf,
osteoporose, diabetes type 2, gewrichtsslijtage en gewrichtsontstekingen, hart- en vaatziekten, chronische
vermoeidheid, astma en allergie.
Sucrose wordt na inname gesplitst
in glucose, dat de bloedsuikerspiegel
snel doet oplopen, en fructose dat
de bloedsuikerspiegel minder beïnvloed omdat het traag wordt omgezet
in glucose. Ondanks dat fructose de
bloedsuikerspiegel minder doet stijgen dan glucose, lijkt vooral fructose,
bij overmatig gebruik, bij te dragen
aan gezondheidsnadelen op termijn
zoals overgewicht, diabetes type 2,
hart- en vaatziekten en staar.
Daarom is het steeds meer gebruikte
geraffineerde maisfructosesiroop,
met een hoog fructosegehalte, geen
gezond alternatief voor geraffineerde
riet- en bietsuiker maar is het juist
de slechtste keuze onder de geraffineerde suikers.

Synthetische zoetstoffen
Vanwege de negatieve effecten van
geraffineerde natuurlijke suikers op
de gezondheid is men gaan zoeken
naar alternatieven en zijn synthetische zoetstoffen ontwikkeld. Maar
ook aan het gebruik van deze zoetstoffen kleven nadelen.
Suikeralcoholen zoals xylitol (uit bijv.
Berk) zijn semisynthetische zoetstoffen. Ze zijn te gebruiken als zoetmiddel in voedingsmiddelen. Ze verhogen de bloedsuikerspiegel weinig, zijn
niet lichaamsvreemd, hebben een
lage calorische waarde en leveren
geen zuurvorming in de mond (geen
tandbederf). Vanwege hun bijwerkingen als winderigheid en het laxerende effect wordt toch aangeraden
ze met mate te gebruiken.

Ongeraffineerde natuurlijke
zoetmiddelen
Wil je enigszins verantwoord genieten van zoet, kies dan voor het gebruik van ongeraffineerde natuurlijke
zoetmiddelen. Deze hebben als voordeel dat ze nog vergezeld zijn van
(een deel van) hun begeleidende
nutriënten. Bij verbranding van deze
suikers in het lichaam tot energie
hoeft dus niet geput te worden uit de
lichaamsreserves. Daarnaast hebben ze geen chemische behandeling
ondergaan om de suikers te isoleren,
zuiveren of bleken. Bovendien zijn
het bronnen van antioxidanten die
ons beschermen tegen vele aandoeningen.
Vers fruit is de optimale bron van natuurlijke suikers en de enige bron van
ongeraffineerde korte suikers die niet
is geconcentreerd. De fruitsuikers
in vers fruit zijn nog vergezeld van
water, vezels, vitaminen, mineralen
en enzymen.
Alle overige bronnen zijn geconcentreerd. Bij gedroogd fruit is het water
verdwenen, vruchtensappen missen
de vezels, bij diksappen, agavesiroop,
ahornsiroop en ongeraffineerde ruwe
rietsuiker of ongeraffineerde kokosbloesemsuiker ontbreken vocht en
vezels. Dit zal vaak als gevolg hebben
dat ze de bloedsuikerspiegel sneller
doen stijgen in vergelijking met vers
fruit. Daarom is het advies ook deze
geconcentreerde ongeraffineerde
natuurlijke bronnen van suikers met
mate te gebruiken en liefst verdund
of samen met vezelrijk voedsel
waardoor hun opname enigszins
vertraagd wordt en de bloedsuikerspiegel minder snel oploopt.

Suikergebruik minderen
Hoe meer suiker je gebruikt, hoe
minder je smaakpapillen gevoelig
worden voor zoet. Voor dezelfde
zoetsensatie heb je dus steeds meer
suiker nodig. Maar andersom geldt
dit gelukkig ook. Dus hoe minder
suiker je gebruikt, hoe gevoeliger je
smaakpapillen worden voor zoet.
Voor dezelfde zoetsensatie heb je
dus steeds minder suiker nodig. n
tekst: Wendie Linders
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Wij hebben alles op het gebied van wassen &
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een
persoonlijk en deskundig advies geven bij de
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij
hebben een zeer groot assortiment van
alle bekende merken. Dit alles tegen
scherpe prijzen én direct uit voorraad
leverbaar. Daarnaast hebben wij een
eigen servicedienst.

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

SUPER AANBIEDING

Al meer dan 90 jaar uw
vertrouwde witgoedspecialist

INBOUWCOMBI

• hetelucht, magnetron, grill en
stoomfunctie
• magnetron 800W
• stoomschoonprogramma voor
eenvoudig reinigen
• inhoud 50 liter
• emaille binnenruimte
• MAC696RVS

1099,-

699
,euro

5 jaar garantie*

VAN DUPPEN WITGOED | OOSTENDE 10 | 5702 NP HELMOND | TELEFOON (0492) 52 30 51 | WWW.VANDUPPEN.NL
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Uitnodiging voor nieuwjaarsreceptie 2019
in ’t BrandPunt
Kom op zondag 6 januari naar
wijkhuis ‘t BrandPunt om samen
met andere Brandevoorters het glas
te heffen op een nieuw jaar. Tijdens
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zal

ook de Brandevoorter van het Jaar
bekend worden gemaakt; u bent van
harte welkom!
Inloop vanaf 14.30, bekendmaking
om 15.00 uur n
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De eerste particuliere bewoner
in Blok 25
Wij maken kennis met Benny van Meurs, de eerste bewoner die in zijn nieuwe huis in Blok 25 is
getrokken en zijn hart al heeft verloren aan Brandevoort toen hij de eerste keer door de wijk reed. Na
maar liefst 13 jaar ingeschreven te hebben gestaan voor woningen in de regio, kwam de
aanbieding van wooncoöperatie woCom om aan de Langedonk te gaan wonen dan ook als uit de
hemel gevallen.

Met de neus in de boter
Hij heeft een prachtig huis gekregen
en woont aan de rustige kant van het
grote pand van Blok 25. Hij woonde
hiervoor al jaren in Veldhoven en
kreeg min of meer een visioen toen
hij de huizen van Brandevoort zag.
Dat visioen werd opgeroepen door
zijn herinnering aan de tijd dat hij
vroeger in Amsterdam heeft gewoond. Brandevoort is immers een
moderne kopie van Amsterdam.
Vanaf half december is hij de eerste
die zijn huis hier betrekt en kan
daarom bijna gelijktijdig kennismaken met de unieke sfeer in deze wijk
want hij kan in het weekend van zijn
verhuizing meteen naar het
Dickensfeest gaan.

Bijzonder woonproject
Pas achteraf hoorde Benny dat het
woonblok een bijzonder woonproject
is. Hier komen immers mensen met
heel verschillende achtergronden
te wonen. De mensen onder begeleiding van de Zorgboog krijgen
extra zorg bij zowel somatische- als
psychische klachten. De bewoners
van de ORO-groep zijn min of meer
zelfstandig in hun levensstijl, maar
kunnen altijd rekenen op ondersteuning en begeleiding van de ORO
professionals. Zij hebben hun eigen
woonvertrekken bij elkaar, maar zijn
net zo goed gewoon de buren voor
Benny en de andere nieuwe bewoners.
Benny vindt het interessant om
nader kennis te maken met hen als
zij in april of mei a.s. hun nieuwe
woningen betrekken. De voorbereidingen zijn nu al volop bezig. En
tenslotte zijn er nog woningen voor
jongvolwassenen met autisme. En
deze woningen worden bijna even
snel opgeleverd als de andere wonin-
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gen rondom Benny heen. Deze laatste groep en hun ouders en familie
zijn ook zeker welkom bij hem. Uiteraard is het een hele belevenis om in
deze wijk met alle andere bewoners
op zo kort mogelijke termijn kennis te
maken.

Zijn leven is al goed
georganiseerd
Of Benny daarvoor genoeg tijd heeft,
weet hij nog niet. Hij heeft verschillende hobby’s, waaronder een
tijdrovende bezigheid in zijn liefde
en omgang met zijn drie katten. Hij
is al jaren bezig met het fokken van
één nestje per jaar met zijn Ragdolls
katten. Hiermee wil hij nog jaren door
gaan. Overigens laat hij wel weten
zijn katten binnenshuis te houden
waardoor de buren er geen overlast
van zullen krijgen! Daarnaast heeft
hij al 20 jaar gewoon zijn werk bij een
pompstation in Oirschot om in zijn
levensonderhoud te voorzien.
De komende tijd echter gaat nog
op aan het verder inrichten van zijn

nieuwe huis en de buitenomgeving
van zijn woning. Dit wil hij zodanig
doen dat hij, in goed overleg met de
buren, een afrastering kan maken.

Blij met het actieve leven in
Brandevoort
En als hij de courant ziet, die wij
mee hebben gebracht, dan wordt hij
al meteen geënthousiasmeerd om
zich fanatiek in het verenigingsleven
van de wijk te gaan storten. En heel
misschien komt hij wel de courant
versterken, omdat dat toch wel een
erg uniek middel is om de ziel van
het wijkgebeuren te verwoorden en
in leven te houden. Goed dus om te
zien dat het nieuwe woonblok aan de
rand van het Hertogsveldje dergelijke
nieuwe bewoners voor de wijk gaat
opleveren. Wij wensen Benny veel
geluk en gezondheid toe in
Brandevoort. n

tekst: Giel Pollemans – Marga Dobma
foto: Vincent Knoops

Autisme komt meer voor
dan je denkt
Eline vertelt enthousiast over haar nieuwe woning. Op vrijdag 26 november heeft zij de sleutel
gekregen. Zij is een van de eerste van de groep van 15 mensen met een
autistische beperking, zoals zij dit zelf noemt. Ondanks het feit dat zij veel moest organiseren
en er allerlei zaken tegelijkertijd gebeuren om haar heen, houdt ze alles goed in de gaten en
geniet ze ervan dat ze in dit bijzondere nieuwe woonblok (25) in Brandevoort komt wonen.
Zo ontspannen heeft ze op dit nieuws niet altijd gereageerd.
Leren omgaan met te veel
prikkels
Al vanaf haar geboorte heeft ze een
stoornis in de verwerking van een te
grote stroom van informatie. Als er
tegelijk teveel prikkels binnenkomen dan heeft ze moeite om die
informatie goed te ordenen. Dit is
ook het geval als haar omgeving
heel druk is, want dan lukt het niet
om hierin goed te functioneren.
Je belandt dan als het ware in een
blokkade, waardoor je je niet meer
goed kunt concentreren. Gelukkig
lukt het steeds beter om te leren
omgaan met deze beperking. Hoewel
deze stoornis nooit zal verdwijnen,
kan iemand er wel beter mee leren
omgaan. Het gaat om prikkels die
betrekking hebben op proeven,
horen, zien en veranderen. De ene
persoon met autisme heeft er meer
last van dan de andere. Maar bij alle
mensen met autisme gaat het erom
dat zij veel meer moeite hebben om
de permanente stroom aan prikkels te dempen dan mensen zonder
autisme.
De leeftijden van deze groep van 15
mensen met een autistische beperking zijn tussen de 18 en 35 jaar. Drie
van hen hebben een vaste baan,
acht hebben een bijzondere vorm
van werk doordat zij minder dan 8
uur per dag werken. Enkele anderen
doen vrijwilligerswerk of zijn actief in
een dagbestedingtraject.

Zo gestructureerd mogelijk
leven
Alle 15 bewoners hebben een duidelijke dagindeling: ’s morgens gewoon
op tijd opstaan, dan op verschillende
manieren aan de slag, ’s middags
weer thuiskomen en ’s avonds
ontspannen, ieder op eigen wijze.
Overdag is er bijna altijd iemand

Vijftien jaar lang

direct in
de buurt
om meteen beschikbaar te zijn als
dat nodig is. Daarnaast heeft iedere
bewoner een eigen vaste begeleider,
waarmee zij een hechte band hebben opgebouwd. Deze begeleider
komt met een zekere regelmaat bij iedere bewoner en zorgt ervoor dat ze
allemaal zorg op maat krijgen zodat
zij zich voldoende veilig voelen om
zo goed mogelijk met hun beperking
om te kunnen gaan. Heel concreet
gaat het dan o.a. om zaken zoals:
goed met geld leren omgaan, het
juiste ritme en regelmaat in je leven
leren opbouwen en zelfstandig je
eigen huishouden doen.
De groep van 15 bewoners vergadert
regelmatig met elkaar. Eén maal per
maand nemen zij allerlei gezamenlijke thema’s door. Enige onderwerpen zijn bijvoorbeeld aan welke uitjes
nemen zij deel, wat zijn de beste
huisregels, hoe willen zij omgaan
met de woonomgeving? Eline zegt
dat zij graag kennis wil maken met
de andere bewoners, zowel de particuliere huurders als de mensen uit
de andere woongroepen.

Al 15 jaar geleden zijn de ouders
van deze bewoners met autistische
beperking begonnen een aparte
huisvesting voor hun kinderen te
organiseren. Via verschillende
zorgaanbieders en instellingen
en bovendien door veel doorzettingsvermogen zijn ze eindelijk
zover gekomen dat ze samen met
woCom deze mooie woongelegenheid hebben kunnen regelen voor
hun kinderen. Ook de inzet door de
stichting ‘MEE’ heeft bijgedragen aan
het bereiken van hun doel om de
wooneenheden in Blok 25 te kunnen
realiseren. De ouders van de bewoners spannen zich nog voortdurend
in om dit unieke woonproject te
doen slagen. Verschillende ouders
vormen de achterwacht voor hun
kinderen en ondersteunen elkaar
daarin. De ouders van Eline, Peter en
Helene glimmen van trots als zij hun
dochter blij en ondernemend zien
vertellen over haar prachtige zelfstandige woonstede.

Stichting SamenGaan
Willian Groenen, voorzitter van stichting SamenGaan en vader van bewoonster Simone, laat ons tenslotte
nog de gemeenschappelijke ruimte
met de toekomstige keuken zien op
de bovenste verdieping. Bovenop de
individuele wooneenheden verblijven
de bewoners ook dus regelmatig in
deze grote gezamenlijke ruimte. In de
zomer kunnen de jonge mensen ook
nog gebruik maken van het dakterras. Dit woonproject is dus verzekerd van een perfecte woonsituatie
midden in een woonwijk, die hiermee
nog meer divers is geworden dan zij
als was. n
tekst: Giel Pollemans – Marga Dobma
foto: Vincent Knoops
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Zorgteam altijd aanwezig
In onze wijk, binnen het project Blok 25, realiseert de Zorgboog vier woningen die in totaal
huisvesting bieden aan 28 ouderen die permanente woonzorg nodig hebben. Ouderen met
dementie of lichamelijke problemen die intensieve zorg nodig hebben en toch graag in
Brandevoort willen wonen, hebben de mogelijkheid om vanaf het voorjaar van 2019 in één
van de vier kleinschalige woningen van de Zorgboog te komen wonen.

Huiselijk leven
“Dat betekent wonen, zoveel mogelijk zoals mensen dat thuis gewend
zijn”, vertelt Corrie van der Gaarden,
projectleider zorg. “. In een kleinschalige woning wonen in totaal zeven
bewoners samen. De ruime huiskamer, woonkeuken en een tuin of
balkon delen ze met elkaar. Bewoners beschikken over een eigen zit/
slaapkamer die naar eigen smaak en
met eigen meubels worden ingericht.
Uiteraard hebben bewoners ook
eigen sanitair. In de woning is 24 uur
per dag zorg aanwezig van een vast
team medewerkers. Zij bieden constante zorg, begeleiding en ondersteuning. De deuren staan ‘figuurlijk’
altijd open voor familie, vrienden en
dorpsgenoten. Bewoners kunnen
ook altijd met hen mee op bezoek
gaan. De kleinschalige woningen
in Brandevoort zijn herkenbare en
veilige plekken voor wie intensieve
zorg nodig heeft, met ruimte voor
een huiselijk leven, privacy en eigen
inbreng.”

Aanmelden
De groep bewoners die nu nog in
het Palladium woont met soortgelijke verzorging, verhuizen bij de
oplevering in het voorjaar 2019 ook
naar Blok 25. Dan blijven er nog drie
woningen over in totaal 21 plaatsen
voor nieuwe bewoners. De afgelopen
tijd heeft Corrie al diverse inloopmomenten georganiseerd in het gezondheidscentrum voor belangstellenden.
Ook online blijft zij klaar staan om
aanmeldingen en/of vragen voor
deze woonvorm te behandelen. Middels onze courant doet Corrie in feite
ook een oproep om zich aan te melden voor deze woonvorm. Ouderen
kunnen op deze manier dichter in de
buurt van hun kinderen of kleinkinderen komen wonen. Onderaan dit
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artikel staan de benodigde gegevens
om meer informatie op te vragen.

Open huis
“Wanneer het nieuwbouwproject is
gerealiseerd, opent de Zorgboog haar
deuren”, vertelt Corrie. “Eind maart,
begin april is iedereen alvast van harte welkom om een kijkje te komen
nemen in de woningen en kennis te
maken met het kleinschalig wonen.
Dit is een unieke kans. Wanneer de
bewoners bij ons zijn ingetrokken
zijn deze woningen niet meer voor
het publiek toegankelijk vanwege het
wooncomfort en privacy.”

Zorgteam altijd aanwezig in
Blok 25
Voor de bouw van Blok 25 slaan woningcorporatie woCom en drie Helmondse maatschappelijke organisaties de handen ineen. De Zorgboog
laat zoals gemeld vier groepswoningen bouwen waar straks 28 ouderen
kunnen wonen. Zorginstelling ORO
neemt negentien panden in gebruik

voor de huisvesting van mensen met
een lichte verstandelijke beperking.
Ouderinitiatief Stichting SamenGaan
brengt in de vijftien woningen die zij
afnemen jongvolwassenen met een
autisme spectrum stoornis onder.
Zij nemen elk zelfstandig, maar wel
onder begeleiding een appartement
in gebruik. De resterende 22 woningen in het complex zijn bedoeld voor
sociale verhuur.
Al met al een heel bijzonder experiment en uniek voor Brandevoort om
zo de diversiteit van wonen een extra
accent te geven. In een wijk met de
slimste buurt van Europa, is dit een
mooie variant op de creativiteit in het
bedenken van verschillende soorten
van woonvormen. n

tekst: Giel Pollemans – Marga Dobma
foto: Vincent Knoops

Vanaf centrum Helmond naar
Brandevoort: ORO in woonblok 25…
Al maanden lang zijn teamleden en toekomstige bewoners van de ORO groep in het centrum
van Helmond bezig met de voorbereiding van hun verhuizing naar Brandevoort. Nicole de Vries
(Wijkmanager bij ORO) legt namens het ORO uit hoe zij met haar collega’s de bewoning in de
nieuwbouw van Helmond coördineert.

Bij het bereiken van het hoogste punt
van het pand hebben zij al een glimp
mogen opvangen. Ondertussen
hebben ze de indeling van woonvertrekken rond en geeft Pierre, een
toekomstige bewoner van ORO die
even aanschuift bij het gesprek, aan
dat hij erg veel zin heeft om gezellig
en zelfstandig door Brandevoort te
wandelen.
Maar dat alles duurt nog een aantal
maanden, want het ORO-gedeelte
van woonblok 25 moet nog opgeleverd worden en dan duurt het nog
enkele maanden met hard werken
door ORO voordat ze er in kunnen.
Nicole is in afstemming met wijkmanager Kim van Kollenburg in verschillende werkgroepen actief aan de
slag gegaan om alles min of meer
minutieus aan te pakken. Kim is per 1
december 2018 de wijkmanager van
de huidige woonlocatie en zal met
team en cliënten verder vorm geven
aan de nieuwe manier van wonen en
begeleiden in de locatie op Brandevoort. In de locatie op Brandevoort
komen 24 cliënten te wonen. Zij
krijgen 16 eenpersoonswoningen,
één twee-persoons woning en één
groepswoning voor zes mensen.
De 24 cliënten krijgen steeds begeleiding of zorg op maat, ze wonen zo

zelfstandig mogelijk, maar hebben
wel 24- uurs zorg nodig. Zij hebben
allen een verstandelijke beperking
en soms bijkomende somatische of
psychische problemen en kunnen
daarom permanent terugvallen op
zorg op maat. Deze zorg is dus per
persoon verschillend van aard. Het
team van begeleiders is ongeveer 15
mensen groot en is gedurende de
dag altijd met twee of drie mensen
aanwezig. Gedurende de nacht is er
altijd een slapende begeleider aanwezig. Alle begeleiders werken steeds
in wisselende diensten gedurende de
dag en week.
Overdag hebben de meeste OROcliënten een daginvulling door te
gaan werken, dagbesteding binnen of
buiten een locatie van ORO of doen
vrijwilligerswerk.
Zo vertelt Pierre (28 jaar) het volgende over zijn eigen leven bij ORO:
Hij werkt meerdere dagdelen per
week als dagbesteding bij het Grafisch centrum van ORO in de Rijpelberg. Hij staat dan meestal om half
acht ‘s morgens op en gaat op zijn
brommer naar zijn werk. Hij is dan
om ongeveer 14.00 uur ’s middags
weer thuis. Vaak werkt hij alleen ’s
morgens, maar, indien nodig, ook wel
eens een hele dag.

Kort geleden is hij ook enkele dagdelen gestart als vrijwilliger. Daarvoor
gaat hij op een instellingsterrein van
dezelfde organisatie wel eens wandelen met bewoners. Pierre woont nu
op een zit-slaapkamer in de huidige
locatie en zorgt dan ook voor zijn
eigen ontbijt en lunch. Koken doet hij
hier niet; zijn warme maaltijd wordt
nu verstrekt door ORO. Hij heeft een
vriendin die in Someren woont.
In Brandevoort krijgt hij zijn eigen appartementje. Daar zit een keuken in,
maar hij weet nog niet of hij wel zal
gaan koken voor zichzelf. Maar zijn
zelfgemaakte eten vindt hij wel lekkerder dan de kant en klare maaltijden. Hij is nu al druk aan het rondkijken naar nieuwe meubeltjes voor zijn
nieuwe appartement. Zijn broer en
zijn vriendin helpen hem hierbij.
ORO is nu al in gesprek met de andere woontrajecten in het blok waar
er gesproken wordt over de mogelijkheden om met elkaar afstemming
en samenwerking te zoeken. Zo gauw
de verhuizing achter de rug is gaan
ze hier allen verder vorm aan geven.
En op onze vraag of zij de communicatie met de bewoners oppakken,
geeft zij aan dat dit vanzelfsprekend
is. Daarom is zij blij om te horen dat
Benny als één van de eerste bewoners zo open en uitnodigend zich
opstelt naar zijn naaste buren.
Hoewel de verschillende woonclusters in het grotere woonblok kunnen
opvallen als aparte woonvormen, is
het voor ORO en ook voor de andere
woongroepen niet nodig om zich opvallend te afficheren. Zij gaan er van
uit dat alle bewoners zo natuurlijk
mogelijk met elkaar omgaan en als
burgers met een bijzondere diversiteit
in Brandevoort komen wonen.
Van harte welkom in Brandevoort. n
tekst: Giel Pollemans – Marga Dobma
foto: Vincent Knoops
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jouw schoonheidssalon in Brandevoort

◊ Gezichtsbehandeling
◊ Gelnagels zowel lak als verlenging
◊ Voetbehandelingen

voor meer behandelingen, info en online afspraken kijk op de website
Ankie Puts
Neerwal 60
5708 ZA Helmond

T 06 539 48 684
www.deblauwereiger.nu
E info@deblauwereiger.nu

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN

Mierloseweg 288

•

Helmond

2019

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

TEGELVLOEREN

www.bbtegels.nl

SPORTIEF EN
FIT
IN

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

WINTERSPORT
FITNESS

Ook voor service
en onderhoud!

WANDELEN

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nl

RUNNING
BIKING
HIKING

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK52 FCB

www.adventurestore.nl

15 JULI
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Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

Bestellen 24/7

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

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nl

De 9e Prins
ofwel Prins Mark I van C.S. de Brandeliers
De commissie Binnengebeuren heeft een goede traditie voor een ludieke herkenbare bekendmaking
van de nieuwe Prins: 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 Alex I aan hem
overgedragen. Toen was het officieel oftewel Prins Mark I. Uiteraard kan hij het niet alleen en
daarom is hij erg verheugd om dit samen te doen met Adjudant Jeroen. Onze fantastische
dansgarde had als eerste een cadeau: een volledige nieuwe dans.

Prins Mark I
Mark Sanders (1973) is geboren
en getogen in Geldrop en is
sinds 2000 woonachtig
in Brandevoort. Mark is
in het dagelijks leven
werkzaam in en rond
onze wijk Brandevoort als Financiële
Wooncoach. Bij
PSV leerde hij
Ingrid kennen met
wie hij sinds 2002
is getrouwd en
samen hebben
zij een tweeling:
Thomas en Daan.
Ingrid is wijkverpleegkundige bij Zuid
Zorg. Prins Mark I is
ook actief betrokken
bij een aantal verenigingen en stichtingen. Hij is
betrokken bij SV Brandevoort,
Stichting Smile per Mile. Deze
stichting rijdt met sportauto’s een
gave dag zonder zorgen voor kinderen met een beperking/handicap. Prins Mark I was overdonderd
dat men hem vroeg de 9e prins
van de CS de Brandeliers te worden. Hij had kort beraad met Ingrid
en ze zeiden samen volmondig ja
op dit verzoek. Hij gaf direct aan
“samen” met de Brandeliers, zijn
adjudant Jeroen en alle Brandevoorters een top feest te maken
van Carnaval 2018/2019.

Adjudant Jeroen
Adjudant Jeroen (1968) is de
steun en toeverlaat van Prins Mark
I en zal niet van zijn zijde wijken
tijdens carnaval 2019. Jeroen is IT

Security specialist bij Philips en
vanaf 2000 woonachtig in Brandevoort. Zijn vrouw Meriam is
werkzaam bij Dorel Maxi Cosi en
zij hebben twee kinderen, Lieke en
Mattijn.

Motto 2018/2019
De prins en zijn adjudant koken
met een groep Brandevoortse
vrienden bij Ikook heerlijke gerechten. Dit is een echte hobby van
beiden. Daarom hebben zij het
volgende motto gekozen;

“Wai maeke er samen ‘n
skôn fisje van!”

Op zondag 13 januari 2019 vanaf
13.00 uur ben je van harte welkom
om onze Prins en Adjudant te
feliciteren in onze Hoftempel
‘t BrandPunt. Na de prinsreceptie zullen steeds meer
activiteiten, met de aanloop naar carnaval, volgen
zoals de Zwetsavond op 9
februari 2019, Zwetsmiddag 50+ op 10 februari
2019, Tienerparty, After
optocht party, kindermiddag en nog veel meer
activiteiten.
Voor een volledig programma www.brandeliers.
nl.
Samen met de Brandeliers geüniformeerden, onze
dansgarde, Grootvorst Peter
en Vorst William zullen zij carnaval 2019 voorgaan in het mooie
Brandevoort. Prins Mark I roept
samen met zijn adjudant Jeroen
alle Brandevoorters op om deel uit
te maken van dit geweldige feest
in hoftempel ‘t Brandpunt om met
elkaar carnaval te 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! n

tekst: Tamara Vorstenbosch
foto: CS De Brandeliers
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Nieuw in
Brandevoort

!

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

Herselsestraat 16
5708 XK Helmond
www.kanzz.nl

wonen | hypotheken

echtscheidingen

Mierlo

Intertoys Mierlo bestaat 40 jaar
en dat moet gevierd worden!

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

5% korting
Tegen inlevering van deze bon

10% korting
Tegen inlevering van deze bon

op een artikel
naar keuze*

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

25% korting
Tegen inlevering van deze bon

op een artikel
naar keuze*

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

op een artikel
naar keuze*

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

Intertoys | Dorpsstraat 142 | MIERLO | T 0492 661 205 | Geopend: ma 13.00 - 18.00 di t/m do 9.00 - 18.00 vr 9.00 - 20.00 za 9.00 - 17.00
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Intocht Sinterklaas
25 november
Op zondag 25 november jl. was het zo ver: het moment waar niet alleen vele kinderen uit de
wijk naar uitkeken, maar ook de nieuwe organisatie van de jaarlijkse Sinterklaas intocht in
Brandevoort. Voor hen voelde het allemaal zelfs een beetje ongelofelijk aan. ‘Niet te geloven
wat er op deze dag in de wijk is gebeurd’ vertelt één van de organisatoren.

Met een werkgroep bestaande uit
slechts vijf enthousiaste wijkbewoners, en een handje vol onmisbare
vrijwilligers, heeft men honderden
kinderen laten genieten van de intocht en het daaropvolgende Sinterklaasfeest in wijkhuis ’t BrandPunt.
Meer dan 600 kinderen, samen met
hun papa’s, mama’s, opa’s, oma’s,
en andere familieleden en vrienden,
kwamen de Sint en zijn pieten verwelkomen. ‘We hadden nooit durven
dromen dat het zo druk zou worden.
We beseffen ons dat we dit alleen
maar hebben kunnen doen door
het geweldig sterke en liefdevolle
team achter de organisatie. Samen
met alle wijkbewoners werd dit een
intocht met een overweldigende
opkomst en eentje die we niet snel
zullen vergeten,’ aldus de organisatie.
Vol verwachting klopten de harten
van de kinderen die op Sinterklaas
wachten voor ‘t BrandPunt. Veel kinderen hebben hun best gedaan om
er zo mooi mogelijk als een Pietje of
Klaasje uit te zien.
De sfeer is gemoedelijk, zeker dankzij
het dweilorkest wat allerlei bekende
sinterklaasliedjes speelt en de
spreekstalmeester die een aardig
deuntje meezingt met de toeters en

de trommels. De wachtende menigte
deint heerlijk mee op de muziek,
wellicht ook, omdat het redelijk fris is
buiten?
Gelukkig is er al een aantal pieten
vooruit gesneld en delen pepernoten
uit om het wachten wat te verzachten. Als alle pieten er zijn komt Sinterklaas naar buiten om iedereen toe
te zwaaien en handjes te geven.
Het paard van Sinterklaas was ziek
en kon niet meekomen. Daarom gaat
Sinterklaas in een cabrio door de wijk
al handen gevend en onder begeleiding van muziek. De cabrio heeft iets
meer paardenkrachten dan Americo
en zeker zo comfortabel.
Even wordt er geredetwist of de mijter op of af moet, maar Sint zonder
mijter is natuurlijk geen Sint...
Het werd een hele stoet door
Brandevoort.... De wachtende kinderen onderweg worden getrakteerd op
muziek, snoepgoed en een Sint die
af en toe uitstapt en gaat lopen om
met alle kinderen te praten. Het was
een drukke en gezellige boel met veel
blije kindjes.
De organisatie had gehoopt op een
volle zaal na afloop van de intocht,
maar dit werd uiteindelijk een over-

volle zaal. De vraag of het Sinterklaasfeest in 2019 niet in de sporthal
moet plaatsvinden is er een die die
dag nog vaak voorbij is gekomen. ‘De
officiële evaluatie moet nog plaatsvinden, dus daar kunnen we nog
niets over zeggen’ laat de organisatie
weten. ‘We zijn alle wijkbewoners en
’t BrandPunt enorm dankbaar dat
ze de intocht en het Sinterklaasfeest
hebben omarmd. De fijne reacties
die we hebben ontvangen geven
ons als organisatie na maanden van
voorbereiding een fijn gevoel van
herkenning, en zeker ook de motivatie om door te blijven gaan!’
Iedereen die wil kan nog heerlijk
nagenieten van de foto’s op de
Facebookpagina van Sinterklaas
Brandevoort. Er is zeker weer een
mooie herinnering gemaakt in
Brandevoort, voornamelijk voor alle
kinderen die op deze dag aanwezig zijn geweest. De organisatie wil
iedereen bedanken voor de opkomst
en de inzet. Ook Sinterklaas en zijn
pieten hebben volop genoten van
hun Brandevoortse middag en kijken
nu al uit naar 2019…! n
tekst: Emmely Plas en Jody Hoekstra
foto: Gerard Klaus
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coaching ~ reflectie ~ talenten ontdekken
Coaching van 20-ers en 30-ers:
• Heb je stressklachten?

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

Vind de kracht weer in jezelf!

www.rondoo.nl
Hertogsveld 3
06-36556242

5708 ZP Helmond
nicole@rondoo.nl

Huiskensstraat 21 • 5708 XA Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76 • E-mail: info@deinstallatieman.nl

Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415
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Echtscheiding
Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a.
• Duurzame energie o.a. warmtepompen
• Waterontharders
• Airconditioning
• Service en onderhoud van uw CV

www.deinstallatieman.nl
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Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Kijkje op woningmarkt
in Brandevoort

In een kort tijdsbestek is Brandevoort met vele ‘huis te koop’ borden veranderd in een wijk met vele
‘verkocht’ borden. De huizenmarkt
is uit de crisis en maakt weer florissante tijden mee. Interessant om
eens in de huizenmarkt van onze
wijk te duiken.
• Ten tijde van dit schrijven
stonden in Brandevoort 93
bestaande woningen te koop.
• 8 appartementen en 85 woningen
• De goedkoopste woning (een
appartement in de Schutsboom) heeft een vraagprijs van
€ 225.000,- k.k.
• Het goedkoopste beschikbare
huis heeft een vraagprijs van
€ 259.000,- k.k.
• Het duurste huis heeft een
vraagprijs van € 1.379.000,- k.k.
In de voorgaande 12 maanden zijn
er 215 woningen verkocht.
19 appartementen en 196 huizen.
Het aanbod is hiermee met 18%
afgenomen ten opzicht van een
half jaar geleden.
Het aantal verkochte woningen in
de afgelopen 12 maanden is ongeveer hetzelfde gebleven ten opzichte van een half jaar geleden.
Wat opvalt is dat vooral de “in-

stapklaar” woningen goed verkocht
worden. Dit heeft deels te maken
met het feit dat veel kopers in
Brandevoort een druk leven hebben
en niet willen of kunnen klussen.
Een woning waar je zo in kan is dan
ideaal en daar wordt dan ook goed
voor betaald.
Een andere reden is dat een verbouwing door de hypotheekregels
niet altijd of niet volledig meegefinancierd kan worden. Tel hierbij op
dat je de kosten koper (4%) ook uit
eigen zak moet betalen. Dit zorgt
ervoor dat het kopen van een huis
een flinke aanslag op je spaargeld
kan opleveren. Zeker als je wilt
gaan verbouwen.
Een nieuwe trend van 2018 is
“overbieden”. Een behoorlijk aantal
woningen is afgelopen jaar verkocht per opbod of inschrijving. Een
courante woning te koop zetten kan
resulteren in een stortvloed aan bezichtigingen en meerdere biedingen.
Zo’n 10% van de woningen is in
2018 boven de vraagprijs verkocht.
Deze trend is te zien over meerdere categorieën woningen. Van
kleine tussenwoning tot vrijstaande
woning.
De nieuwbouw in Brandevoort gaat
gestaag verder. Liverdonk krijgt al
flink vorm en is voor een groot ge-

deelte alweer klaar. Hazewinkel is in
voorbereiding, maar er worden nog
geen kavels uitgegeven. Er is dan
ook alleen nog een stedenbouwkundig plan bekend.
De Marke is al een paar keer in het
nieuws geweest door het bijzondere
karakter van de plannen die er liggen. De voorbereidingen en gesprekken zijn nog druk gaande en
in 2019 zullen naar verwachting de
eerste proeven gebouwd worden.
Als je een nieuwbouwwoning wilt
kopen kan het dus wel even duren
voordat je de sleutels in handen
hebt. Nieuwe kavels beginnen
schaars te worden, omdat de plannen nog niet concreet zijn. Dit zorgt
voor een grotere druk op de markt
van bestaande woningen.
De verwachting is dan ook dat we
voorlopig nog niet aan het einde
van de klim zitten. De woningmarkt
blijft onder druk staan en prijzen
blijven gestaag stijgen. Afgelopen
jaar al gemiddeld 10%.
We zijn benieuwd wat het komende
jaar zal brengen. Voor nu wensen
we iedereen een geweldige jaarwisseling. Tot 2019! n

tekst: Alex Ruwers
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Rinus van Weert

gaat voor de Provinciale Staten
Rinus van Weert is al jaren geïnteresseerd in de politiek. In 2010 stond hij op de kandidatenlijst
van de VVD voor de gemeentelijke verkiezingen, maar werd toen niet gekozen. Tot 2012 kon hij
zich vinden in de opvattingen van deze partij. Toen Rutte II kiezersbedrog pleegde ten aanzien van
de hypotheekrente aftrek, voelde hij zich hier niet langer thuis en zei zijn lidmaatschap op.

In deze periode begon het duidelijker te worden dat ouderen op
allerlei gebied in de verdrukking
kwamen. Rinus wilde hier actief tegen ageren en hij sluit zich, in 2013,
aan bij de 50Plus partij.

Opvattingen 50Plus
In de loop van de jaren zie en hoor
je steeds meer dat jongeren over
ouderen praten en zij alles weten
in te vullen voor de ouderen. Het is
de opvatting van Rinus dat wij, als
ouderen, dan ook moeten strijden
tegen foutieve opvattingen die jongeren hebben over ouder worden
en zaken die daarmee te maken
hebben, zoals zorg, financiën en
wonen.
Vanaf 2013 volgt Rinus de 50Plus
partij kritisch tot hij vanaf eind 2016
steeds meer geïnteresseerd raakt
in de problematiek van ouderen.
Hij krijgt de functie van regiocoördinator van Helmond. Zijn taak
bestaat uit het contact hebben met
de lokale leden van de partij om te
zien wat hun verwachtingen, ideeën
en behoeften zijn. Vervolgens zet
hij zijn ervaring in voor zaken op
provinciaal niveau.
In 2016 volgt hij de interne 50Plus
APK cursus (Algemene Politieke
Kennis). Het gaat om vragen als
“hoe werkt de politiek in het algemeen? In het buitenland en hoe
gaan diplomaten te werk?“ Een
klein actief clubje (acht mensen)
vormt dan de kern van 50Plus. In
maart 2017 doen ze de campagne
voor de Tweede Kamer verkiezingen
en in maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels zitten
enkele leden in de Helmondse
Gemeenteraad.
Voor een plaats op de kandidatenlijst voor zowel de gemeentelijke
als, landelijke als provinciale politie-

66

ke bestuursorganen en waterschappen moet je solliciteren. Rinus stelt
zich kandidaat voor de Provinciale
Staten in maart. De commissie
besluit Rinus van Weert op plaats
twee van de 50Plus lijst te zetten
voor de Provinciale Staten verkiezingen en de Provinciale commissie
neemt deze voordracht over.

Politieke ambities
Provinciale zaken gaan steeds meer
naar gemeentelijke niveau. Zo is de
subsidie richting ouderenbonden
stopgezet. Allerlei hulpvragen van
ouderen, bijvoorbeeld bij overlijden,
invullen belasting formulieren, cliëntondersteuners (voor aanwezigheid tijdens het WMO zogenaamde
keukentafelgesprek) komen onder
druk te staan. In de gemeente Helmond is dit gelukkig overgenomen
door het VBOH maar in andere
gemeenten in de provincie NoordBrabant worden deze onderwerpen
helemaal niet meer opgepikt. Dit

zijn echt punten die weer op de
agenda moeten, vindt Rinus. De
provincie moet hierop meer toezien.
Dit geldt ook voor de inrichting van
het openbaar vervoer, de overgang
naar bijvoorbeeld de flexbus en
zaken over duurzaamheid. Volgens
Rinus zijn de Provinciale Staten
niet echt duurzaam bezig. Betrouwbaarheid en duurzaamheid moeten
veel meer zichtbaar zijn. Rinus ziet
zichzelf als een technocraat die
zich laat leiden door te verifiëren
waarheden en minder door ideologie of al helemaal niet door kretologie.
Want zo zegt hij: ”Noord-Brabant
moet een provincie zijn en blijven
waar iedereen, ook de ouderen,
kunnen participeren in de samenleving en waar allen een leefbare en
veilige omgeving wordt geboden.” n
tekst: Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop

Brandevoort aan de kook
editie 2

Op zaterdag 3 november was editie
twee van Brandevoort aan de Kook
(BADK). En wat was het weer een
super gezellige avond.
Het is een koude avond in November. We hebben gisteren
te horen gekregen dat we
moeten aanbellen bij een
adres in De Veste. Geen
idee waar het is. Ik heb het
nog opgezocht op Google
Maps. Er wordt na twee
keer bellen pas opengedaan. We denken nog: “zijn
we hier wel goed?” Een
beetje onwennig stappen
we naar binnen. Een ander
stel is al binnen, kennen
we toevallig van de sportvereniging van de kids. Het
ijs is meteen gebroken en
het eerste wijntje wordt
ingeschonken voordat we
het in de gaten hebben.
De sfeer is ongedwongen
en het eten is heerlijk.
Pompoensoep uit eigen
tuin noemen ze het. Na
een uur lachen en wat
diepgaandere gesprekken
moeten we helaas vertrekken. Op
naar het hoofgerecht.
Het regent een beetje, maar het
adres is bekend. We moeten namelijk zelf het hoofdgerecht maken. Dat
hadden we vorige week al te horen
gekregen. We dachten nog: Waarom
wij?! Dus weer naar huis en koud
aangekomen bellen de eerste gasten al aan. Ojee! Gaat dit goedkomen?! We hebben die middag al het
suddervlees klaargemaakt. Geen paniek dus. Een goede voorbereiding
is het halve werk. De bokbiertjes
worden open gemaakt en iedereen
smult van het gerechtje. We mogen
tevreden zijn. Deze twee koppels
hebben we nog nooit gezien, het zijn
superleuke mensen. Ze wonen maar
een straat verderop.
Op naar het nagerecht. Wat een
mooi huis, leuk ingericht. De kaarsjes branden. Na de wijn en de
bokbiertjes staat nu een fles likeur
op tafel. Dit wordt een zware avond.
Ook hier weer een onbekend koppel
en een stel uit de eerste editie. De

voertaal is Engels, Duits en Nederlands door elkaar. Heerlijk die
chocola met stoofpeertjes, wel een
beetje machtig. De tijd vliegt voorbij.
Iedereen vertelt leuke verhalen over
het voor- en het hoofdgerecht. Het

is alweer bijna 23:00 uur. De laatste
envelop wordt geopend. Hierin zitten
de munten voor de borrel. Op naar
’t BrandPunt.
Aldaar zien we iedereen weer terug.
Er is ook nog een ander event, dus
het is lekker druk. Iedereen is razend
enthousiast en de mooie verhalen
vliegen over en weer.
Rond 01:00 uur worden we verzocht
’t BrandPunt te verlaten. Voldaan
van het eten en met een goed gevoel weer terug naar huis. Wanneer
zou de volgende editie zijn?
De volgende editie vindt plaats op
zaterdag 2 november 2019. Zet het
maar alvast in jullie agenda. Jullie
kunnen natuurlijk alvast aanmelden
via brandevoortaandekook@gmail.
com.
Hieronder nog even hoe BADK
eigenlijk werkt:
• Het is een avondvullend programma. Iedereen mag meedoen,
zolang je maar een duo vormt en
je in Brandevoort woonachtig bent.

• Je eet op die avond een driegangen menu op drie verschillende
adressen.
• Iedereen bereidt één gang voor.
Deze gang is voor 6 personen, inclusief jezelf als gastvrouw/heer.
Het maakt niet uit wat je
maakt. Gezelligheid komt
op de eerste plaats.
• We proberen ervoor te
zorgen dat iedereen bij
elke gang bij andere koppels aan tafel zit. Je ont
moet tijdens de drie
gangen dus in totaal zes
verschillende koppels.
• Een week van tevoren krijg
je te horen welke gang je
maakt en een dag van te
voren krijg je het adres
door waar je mag aanbellen voor het voorgerecht.
De rest van de adressen
blijft dan nog een verrassing.
• Na het voorgerecht open
je aan tafel een brief waar
in staat waar ieder stel of
koppel het hoofdgerecht
mag gaan eten.
• Na het hoofdgerecht open
je weer een brief met het adres waar
het dessert klaar staat.
• Het voorgerecht begint om 19:00
uur en duurt een uur. Om 20:15
uur mag je aanbellen voor het
hoofgerecht. Dit mag duren tot
21:30 uur. Een kwartier later mag je
aanbellen voor het nagerecht.
• Na afloop verzamelen we rond
23:00 uur bij ´t Brandpunt om daar
met alle deelnemers gezellig na te
borrelen.
• We vragen € 10,- inschrijfgeld per
koppel. Dit bedrag krijg je in de
vorm van borrelbonnen terug.
• Plezier staat voorop. Je mag zeker
je best doen, maar haute cuisine is
echt niet nodig.
We zien graag de aanmeldingen
tegemoet voor de volgende editie op
2 november 2019. n

tekst: Bram, Kevin en Mathijs
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Witte voetjes actie
Brandevoort
Op 3 en 10 oktober zijn de ‘witte voetjes acties’ georganiseerd in Brandevoort.
Een actie waarbij werd gelet op openstaande ramen, deuren, auto’s en diverse andere
misdaad bevorderende situaties. De actie is geïnitieerd door de Wijkraad in samenwerking
met diverse partijen zoals de politie, buurtpreventie en gemeente Helmond.

Aan de ‘witte voetjes acties’ werkte
een groot team mee bestaande uit
de twee wijkagenten, zes agenten
van de vrijwillige politie, een agent
in opleiding, vier boa’s S.W.H., dertig
vrijwilligers van buurtpreventie/
WhatsApp-preventie, Wijkraad Brandevoort, Jeugdwijkraad Brandevoort
en Ambtenaren Veiligheid & Naleving en ondernemen&ontwikkelen
van gemeente Helmond.
In teams van twee à drie personen
zijn ze op pad gegaan door onze wijken. In elk team zat een professional
van de stadswacht of politie, zodat
een herkenbaar uniform aanwezig
was.
De teams hebben gelet op het signaleren van misdaad bevorderende
situaties zoals:
- Ramen/deuren/poorten niet goed
afgesloten;
- Waardevolle voorwerpen opvallend zichtbaar aanwezig (o.a. in
auto’s);
- Hang- en sluitwerk defect;
- Opklimmateriaal onder handbereik
(o.a. ladder, vuilcontainer e.d.);
- Zichtbaar niet aanwezig van
bewoners (briefje/tas aan raam/
deur, overvolle brievenbus e.d.);
- Zicht belemmerende beplanting in
voortuin.
Verder is gelet op andere zaken die
invloed hebben op de veiligheid en
leefbaarheid in de wijk, zoals zwerfvuil, hondenpoep, losse stoeptegels,
slecht wegdek, onkruid, kapotte
straatverlichting en graffiti.

De resultaten
Op 3 oktober werd gecontroleerd
in de wijken Hoeves en Beemden
(alle straten die eindigen op Hoeve/
Beemden)
Feit
Niet afgesloten garagedeur
Niet afgesloten tuinpoort

Aantal
11
64

Niet afgesloten auto
71
Fiets niet afgesloten in voortuin 32
Niet afgesloten deur van een
6
woning/openstaand
Openstaande ramen
7
Overige diefstal-gevoelige zaken 24
niet afgesloten
Meldingen naar ‘BuitenBeter’
8
(lantaarnpalen etc.)
Op 10 oktober werd gecontroleerd in
de wijken Schutsboom en Erven en
Veste. In de Veste is alleen controle
op de openbare weg uitgevoerd (dus
geen binnenterreinen).
Feit
Aantal
Niet afgesloten garage deur
19
Niet afgesloten tuinpoort
69
Niet afgesloten auto
83
Fiets niet afgesloten in voortuin 21
Niet afgesloten deur van een
4
woning/openstaand
Openstaande ramen
2
Overige diefstal-gevoelige zaken 14
niet afgesloten
Gezamenlijke toegangspoort ‘van 4
de achterom’
Gevonden huissleutels bij woning 2
Meldingen ‘BuitenBeter’
8
(lantaarnpalen etc.)

Met bewoners waar een feit werd
geconstateerd en die op dat moment
thuis waren, is de situatie direct aan
ze voorgelegd en hebben enkele
‘preventie tips’ gekregen. Bewoners
die niet thuis waren, hebben zogenaamde “witte voetjes” aangetroffen. Met de witte voetjes wilden de
teams laten zien dat er controle is
geweest en er iets van bovenstaande
is geconstateerd. Overige meldingen
zijn genoteerd en doorgegeven aan
ketenpartners zoals de gemeente.
Gezien de cijfers was de controle
zeker op zijn plaats en een goede
aanvulling op het veilig en leefbaar
maken van de wijk Brandevoort. De
bewoners, op een enkele na, reageerden positief op de actie en zijn blij
dat op deze wijze is gewerkt aan de
bewustwording.
Lex van Gennip, voorzitter Wijkraad
Brandevoort wil iedereen die zich
heeft ingezet tijdens de actie nogmaals hartelijk bedanken. n

tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops

69

Aan de slag met 40 kavels
in de slimme wijk
In de maanden november en december hebben -in drie bijeenkomsten- 60-70 potentiële bewoners in
creatieve en participatieve sessies
hun stem laten horen. Zij uitten hun
woonwensen en gaven aan hoe zij
de 2 hectare wilden inrichten. Het
gaat over het nieuw te bouwen deel
van Brandevoort, dat volgens de
principes en uitgangspunten van
Brainport Smart District (zie kader)
wordt ingericht. Contouren van
nieuwe manieren van slim wonen
zijn uitgewerkt. Op de eerste bijeenkomst waren de bewoners willekeurig ingedeeld aan tafels en was
het de bedoeling elkaar en elkaars
wensen en ideeën te leren kennen
en te dromen over de toekomst. In
de tweede sessie waren de bewo-
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ners ingedeeld op basis van woonbehoeften, denk aan:
- vrije kavels en een duurzaam
gebouw;
- vrije kavels en modulair bouwen;
- tiny houses;
- collectieve hofjes.
Het doel was om te ontdekken wie
met wie wat zou kunnen en willen
bouwen of ontwikkelen, zodat een
collectief kan worden gevormd. De
groep collectieve hofjes bijvoorbeeld,
heeft maquettes gemaakt, die voor
de helft in de grond zijn geprojecteerd. Door dit te doen, besparen zij
heel veel energie en kun je voldoen
aan een aantal vereisten van circulair bouwen. Daarbovenop werkte
deze groep haar visie uit door een

bouwproject te creëren in een halve
maanvorm. Op dezelfde avond
concludeerden twee groepen met
elkaar dat het tiny houses plan goed
combineerbaar is met het plan van
vrije kavels en modulair bouwen.
Uiteindelijke zal het een gemeenschappelijke wijk van kavels worden.
De derde bijeenkomst op 13 december bracht een inhoudelijke
verdieping en een eerste evaluatie
op haalbaarheid: wat kan en wil
een toekomstige bewoner zelf en
waar heeft zij / hij professionele
ondersteuning nodig? Onafhankelijke specialisten met kennis van
toekomstige manieren van wonen
en samenleven, informeerden de
toekomstige bewoners over de mogelijkheden met betrekking tot hun

woonwensen en woonvormen en
beslissingsstructuur.
Begin volgend jaar zullen bewoners
hun plannen kunnen indienen en
daarna zal het kwaliteitsteam van
BSD de voorstellen beoordelen op
de thema’s en ontwerp principes
van Brainport Smart District.

Stedenbouwkundige onderlegger
Half december 2018 is de stedenbouwkundige onderlegger die UNStudio heeft ontworpen, opgeleverd. In
de stedenbouwkundige onderlegger
zijn de uitgangspunten van BSD
vertaald in een gebiedsontwikkeling
en is voldoende ruimte opgenomen
voor bijvoorbeeld sport, recreatie,
tuinieren en urban farming.
Een belangrijk gegeven blijven de
centen. De prijs van een vierkante
meter grond in de gemeente Helmond vierkante meter is € 327,50
excl. BTW. Dit is het bedrag van
2018, voor 2019 zal dat nog aangepast worden. Het is een bedrag dat
inclusief de aanleg en onderhoud
van de infrastructuur is. Als bewo-

ners besluiten om zelf de aanleg
van de straten te doen en het
onderhoud op te pakken dan kunnen zij een aanzienlijk bedrag op dit
aankoopbedrag besparen.
Ondertussen zullen de eerste
huishoudens hun concepten verder
uitontwikkelen: ze laten deze mogelijk doorrekenen en omzetten in
tekeningen door professionals, zoals
architecten, energiedeskundigen en
circulair economisch geschoolde
begeleiders. Het slimme wijk project
is dus nu echt van start gegaan.
Brainport Smart District initieert
ontwikkelingen om te komen tot
een nieuwe, innovatieve slimme wijk
waarbij de kwaliteit van leven voor de
bewoners het belangrijkste is.
Er komen 1500 nieuwe woningen en
12 hectare bedrijfsterrein als uitbreiding van Brandevoort in Helmond
(ten noorden van het station).
Hier realiseren wij samen met de
toekomstige bewoners een Smart
District, een innovatieve woon-werk
omgeving. Concreet gaat het hierbij

onder andere om duurzaam bouwen,
hergebruik van materialen, mobiliteitsdiensten in plaats van autobezit,
elektrische auto’s als uitgangspunt en
lokale voedselverbouwing. Thema’s
als verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, digitalisering
en mobiliteit spelen een belangrijke
rol om nieuwe concepten te testen en
te onderzoeken. De nieuwe wijk wordt
een ‘living lab’ dat voortdurend in
ontwikkeling is op basis van ‘state-ofthe-art’ technologie, Big Data, ICT en
de ideeën en wensen van bewoners.
Na iedere testfase worden nieuwe
systemen, processen en diensten
ook ingezet om de reeds bestaande
woonomgeving van Brandevoort, met
circa 10.000 inwoners en 3500 woningen, te verbeteren en vernieuwen.
De programmalijnen van Brainport
Smart District: aantrekkelijke circulaire wijk, participatie, sociale en veilige
wijk, de mobiele wijk, wijk met energie, gezonde wijk en digitale wijk. n

tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops
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Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen

Je rijbewijs halen?
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

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

Zakelijk advies,
gewoon om de hoek!

Je bent welkom op de Marktstraat 18 in Mierlo,
óók zonder afspraak.
0492 - 661 712 | mierlo@veldsink.nl

GRATIS complete online theorieopleiding mét slaaggarantie!
Lauwerstraat 22 | 5708 XG Helmond | Tel.: 06 - 25 00 65 51
E-mail: info@lesdirect.nl | www.lesdirect.nl

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Madelon Janssen | Tea Bijlsma

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

Stimuleer het
zelfherstellend vermogen
Winter, een periode van nat weer, misschien wel sneeuw. In de Westerse wereld is dit het seizoen
van de rust, het overdenken van de afgelopen periode en langzaam weer plannen maken die
in de lente kunnen ontkiemen. Maar het kan ook een periode zijn waarin we ons wat somberder
voelen omdat er minder licht is en we vanwege het gure weer minder buiten komen.

In de Chinese geneeskunde hoort
de winter bij het element water.
Ons leven begint in water, maar we
bestaan ook voor 85% uit water.
Water is een informatiedrager. Dat
is de reden dat homeopathische
middelen hun werk kunnen doen,
ook al zijn ze zo gepotentieerd
(verdund) dat er niet of nauwelijks
nog werkzame stof in een homeopathisch middel zit. En toch werkt
het, zoals ik ook in mijn artikel over
Bach Bloesems heb vermeld dat in
de vorige editie van de Courant te
lezen was. Vroeger wisten ze intuïtief dat water een informatiedrager
is. Je hoorde iemand dan zeggen:
“Ik voel het aan mijn water”. Wij
mensen stonden vroeger veel dichter bij de natuur en veel spreekwoorden en gezegden herinneren
ons daar nog aan.
Dat water een informatiedrager
is, heeft de Japanse onderzoeker
Masaru Emoto voor het eerst aangetoond door het nemen van foto’s
van waterkristallen. In zijn boek
‘De boodschap van water’ heeft
hij dit in kaart gebracht. Een kristal
is een vaste materie met ordelijk
gerangschikte atomen en moleculen. Waterkristallen vind je terug in
de vorm van sneeuw. Emoto had
een theorie dat als watermoleculen
kristalliseren zuiver water een zuiver
kristal vormen. Vervuild water zal
echter niet zo mooi kristalliseren.

In 1994 is hij begonnen met experimenteren en is hij gestart met
waterkristallen te fotograferen. Hij
heeft ontdekt dat vervuild water
inderdaad minder mooie kristallen
oplevert dan zuiver water.
Daarna is hij een gedegen onderzoek gestart welke invloed positieve
en negatieve woorden hebben op
water. Hij heeft foto’s gemaakt
van waterkristallen van bevroren
watermonsters die van te voren
zijn bloot gesteld aan positieve
woorden zoals: dank je wel, ik hou
van je en mooi. Hij heeft ook foto’s
gemaakt van waterkristallen die
van te voren zijn blootgesteld aan
woorden zoals: idioot, je maakt me
ziek en lelijk. De verschillen tussen
de kristallen zijn verbluffend. Waar
de waterkristallen die aan positieve
woorden zijn blootgesteld mooi
van vorm en compleet zijn, zijn de
waterkristallen die aan negatieve
woorden zijn blootgesteld helemaal
vervormd en uit elkaar gevallen.
Wat zegt dit? Voor mij als natuurgeneeskundig therapeut bewijst dit
dat de kwaliteit van watermoleculen, en dus van water, beïnvloed
wordt door de omgeving én dat water die informatie vasthoudt. Water
als informatiedrager. Wat betekent
dit voor ons als we weten dat we
voor 85% uit water bestaan? Wij
mensen worden dus ook beïnvloed
door de omgeving en het water in

ons houdt die informatie vast. Als
je steeds tegen jezelf zegt: “wat ben
ik toch stom” of “ik kan het niet”
dan houdt je water die informatie
ook vast. Sterker nog de kwaliteit
ervan wordt beïnvloed en dat leidt
mogelijk tot ziekte. Want onze
interne waterhuishouding is heel
belangrijk voor het functioneren
van ons lichaam.
Het is dus belangrijk om je positief
te programmeren. Dat kan met positieve affirmaties. Affirmaties zijn
korte bekrachtigende en positieve
zinnetjes die je tegen jezelf als een
soort mantra zegt. Het lijkt misschien raar om steeds tegen jezelf
te zeggen; “ik kan het” of “ik laat
liefde toe in mijn leven”. Maar als je
het consequent toepast in je leven,
ga je de invloed merken. Affirmaties
worden niet alleen in de natuurgeneeskundige praktijk toegepast, ook
in de psychologie werkt men ermee.
Als je deze winter gaat overdenken wat je in het voorjaar wil laten
ontkiemen, denk dan positief en
overweeg om eens wat meer te
doen met de kracht van affirmaties. Het is een heel makkelijke en
snelle manier om het zelfgenezend
vermogen van je lichaam te stimuleren. n

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

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

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

Bedrijvenindex
Omdat iedere ondernemer, groot en klein, de gelegenheid moet krijgen om te adverteren in de BC hebben we nu een speciale bedrijvenindex voor in
Brandevoort gevestigde ondernemers waarin je voor maar € 10,00 per editie een naamsvermelding krijgt. De bedrijvenindex zal per editie groeien, zodat
de Brandevoorters in één oogopslag het juiste bedrijf vinden. Interesse, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
Ambachtshuis Brabant
Onderwijsorganisatie ambachtelijk vakwerk
De Plaetse 123 – 5708 ZK - Helmond
T: 06 53 14 47 46
E: onderwijsbureau@onsambachtshuis.nl
W: www.ambachtshuis-brabant.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
Grafisch ontwerp | Web | Digitale magazines
Kaldersedijk 8 - 5706 KD - Helmond
T: 0492 76 91 33
E: info@beekhuis-holthuis.nl
W: www.beekhuis-holthuis.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bizz & Bloom
Persoonlijke en professionele ontwikkeling
Stoefshoeve 3 - 5708 VW - Helmond
T: 06 51 84 12 42
E: info@bizzandbloom.nl
W: www.bizzandbloom.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buro 7
Slimme websites & frisse vormgeving
Laan door de Veste 58 - 5708 ZZ - Helmond
T: 0492 32 01 75
E: info@buro7.nl
W: www.buro7.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Blauwe Reiger
Schoonheidssalon, nagelstyling, pedicure
Neerwal 60 - 5708 ZA- Helmond
T: 06 53 94 86 84
E: Info@deblauwereiger.nu
W: www.deblauwereiger.nu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Drukkerij Kantoorvakhandel Zeeuwen
Drukkerij en kantoorvakhandel
Lindt 5 - 5708 ZV - Helmond
T: 06 53 33 37 53
E: info@zeeuwen.nl
W: www.zeeuwen.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie Rianne van Lierop
Fotografie
Ardijnserf 3 - 5706 JB - Helmond
T: 06 54 97 35 14
E: info@fotografieriannevanlierop.nl
W: www.fotografieriannevanlierop.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hypothekerkhof
Hypotheken, Verzekeringen en Mediation
Babbenhoeve 17 - 5708 TW - Helmond
T: 06 43 97 44 63
E: info@hypothekerkhof.nl
W: www.hypothekerkhof.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knoops Fotografie
Fotografie
Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond
T: 06 53 92 66 96
E: info@knoopsfotografie.nl
W: www.knoopsfotografie.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lumen
Natuurgeneeskundig Therapeut
Herenlaan 162 - 5708 ZS - Helmond
T: 06 45 29 24 95
E: info@praktijk-lumen.nl
W: www.praktijk-lumen.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedicure Jolanda
Pedicure
Schutsboom 33 - 5706 KH - Helmond
T: 0492 31 99 61
E: info@pedicurejolanda.com
W: www.pedicurejolanda.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per Manus
Natuurgeneeskundige therapie
Stappenhoeve 5 - 5708 WC - Helmond
T: 06 47 66 41 94
E: info@permanus.nl
W: info@permanus.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peter Verreussel Fotografie
Fotograaf
Statenlaan 28 - 5708 ZW - Helmond
T: 06 42 40 64 80
E: info@peterverreussel.nl
W: www.peterverreussel.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SiteTurn webdesign & onderhoud
Webdesign
Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond
T: 0492 84 68 21
E: info@siteturn.nl
W: www.siteturn.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuinontwerpburo Frank Stegers
Tuinontwerpen
Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond
T: 06 14 79 46 93
E: info@frankstegers.nl
W: www.frankstegers.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.O.C. Vertrouw op Compas
Coaching & Advies
Herenlaan 162 - 5706 ZS - Helmond
T: 06 44 31 98 48
E: peternouwen@vertrouwopcompas.nl
W: www.vertrouwopcompas.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verwaijen Consulting
Projecten - advies - training - coaching
Neerwal 84 - 5708 ZA - Helmond
T: 06 53 94 39 44
E: info@verwaijenconsulting.nl
W: www.verwaijenconsulting.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrijke telefoonnummers
ALARMNUMMER
112
dierenambulance/dierenbescherming
51 39 71
GG&GD
58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl
088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar &
0900 - 88 44
Patrick de Vogel e-mail rob.jansen.op.de.haar@politie.nl of
patrick.de.vogel@.politie.nl
stadswacht
84 59 70
GEMEENTE
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water

Ziekenhuis Elkerliek Helmond

59 55 55

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98
5708 ZJ Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
Huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten
50 47 04
Spoed avond / weekend
0900 - 88 61
dr. Kaiser en dr. Veldhuizen
50 47 05
14 04 92 dr. Keuning en dr. Smeulders
50 47 06
drs. Schoots en drs. Camron
50 47 06
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
0800 - 90 09 Apotheek Brandevoort
37 00 47
59 48 94
75

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

06 - 241 99 781
0492 - 347 003
info@makelaarinbrandevoort.nl
www.makelaarinbrandevoort.nl

ALEX

De makelaar
in Brandevoort

In samenwerking met

Voor al je hypotheekvragen

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