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“It’s the most wonderful time of the year” zingt Andy Williams… 
ja tuurlijk… Als je al die stress van shoppen voor de beste ca-
deaus voor de familie, graaien voor levensmiddelen - en dui-
men dat ze het nog hebben - in de supermarkt en bij wie of 
waar gaan we eten?-dilemma weg laat. Geef mij maar een reis-
je naar de zon. Lekker even vitamine D tanken en ontspannen. 
Ik zie mezelf al naast mijn man op een ligbedje met een cocktail 
in de hand langs het zwembad liggen waarin onze kids lekker 
aan het plonzen zijn. Maar helaas… dat zit er niet in. Het is een 
verplicht nummertje om Kerst te vieren met de familie. 

Elk jaar gaat het weer via de familie groepsapp: “Wat gaan we 
met Kerst doen?”, vraagt mijn schoonzus. O jee, daar gaan we 
weer, denk ik, met de herinneringen van vorig jaar vers in mijn 
achterhoofd. Gewoon in een restaurant, want dat scheelt een 
hoop stress, inkopen en rommel in huis. Mijn schoonzus heeft 
namelijk een baldadige, klimlustige tweeling van vier jaar die je 
constant in de gaten moet houden, want anders staan ze, gewa-
pend met een pan en de ketchup, op het kookeiland te dansen. 
“Uit eten in een restaurant? Dat gaat ‘m niet worden, want de 
jongens kunnen niet de hele avond in een Ikea stoel stilzitten”, 
zegt mijn schoonzus als de hele familie voorstelt om ergens te 
gaan eten. Goh… dus dan maar de kiet kind-proof veilig maken 
en duimen dat het goed gaat en onze kids instrueren dat ze de 
tweeling een beetje in de gaten houden. Fijn die hulpjes!

O ja, en opa - of eigenlijk zijn wijnglas met rode wijn - goed in 
de gaten houden, want anders gooit hij of een van de kinderen 

hem weer om. Lekker over de bank en vloerkleed, net als alle 
voorgaande jaren… Note aan mezelf: opa een normaal plastic 
glas geven en kleed uit de woonkamer halen. 

Maar goed, Kerst dus. Billen knijpen en lekker aan de wijn en 
proberen te ontspannen en genieten van de “most wonderful 
time of the year”… We maken er wat van, want dat is me vorig 
jaar ook gelukt.

Ok, Kerst is toch niet zo erg zou je zeggen? Dat is waar. Achteraf 
kan je dan toch tegen je partner zeggen, was weer gezellig schat. 
Volgend jaar toch maar naar de zon? En nu even de vijf tassen 
vol met lege wijnflessen naar de overvolle glasbak brengen… 
Om er vervolgens achter te komen dat de mede Brandevoorters 
misschien net zoals wij van hun Kerst, the most wonderfull time 
of the year, hebben genoten… n 

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian 
foto: Vincent Knoops

Most wonderful time
of the year?

Column
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WoonplezierWoonplezier
begint bij Broeckx makelaars

VERKOCHT

Broederwal 5

5708 ZT Helmond

koopsom € 473.000 k.k.

VERKOCHT

Louwerserf 15

5706 JH Helmond

koopsom € 339.000 k.k.

VERKOCHT

Spoormakerserf 61

5706 KX Helmond

koopsom € 365.000 k.k.

NIEUW

Stepekolk-Oost

5706 LA Helmond

BINNENKORT IN VERKOOP

VERKOCHT

Smidsteeg 7

5708 XL Helmond

TE KOOP

Iekendonksevoort 43

5706 HH Helmond

koopsom € 575.000 k.k.

Wist u dat ik naast makelaar ook gecertificeerd taxateur ben? Dat een taxatie u als klant veel voordeel kan 
opleveren? 

Uw huidige woningwaarde zal hoogstwaarschijnlijk gestegen zijn ten opzichte van de hypotheek die erop 
rust. 

Banken hebben hierdoor meer zekerheid en gunnen hun klanten dan vaak een rente-korting. 

De kosten van een rapport zijn fiscaal aftrekbaar en wij kunnen altijd een vrijblijvende inschatting maken of 
een rapport daadwerkelijk nodig is. Meer informatie? ruud@woonplezier.nl

Uw wijkspecialist:


Ruud Hesen

06 533 01 994

www.woonplezier.nl

Tel.: 0492 549 055

Vind ons ook op:ruud@woonplezier.nl
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Heerlijk.. de feestdagen! Mijn favoriete periode van het jaar.  
En goed te zien dat de gevels, ramen en voortuinen al extra 
vroeg dit jaar versierd en verlicht zijn. Hebben we echt nodig 
in deze donkere periode van het jaar. Donker heeft nu wel een 
extra lading want nog steeds worden we geconfronteerd met 
het virusbeest. Zal nog wel even onder ons blijven vrees ik.

Helaas hebben we weer niet kunnen genieten van Dickens, daar 
waar Brandevoort zo’n mooi decor voor biedt en waar normaal 
bezoekers van heinde en ver ons komen bezoeken. Volgend jaar 
dan maar weer. Zoals gezegd staan de feestdagen voor de deur 
waar we gezellig bij elkaar komen of wellicht gaan genieten van 
een mooie sneeuwvakantie.

Ook in deze uitgave hebben onze redacteuren weer mooie ver-
halen en nieuws opgehaald. Zo gaat onder andere Brandevoort 
aan de kook, zijn de leerlingen van de jubilerende Vendelier 
creatief, hebben we weer een mooi gevulde kinderkatern en 
zijn betrokkenen van de ontwikkeling van onze wijk na een hele 
lange periode weer bij elkaar geweest om terug te blikken.

We hebben als bestuur van deze courant ook gekeken naar 
de periode die voor ons ligt. Belangrijk is dat we graag voor 
onze lezers nieuws willen blijven brengen. Voor en door de  

Brandevoorters zogezegd. Dat kan alleen door de inzet en  
enthousiasme van vrijwilligers die het leuk vinden om een  
bijdrage te leveren aan deze courant. Daarom blijven we een 
oproep doen voor enthousiaste vrijwilligers die ons redactie-
team komen versterken. Voel je er iets voor? Meld je dan aan 
bij onze redactie.

Voor nu gaan we ons opmaken voor de kerstdagen en oud en 
nieuw. Toch ongelofelijk hoe snel het jaar voorbij is gegaan.  
Precies een jaar geleden presenteerden wij nog het mooie jubi-
leumnummer. De tijd vliegt…

En alvast een sneak preview voor volgende Brandevoorter  
Courant. Deze zal vanaf 11 maart verspreid worden in verband 
met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 

Namens het voltallige redactieteam wil ik u bedanken voor uw 
reacties en suggesties die we hebben ontvangen op de artike-
len. Blijf dit vooral doen want dat schept verbinding en levert 
ook mooie bijdrages op. Rest ons u hele fijne feestdagen en al-
vast een gelukkig en gezond 2022 toe te wensen.

Veel leesplezier. n tekst: Hans Minkjan 
foto: Vincent Knoops

Van de redactie
Weer een jaar voorbij

Redactioneel
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Albert Heijn Brandevoort  
wordt vernieuwd.
Tussen zaterdag 8 januari 15.00 uur en dinsdag 
18 januari 11.00 uur verbouwen we onze winkel 
en zijn we gesloten.

Tijdens onze verbouwing blijven we je graag helpen met de boodschappen. 
Onze collega’s in onderstaande winkels staan graag voor je klaar: 

• Albert Heijn XL Torenstraat 1, Helmond
• Albert Heijn Margrietstraat 47, Mierlo

Albert Heijn De Plaetse 87, Helmond

We openen straks een vernieuwde winkel vol vers, veel voordeel en 
nog meer gemak. We houden je graag op de hoogte van onze verbouwing 

en heropening via Facebook en Instagram.

  albertheijnbrandevoort     ahbrandevoort
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Samen met vier vrijwilligers is Lex van Gennip de schakel tus-
sen Brandevoort en de gemeente. De wijkraad Brandevoort 
zet zich in voor de belangen van de wijk en doet dit onder 
andere op het gebied van jeugdproblematiek, leefomgeving, 
veiligheid en de ondersteuning van burgerinitiatieven. Lex 
vertelt de Courant iedere editie waar de wijkraad mee bezig is 
en welke actualiteiten er op dat moment spelen. 

Update: De loods
Vanuit gemeente Helmond is goedkeuring gegeven voor de 
nieuwe locatie van de loods voor een periode van minimaal vijf 
jaar. De nieuwe plek is op de Nuenensedijk, niet ver van de vo-
rige locatie op de Diepenbroek. Er is nog niet begonnen met 
het plaatsen van de loods omdat het financieel niet rond is. Via 
fondsenweving en sponsoren is de Wijkraad nog op zoek naar 
de laatste financiële injectie. Verder kunnen zich nog steeds 
sociale partners, particulieren of stichtingen melden als ze een 
ruimte zoeken.

Update: Repair café, Laan door de Veste 116
In verband met de geldende coronamaatregelen is het Repair 
Café Brandevoort nog niet gestart met het repareren van kapot-
te spullen door vrijwilligers uit de buurt. De Wijkraad vindt het 
niet verantwoord om met name de senioren bewust samen te 
brengen in het Repair café. Via de oproep in de Brandevoorter 
Courant zijn veel positieve reacties en aanmeldingen gekomen 
als vrijwilliger voor het Repair Café. We hopen dit weer snel op 
te pakken. De organisatie gaat, zodra het weer mogelijk is, de 
bewoners die zich hadden aangemeld benaderen.

Update: Vergroening van De Plaetse
Dit jaar is een start gemaakt met de vergroening van het win-
kelgebied De Plaetse. Omdat de uitvoering van de vergroening 
niet helemaal naar wens is, wordt één en ander aangepast en 
worden bepaalde planten geherrangschikt. Daarbij wordt geke-

ken naar het totale plaatje. De vergroening moet immers in alle 
seizoenen een verfraaiing van het winkelgebied zijn.

AED Netwerk
Brandevoort mag zich gelukkig prijzen met een goed onderhou-
den en stabiel AED netwerk. Momenteel moeten er vrijwilligers 
op herhalingscursus maar deze zijn vanwege Corona naar ach-
ter geschoven. De bevoegdheden en certificeringen blijven nog 
geldig zodat de eventuele hulp blijft gewaarborgd. Zodra het 
weer kan worden de herhalingscursussen hervat. 

Spelen en groen
Het gemeentelijk uitvoeringsplan over natuurlijk buiten spelen 
is vastgesteld. De voorbereidingen, van de daarin jaarlijks voor-
gestelde projecten voor 2022, zijn met de omwonenden be-
sproken. Het ontwerp is in uitvoering en de start van de werk-
zaamheden zijn gepland voor 2022. Het skatepark krijgt meer 
en een betere verlichting. Er wordt gekeken naar led verlichting 
die wellicht samen met het sportpark kan worden ingekocht om 
hier een inkoopvoordeel uit te halen. Verder is de Wijkraad in 
een oriënterende fase om de skatebaan in de toekomst uit te 
breiden naar twee niveaus van oefenvaardigheid.

Initiatieven 2022
Zoals al vaker vermeld zet de wijkraad Brandevoort zich in voor 
de belangen van de wijk. Dit doen zij onder andere door het on-
dersteunen van burgerinitiatieven. Ook voor 2022 wordt daar-
voor een budget gereserveerd. Momenteel is nog ruimte voor 
nieuwe initiatieven. Heb je een fantastisch idee voor een nieuw 
evenement of om de veiligheid in de wijk te verbeteren? Stuur 
dan het uitgewerkte idee naar: wijkraad@brandevoort.org. n

tekst: Stefan Verhallen
foto: Guido van Echteld

Nieuws
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25 jaar na de start van de voorbereidingen van de Vinex wijk 
Brandevoort, komen de eerste bedenkers, ontwerpers, be-
stuurders en uitvoerders van de wijk in ’t BrandPunt elkaar 
weer tegen.

Alle betrokkenen van het eerste uur bij elkaar
Het is een warm welkom. De taart staat klaar en de entourage 
van de ontvangsthal van het wijkcentrum is bijzonder geschikt 
om wethouder Jonker de gelegenheid te bieden architect Rob 
Krier te ontvangen. Niet alleen zij, maar ook het hoofd van het 
projectbureau Brandevoort van 1996, Jan Blok, en vele anderen 
zijn aanwezig.

Een kleine opsomming: 
• Sjef Jonkers, wethouder stedelijke ontwikkeling en voorzitter 
 van de stuurgroep Brandevoort
• Jan Blok,hoofd van het projectbureau Brandevoort
• Rob Krier, architect van bureau Krier en Kohl
• Maarten Ouwens van Bureau Wissing voor de stedenbouw
• Paul van Beek van Paul van Beek landschappen
• Jan Nijhof van Grontmij-Zuid (nu Sweco) voor de openbare
 inrichting. 

Hoe is de oprichting van Brandevoort aangepakt?
Herman Mens weet zich nog precies te herinneren hoe hij in 
het proces van ontwikkeling en uitvoering is meegegaan. “Een 

projectbureau onder leiding van Jan Blok werkte aan een 
plan om een integrale wijk te bouwen. Een wijk die compleet  
anders mag zijn dan de andere wijken van Helmond.” In een 
masterplan, waarbij wordt uitgegaan van een lagenbenade-
ring, ontstaat uiteindelijk een unieke wijk. Een wijk die de aan-
dacht trekt van bestuurders en stedenbouwkundigen uit heel  
Nederland en velen daarbuiten. De zeven lagen staan voor  
dimensies van de wijk die alle tegelijk een rol hebben in de  
ontwikkeling. Laag 1: behoud van de oorspronkelijke indeling 
en beeldbepalende elementen. Laag 2: hoe is de waterhuis-
houding ingericht en hoe kan deze behouden blijven? Laag 3:  
ligging van de beplanting en deze opnemen in de structuur van 
de wijk. Laag 4: hoe lopen de wegen, gasleidingen en hoogspan-
ning? Op welke manier kan de spoorweg een plek krijgen in de 
opbouw van de wijk? Laag 5: welke wegenstructuur ontsluit de 
wijk zodanig dat er goede mobiliteit is. Laag 6: de wijk bestaat 
uit een aantal bebouwingsvlakken. Laag 7: de bebouwingsvlak-
ken hebben ieder een eigen identiteit en een eigen uitstraling. 
Zelfs een koloniale karakteristiek is aanwezig in de wijk Brand. 
Herman Mens werkte bij de afdeling stedelijke ontwikkeling en 
merkte tijdens zijn inzet voor de wijk dat al doende een eigen 
Brandevoorter stijl zich ontwikkelt. 

Ontstaan van een eigen Brandevoorter cultuur
Alle medewerkers bij het Brandevoorter project raken enthou-
siast en inspireren elkaar. Naast architect Krier werken wel 

Omzien
in mooie verwondering

Nieuws

links met wandelstok Rob Krier en rechts naast hem Sjef Jonkers
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meer dan 100 mensen aan het wijkproject. Wethouder Jonkers 
is de gedreven bestuurder die proactief de randvoorwaarden 
zeker stelt. En Jan Nijhof, die in zijn presentatie enkele anek-
dotes aanhaalt, laat zien dat het Ontwerpteam in een korte 
tijd van enkele maanden de contouren van de wijk concreet 
maakt. Brandevoort zal niet zomaar een Vinexlocatie zijn, het 
is een karakteristieke wijk. Door in te zetten op huisvesting 
met een traditionele eind 19-eeuwse architectuur met een 
mens- en maatvriendelijke inslag, trekt het bewoners aan uit  
Eindhoven en omstreken. De combinatie van het suburbane met  
urbane karakter slaat sterk aan. Op een verkoopbijeenkomst in 
de jaren 90, samen met Meerhoven, blijkt dat de woningen uit  
Brandevoort zo geliefd zijn dat zij in een mum van tijd verkocht 
zijn. Gemeente Eindhoven daarentegen moet veel moeite doen 
om zijn woningen aan de man te brengen.

Bestuurder Sjef Jonkers en zijn ambtenaren
Wethouder Sjef Jonkers slaagt er in om in korte tijd de con-
touren van de wijk neer te zetten. Door een groot deel van  
Brandevoort in bezit te krijgen middels een slimme onderhan-
deling met Mierlo, is de basis gelegd. Helmond mag van Mierlo 
geen annexatie eisen en Mierlo staat daarvoor in ruil een deel 
van haar grondgebied af voor de bouw van Brandevoort.

Verder lukt het om op zeer korte termijn de provincie ach-
ter de plannen te krijgen. Brandevoort zal dan gemiddeld het  
vereiste van 30 woningen op een hectare bouwen. 50 woningen 
per hectare in De Veste en ca. 20 à 25 woningen per hectare in 
de Buitens. En het bestuur van Helmond is vooruitstrevend en 
legt nu al een norm van 300 woningen per jaar aan zich zelf op.

Invloed Rob Krier
Architect Rob Krier met zijn bureau ziet de wijk als hun parel in 
de Brabantse woonomgeving. Zij herkennen zich helemaal in 
de vereiste van het stadsbestuur. Als Rob Krier later op de dag 

door de wijk loopt, vertelt hij trots dat het precies zo geworden 
is als hij zich had voorgesteld. Echter een puntje ontbreekt nog: 
een kerk of een centraal referentiepunt, waar bewoners zich al 
van verre zouden kunnen oriënteren. “Het zou mooi zijn als dat 
nog ooit wordt gerealiseerd”, verzucht hij vrolijk. Gelukkig is er 
al een werkgroep van bewoners die in gesprek is met hem om 
een soort referentiepunt op te richten.

Typische karakteristiek van Brandevoort
Consequent voert het projectbureau in de jaren 1996 tot en met 
nu het concept van eenheid in verscheidenheid door. Een conse-
quent doorgevoerde beeldkwaliteit draagt in vergaande mate bij 
aan de sfeer karakteristiek van de wijk. Uitgangspunt is een tradi-
tionele Brabantse bouwvorm, maar Krier heeft in feite een eigen 
en herkenbare architectuur ingevoerd. Op meerdere plaatsen in 
het land kopiëren bestuurders deze architectuur. Zelfs in Japan 
komt men nu de architectuur van Brandevoort tegen. 

Onderscheidend in Helmond
Steeds weer weet de gemeente Helmond omstanders te ver-
rassen. De bouw en uitbouw van een wijk als Brandevoort heeft 
geen enkele vergelijkbare wijk. Net voordat deze wijk af is, 
doemt er eigenlijk al weer een nieuwe uitzonderlijke huisves-
tingsinitiatief op: Brainport Smart District. Waren de subwijken 
aan de overkant van het spoor als een typische Brandevoorter 
subwijken bedoeld, onder de naam De Marke en Kranenbroek,  
nu vindt de gemeente het tijd om het roer om te gooien 
en te kijken of duurzaamheid en circulariteit hoog kunnen  
scoren. Tijdens zijn bezoek licht de directeur van Brainport Smart  
District toe dat de ontwikkeling van BSD zich op een andere  
manier voorbereidt op de toekomst. Innovatief, individualis-
tisch maar met oog op de woonomgeving van de bewoner. n 

Nieuws

tekst en foto's: Giel Pollemans



woonheerlijkhazenwinkel.nl

De verkoop is gestart!

Schrijf je nu in!
Het ‘witte dorpje’ van Brandevoort

Ontdek tussen de deelgebieden Stepekolk en Liverdonk 

het deelgebied Hazenwinkel. Ervaar de overgang van 

de stedelijke bebouwing naar het cultuurhistorische 

landschap van ’t Broek. De met trap- of tuitgevels wit-

geschilderde huizen, hier en daar afgewisseld met een 

paar rode woningen, zorgen voor een idyllisch plaatje.

Omringd door veel groen en met ruimte om te spelen, 

te fietsen en te wandelen is het gezellig wonen in deze 

‘Bourgondische’ wijk. Men ontmoet elkaar op één van 

de vele pleintjes of onder de grote bomen die langs de 

brede lanen staan. Ontdek alles over de vrijstaande, 

twee-onder-een-kap-, hoek- en tussenwoningen gele-

gen aan de Faassenhoek, Baldewineshoek, Celenhoek, 

Engelbrechthoek en Hilwardhoek in Brandevoort via 

www.woonheerlijkhazenwinkel.nl

Schrijf je nu in!

Schrijf je nu in voor een woning via de website. Let op! 

Dit kan tot uiterlijk maandag 3 januari 2022 - 09:00 uur, 

daarna sluit de inschrijvingsperiode. 

Brochure & meer info

Een brochure en/of meer informatie is verkrijgbaar bij: 

vb&t Makelaars

Steenweg 18a, Helmond

T  0492-505516  •  E  nieuwbouw@vbtmakelaars.nl

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs

Hoofdstraat 155, Helmond

T  0492-661884  •  E  nieuwbouw@heuvel.nl

53 nieuwbouw
koopwoningen
Brandevoort - Helmond

53 nieuwbouw
koopwoningen
Brandevoort - Helmond
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Er zijn verschillende momenten in je leven, fijne en minder 
fijne, waarbij het goed is om stil te staan bij de (juridische) 
gevolgen van de keuzes die je dan wel of juist niet maakt. 
“Wij vinden het belangrijk om op dit soort momenten met 
je in gesprek te gaan. We willen jou graag informeren en je 
uitleggen wat de gevolgen zijn van een keuze die je maakt. 
Dat doen we zodat jij het beter kunt overzien en dan kunt 
bepalen wat je wilt.” Aan het woord zijn notaris Miranda van 
den Broek en kandidaat-notaris Saskia van Loon.

De toegevoegde waarde die wij als kantoor leveren, is dat je 
als het ware het gevoel hebt dat we deel uitmaken van jouw 
zorgen. Dat je kunt zeggen wat er écht speelt, zodat we daar-
over met je mee kunnen denken. De persoonlijke vertrou-
wensband die wij opbouwen met onze cliënten is daarin van 
groot belang. Juist op belangrijke momenten in je leven zijn 
wij er voor jou.

Een van die momenten is het kopen van een nieuwe woning of 
gaan samenwonen in een bestaande woning.

Ga je met je partner een huis kopen of ga je bij jouw partner 
wonen?
Als je samen een huis koopt en een van jullie stopt eigen geld 
in de woning, dan is het belangrijk om na te denken wat er 
gebeurt met dat geld en of dat geld van jou of de partner blijft.

Ga je bij je partner wonen in het huis van de partner? Stel je 
besluit de woning naar julie smaak te gaan verbouwen en jij 
betaalt een deel van de verbouwing terwijl je geen eigenaar 

bent van de woning. Blijft dat geld van jou of raak je dat kwijt?
Belangrijk is dat de rechter veelal bepaalt dat als je niets vast-
legt jouw recht op dat geld kan verjaren, anders gezegd; je 
krijgt dat geld niet terug ingeval je uit elkaar gaat.
Wat te doen?
De verhouding tussen jou en jouw partner kun je bijvoorbeeld 
regelen in een samenlevingscontract of huwelijksvoorwaarden. 
Hierin leg je vast hoe het financieel tussen jullie loopt, wat van 
jullie samen en wat van jullie privé is. Waar je ook tegen aan 
kunt lopen, is dat een van jullie komt te overlijden. Wie krijgt 
dan het geld dat je in de woning hebt gestopt?

We helpen je graag om dit soort vragen op een rijtje te zet-
ten met de daarbij behorende mogelijkheden. Wij vinden het 
belangrijk dat er niet alleen naar jou en jouw partner wordt 
geluisterd, maar ook echt gehoord wordt wat jullie zeggen en 
wat jullie wensen zijn. Alles begint met persoonlijk contact. 
De vragen die we in zo’n gesprek stellen hebben een doel; we 
vragen je natuurlijk niet zomaar het hemd van je lijf. Uiteinde-
lijk is het van belang dat het advies helder is en vooral bij jou 
past en de situatie.
Voorop staat de menselijke maat voor onze cliënt. n 

Saskia van Loon
Miranda van den Broek Netwerk notarissen
Schootense Dreef 23B
5708 HZ Helmond
T: 0492 52 24 31
notaris@vbvnotarissen.nl

De menselijke maat
Een eigen woning

Advertorial
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INDUCTIEKOOKPLAAT
• 4 flexzones: 2 

kookzones kunnen 
gekoppeld worden

• energiezuinig A+ 
• 10 standen met boost
• 4 timers
• warmhoudstand
• slidebediening
• IDK862ONY

KOKEND WATER KRAAN 
• voor warm, koud én 

kokend water
• 3 liter direct kokend 

water (100 graden)
• met flexibele 

uittrekslang
• optie voor gekoeld 

bruisend water
• FLEX Chroom PRO3

INBOUWCOMBI

INBOUWVAATWASSER

• hetelucht, grill, 
magnetron, boven-/
onderwarmte

• inhoud 51 liter
• vlekvrij RVS
• emaille binnenwanden
• stoomschoonprogramma 

voor eenvoudig reinigen
• MAC524RVS

• volledig geïntegreerd
• digitaal display met resttijd
• 6 programma’s
• InfoLight
• HomeConnect via WiFi
• Flex korven
• zeer stil; 44dB
• aquastop
• SMV4HBX00N

van 1249.-

NÙ €899.-

van 1149.-

NÙ €749.-

van 1099.-

NÙ €899.-

vanaf

NÙ €1.195.-

NIEUWE KEUKENAPPARATUUR NODIG?
KOM LANGS IN ONZE WINKEL EN LAAT U UITGEBREID ADVISEREN!

I

•

•
•
•
•

•

5 jaar garantie*

GRATIS MONTAGE IN DE 
REGIO HELMOND

5 jaar garantie*

Geef uw dier een goede start
in 2022

Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
5703 SG Mierlo
T. 0492 - 599 559

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

Dier en Dokter Stratum
Pastoor Dijkmansstraat 44
5611 RB Eindhoven
T. 040 - 211 2450

Dier en Dokter Hoogstraat
Hoogstraat 167
5615 PD Eindhoven
T. 040 - 257 0057

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

Uitgebreide gezondheidscheck 
met 25% korting

In december en januari kunt u bij Dier 
en Dokter terecht voor een uitgebreide 
gezondheidscheck van uw hond of 
kat. De check is inclusief een urine- en 
bloedonderzoek. Met dit onderzoek 
kunnen we onder andere vroegtijdig 
nier- en leverfalen of suikerziekte 
opsporen. Zo’n onderzoek is voor 
elk dier waardevol, ook voor jonge en 
gezonde honden en katten.
Bel voor een afspraak of voor meer
informatie naar onze assistentes.

www. dier-en-dokter.nl
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Wat werd er naar uitgekeken, de voorbereidingen waren in vol-
le gang:  het jubileumfeest van basisschool de Vendelier.
In het schooljaar 2019-2020 zou het 20 jarig bestaan uitgebreid 
gevierd worden. Helaas zette COVID-19 een streep door de ge-
plande festiviteiten.

Geen afstel
Gelukkig kwam van uitstel geen afstel en is er in het begin van 
dit schooljaar aandacht geschonken aan het 20 ( inmiddels 21) 
jarig bestaan van de school in Brandevoort middels een week 
vol inspirerende en creatieve workshops. De kinderen konden 
kiezen uit percussie, dans en veel creatieve activiteiten.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 volgden een workshop 
mozaïeken. Zij maakten een ontwerp en onder leiding van een 
kunstenaar werden de mooiste ideeën uitgekozen, uitgewerkt 
en opgebracht op betonnen poefs op het speelplein.

Kunstwerken
Vrijdag 12 november was het eindelijk zover dat deze poefs ont-
huld werden door de directrice van de school vooraf gegaan 
door de flitsende ‘ Vendelierdans’.
Voor alle kinderen  was er een heerlijke traktatie. De poefs zijn 
mooie, tastbare en blijvende kunstwerken voor en door de kin-
deren, die evenals de leerkrachten, erg trots zijn op hun ‘ Ven-
delier ‘. n

tekst: Ellen Ehrismann
foto: Vincent Knoops

Onderwijs

Jubileum
basisschool De Vendelier
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Mathijs Frencken’s hobby is koken. Voordat hij in Brandevoort 
kwam wonen, woonde hij in Waalre. Daar kende men het con-
cept ‘Waalre aan de kook’. Het leek hem leuk om zijn hobby 
te delen met andere wijkgenoten en vanuit die gedachte is 
‘Brandevoort aan de kook’ ontstaan. Op zaterdag 6 november 
vond de vierde editie van ‘Brandevoort aan de kook’ plaats.  
Ik spreek met Bram van Hoof, Mathijs Frencken en Kevin  
Janssen van de organisatie over het ontstaan van de gezamen-
lijke hobby: Brandevoort aan de kook. 

Een bekend concept verbeterd
Het idee van Brandevoort aan de kook komt eigenlijk uit Waalre. 
Daar kennen ze ‘Waalre aan de kook’, met een klein gezelschap 
van mensen uit Waalre. Mathijs, die verhuist is van Waalre naar 
Brandevoort, vond het een leuk idee om dit ook in Brandevoort 
te organiseren. Hij wilde dit echter wel groter en beschikbaar 
maken voor iedereen. Daarnaast gaf het hem de mogelijk-
heid om zijn passie voor koken te delen met andere wijkgeno-
ten. Samen met zijn vrienden Bram en Kevin ontwikkelde hij  
‘Brandevoort aan de kook’. Vijf jaar geleden vond de eerste edi-

tie plaats. Sindsdien wordt ‘Brandevoort aan de kook’ elk jaar in 
het eerste weekend van november georganiseerd. 

Het concept
Het concept van ‘Brandevoort aan de kook’ werkt als volgt: 
Ruim van tevoren krijg je de opdracht om het voor-, hoofd óf 
nagerecht te maken, maar de inhoud daarvan mag je helemaal 
zelf bepalen. Er kan uiteraard ook rekening gehouden worden 
met allergieën, vegetarische of vegan gerechten. De gerechten 
hoeven niet spannend te zijn, het gaat om de gezelligheid en de 
verbinding. Op de dag van het diner komt de organisatie brie-
ven bij iedereen langsbrengen, zo kunnen zij de deelnemers 
even spreken en krijgen ze een kijkje in andermans keuken. In 
deze brieven staan de adressen van waar de volgende gang zal 
gaan plaatsvinden, want elke gang vindt telkens op een ander 
adres plaats.

Je start op het adres dat je eerder door hebt gekregen van de 
organisatie. Op dat adres heb je een diner met zes mensen (drie 
koppels). De koppels hoeven niet per se een stel te zijn. Dit kan 

Hobby

Brandevoort aan de kook

16  | Brandevoorter Courant
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tekst: Sanne de Beer
foto: Vincent Knoops

Hobby

ook met een vriendin, met je zus of broer of je kan zelfs alleen 
deelnemen. Na elke gang krijg je een brief met het adres van 
je volgende gang. Dat is altijd bij iemand anders dan bij jezelf. 
Je hebt vijftien minuten reistijd om op het volgende adres te 
komen. Daar ontmoet je weer twee andere koppels en krijg je 
na het gerecht weer een brief met adres voor de volgende gang. 
Dit gaat zo door tot en met het nagerecht. Je weet dus niet bij 
wie je aanbelt en die momenten kunnen best spannend zijn. Na 
het nagerecht is het tijd voor de borrel bij ‘t BrandPunt. Daar 
tref je iedereen die met ‘Brandevoort aan de kook’ heeft mee-
gedaan en kunnen recepten met elkaar gedeeld worden.

Terugblik
De vorige edities, met uitzondering van 2020 omdat deze niet 
doorging vanwege Covid, waren allemaal succesvol. De eerste 
editie was vooral met vrienden van het drietal, toen deden er 
achttien koppels mee. Het tweede jaar bestond het adressen-
bestand uit dertig koppels, de derde uit achtenveertig en dit 
jaar ook uit achtenveertig koppels. Het is leuk om te zien dat er 
zoveel wijkgenoten dezelfde passie voor koken delen. “Het is 

niet alleen leuk om te koken voor bekende en onbekende wijk-
genoten, je doet er ook inspiratie op voor leuke recepten. Als er 
in de toekomst ongeveer honderd koppels mee zouden doen, 
dan zou dat erg tof zijn! Dan kunnen we ook afsluiten met een 
erg gezellige borrel. Meer mag natuurlijk altijd!”, vertelt Mathijs 
enthousiast. 

Is jouw hobby ook koken? Doe mee met de 
jubileum editie!
Volgend jaar vindt voor de vijfde keer ‘Brandevoort aan de kook’ 
plaats, dus een lustrumjaar! Je kunt jezelf (of als stel uiteraard) 
alvast aanmelden voor volgend jaar, zaterdag 5 november. De 
organisatie zoekt nog koppels vanuit andere culturen die willen 
meedoen. Kook jij ook graag en wil je meedoen? Mail dan naar: 
brandevoortaandekook@gmail.com.
Tip: Zoek je last minute nog kerstinspiratie? Kijk dan op hun 
Facebook of Instagram pagina! n

| 17Brandevoorter Courant
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Marga Dobma heeft een passie voor de historie van uiterlijke 
verzorging door de geschiedenis heen. Die interesse ontstond 
al, toen zij op haar veertiende verjaardag een antieke horlo-
geketting cadeau kreeg. Met die horlogeketting werd haar 
interesse voor antieke sieraden gewekt. Daarna heeft ze zich  
verdiept in de geschiedenis van sieraden, vooral uit de acht-
tiende en negentiende eeuw.

Sieraden zijn van alle tijden
In alle werelddelen en uithoeken van de aarde zijn, door op-
gravingen; meestal uit graven, veel sieraden gevonden. Ook nu 
nog worden regelmatig juwelen van oude culturen opgegraven. 
Ook in de moderne tijd worden overal ter wereld sieraden ge-
maakt van allerlei materialen, vaak van edelmetalen al dan niet 
met edelstenen. Sieraden zijn er niet alleen voor verfraaiing van 
het uiterlijk maar dienen vaak ook een dieper doel. Denk daar-
bij bijvoorbeeld aan: eretekens, liefde, trouw, rouw, herinnerin-
gen, cultuur, rijkdom, enzovoort. 
Marga’s speciale interesse ligt op het gebied van micro moza-
iek sieraden, Pietra Dura (Italiaans voor "harde steen"), Berlijns  
IJzer (Berliner Eisen) en Momento Mori (rouwsieraden).
“Al vele jaren besteed ik veel tijd en aandacht aan deze liefheb-
berij. Ik bestudeer de vormgeving en het materiaalgebruik uit 
de verschillende stijlperiodes. Ik heb vooral bewondering voor 
het geduld en het vakmanschap van de goudsmeden. Het hand-
werk boeit me enorm vanwege de ambachtelijkheid die uit de 
sieraden spreekt”, vertelt Marga enthousiast.

Micro mozaïek 
Begin negentiende eeuw werden micro mozaïek sieraden voor 
het eerst gemaakt in Rome. Onder het Vaticaan zat een mo-
zaïekwerkplaats dat van microscopisch kleine stukjes gekleurd 
glas kopieën maakte van beroemde schilderijen. 
Omdat in die tijd de eerste rijke toeristen uit andere Europese 
landen naar Rome kwamen om de heilige stad en zijn histori-
sche gebouwen te bekijken namen de edelsmeden deze tech-
niek op in hun ambacht. Omdat de fotografie destijds nog niet 
bestond maakten ze sieraden met afbeeldingen van beroemde 
gebouwen opgebouwd uit minuscuul kleine gekleurde glasstuk-
jes (tesserae) zodat de toeristen thuis kon laten zien welke ge-
bouwen zij hadden bekeken. Deze micro mozaïek sieraden wer-
den steeds populairder en, naast beroemde gebouwen, werden 
ook sieraden gemaakt met afbeeldingen van duiven (symbool 
voor vrede en geluk), scarabeeën (symbool voor eeuwig leven), 
bloemen, enzovoort. Karakteristiek voor de oudste exemplaren 
van dit soort sieraden zijn die met de allerkleinste ingelegde 
stukjes gekleurd glas. Hoe later in de tijd (tot ongeveer 1950) 
hoe grover de glasstukjes werden.
 
Pietra Dura 
Pietra Dura is een techniek waarbij een afbeelding wordt inge-
legd met steenfragmenten van verschillende steensoorten (bij-
voorbeeld Onyx, Malachiet, turkoois) en kleuren. Deze bewerking 
levert zeer duurzame en kleurechte afbeeldingen op. De techniek 
is afkomstig uit Florence; een stad die, dankzij de door de Medici 

Passie voor de historie 
van uiterlijkheden

Hobby

Micro mozaïek sieraden: de middelste broche is de tempel van Vesta, Tivoli 
Italië, nog altijd te bezichtigen.
(de “jongste” broche, linksonder, heeft grovere glasstukjes en dateert uit de 
jaren 50)

Pietra Dura (de afbeeldingen met de vlieg zijn vrij zeldzaam)
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gevestigde traditie, eeuwenlang het Europese centrum was voor 
Pietra Dura. Deze techniek werd niet alleen gebruikt om sieraden 
te maken, maar ook om meubels te verfraaien (onder andere 
bijc. tafelbladen) met bloemen, duiven en ranken. 

Berlijns IJzer (Berliner Eisen)
Einde 18de begin negentiende-eeuw creëerde de samenvloei-
ing van politieke, economische en artistieke factoren unieke 
omstandigheden in Berlijn waarin de decoratieve toepassingen 
van gietijzer tot bloei kwam en toegepast o.a. voor hekwerken 
en poorten.
Toen de Duitse Keizer oorlog wilde voeren tegen Napoleon 
(1803/5–1815), bleek Duitsland niet genoeg in kas te hebben 
om wapentuig te kopen. Vanuit het keizerlijk hof kwam de vraag 
aan de bevolking om hiervoor gouden sieraden in te leveren. 
Deze oproep werd massaal gevolgd. Als dank ontvingen de goe-
de gevers (uiteraard meestal dames) een sieraad van gietijzer.
Door het gebruik van een speciale lak tegen het roesten kreeg 
het gietijzer een prachtige zwart/ donkerbruine kleur. De dames 
ontdekten dat dit soort sieraden, vanwege de donkere kleur, 
ook prachtig dienst konden doen als rouwsieraad. Later in de 
eeuw werd dit sieraad ook als “gewoon” sieraad gedragen. Ze 
zijn erg licht en teer, waardoor ze snel beschadigd raken. Hier-
door zijn er nog maar weinig exemplaren overgebleven en dat 
zorgt ervoor dat ze tegenwoordig vrij kostbaar zijn.
Deze unieke Berliner Eisen sieraden zijn van blijvende waarde. 
Dat is o.a. te danken aan de beroemde architect/ ontwerper/
schilder Karl Friedrich Schinkel (1781-1841). 

Momento Mori (rouwsieraden) 
Deze sieraden zijn gemaakt in de zestiende tot achttiende eeuw 
als herinnering aan de onvermijdelijkheid van de dood en de 
noodzaak om vroom te leven. De gebruikte afbeeldingen zijn 
schedels, skeletten en doodskisten en vaak bewerkt met goud 
en email. Deze overheersende motieven illustreerden het on-
derliggende gevoel van een naderende sterfelijkheid. Een be-
langrijk onderdeel van het Momento Mori juweel was het 
gebruik van tekst om gedachten over dood, sterfelijkheid, her-
innering en religie uit te drukken. Later, in achttiende en negen-
tiende eeuw, werd van een zogenaamde rouwsieraad een heel 
kunstwerk gemaakt. Zo werd van de haren van de overledene, 
bijvoorbeeld een hartje, of urn als afbeelding in deze juwelen 
verwerkt. Deze haarwerkjes zijn te vinden in ringen, hangers, 
broches, enzovoort. Gemaakt door dames die deze uiterst pre-
cieze handwerkkunst beoefenden.

Ook in deze tijd is het voor veel mensen belangrijk een tastbare 
herinnering te hebben aan een dierbare overledene. Daarvoor 
wordt de as van de overledene in bijvoorbeeld een hanger of 
ring verwerkt, zodat het met veel liefde dicht op het lichaam als 
herinnering dient. n

tekst: Marga Dobma/ Linda van Kortenhof
foto: Guido van Echteld

Hobby

Berliner Eisen. Linksonder gietijzeren medaillon van de Griekse dichter en zan-
ger Homerus, daarnaast twee sieraden in een zetting van gietijzer.

Momento Mori, de onderste drie afbeeldingen ingelegd met haarwerkjes
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Milaan, Taipei, Jakarta, Amsterdam, Tel Aviv en  
Helmond. Wat verbindt deze steden? Het zijn  
allemaal plaatsen waar de World Press Photo  
Exhibition te zien is. 

Ben jij een liefhebber van fotografie? Zet de volgende data in 
je agenda: van 22 januari tot en met 13 februari 2022 komt 
deze wereldberoemde expositie terug naar Helmond. Naar  
De Cacaofabriek, om precies te zijn.

Zichtbaar in Brandevoort
Om de foto’s uit deze tentoonstelling voor alle bewoners van 
Helmond toegankelijk te maken is Helmond Marketing de  
samenwerking aangegaan met Winkelcentrum Brandevoort, 
Helmond Centrum en Winkelcentrum de Bus. Dankzij deze  
samenwerking kun je vanaf de tweede week van januari in 
ons eigen winkelcentrum een sneak preview zien van deze  
prachtige fototentoonstelling. In 13 etalages door heel het 
winkelcentrum zijn dan foto’s uit deze expositie te bekijken.

Verhalen van betekenis
De World Press Photo Exhibition verbindt de wereld met ver-
halen van betekenis. Het neemt je mee door het nieuwsjaar 
2020 met grootse, confronterende en ontroerende foto's. 
Herbeleef de nieuwsthema's die impact hebben gemaakt 
door de ogen van de lens. In 2020 kwam de World Press Photo 

voor het eerst naar Helmond en deze keer kun je hem nog 
makkelijker bekijken. We zijn erg trots dat we deze expositie 
mogen verwelkomen en we nodigen je van harte uit om de 
foto's te komen bewonderen. Ben je na deze sneak preview 
benieuwd naar de verhalen achter de foto's en wil je de rest 
van de tentoonstelling zien? Van 22 januari tot en met 13  
februari is deze gratis te bezoeken in De Cacaofabriek.

De beste foto's
Alleen de beste foto’s en verhalen krijgen een plekje in de 
tentoonstelling. Ze zijn door een onafhankelijke jury gekozen 
uit bijna 75.000 foto’s van 43.215 fotografen uit 130 landen. 
Geselecteerd worden voor deze expositie is al een eer. De 
Deense fotojournalist Mads Nissen ontving dit jaar de meest 
prestigieuze prijs op het gebied van professionele persfotogra-
fie. Zijn ‘The First Embrace’ werd uitgeroepen tot World Press 
Photo van het Jaar. De foto toont een 85-jarige dame die door 
haar verpleegkundige stevig wordt geknuffeld. “Dit buiten- 
gewoon krachtige beeld laat ons zien hoe je eenzaamheid 
kunt genezen,” zegt de jury.

Tot snel in Winkelcentrum Brandevoort! n

tekst: Karin Loeffen
foto: Vincent Knoops

Nieuws

World Press Photo
in het winkelcentrum
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Mierlo

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  

Welkom bij Intertoys in Mierlo!
Veel mensen uit Brandevoort hebben hun weg al gevonden naar 
Intertoys in Mierlo. 

Intertoys Mierlo... je bent er zo!

Intertoys  |  Do
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Voor gewoon
fi jn wonen

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL
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Begin december is Brainport Smart District (=BSD) echt begon-
nen met de uitwerking van het bouwen van duurzame, maar 
vooral ook participatieve woningen. Participatief betekent in 
dit geval dat bewoners vooraf laten zien hoe zij zich sociaal 
gezien opstellen. In een ‘sociale cv’ geeft een geïnteresseerde 
vooraf aan waarom hij in een mHome woning wil wonen. Ook 
zou het mooi zijn als de geïnteresseerde kan aangeven waar-
uit de sociale houding blijkt uit vroegere bezigheden.

In Nijmegen gebouwd
Sinds BSD met mHome de afspraak heeft gemaakt dat zij de 
nieuwe tijdelijke woningen mogen bouwen in Brandevoort, zijn 
zij druk bezig om deze woningen in hun fabriek te samen te stel-
len. Zij bereiden de woningen helemaal voor in de woningfa-
briek. Zowel de wanden als de aankleding ervan, de ruiten en 
zelfs enkele meubels zijn dan gereed.

Vervolgens komt er een grote vrachtwagen die de mobiele wo-
ning, gereed en al, naar de plaats van bestemming tegenover 
de CASA-woning brengt. En de mHome -organisatie beweert 
dat de woningen dan binnen drie weken geplaatst zijn. Na een 
korte afwerking zou de bewoner dan al begin 2022 zijn intrek 
kunnen nemen. 

Helemaal innovatief en circulair
Naast de bewoner die met andere bewoners vooraf spreekt 
over de woonsituatie, is het de bedoeling dat het woonproject 
van de 52 tijdelijke woningen voldoet aan de acht programma-
lijnen van BSD. Naast circulair bouwen komt de energie van de 
zonnepanelen op het dak en is het project veilig, gezond, en 
zoveel mogelijk digitaal ingericht. Tenslotte is de watervoorzie-
ning ook heel goed geregeld, zodat er veel grijs water wordt 
hergebruikt en de opvang helemaal genoeg voor de eigen  
watervoorziening is. 

Betaalbaar voor iedereen
Een deel van de woningen heeft een huurprijs onder de huur-
grens, te weten € 752,- en het andere deel zit in de vrije sec-
tor en heeft huurprijzen van € 975,- of meer. Al met al geeft 
dat een aantal belangstellenden het gevoel dat deze wonin-
gen niet erg goedkoop zijn. Naast een sociale grondhouding is 
het dus ook noodzakelijk dat je financiëel draagkrachtig bent. 

Kwartiermakers
mHome heeft een viertal belangstellenden uitgenodigd om 
met hen een sociaal plan te maken voor de selectie van andere 
bewoners. In de maand december bereiden zij de inschrijvin-
gen van januari voor. In goed overleg en waarschijnlijk met een 
groot aantal wekelijkse gesprekken zal de mHome gemeen-
schap uiteindelijk vorm krijgen.

“Droom wordt daad”
Directeur Peter Portheine ziet in deze ontwikkeling eindelijk de 
daad bij het woord komen waardoor BSD gestalte gaat krijgen.

Begin 2022 zullen enerzijds de woningen hun plek krijgen en 
zal een groep gemotiveerde bewoners een nieuw concept van 
woning waar gaan maken van innovatief en duurzaam wonen, 
maar vooral van wonen in betrokkenheid naar elkaar en naar de 
natuur in Brandevoort om hen heen.

Succes met de eerste stappen van de bewoner van de slimme 
wijk, waar er nog heel veel zullen volgen de komende tien jaar. n

tekst: Giel Pollemans
foto: mHome website

Nieuws

Sociale sollicitatie voor
woning in mHome
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vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Omringd 
door een 

vertrouwd 
gevoel.

Marktstraat 18, Mierlo  |  0492 - 66 17 12  
mierlo@veldsink.nl  |  veldsink.nl
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Wat als er te veel op je bordje ligt?
Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg verlenen 
en dit kan nodig zijn voor mensen in alle leeftijdscategorieën. 
Bij mantelzorg wordt namelijk vaak gedacht aan zorgen voor 
ouderen, maar zorgen voor een kind met autisme of ADHD 
is ook mantelzorg. Het verlenen van mantelzorg is vaak niet 
iets waar je voor kiest, het overkomt je. Iemand in je naaste 
omgeving (kind, ouder, partner, familielid, vriend of kennis) 
heeft hulp of zorg nodig. Dit kan zo intensief en zwaar zijn dat 
je eigen leven compleet uit balans raakt.
Naast de bekende reguliere zorg zoals thuiszorg, medische 
zorg en schoolbegeleiding blijkt in de praktijk dat de mantel-
zorger zelf nog veel moet uitzoeken.

Mantelzorgmakelaars Bertine van Kraaij en 
Elke Martinali
Bertine en Elke hebben zelf ervaren hoe lastig het is als man-
telzorger om alle ballen in de lucht te houden. Hun drijfveer 
is mensen helpen en ondersteunen bij alle vragen rondom 
het regelen van mantelzorg om meer balans te brengen in de 
zorgtaken. Hierdoor krijgt de mantelzorger zelf meer lucht. Ze 
willen zich hiervoor helemaal inzetten en hebben beiden de 
opleiding van Mantelzorgmakelaar met goed gevolg afgerond. 
In de praktijk blijkt dat het beroep nog erg onbekend is. Het 
woord mantelzorgmakelaar geeft vaak een verkeerde eerste 
indruk. Een mantelzorgmakelaar ondersteunt en geeft infor-
matie ten aanzien van wet- en regelgeving voor het regelen of 
in balans brengen en houden van zorg. Ze kijken mee met de 

mantelzorger en brengen via goed maatwerk samen de knel-
punten in kaart. Daarom noemen Bertine en Elke zich liever 
Mantelzorgexperts.

Waar kan de Mantelzorgmakelaar bij helpen en 
ondersteunen?
Enige voorbeelden zijn:
• Voorbereiden en ondersteunen bij het zgn. keukentafelge- 
 sprek (het keukentafelgesprek is de nieuwe manier waarop  
 de gemeente bepaalt welke hulp zij inzet bij mensen die  
 door omstandigheden ondersteuning nodig hebben);
• invullen van formulieren en/of bezwaarschriften;
• ondersteunen rondom het proces van PGB-aanvragen (Per- 
 soonsgebonden budget), indicaties WMO (Wet Maatschap- 
 pelijke Ondersteuning), Jeugdwet, Wlz (Wet langdurige  
 zorg) en Zorgverzekeringswet. Op de website van de Man- 
 telzorgmakelaar (www.balansinzorgen.nl) treft u nog meer  
 informatie aan.

Mogelijkheden tot vergoeding van deze diensten
Er zijn verschillende mogelijkheden om een vergoeding te krij-
gen voor de inzet van de Mantelzorgmakelaar als dienstver-
lener. TIP: informeer hiervoor bij uw huidige of toekomstige 
zorgverzekering of deze, en onder welke voorwaarden, de 
Mantelzorgmakelaar kan worden vergoed. n

tekst: Marga Dobma
foto: Guido van Echteld

Nieuws

De mantelzorgmakelaars
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KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT OP WWW.WOUTVANVLERKEN.NL

Hoofdstraat 105 5706 AK HELMOND Tel 0492-539405
Kanaalstraat 4B 5711 EH SOMEREN Tel 0493-539405

WOUT VAN VLERKEN

VAN GAS NAAR INDUCTIE KOKEN

Maak nu een afspraak met onze adviseur 
voor een advies aan huis.

• Veiliger, schoner en duurzamer
• Wij verzorgen de complete installatie eventueel 

incl. aanpassing in de meterkast

GAS INDUCTIE

OUD  -  NIEUW

Prijs is na 75.- cashback via Bosch     t/m 02-01-2022

BOSCH
INDUCTIEKOOKPLAAT PVS775FB5E
70 Cm past in een Nis van 56 cm.
De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met 
laag energieverbruik.
CombiZone: meer flexibiliteit door twee kookzones te combi-
neren met gelijkmatige warmteverdeling.

75.- CASHBACK!

524-*
599.-

 Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474 | www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl       
facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth        instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruthf  
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Aan de keukentafel, onder het genot van een kopje thee met 
een koekje, maak ik kennis met Charlie Rijvers (20). Al snel 
zitten we gezellig te kletsen. Charlie is geboren in het Elkerliek 
en op jonge leeftijd vanuit Dierdonk naar De Veste verhuisd. 
Daar woont ze samen met haar ouders, 11 minuten oudere 
tweelingzus en jongere broertje.

Alles binnen handbereik
Charlie vertelt enthousiast: ‘’Het fijne van wonen in Brandevoort  
is dat alles binnen handbereik ligt. Het treinstation en alle win-
kels op loopafstand. Voor mij was het heel praktisch dat mijn 
middelbare school, het Carolus Borromeus, op korte afstand 
van mijn huis lag. Dat gaf mij de mogelijkheid om na school tijd 
aan mijn huiswerk te besteden waardoor ik daarna nog toneel-
repetities kon bijwonen.’’

Passie voor toneel
‘’Mijn allereerste kennismaking met toneel was op de OBS 
Brandevoort. Tijdens een open avond mocht ik de rol van  
Assepoester spelen. Dat vond ik heel leuk om te doen. Daarna 
ging ik het naar het Odulfus in Mierlo-Hout waar ik drama 
les kreeg. Ook dat vond ik geweldig. De musicallessen, waar 
ik als elfjarige aan deelnam bij het Kunstkwartier, waren de  
aftrap voor mijn passie voor het podium. Vanaf toen heb ik elk 
jaar deelgenomen aan een toneelstuk. Na het Kunstkwartier 
ben ik zeven jaar lang lid geweest van het Mierlo’s Amateur  
Toneel. Ik heb zelfs tweemaal bij de volwassenen meegespeeld”,  
vertelt Charlie vol passie. 

De Helmondse Musical
Ze vervolgt: “Als 15 jarige heb ik auditie gedaan bij de tweede 
Helmondse Musical te weten: ‘Het Verhaal van de Knaal’. Bin-
nen deze musical had ik meerdere rollen; waaronder een engel 
in de hemel en een wasvrouw. In de daarop volgende musical: 
‘De uitvinders van het trainingspak’ kreeg ik de rol van Sharon. 
Een meisje dat buiten de boot viel omdat zij roodharig, pienter 
en leergierig was. Speciaal voor deze rol had ik mijn haren rood 
geverfd en dat ben ik sindsdien blijven doen. Nu zijn we aan het 
repeteren voor ’Er liep een leeuw door de stad’. Wat mij betreft 
het mooiste stuk dat ik met de Helmondse Musical (Academy) 
heb gespeeld. Een musical in de vorm van een muziektheater-
stuk, onder begeleiding van drie heel talentvolle muzikanten; 
een drummer, toetsenist en iemand die meerdere instrumen-
ten bespeelt. De uitvoering van deze productie is uitgesteld en 
staat nu gepland van 15 t/m 24 juli 2022. Gekochte kaarten blij-
ven geldig. Heel graag tot ziens. www.dehelmondsemusical.nl

Mijn droom
“Mijn grote droom is om een bekende actrice te worden. Hier-
voor heb ik al veel ervaring opgedaan. Toch wil ik eerst mijn 
studie Psychology & Technology aan de TU/e afronden. Deze 
studie is leuk en interessant, maar werken in dit vakgebied 
wordt plan B. Het allerliefste sta ik in het theater op de plan-
ken’’, memoreert Charlie. n

tekst: Annet Daamen
foto: Vincent Knoops

Cultuur

Er liep een leeuw
door de stad…
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Albert en Diesje, een heel kwiek stel dat bijna 60 jaar is ge-
trouwd en graag alles wilde vertellen over hun levensverhaal en 
huis. Door de gezondheidssituatie van hun dochter Jacqueline 
zijn zij in Brandevoort komen wonen. Hun huis hangt vol met 
haar prachtige tekeningen. 

Rondgezworven
Albert werd in Enschede geboren. In zijn jeugd verhuisde hij 
diverse keren. Van Enschede naar Arnhem en van Amsterdam 
naar Rotterdam. Vervolgens weer naar Arnhem waar hij vanaf 
zijn zeventiende gedurende negen jaar in verschillende pen-
sions woonde. In 1957 leerde hij Diesje kennen bij hun geza-
menlijke werkgever Agfa-Photo in Arnhem. Omdat Albert de 
pensions wel voor gezien hield gingen zij al snel trouwen en kre-
gen zij, als huwelijksgeschenk van Agfa-Photo, een nieuw huis 
aangeboden. In dat huis werd in 1967 hun dochter Jacqueline 
geboren. Jaren later ging Albert bij Philips Cyclotron in Petten 
werken met als gevolg dat zij weer verhuisden. Ditmaal naar 
Schagen. Niet veel later werd in 1971 hun zoon Arthur geboren. 
Vijf jaar later verhuisde het gezin naar Eindhoven waar zij 25 
jaar hebben gewoond. 

Jacqueline
In 1992 trouwde hun mooie dochter Jacqueline op 25-jarige 
leeftijd. Ze was bijna twee jaar getrouwd toen zij op een zon-
dagmiddag in haar huis ten val kwam terwijl haar man een  
videoband aan het halen was. Als gevolg van haar val werd ze 
met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar ze veertien dagen 
in coma lag. Toen zij wakker werd kon ze niet bewegen of pra-
ten. Heel langzaam is ze redelijk hersteld en kon ze weer praten.  
Jacqueline kreeg het flink voor haar kiezen want ze was, door 
een niet operabele hersentumor niet alleen vierzijdig spastisch 
verlamd geraakt, ook door haar man verlaten. Ondanks alles 
bleef ze positief en ontdekte ze haar creatieve talenten: schil-
deren, tekenen en schrijven. Dat deed ze met alleen haar rech-
terhand want haar linkerhand was verlamd. 

Luitvoort
Omdat Jacqueline afhankelijk was van zorg aan huis, woonde 
ze in een speciale woonvorm in Eindhoven. Deze locatie werd 
opgeheven waardoor Albert en Diesje op zoek moesten naar 
andere woonruimte voor hun dochter. Ze hadden hun oog laten 
vallen op een nieuw te bouwen zorgappartement in Helmond. 

Bijzondere gevels
in Brandevoort deel III

Wonen

Als je door Brandevoort loopt zie je, naast prachtige en bijzondere huizen, hier en daar ook bijzondere kenmerken en/of namen 
op of rondom huizen. In deze rubriek vertellen wij de verhalen van de Brandevoorters die hier wonen. Dit is het laatste deel 
van een driedelige reeks waarin ik in gesprek ga met Albert (84) en Diesje (bijna 80) Ticheler, de bewoners van Luitvoort 2. 

Op de gevel van hun hoekhuis valt de hoeksteen met luit en de tekst ‘Barbitos’ direct op.
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Albert en Diesje wilden natuurlijk dichtbij hun dochter wonen 
en zodoende verhuisden zij op 1 januari 2001 naar de Luitvoort 
in Brandevoort. Op dat moment waren de zorgappartementen 
in Helmond nog niet klaar en dus kwam Jacqueline regelmatig 
in Brandevoort op visite. Na 7,5 jaar zwaar gehandicapt in een 
elektrische rolstoel te hebben gezeten overleed Jacqueline op 
25 maart 2002 op 34-jarige leeftijd. In het nieuwe zorgapparte-
ment heeft Jacqueline niet meer gewoond. “Ik ben blij dat ze dit 
huis een jaar heeft meegemaakt anders geloof ik niet dat ik het 
hier naar mijn zin had gehad”, vertelt Diesje dapper. 

Van verhuiskaart naar gevelsteen
Toen Albert en Diesje gingen verhuizen bood Jacqueline aan 
om een verhuiskaart te maken. Ze schilderde een prachtige luit 
aan de voorkant van de kaart. Deze kaart, in combinatie met 
de gevelstenen die in De Veste werden geplaatst, vormden de 
inspiratie van Albert en Diesje om hun huis te voorzien van een 
gevelsteen. De kunstenaar ontwierp een prachtige gevelsteen 
met knik waarop de geschilderde luit van Jacqueline staat af-
gebeeld. Daaronder staat ‘Barbitos’. “Barbitos heeft twee bete-
kenissen: luit en het geluid van de luit. De luit is een Arabisch 
en Perzisch snaarinstrument dat zo’n 2000 jaar voor Christus 
is ontstaan”, vertelt Albert. De hoeksteen is in 2004 in de ge-
vel gemetseld. Niet alleen de hoeksteen is een herinnering aan  
Jacqueline, maar ook het glas-in-loodraaboven de voordeur 
is geïnspireerd op een schilderij van haar. “Op een bepaald  
moment verzin je dingen om vast te houden aan de mooie  
momenten met Jacqueline. Ze zeggen dat verdriet slijt, maar 
hoe ouder wij worden, hoe meer we haar missen”, vertelt  
Diesje verdrietig. Ze vervolgt: “Gelukkig hebben wij Arthur, zijn 
lieve vrouw en twee geweldige kleinkinderen waar we heel erg 
van genieten”. 

Woon je ook in een huis met een bijzondere gevel of verhaal? 
We horen graag van je via: redactie@brandevoortercourant.nl. 
Dan komen we je interviewen en maken mooie foto’s. n 

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto's: Vincent Knoops

Wonen
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PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN
Praktijk Helmond, Bentbeemden 3, 5706 NB Helmond    |    Praktijk Deurne, Fabriekstraat 24, 5753 AH Deurne

Algemeen telefoonnummer: 0493 - 32 15 44    |    E-mail: lilians@xs4all.nl    |    www.lilian-schouten.nl
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Kies voor een kwalitatieve behandeling en persoonlijke aandacht!

Met trots kunnen wij u mededelen dat wij de allernieuwste technologische 
apparatuur in onze praktijken hebben: de EMS Airfl ow.

• Maximale gebitsreiniging
• Minder pijnklachten

• Aangename gebitsreiniging

Gezondheid begint bij mondgezondheid!!

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)

• Bloedend tandvlees
• Halitose (slechte adem)

• Fluoride behandeling
• Preventieve mondzorg

• Voorlichting geven

The only barbershop in town!

maandag gesloten
dinsdag 09.00-17.30 uur
woensdag 09.00-17.30 uur
donderdag 09.00-17.30 uur
vrijdag 09.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-16.00 uur

alle dagen volgens afspraak!
Foto: leonie voets

maandag gesloten

KERKSTRAAT 73 MIERLO

openingstijden:

Maak online een afspraak via www.cherrychop.nl of bel naar 06-12272487
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Sinds eind maart rouleren in Brandevoort acht tassen met da-
meskleding langs zo’n 45 huizen. Het zijn de tassen van Ketting 
Kledingruil Brandevoort, een duurzame manier om kleding 
met elkaar te ruilen. Het idee van deze vorm van kledingruil 
is vorig jaar ontstaan in Amsterdam. Omdat bij elkaar komen 
voor een kledingruilparty vanwege corona niet meer mogelijk 
was, besloot een groep vrouwen de kleding te ruilen door tas-
sen door te geven. Inmiddels zijn er meer dan 350 ‘kettingen’ 
in Nederland, waaronder dus ook een in Brandevoort! 

De kledingruil werkt eenvoudig: in de wijk vormen de adressen van 
de deelneemsters een logische route. Op deze route (de ketting) 
rouleert een aantal tassen met kleding. Wanneer er een tas bij je 
wordt gebracht, heb je drie dagen de tijd om te snuffelen en te 
passen. Je mag uit de tas halen wat je wil houden en je mag mooie 
kledingstukken terug stoppen die je niet meer draagt. Vervolgens 
breng je de tas weer naar het volgende adres op de route.  

Duurzaam, corona-proof én leuk
Suzanne Mesman en Ingrid de Kort zijn de initiatiefneemsters 
van Ketting Kledingruil Brandevoort. “Ik ben veel met duur-
zaamheid bezig en werd erg enthousiast van het idee om kle-
ding te ruilen”, vertelt Suzanne. “Veel kledingstukken kunnen 
nog prima een tweede leven krijgen. Alle beetjes helpen om die 
enorme afvalberg aan textiel terug te dringen.” 
“Het is ook nog eens een leuke manier om anderen blij te ma-
ken met kleding die je zelf niet meer draagt”, vult Ingrid aan. “Ik 
verzorg workshops en adviezen op het gebied van kledingsty-
ling en kom bij veel vrouwen de nodige miskopen tegen. Jam-
mer om die in de kast te laten hangen. Bovendien kun je door 
het ruilen van kleding makkelijk eens iets uitproberen wat je 
zelf wellicht niet zo snel zou kopen.”

Feestje!
Op dit moment telt de route in Brandevoort zo’n 45 deelnemers. 
Er gaan zeven tassen gevuld met dameskleding (maat 36-42) 
rond waaronder een tas met accessoires zoals riemen, sjaals en 
tassen. Belangrijke spelregel is dat de kleding van deze tijd is én 
in goede staat is. “We zijn kritisch op kwaliteit”, zeggen Ingrid en 
Suzanne. “Als we kleding tegenkomen die verwassen, versleten 
of kapot is, halen we het uit de tas. Daar wordt niemand blij van. 
Stop je er iets moois in, dan komt dat vanzelf ook weer een keer 
bij jou terug. Het idee is dat het een klein ‘feestje’ is als je een tas 
ontvangt om te zien of er iets van jouw smaak en maat in zit.” 

Ketting uitbreiden
Om te zien waar de tassen op de route zijn, is er een speciale 
app voor de deelnemers aan Ketting Kledingruil Brandevoort. 
Daarin is de route te zien en de contactgegevens van de deel-
neemsters voor het maken van afspraken over het doorge-
ven van de tas. Ook is er een besloten Facebook groep waar 
gevonden pareltjes uit de tas met elkaar gedeeld worden. 
Eens in de zoveel tijd breiden Suzanne en Ingrid de route uit 
met nieuwe deelneemsters. En inmiddels is een van de enthou-
siaste deelneemsters, Marjolijn, ook actief in het team. “Graag 
stimuleren we nog meer dames in Brandevoort om duurzamer 
met kleding om te gaan!” 

Woon je in Brandevoort en wil je graag meedoen aan de 
kledingruil? Lees dan even de werkwijze en spelregels op  
www.dotsstripes.nl/kledingruil en stuur een mailtje naar  
kettingkledingruilbrandevoort@gmail.com n

tekst en foto: Ingrid de Kort

Nieuws

Ketting Kledingruil, kleding ruilen in een tas
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Specialisten in:  
  Arbeidsrecht 
  Letselschade 
  Familierecht 
  Mediation 
  Omgevingsrecht 
  Sociaal zekerheidsrecht 

 
Voor particulieren en ondernemers

Mierloseweg 5 
5707 AA  Helmond  T 0492 544415               braakmanadvocaten.nl

BRAAKMAN 
A D V O C A T E N

Mr. G.C.G. Raymakers 

Mr. L.C.J. Sars
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“Neem de stress weg, door een flexibel plan te maken voor het 
moment dat afscheid van het leven onvermijdelijk is”, Marieke 
vertelt overtuigend dat het goed is om bewust stil te staan bij 
het ultieme moment wanneer het aardse leven voorbij is.

Al vroeg in het leven er door gegrepen
“Ervaringen met de dood van een klein kind dat zinloos over-
lijdt tot en met verblijf in een cleane uitvaartplaats, waar alles 
tot in de puntjes is geregeld.” Dit zijn enkele herinneringen die  
Marieke uit haar jongere leven zijn bijgebleven. Eigenlijk moet 
het omgaan met de dood, dat onvermijdelijk bij het leven 
hoort, anders kunnen gaan. Op het moment dat Marieke mana-
ger in evenementen is, ontdekt zij dat het grootste evenement 
in het mensenleven in feite vaak niet door de mensen zelf  ge-
managed wordt, maar dat de regie vaak uit handen genomen 
wordt. Dat wil zij veranderen door mensen beter te informeren 
over de mogelijkheden. 

Professioneel omgaan met de uitvaart
Marieke van Ooyen woont in Brandevoort en werkt op Natuur-
begraafplaats Weverslo bij Venray. Zij staat mensen bij die al 
dan niet met de dood te maken hebben. In gesprek met men-
sen legt Marieke uit dat het goed is om bewuster met de dood 
om te gaan. Je kunt zelf alle aspecten van de uitvaart bepalen. 
Als je beseft dat je kunt kiezen hoe je jouw afscheid invult, geeft 
dat rust en meer aanvaarding van een intens verdrietig gebeu-
ren aan de andere kant van het leven. In veel gevallen is angst 
en onwetendheid een basis van handelen bij de uitvaart. Dit 
hoeft niet zo te zijn. Door er bewust mee bezig te zijn, aanvaard 
je al meer dat dood bij het leven hoort. In dit proces over de 
mogelijkheden van een persoonlijke en bewustere uitvaart,  
adviseert en begeleidt Marieke mensen. 

Maak een plan voor de verwerking 
Na overlijden van hun geliefde voelen nabestaanden dat zij 
geconfronteerd worden met een groot aantal verplichte zaken 
zoals inlichten van de nabestaanden, kiezen voor een crematie 

of begraven en de vraag in welke kleding of wade de overle-
dene wil achterblijven. Al deze zaken kan en mag de overledene 
vooraf zelf bepalen en vastleggen. In feite zijn er veel meer mo-
gelijkheden met al afgesloten verzekeringen, dan de meeste 
mensen weten. “Mijn broers willen graag mijn kist maken. Mag 
dat dan?” is een verbaasde reactie tijdens de voorbereidingen 
van een uitvaart.
Door precies aan te geven wat mensen kunnen en mogen doen, 
ziet Marieke dat veel mensen de afstand tot hun levenseinde 
zelf kleiner kunnen maken. 

Advisering en organisatie
Marieke wil, naast haar werk op Weverslo, preventief aan de 
slag gaan met ‘het adviseren op het gebied van uitvaarten’. 
Er zijn heel veel verschillende soorten uitvaartmogelijkheden. 
Vooral een aantal innovatieve en milieuvriendelijke soorten 
spreken Marieke sterk aan: “Niet zozeer omdat het innovatief 
is, maar vooral ook omdat een aantal nieuwe vormen dichter 
bij de mens staan en omdat het mensen meer keuze vrijheid 
biedt.” Op haar website geeft Marieke een aantal voorbeelden 
van hoe je nog meer zelf kunt regisseren wat er voor of na je 
dood moet gebeuren.

Brandevoort is een diverse wijk met bewust leven-
de mensen
Graag zet Marieke haar ideeën en plannen uit in Brandevoort. Zij 
vermoedt dat zeker in Brandevoort bewoners meer bezig zou-
den kunnen zijn met de voorbereiding van een uiterst belangrijk 
moment van hun leven, de dood. Zij komt regelmatig bewoners 
tegen die bewust stil staan bij hun leven in de wijk. Dus alle re-
den om met hen na te denken over een bewuster afscheid van 
het leven op het moment dat er nog niet is. Meer informatie 
kunt u vinden op de website: www.bewusterafscheid.nl n

tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops

Regie over afscheid als het kan
Ondernemer
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Op 3 april 2018 mogen Robert en Susanne Derks eindelijk hun 
ruim tweejarige, geadopteerde zoontje Rachen, meenemen 
uit Thailand. Samen met hem en zijn grote broer Noah, die 
eveneens is geadopteerd, - maar dan uit Ethiopië - is het ge-
zin compleet en begint de ‘reis’ in Nederland. Wat zij echter 
op dat moment nog niet weten is, dat Rachen de 10.000ste 
bewoner van Brandevoort is. Compleet met bloemen voor de 
kersverse ouders en een loopfietsje voor Rachen komt burge-
meester Blanksma hen thuis bezoeken en feliciteren met dit 
heugelijke nieuws. Nu, ruim drie jaar later, komen we langs 
om te kijken hoe het met de inmiddels zes jarige Rachen gaat. 

Wennen
Na thuiskomst in Nederland was het voor het hele gezin weer 
wennen aan de nieuwe situatie. Vooral voor Rachen was het erg 
wennen. Hij was deels Engelstalig opgevoed en verstond voor-
namelijk Engelse woorden. Ook het Nederlandse eten was na-
tuurlijk erg vreemd voor hem. “Boterhammen eten is nog steeds 
niks voor Rachen. Je maakt hem alleen blij met noedels”, vertelt 
Robert lachend. “Nijntje heeft ons door de gewenningsperiode 
geholpen. Met behulp van de plaatjes, boekjes en video’s van 
Nijntje heeft Rachen Nederlands geleerd”, vertelt Susanne. Nog 
steeds heeft hij feeling voor de Engelse taal en spreekt hij voor 
een zesjarige een aardig woordje Engels. Als het aan Rachen ligt, 
wordt hij later leraar Engels voor een middelbare school. 

Feestje bouwen
Het is onmogelijk om niet blij te zijn wanneer je Rachen ziet. 
Niet alleen omdat hij een knappe jongen is, maar ook omdat 
hij een vrolijke en ondeugende blik heeft. Zijn doen en laten 
zorgt ervoor dat hij snel vriendjes en vriendinnetjes maakt. Die 
heeft hij dan ook veel. “En iedereen kent hem, of het nu jonge 
of oudere kinderen zijn”, vertelt Robert. Quinn uit de buurt is 
zijn grootste vriend. Rachen is een sociaal kind die van gezellig-
heid houdt; het blijkt dat hij graag een feestje bouwt. Toen hij 
zich tijdens het interview eenmaal op z’n gemak voelde ging hij 
onder andere ‘Red de bij’ van Kinderen voor Kinderen zingen. 
“Rachen houdt heel erg van muziek, dansen, springen en zin-

gen. Hij is een grote Kinderen voor Kinderen fan en als hij zeven 
jaar is, wil en mag hij auditie doen”, vertelt Susanne trots. Naast 
zingen bakt Rachen graag feestelijke cakejes of taartjes uit het 
boek van ‘De Zoete Zusjes’.

Actief klimaapje
“Rachen is ongelofelijk actief. Hij heeft een aan en uit knop. 
‘s Morgens om zes uur gaat hij aan en om half zeven, zeven uur 
‘s avonds gaat hij uit. Dat is enorm leuk, maar ook wel lastig als 
hij naar bed moet want dan is hij bang dat hij iets mist. Hij wil er 
graag bij zijn”, vertelt Robert terwijl Rachen op zijn schoot klimt. 
Hij vervolgt: “Mensen onderschatten hem wel eens. Hij is niet 
heel groot maar wel heel krachtig en niet snel bang. Hij klimt 
soms twee tot drie meter hoog, net een klimaapje”. Om zijn ener-
gie kwijt te raken speelt Rachen graag buiten. Nu zit hij op zwem-
les en ondertussen is hij aan het twijfelen of hij gaat hockeyen 
of voetballen. “Als ik op voetbal ga, dan ga ik een keer een wed-
strijdje tegen Noah voetballen”, vertelt Rachen zelfverzekerd.

Grote broer Noah
Noah is inmiddels elf jaar oud en kent Rachen door en door. Van 
hen tweeën is Rachen de actiefste. “Rachen is heel aardig, soms 
druk en laat zien dat hij de baas is. Hij is vrolijk, maakt grapjes en 
maakt heel snel vriendjes”, vertelt Noah. Over het algemeen zijn 
de broertjes goede vriendjes maar soms hebben ze ook ruzie. Ze 
zijn aan elkaar gewaagd. “Af en toe zijn we boos op elkaar, maar 
we zijn wel goede vriendjes”, vertelt Noah. “Als ik boos op een 
van hen ben, dan neemt de ene het voor de ander op. Ze staan 
altijd voor elkaar klaar. Ook op school. Vooral Noah is heel zorg-
zaam en beschermend. En ze hoeven niet veel tegen elkaar te 
zeggen, een paar woorden is al voldoende”, vertelt Susanne trots. 

Het blijft na mijn bezoek nog een gezellige boel in huize Derks. 
Wie weet komt Rachen weer terug in de Brandevoorter Courant 
als Kinderen voor Kinderen ster… n

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Vincent Knoops

Hoe is het nu met

Rachen Derks
in 2018 de 10.000ste inwoner van Brandevoort
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‘t BrandPunt en de organisatoren van allerlei eve-
nementen zijn volop in de weer met deze (corona)
problematiek. Afgelasten, door laten gaan, wat is 
wijsheid? We laten een aantal organisaties aan het 
woord: hoe is het ze vergaan en wat zijn de plan-
nen? Er worden in ieder geval veel vrijwilligers  
gezocht!

Gevolgen corona voor de activiteiten in de wijk
De coronaregels van het kabinet hebben de afgelopen 1,5 jaar 
grote gevolgen gehad voor bijna alle evenementen en activi-
teiten in de wijk. Activiteiten waar veel vrijwilligers vanuit de 
wijk bij betrokken waren en waar we vaak in grote getalen aan 
deelnamen. Of het nu van jong tot oud of van 100 tot 10.000 
bezoekers was, ze droegen allemaal bij aan het plezier en de 
leefbaarheid van onze wijk. En wat hebben we het gemist; geen 
kindervakantieweek, geen WitteWelWitteNie wijkquiz en geen 
groots Dickensnight om er zo maar even een paar te benoemen. 
We kijken met een voorzichtige positieve blik naar 2022, dat is 
gezien de huidige ontwikkelingen misschien ‘wishful thinking’, 
maar we gaan uit van het positieve en een volle evenementen-
kalender voor Brandevoort in 2022. 

Hoe ging het, hoe gaat het, wat gaan jullie doen en 
waar kunnen we jullie nog mee helpen?
Dat vroegen wij van de redactie aan de activiteiten- en evene-

mentencommissies van onze wijk. Hieronder een aantal reac-
ties vanuit de organisaties.

Koor Druzha
In de Brandevoorter Courant van maart 2021 sprak het koor 
nog de hoop uit dat het 10-jarig jubileum gevierd kon worden 
via een groots opgezet concert met eventueel activiteiten op 
diverse plaatsen in onze wijk. Helaas gaat dat dit jaar niet meer 
lukken. Het enige concert van dit jaar is een liturgieviering in de 
Kapel van het Elkerliek ziekenhuis. Alleen als de maatregelen 
het toelaten dan hopen we een kerstconcert te houden op 15 
december a.s. in de Heilige Luciakerk in Mierlo-Hout. Volgend 
jaar hopen we ons 10-jarig jubileum alsnog te kunnen vieren.

In de tijd dat er voor de koren bijna niets mogelijk was, heb-
ben we elkaar toch ontmoet en hielden we onze repetities via 
"zoom-sessies". Uiteraard is dit maar een noodgreep, maar we 
hebben in die tijd maar liefst vijf nieuwe stukken aan ons re-
pertoire toegevoegd. Deze stonden in de "grondverf" maar nu 
worden ze verder ingekleurd.

In de afgelopen tijd hebben wij een aantal leden verloren door 
overlijden en afhaken wegens persoonlijke omstandigheden. 
Gelukkig hebben we ook weer een paar "afhakers" en nieuwko-
mers mogen verwelkomen. Ons ledental blijft daardoor redelijk 
stabiel, gelukkig maar. Onze ervaring heeft geleerd dat er veel 

Nieuws

We kijken weer
positief vooruit
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koren zijn gestopt wegens een sterk teruglopend ledenaantal, 
mede veroorzaakt door de coronagevolgen. Afkloppen, maar 
gelukkig verkeren we niet in deze omstandigheid.

John Maes voorzitter van Koor Druhzba.

Dickensnight Brandevoort zoekt vrijwilligers, vrij-
willigers, vrijwilligers…
Een domper voor de organisatie Dickensnight… Het leek dit jaar 
door te gaan maar uiteindelijk is op 2 november toch besloten 
om Dickensnight Brandevoort 2021 niet door te laten gaan. Er 
was al een kleinere markt gepland met minder entertainment 
omdat er afmeldingen waren vanwege corona. Ook sponsoren 
laten het afweten waardoor de organisatie creatief moet zijn in 
oplossingen en aanspraak moet maken op de reserves. 

De organisatie blijft hoopvol dat voor 2022 een Dickensnight in 
Brandevoort plaatsvindt. Maar er zal nog veel moeten gebeu-
ren want niet alleen corona is een probleem, ook de aanvulling 
van vrijwilligers is hard nodig.

Er is een tekort aan vrijwilligers. Voor de organisatie en opbouw 
op de dag zelf, maar ook voor in het bestuur zoeken we vrijwil-
ligers. De commissies zijn de afgelopen jaren helaas behoorlijk 
uitgedund dus we zoeken aanvulling. Mochten we dit niet kun-
nen vinden dan vrees ik het einde voor dit evenement in 2022. 

Tot slot onderstaand een citaat uit het persbericht van 4  
november jl.:
“Wij geven echter niet op! Wij pakken nu een korte tijd om deze 
teleurstelling te verwerken maar gaan begin 2022 weer met 
frisse moed aan de slag om Dickensnight Brandevoort weer ge-
stalte te geven. Wellicht nieuw, wellicht anders … maar altijd 
Dickens, altijd gezellig, altijd mooi, altijd sfeervol en altijd voor 
u de enthousiaste fans van ons mooie evenement.
Tot ziens, tot Dickensnight”

Jeroen de Kort namens Dickensnight Brandevoort.

Obstacle run Braverun zoekt onderdak!
De Braverun in Brandevoort heeft in de afgelopen jaren vele 
succesvolle Obstacle Runs georganiseerd. Met jaarlijks 1.200 
deelnemers en duizenden enthousiaste fans, start de Obstacle 
Run midden in de wijk Brandevoort. 
 
De Braverun wordt georganiseerd vanuit een stichting met zes 
vaste vrijwilligers die het hele jaar door tijd en energie steken in 
het plannen en organiseren van de Braverun. Helaas is het nog 
niet gelukt om een nieuwe locatie te vinden voor de organisa-
tie. De gemeente Helmond heeft ons de afgelopen jaren onder-
dak geboden in een loods aan de Diepenbroek in Brandevoort. 
Helaas moet deze loods gesloopt worden en dan staan wij met 
al onze spullen op straat. We zijn in contact geweest met de 
gemeente en de wijkraad Brandevoort over een locatie, maar 
helaas is daar nog niets uitgekomen. Daarom is jullie hulp hard 
nodig! Zonder nieuwe locatie komt het evenement van komend 
jaar in gevaar en dat zou ontzettend jammer zijn.
 
Om de Obstacle Run te redden, zijn wij op zoek naar een loods/
opslagruimte van minimaal 50m2 waarin we al onze materialen 
kunnen opslaan. Deze ruimte moet bestaan uit een binnen- of 
buitenruimte om obstakels op en af te bouwen. Ben of ken jij 
onze reddende engel met een beschikbare locatie in de buurt 
van Brandevoort of Stiphout? Dan horen wij dat heel graag via 
info@braverun.nl. Alleen met een nieuwe thuishonk kunnen 
wij als vrijwilligers deze ontzettend gave Obstacle Run blijven 
organiseren. HELP!!!

Remco Eikhout namens Stichting Braverun

‘t BrandPunt, Brandevoort in actie
Ook ons wijkhuis ‘t BrandPunt, waar veel evenementen worden 
georganiseerd en plaatsvinden heeft het zwaar gehad. 
Als wijkhuis helpen wij wijkbewoners/organisaties bij het opzet-
ten van activiteiten. Door corona werd het natuurlijk erg moei-
lijk en zijn we ook enkele maanden volledig gesloten geweest. 
We hebben de nodige aanpassingen moeten doen, allemaal in 
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lijn met de overheid (mondkapjesplicht, registratie bij de deur, 
looproutes, café gesloten, etc.). We hebben ons hier telkens 
netjes aan gehouden en zo kunnen organiseren wat er, volgens 
de regels op dat moment, mogelijk was. 

Het wijkhuis is zeker financieel geraakt en we zullen nog wel 
even tijd nodig hebben om er weer volledig bovenop te ko-
men. We hebben echter alles goed in de gaten gehouden vanaf 
het begin, en ook goed contact onderhouden met gemeente  
Helmond. Daarnaast hebben we ons best gedaan om contact te 
houden met de gebruikers en de vrijwilligers van het wijkhuis. 
Gelukkig hebben we bijna alle gebruikers alweer mogen ver-
welkomen. Een groot gedeelte van de vrijwilligers is nog steeds 
actief, dus daar zijn we erg blij mee en trots op!

We zijn uiteraard altijd op zoek naar vrijwilligers die graag in 
't BrandPunt een handje willen helpen, bijvoorbeeld achter de 
bar. Hier is geen ervaring voor nodig en ook geen specifiek aantal 
beschikbare uren. Daarnaast zijn we ook altijd beschikbaar om 
te helpen met evenementen/activiteiten die men wil opzetten 
in Brandevoort, dus als je een idee hebt: neem gerust contact 
op en dan kijken we of wij wat voor elkaar kunnen betekenen.

Momenteel zijn er alweer allerlei activiteiten in het wijkhuis, de 
agenda is te zien op de website van ‘t BrandPunt.

Jody Hoekstra namens Brandevoort in actie en wijkhuis  
‘t BrandPunt

WitteWelWitteNie wijkquiz, vrijwilligers gezocht. 
Wie komt ons versterken?
Vlak voordat Corona in al haar hevigheid kwam opzetten, had-
den we eind januari 2020 de vierde editie van onze wijkquiz 
georganiseerd. Naar onze mening wederom een enorm ge-
slaagde editie waarbij een week later, tijdens een spetterende 
feestavond, de winnaars bekend werden gemaakt. Toevallig (of 
niet) trad op het feest de band ‘De Corona's’ op. Wellicht een 
voorbode van wat ons te wachten stond? Het jaar erop (januari 
2021) hebben we onze lustrumeditie helaas moeten uitstellen.

Pas na de zomervakantie was in onderling contact bekeken 
of een quiz in 2021 mogelijk was. Al snel kwamen we tot de 
conclusie dat een quiz in 2021 niet haalbaar was. Door de  
coronamaatregelingen was er te veel onzekerheid. Daarnaast 
was, door de lockdownmaatregelingen in het voorjaar, al te veel 
tijd verloren gegaan om nog iets te organiseren. 

Inmiddels hebben wij besloten dat ook in januari 2022 helaas 
geen quiz wordt georganiseerd. Ook voor dit jaar is er teveel 
onzekerheid rondom corona en de nodige maatregelen. Uit de 
cijfers van de afgelopen weken blijkt dat we de juiste conclusie 
hebben getrokken.
Het organiseren van een quiz als WitteWelWitteNie is een 
enorm karwei. Een karwei waar je heel veel positieve energie 
uit haalt. Aan de andere kant kost het ook veel tijd en energie. 
Helaas zijn een aantal leden uit de organisatie gestapt. Hierdoor 
is een flink gat geslagen in ons team. Als gevolg hiervan vragen 
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tekst: Stefan Verhallen
foto: archief

wij ons af hoe verder; gaan wij door en zo ja, wanneer organi-
seren wij weer een quiz? Daarvoor hebben wij sowieso nieuwe 
leden nodig. Gelukkig heeft een oproep via social media enkele 
belangstellenden opgeleverd.
 
Wanneer en in welke vorm de WitteWelWitteNie wijkquiz te-
rugkeert weten wij nog niet, maar we gaan zeker ons best doen 
de quiz weer te organiseren! Want een wijk als de onze verdient 
leuke evenementen!

Gaubi Beijers namens WitteWelWitteNie wijkquiz

Kindervakantieweek Brandevoort zoekt vrijwilligers 
voor de werkgroepen
Na 2020 werd ook in 2021 besloten om de KVW te annuleren. 
Het evenement is te groot en er zijn zoveel kinderen en vrijwil-
ligers op de been waardoor de organisatie, vanwege Corona, 
geen risico wilde nemen. Door de inzet van onze geweldige 
sponsoren, vrijwilligers en andere betrokken partijen is het ge-
lukt om de Kindervakantieweek te annuleren. Zonder ernstige 
financiële gevolgen voor onze organisatie. Sterker nog… We 
hebben al weer grootse plannen voor 2022!

Wij doen er echt alles aan om volgend jaar een geweldige  
Kindervakantieweek te kunnen organiseren. Daarbij proberen 
we verschillende alternatieven achter de hand te houden zodat 
we onder verschillende omstandigheden een geweldige week 
kunnen verzorgen. De Kindervakantieweek staat zoals altijd  
gepland in de eerste week van de zomervakantie; van 25 tot en 
met 29 juli 2022.

De Kindervakantieweek kan echt alleen maar doorgaan door 
de geweldige inzet van vrijwilligers en sponsoren. Helaas zijn 
een aantal vrijwilligers opgestapt. Wij zijn dus dringend op zoek 
naar vrijwilligers. Lijkt het jou leuk om mee te helpen deze week 
mogelijk te maken? Stuur dan een berichtje naar communica-
tie@kvwbrandevoort.nl. We zijn vooral op zoek naar vrijwilli-
gers voor de werkgroepen facilitair, sponsoring en de algemene 
activiteiten groep. Kortom voor ieder wat wils!

Susanne Derks namens Kindervakantieweek Brandevoort n
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   T 0492-55 99 88  

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

We wensen u 
sfeervolle feestdagen

uw huis verkopen
in 2022?

bel of mail ons!

FIJNE FEESTDAGEN!

Daarom Smits&Smits

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

smitsensmits.nl

Zorg dat u de laagstaande zon voor bent.

Bestel op tijd uw buitenzonwering en regel 

zelf hoeveel zonlicht uw woning binnentreedt.

Laat u adviseren in onze showroom!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

VOOR AL UW HOUTEN
EN PVC VLOEREN

Laan door de Veste 126
5708 ZZ  Helmond (Brandevoort)

Tel: 06 53 77 92 53

Voor meer informatie: 

info@schepersparket.nl 
WWW.SCHEPERSPARKET.NL

Dommeldalseweg 1 | 5664 RP  Geldrop | 040-7874506
www.handtherapiegeldrop.nl

Handtherapie Geldrop
Elke dag pijn aan uw handen en polsen? Uw elleboog gebro-
ken na een val? Revalideren na een operatie aan uw hand?  
Pols- en elleboogklachten door steeds herhaalde bewegingen? 
Maak een afspraak bij Handtherapie Geldrop. Tijdens de  
eerste intake onderzoeken we uw klachten en geven gericht  
advies over de behandeling. Indien gewenst starten we direct met 

de juiste behandeling.

Frank Rekers en Marc Wijngaarden



| 41Brandevoorter Courant

Stefan (30 jaar) woont sinds een jaar in Brandevoort op zich-
zelf. Omdat hij niet helemaal alleen wilde wonen heeft hij direct 
een konijn gekocht. Het konijn is een voedster (een meisje) van 
het ras ‘Hollander’ en kreeg de naam Snuffie. Inmiddels heeft  
Stefan Snuffie goed tam gemaakt. Daarom houdt Snuffie altijd 
van knuffelen. En ze kan ook nog eens goed poseren!

Op eigen benen
Voordat Stefan naar Brandevoort verhuisde woonde hij bij zijn 
ouders in Mierlo-Hout. Hij krijgt wel begeleiding, maar doet 
veel zelfstandig. Inmiddels is Stefan gewend aan zijn apparte-
ment, Brandevoort en het zelfstandig wonen. Naast de zorg 
voor Snuffie heeft Stefan een druk leven. Zo werkt hij in het 
groen, bij een klus- en verhuisservice en ook één dag in de week 
bij Bavaria in de productie. Naast zijn werk voetbalt Stefan bij 
SV De Braak en gaat hij vaak naar de bioscoop. 

Snuffie
“We hebben thuis altijd konijnen gehad, dus weet ik hoe ik er-
mee moet omgaan”, vertelt Stefan. De keuze voor een konijn 
was dus heel logisch. Snuffie is van het Engelse ras ‘Hollander’ 
en is één van de oudste en meest gehouden konijnenrassen. 
Een Hollander heeft een witte bles, witte voorhand en witte 
achtervoetjes. De meest voorkomende vachtkleur is zwart maar 
er zijn ook andere kleuren. Ondanks dat het een Engels ras is, 
kwamen de verre voorouders uit Nederland en uit het noorden 
van België waar dit konijnenras de naam: ‘De Brabander’ kreeg. 
Het gemiddelde gewicht van een Hollander ligt tussen de 1,5 
kilo en ruim 3 kilo, hiermee valt dit konijntje onder de kleine 
konijnenrassen. “Ze worden niet heel erg groot, maar zijn ook 
geen klein soort. Je hoeft ze niet uit te laten en ze zijn makkelijk 
in het onderhoud”, aldus Stefan.
Stefan heeft Snuffie als baby konijntje gekregen en heeft haar zelf 
tam gemaakt. Dit heeft hij gedaan door haar veel aandacht te ge-

ven en te aaien. Nu is het geen probleem meer om haar te aaien 
of om op te pakken. Tijdens het maken van de foto bleef Snuffie 
goed zitten en leek ze zelfs even te poseren. Snuffie woont op het 
balkon van het appartement, maar af en toe mag ze naar binnen. 
Zeker wanneer er vuurwerk wordt afgestoken, dan is ze erg bang.

Dierenvriend
Stefan is een echte dierenvriend. Vroeger was hij vaak te vinden 
bij de kinderboerderij naast zijn school. Daar was hij veel met 
de dieren bezig. Stefan heeft ook een fascinatie voor exotische 
dieren, ook de gevaarlijke dieren als slangen en krokodillen“Het 
is interessant om deze exotische dieren te leren kennen”, meent 
Stefan. Daarom kijkt hij vaak naar dierenprogramma’s op tv. Zijn 
favoriete dier is de Afrikaanse olifant. “Aan de grootte van de 
oren kun je zien welk soort olifant het is. De Aziatische olifant 
heeft bijvoorbeeld rondere oren dan de Afrikaanse”, vertelt  
Stefan enthousiast. Hij vervolgt: “De slagtanden van deze 
dieren zijn heel erg vet, maar helaas worden ze er ook voor  
gedood”. Als extra weetje vertelt hij dat de jaguar verre familie 
is van de sabeltandtijger.

Toekomst
Voor de toekomst wenst Stefan een vriendin, maar dit heeft 
geen haast. Daarnaast wil hij graag reizen naar landen waar 
hij nog niet is geweest. Egypte en Amerika staan hoog op het 
lijstje. Maar voor nu is het in Brandevoort ook helemaal prima! 
Samen met Snuffie natuurlijk!

Wil je ook met je huisdier in de Brandevoorter Courant? Mail 
dan naar redactie@brandevoortercourant.nl. n

tekst: Sanne de Beer
foto: Vincent Knoops

Mijn huisdier en ik

Een grote dierenvriend
met konijn
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• mooie, betaalbare kleding voor vrouwen • elke 4 weken nieuwe items •
• persoonlijk en dichtbij • je bent altijd welkom, loop gerust eens binnen!! •

•

Openingstijden
Dinsdag - Vrijdag 8.30 - 17.30 uur

Zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Zondag en Maandag gesloten

•

• www.zus-mode.nl • info@zus-mode.nl • De Plaetse 78  5708 ZJ Brandevoort •

 

www.rondoo.nl 
Hertogsveld 3 - Brandevoort 

LLoooopptt  hheett  eevveenn  nniieett  zzoo  lleekkkkeerr??    
OOpp  hheett  wweerrkk  ooff  pprriivvéé??  

WWiill  jjee  wweeeerr  ssttaapp  vvoooorr  ssttaapp  nnaaaarr  jjee~~zzeellff??  
ZZooddaatt  jjee  lleekkkkeerrddeerr  iinn  jjee  vveell  kkoommtt  ttee  zziitttteenn??  

  
CCooaacchhiinngg  iinn  ddee  nnaattuuuurr  ooff  aaaann  ttaaffeell   

Duizeldonksestraat 24 | 5705 CA Helmond | Tel.: 06 - 25 00 65 51
E-mail: info@lesdirect.nl | www.lesdirect.nl

Je rijbewijs halen?
Dát doe je gewoon bij LesDirect in Brandevoort!

3	Leg	je	Startcursus	nu	al	vast

	 vanaf	16,5	jaar

3	Theorie-opleiding	mét	

	 slaagGARANTIE!*

3	Leuke	vaste	vrouwelijke	
	 instructrices

3	Hoog	slagingspercentage!

3	Gestructureerd	rijlessen	

	 volgens	de	R.I.S.-methode

3	Gespecialiseerd	in	leerlingen	
	 met	autisme,	ADHD,	rij-	en	

	 faalangst

3	 Versnelde	rijopleiding	in	6	of	12
	 weken
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Jan en Angelique vertellen ingetogen en tegelijk spontaan 
over hun nog jonge liefde. Sinds kort wonen zij samen en zijn 
gelukkig en blij dat zij elkaar gevonden hebben. Ondanks hun 
rijke vriendschap in de jaren dat zij elkaar hebben leren ken-
nen, hebben zij voor de gezelligheid van het samenwonen ge-
kozen in de Looisehoeve in Brandevoort.

Door het Single Café
In 2014 komen Angelique van Gils en Jan van der Sanden elkaar 
regelmatig tegen. Zij bezoeken het Café, omdat zij weten dat 
er meer mensen komen die elkaar nader willen leren kennen. 
Gelukkig is het een ongedwongen sfeer en is het de bedoeling 
om je kennissenkring uit te breiden. 

Jan komt uit Mierlo en woont sinds 2011 in Brandevoort. De 
wijk spreekt hem bijzonder aan door het rijke vrijwilligerska-
der. Hij blijft niet thuis zitten, maar neemt graag aan het ver-
enigingsleven deel. Jan wordt al snel vrijwilliger in ‘t Brandpunt 
achter de bar.

Zo komt hij in 2013 Sandra Geleijns tegen, die vraagt om het 
Single Café weer door te zetten. Het Café leidt een beetje een 
slapend bestaan. Er is alle reden om dit te veranderen, dus gaat 
Jan ermee aan de slag. 

Angelique woont al langer in de wijk. Bijna vanaf het begin van 
de wijk in 2001 kent zij de wijk al. Vanaf 2012 komt zij ook in 
het Single Café en ontdekt dat het een gezellig plek is om an-
dere wijkbewoners tegen te komen. Zo ziet zij in 2013 tussen 
de bezoekers ook Jan. Hij is humoristisch en weet Angelique te 
boeien met allerlei alledaagse zaken.

Van het een komt het ander
Ook omdat Jan en Angelique een verschil van 11 jaar in leef-
tijd hebben, is het voor hen niet aan de orde om een relatie 
te willen. Maar dat hoeft ook niet. In het Café kun je gewoon 
vriendschappelijk met elkaar omgaan. En dat doen zij dan ook 
vier jaar lang.

Mede omdat Angelique op een gegeven moment in dezelfde 
straat als die van Jan komt te wonen, komen zij elkaar meer 
tegen. Hun vriendschap in het Café zet zich als het ware door 
in de straat. Jan en Angelique merken dat zij elkaar goed aan-
vullen en in allerlei dagelijkse of huishoudelijke zaken kunnen 
ondersteunen. Zo was Angelique ook op zoek naar een tuinman 
voor haar nieuwe tuin in de Looisehoeve. Dat was aan Jan wel 
toevertrouwd dacht ze en inderdaad was ze daar heel blij mee.

Maar hier blijft het niet bij. Als Angelique aan Jan vraagt om het 
vijftigjarig feest van haar op te vrolijken, voelt Jan ook wel dat 
hun vriendschap misschien kan overgaan in een liefdesrelatie. 
10 juli 2016 is voor haar het moment dat zij er voor kiest om 
met Jan een vaste band aan te gaan. Jan is ook overtuigd en is 
blij dat een jonge en humoristische vrouw en met respect voor 
het kleine detail voor hem kiest. Vooral het warme hart dat zij 
uitdraagt trekt hem definitief over de streep.

Samen in een huis 
De sfeer van het Single Café lijkt door te werken in de inhoud 
van hun relatie. Ook omdat het praktisch is, kiezen Jan en  
Angelique voor samenwonen. Voor Angelique hoort dit bij 
hun relatie. Ieder heeft zijn leefstijl. Jan is net gepensioneerd. 
Er is voor hem een dubbele verandering in zijn leven. Tot zijn  
pensioen heeft hij full time gewerkt als accountmanager bij een 
drukkerij in Reusel. Nu kan hij ineens zijn eigen leven inrichten. 
Hij wil graag meedoen in de wijk, aandacht besteden aan wat 
mensen bezig houdt en daar een steentje aan bij dragen.

Angelique heeft haar handen vol aan de pedicurepraktijk in hun 
gezamenlijk huis. Ondanks hun drukke bezigheden komen zij nu 
dichter bij elkaar. En hierin speelt de ervaring van het Single 
Café in door: ongedwongen omgang met elkaar, met een kans 
van ontmoeting, vriendschap in het achterhoofd en respect 
voor de eigen keuze. Een brede basis voor een fijne kerst. n

Het Single Café 40+ 
Wat: Ontvangt op vrijdag 28 januari 2022 weer haar 
 enthousiaste bewoners. 
Waar: in wijkcentrum ’t BrandPunt, entree is gratis. 
Hoe:  Informatie te verkrijgen bij Ronald Zijlstra - 0623564082
 of Jan van der Sanden - 0610720331.

tekst: Annet Daamen
foto: Vincent Knoops

Sociaal

Van vriendschap naar ongedwongen 
liefde - single café Brandevoort
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CADEAUCADEAU
HET SPEELHUISHET SPEELHUIS

GEEF 

CADEAU
JUIST NU

THEATERSPEELHUIS.NL/CADEAU

CADEAUCADEAU
HET SPEELHUIS

binnenkort:

wo 29 dec 20.30 u  
jeroen van veen    
SPEELT CANTO OSTINATO 
& THE BEST OF EINAUDI
vr 07 jan 20.45 u  

steffen morrison   
SOUL REVOLUTION TOUR
do 13 jan 20.30 u  

mart hillen 
MART & MOVIES
vr 14 jan 20.45 u  

krienouwa
YAKOEZA & BOLDER
za 15 jan 20.00 u  

the humps 
CELEBRATING 50 YEARS 
OF THE MUSIC OF CAMEL
ma 17 jan 19.30 u  

marduk en vader   
UNITED TITANS TOUR 2022
vr 21 jan 19.30 u  

rinus gerritsen 
OVER 60 JAAR GOLDEN EARRING

podium

FALLING FOR FIGARO
Romantische komedie om bij weg te zwijmelen 

TOUT S’EST BIEN PASSÉ  
Gebaseerd op de roman ‘Alles ging goed’

 
ZA 08 JAN 19.00 U 
FILMLEZING MEXICAN BORDER   
Door regisseur Martin Koolhoven

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

expo

Deze winter zijn er verschil-
lende exposities te zien in 
onze expositieruimte en de 
Lichtstraat.

tot 14 jan  
FOTOSERIE ‘IEDEREEN 
MAG ER ZIJN’
Een initiatief van Roze 50+

tot 14 jan  
WELKOM IN HET 
VERHEDEN
Stijn Peeters en leerlingen 
Fontys Hogeschool

tot 16 jan  
WAT EEN WERK! 
Stripmaker Jan Vriends en 
Illustrator Medy Oberendorff

v.a. 22 jan  
WORLD PRESS PHOTO 
EXHIBITION 2021
Een terugblik op nieuwsjaar  
2020 met thema's als Black 
Lives Matter, Covid-19, en 
meer.

Kanaaldijk Noord West 81  •  Helmond  •  0492-543093
www.peellandadvocaten.nl

Oprecht betrokken

Mr. Roel Janssen
06 46 07 65 58

Mr. Erik Jansen
06 21 42 57 72

Omdat iedereen anders is...

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

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

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!
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Als we dezelfde hoeveelheid tijd zouden besteden aan onze 
mentale hygiëne als aan de tijd die we besteden aan onze 
lichamelijk verzorging (inclusief sport), dan zouden veel irrita-
ties, angsten en onrust voorkomen kunnen worden.

Veel ballen in de lucht houden
Als verpleegkundig decaan zie ik zorgmedewerkers die zoveel 
ballen in de lucht moeten houden dat ze er dol van worden. 
Frustratie, irritatie en vermoeidheid zijn het gevolg. Diezelfde 
gevoelens zie ik ook buiten de zorg, bij mezelf en andere ouders 
die hun uiterste best doen om balans te houden in alles wat ze 
doen.

Geen quick fix
Mindfulness is de vaardigheid om hierbij stil te staan. En deze 
vaardigheid is geen ‘quick fix’. Het heeft oefening nodig. Oefe-
ning om je aandacht, of beter gezegd verschillende vormen van 
aandacht, te trainen. Aandacht om je focus te richten. Aandacht 
om je focus vol te houden. Aandacht om op te merken wanneer 
dit alles niet lukt.

Oefening baart kunst
Hoewel de instructie en werkwijze achter mindfulness niet zo 
moeilijk is, vergt het tijd. Hoe kan het ook anders! Ik ben 49 jaar 
en de patronen die ik met deze leeftijd heb opgebouwd blijven 
aan me trekken. Met consistente beoefening verandert dat. Ik 
vergelijk het wel eens met lopen door de motregen. Het duurt 
even maar uiteindelijk raak je helemaal doorweekt. Zo werkt 
dat ook met mindfulness.

Aandacht richten en kiezen
Mindfulness kan je bij iedere activiteit beoefenen. Mindfulness 
is de vaardigheid om je aandacht te richten op dat wat je doet 
en tegelijkertijd op te merken wat je bezig houdt (denkt, voelt 
en doet)! Op deze wijze creëer je ruimte om te kiezen hoe je 
verder gaat. Stel je helpt je kind met huiswerk, maar ondertus-
sen kijk je voortdurend op je telefoon omdat je nog een tele-
foontje verwacht van je werk. Mindfulness is de vaardigheid om 
je aandacht te richten (je hielp je kind met huiswerk) en op te 
merken wat je bezig houdt (je werk). Op het moment van deze 
realisatie ontstaat er ruimte om te kijken hoe je verder gaat. 
Je kunt ervoor kiezen om je aandacht terug te brengen naar je 
kind of je besluit om eerst even je werk te bellen. 

Meta-cognitie
Mentale hygiëne is in deze situatie zien van wat er in jezelf gebeurt 
(meta-cognitie) en vanuit deze constatering zien wat er moet  
gebeuren om een stap te zetten richting meer rust en minder  
reflexmatig gedrag. Van belang bij de beoefening van mindfulness 
is om klein te starten. Korte momenten waarop je met iets meer 
dan gemiddelde aandacht focust op wat je doet met oog voor 
interne afleidingen (kleine irritaties die ontstaan, terugkerende 
gedachten, etc.). Je zult zien dat je na verloop van tijd niet alleen 
langer kunt focussen op dat wat je doet (ongeacht wat het is). 
Je zult ook sneller opmerken dat je afdwaalt en op basis hiervan 
helderder kunnen zien wat op dat moment nodig is om je mentale 
welzijn hoog te houden. Daar gaat het om! n

tekst: Theo Niessen
foto: Vincent Knoops

Gezondheid

Mindfulness
een vorm van mentale hygiëne
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Brandevoortse Dreef 101  5706 SL Helmond 
T +31 (0)492 66 13 52 

info@heesmans.nl | www.heesmans.nl

Ook voor service
en onderhoud!

Centrale verwarming | Airconditioning 
Sanitair | Ventilatie | Warmtepompen

Geeven Schilderwerken - Baritonstraat 37 - 5702 JK  Helmond
Telefoon: 0492 841007 / Mobiel: 0629025186

E-mail: info@geevenschilderwerken.nl / Website: geevenschilderwerken.nl
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Op OBS Brandevoort werken we in de onderbouw met the-
matisch spelend leren. Daarbij staat het woord ‘spelend’ voor 
spelontwikkeling. ‘Leren’ staat voor het leren van basisvaar-
digheden zoals lezen, schrijven en rekenen, maar ook het le-
ren van 21-eeuwse vaardigheden. ‘Thematisch’ betekent dat 
kinderen deze vaardigheden ontwikkelen binnen een beteke-
nisvol thema. Kinderen ontwikkelen dus spelenderwijs via een 
thema basis- en 21-eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden 
hebben zij nodig voor een toekomst in onze Brainport regio!

De afgelopen weken zijn de kinderen en leerkrachten van groep 
1-2 aan de slag gegaan met het thema ‘De hond’. Dit thema is 
betekenisvol voor kinderen. Ieder kind weet namelijk wel iets 
over een hond. Misschien hebben kinderen thuis een hond, 
zien ze de buurman of buurvrouw de hond wel eens uitlaten of 
zijn ze wel eens in een hondendrol gestapt! Onderwijsadviseur 
Tessel van der Linde begeleidt de leerkrachten van groep 1-2. 
Zij vertelt hierover: “Het is van belang om thema’s te kiezen die 
aansluiten bij de belevingswereld en interesse van de kinde-
ren. De leerkracht vraagt zich af wat de kinderen al weten over 
het thema en wat zij nog willen weten. Er wordt daarbij ook  
gekeken naar de verschillen en interesses in de groep. Wie vindt 
dit interessant en wie mogelijk minder? En hoe kun je het voor 
iedereen boeiend maken?” 

Het boeien van kinderen gebeurt onder andere door het be-
denken van onderzoeksvragen. Binnen elk thema worden  
kinderen uitgedaagd om onderzoekend te leren. Zo werden er 
bij het thema ‘De hond’ ook onderzoeksvragen bedacht: Wie 
van onze kinderen uit de groep heeft een hond? En welk type 
is dit? Wat is het verschil tussen een teckel en een labrador? 
Hoeveel eet een hond? Wat betekent het als een hond zijn tong 
uit zijn bek laat hangen? “Onderzoeksvragen hebben als doel 

om kinderen uit te dagen en zelf na te laten denken. We willen 
dat kinderen zelf oplossingen bedenken, redeneren en ontdek-
ken. Door onderzoeksvragen te stellen, ontwikkelen kinderen 
21-eeuwse vaardigheden. Zij leren om probleemoplossend en 
creatief te denken”, aldus Tessel van der Linde. 

Gedurende het thema doen zich nieuwe problemen voor, ook 
wel ‘leerspiralen’ genoemd. Het is de bedoeling dat kinderen 
voor deze problemen samen oplossingen bedenken. Zo was 
laatst in groep 1-2 de hond vermist. Hoe gaan we de hond vin-
den? Een oplossing voor het probleem was om posters te ma-
ken. Deze maakten de kinderen in de werkplaats. Lees-, schrijf- 
en creatieve vaardigheden werden toegepast. Tessel vertelt: “In 
de werkplaats worden de spullen gemaakt die in de spelhoek 
gebruikt gaan worden. Bijvoorbeeld posters over de hond die 
vermist is of drollen van klei. Deze spullen stimuleren het spel”. 

In de spelhoek vindt het spel plaats. Hier denken de kinderen na 
over welke rollen er te spelen zijn en welke handelingen daarbij 
horen. Kinderen hebben interactie met elkaar en gebruiken de 
taal die bij het thema hoort. Zo lieten de kinderen de hond uit. 
Vooraf werd nagedacht welke handelingen daarbij hoorden. De 
kinderen bedachten: eerst de hondenriem aandoen, de hond 
meenemen naar een plek waar hij kan plassen en poepen, de 
poep opruimen in een poepzakje, het poepzakje weggooien en 
weer terug naar huis lopen. Na het spel in de spelhoek waren 
de kinderen ook wel benieuwd hoe dit in het echt gaat en dus 
werd er een wandeling door de wijk gemaakt. Er werden weer 
nieuwe dingen ontdekt zoals een hondenuitlaatstrook en een 
hondenprullenbak. Vanuit de echte wereld werd het spel in de 
spelhoek verrijkt.  n

tekst: Marion Simons 
foto: Vincent Knoops

Onderwijs

Spelend leren
met het thema ‘De hond’
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VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket
KIVO-HELMOND.NL

-
Twentehof 1, Helmond

06 22922680

GEZONDE VOEDING VOOR HOND en KATGEZONDE VOEDING VOOR HOND en KAT

klein, groot, jong of oudklein, groot, jong of oud

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN B.V.

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

www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | manager@tandartsenpraktijkprinsen.nl

 

• Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17:30
• Wij zijn ruim 50 weken per jaar geopend
• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen
• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig
•	Wij	zijn	gestart	met	het	programma	‘Gewoon	Gaaf’	met	als 
 doel, via goede preventie en instructie uw kinderen op te 
	 laten	groeien	met	een	gaaf	gebit
•	Binnen	onze	praktijk	bieden	wij	ook	orthodontie	aan.

Wijncursussen en Workshop
Gezellige feestdagen!

06 21813048
KARINLIPS.NL

PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
26 januari; 20 april 2022

Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start: 3 februari; 11 mei 2022

Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start: 24 februari 2022

Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start: 1 februari 2022

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

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

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

...omdat ‘t gaat om mensen.

Schilderwerken

Wandafwerking

Beglazing

Spuitwerk

Houtrotrenovatie

Klarenbeemden     ,          NG Helmond
Info@martijnvanlieshoutschilderwerken.nl

Vakmanschap en kwaliteit

Sterilisatie bij de huisarts,
persoonlijk én voordelig!

• ontwerp & advies 
• aanleg & onderhoud

Wettenseind 8a  Nuenen  |  040 2844044  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN! 

Adverteren in 2022?
In de Brandevoorter Courant kan dat al vanaf 

€ 50,00 euro per uitgave.
Het blad wordt 4x per jaar gratis

verspreid in een oplage van
ca. 4000 expl. door de hele wijk.

Voor meer informatie zie de website
www.brandevoortercourant.nl
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De wijk Brandevoort is continu in ontwikkeling en dat is voor de 
huisartsenzorg niet anders. 

Graag willen wij, huisartsen gevestigd in het gezondheidscen-
trum Brandevoort, u op deze manier op de hoogte brengen van 
de laatste ontwikkelingen in onze praktijk.

Even voorstellen
Zoals wellicht al bekend bij u zijn wij een moderne groeps-
praktijk gevestigd in het gezondheidscentrum in het hart van  
Brandevoort. Binnen onze praktijk werken zeven vaste huisart-
sen, verdeeld in drie praktijken, om u van goede huisartsenzorg 
te voorzien. Binnen de drie praktijken zijn de volgende vaste 
huisartsen werkzaam:
- Mw. Debbie Camron en Dhr. Merlijn Schoots
- Dhr. Jan Veldhuizen, Dhr. Victor Kaiser en Mw. Anouk van  
 Grunsven
- Mw. Rinske Keuning en Mw. Karlijn Tielemans
Wegens omstandigheden is dokter Keuning tijdelijk afwezig. Zij 
wordt vervangen door Mw. Daphne van Gorp. Daarnaast kan 
het zo zijn, dat er bijvoorbeeld in vakantieperiodes, een waar-
nemend huisarts werkzaam is.

Aanspreekpunt
Naast de huisartsen zijn er in de praktijk ook zes assistentes werk-
zaam. Zij zullen voor u het eerste aanspreekpunt zijn wanneer u 
contact opneemt met de praktijk en hebben daarnaast ook tal van 
ondersteunende taken. Tevens werken er nog twee praktijkon-
dersteuners GGZ, die begeleiding en behandeling bieden bij psy-
chische klachten, zowel bij kinderen als bij volwassenen en twee 

praktijkondersteuners somatiek, die patiënten begeleiden met 
astma/COPD, (risico op) hart- en vaatziekten en diabetes mellitus. 
Tenslotte heeft gezondheidscentrum Brandevoort sinds kort 
ook een nieuwe centrummanager. Zij richt zich met name op 
de samenwerking tussen de verschillende disciplines die werk-
zaam zijn binnen het centrum.

Goed geregeld met uw hulp
Met bovenstaand team zetten wij ons in om de huisartsenzorg 
voor u zo goed mogelijk te regelen. 
U kunt ons daarbij helpen door:
- de vragen die de assistente u aan de telefoon stelt zo goed  
 mogelijk te beantwoorden. De assistente stelt deze vragen  
 om u te kunnen voorzien van de juiste zorg op de juiste plek  
 en op het juiste moment. 
- voor dringende gezondheidsproblemen, die een afspraak  
 op dezelfde dag noodzakelijk maken, ons zo vroeg mogelijk  
 in de ochtend (wij zijn bereikbaar vanaf 8 uur) te bellen. 
 Voor niet urgente vragen kunt u beter bellen na tien uur  
 in de ochtend. Dan is het rustiger aan de telefoon en hoeft  
 u minder lang te wachten. 
- te zorgen dat er een correct emailadres en telefoonnum- 
 mer bij ons bekend zijn zodat wij u zo nodig makkelijk kun- 
 nen bereiken.
- voor herhaalrecepten gebruik te maken van de wensite van  
 MijnGezondheid.net (MGN). Uitleg hierover is te vinden op  
 onze website: www.huisartsenbrandevoort.nl n

tekst: Karlijn Tielemans
foto: Vincent Knoops

Nieuws

Huisartsenzorg
volop in ontwikkeling
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De laatste twintig jaar is Brandevoort uitgegroeid tot een 
mooie vooruitstrevende wijk, waarin plaats is voor jong en oud.  
Brandevoort is als wijk vergelijkbaar met een dorp in de stad. 
Bewoners zijn er trots op en dat mag ook. Ze wonen landelijk, 
maar de huizen hebben een mooie klassieke maar toch stede-
lijke uitstraling en zijn voorzien van allerlei moderne snufjes. In 
deze wijk, waarvan ik zelf ook bewoner ben, vraag ik nu speciale 
aandacht voor ouderen, of liever gezegd senioren.

Senioren zijn onmisbaar
Als senior ben je aangekomen in je derde levensfase. Deze 
fase brengt belangrijke veranderingen met zich mee, zoals het 
stoppen met werken. Dagdagelijkse contacten zijn dan min-
der vanzelfsprekend. Gezinnen zijn druk en vaak niet zo groot. 
Voldoende aandacht en tijd voor de oudsten, is dan niet meer 
vanzelfsprekend. Dit kan betekenen dat je je als senior wat een-
zaam voelt en dat je huis niet meer als ‘thuis’ voelt. Je hebt 
behoefte aan contact met anderen, maar weet niet waar je ze 
kunt vinden. Je zit met allerlei vragen en weet niet waar je ze 
kunt stellen. 

We hebben als senioren al een heel leven achter ons. Onze kin-
deren kunnen op ons rekenen en de kleinkinderen vangen we 
graag op, zeker in deze wijk waarin zoveel ouders overdag hard 
aan het werk zijn. We zetten ons daarnaast in als vrijwilligers 
en mantelzorgers en helpen zo om de samenleving draaiende 
te houden. We zijn onmisbaar, maar toch wordt onze stem niet 
goed meegenomen bij belangrijke landelijke en lokale ontwik-
kelingen. Wat kunnen we hieraan doen? 

Veranderende samenleving, veranderende wijk
In 2040 is onze samenleving zodanig vergrijst, dat de meer-
derheid van alle inwoners bestaat uit 50-plussers, ook in  

Brandevoort. Zij hebben andere behoeften en gaan op zoek 
naar nieuwe vormen van wonen. De verwachting is dat deze  
senioren zich gaan vestigen in hofjes, groepen en woonge-
meenschappen. Ze combineren hiermee onderlinge betrokken-
heid en zelfstandigheid. 

Senioren gaan dus een grote stempel drukken op de toekomst 
van onze wijk. Dit is van invloed op vrijetijdsvoorzieningen, 
bouwprojecten én bijvoorbeeld op de aanwezige zorg in de 
wijk. Het wordt voor iedereen steeds belangrijker dat senioren 
‘gewoon’ blijven meedoen. Tegelijkertijd wordt het ook lastig, 
omdat de financiële situatie van veel senioren zorgelijk is. De 
toekomst voorspelt hierin nog niet veel goeds.

Hoe kunnen we met deze veranderingen nu al rekening houden 
in onze wijkplannen?

Samen in de wijk
In Brandevoort zie ik dat senioren nog geen onderdeel zijn 
van de wijkraad. Dat is jammer, want hun inzichten en erva-
ringen zijn hard nodig voor de wijk van nu én van de toekomst. 
Ik roep daarom senioren, vanaf 55-plus, en iedereen die zich 
aangesproken voelt op om zich aan te melden voor Wijkraad 
Brandevoort óf om een initiatief op te starten waarmee  
senioren in de wijk zich geholpen voelen. Samen maken we de 
toekomst!

Aanmelden kan via mail: Wijkraad.voorzitter@brandevoort.org
Ik wens alle Brandevoorters en speciaal alle senioren in  
Brandevoort een gelukkig kerstfeest en een goed en voorspoe-
dig nieuwjaar. n

tekst: Jacqueline Bach
foto: Vincent Knoops

van links naar rechts: Marga Dobma, Jacqueline Bach, Giel Pollemans

Politiek

Senioren in Brandevoort
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Elk jaar, in november of zodra de Sint het land uit is, versieren 
wij onze huizen met kerstversieringen. Daarbij mag een kerst-
boom niet ontbreken. Maar ook winterlandschapjes, kerst-
stukjes of andere creatieve kerstversieringen worden gebruikt 
om het in huis gezellig te maken. Vorig jaar organiseerde de 
Brandevoorter Courant de prijsvraag: ‘Wie heeft het mooiste 
winterlandschap?’ Toen won Ingrid Beks-Vierveijzer met haar 
winterwonderlandschap. 

Dit jaar mogen ook andere gezellige kerstversieringen mee-
doen. Wij zijn benieuwd naar de creaties in de wijk. Stuur je 
foto via Facebook Brandevoorter Courant en win een filmbon 
van de Cacaofabriek! De winnaar maken wij via Facebook en in 
de maart editie van de Brandevoorter Courant bekend. 

Doe jij mee? Je kan tot 6 januari 2022 meedoen door een foto 
in te sturen via ons bericht op Facebook: n

PRIJSVRAAG
Wie heeft de allermooiste kerstversiering?

De Brandevoorter Courant
wenst alle bewoners van Brandevoort 
geweldige feestdagen en een heerlijke 

jaarwisseling en bedankt haar
adverteerders, zonder jullie

was het ons ook dit jaar niet gelukt!
Blijf gezond en maak er een

mooi 2022 van!!
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Inmiddels hebben we Hans Minkjan als nieuwe hoofdredacteur van onze courant mogen verwelko-
men. Voor uitbreiding van onze gezellige team redacteuren zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwil-

ligers die samen met ons het wijkblad tot stand willen brengen. 

Vind je het leuk om interviews af te nemen en/of artikelen te schrijven? 
Ben je betrokken bij de wijk en beheers je de Nederlandse taal goed?

Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Naast redactieleden zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om voor ons teksten te schrij-
ven. Dus heb je een leuk idee of wil je ergens over schrijven? Dan nodigen wij jou uit om daarover te 

schrijven en de teksten bij ons aan te leveren!

Wil je graag meer informatie over de functie en/of wil je teksten aanleveren? 
Stuur ons dan een e-mail: redactie@brandevoortercourant.nl. We hopen snel van je te horen! 

GEZOCHT
Redactieleden en tekstschrijvers

Nieuw jaar, nieuwe uitdaging?

Altijd al teksten willen schrijven, maar vind je je zelf (nog) niet goed genoeg? Geen 
probleem! Binnen ons team krijg je de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Daarnaast 

krijg je een schrijfmaatje toegewezen zodat je je creativiteit kwijt kan en ervan leert. 

Is schrijven jouw passie?
Heb je interesse in wat er allemaal in onze wijk te doen is?

Vind je het leuk om interviews af te nemen?
Wil je een bijdrage leveren aan de totstandkoming van ons mooie wijkblad?

Maak je graag onderdeel uit van ons gezellige team?

Spreken bovenstaande punten je aan? Dan horen wij graag van je via:
redactie@brandevoortercourant.nl. Wij hopen snel van je te horen!

GEZOCHT
Redactieleden en tekstschrijvers
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Deze pagina’s zijn voor jou! Voor alle jongeren in onze 
wijk. Kinderen, jeugd, junioren, tieners, pubers, adoles-
centen, oftewel; de generatie Z. 

Inhoud
In deze uitgave een mooie kleurplaat en woordpuzzel met 
het thema Kerst. In de rubriek mijn talent brengen we een 
bezoekje aan de jeugdtheaterschool in het Annatheater. 
Voor de knutselaars onder ons een inspirerende DIY om 
zelf een sneeuwpop te maken. En Elaiza vertelt over het 
mooie behang in haar kamertje.

Voor en door jou
Heb jij een toffe DIY die je wilt delen? Wil je vertellen over 
jou talent of lijkt het jou leuk om met een foto van je ka-
mertje in de Brandevoorter Courant te staan? Schrijf je 
graag verhalen of gedichten, maak je fraaie tekeningen of 
heb je een andere hobby die je wilt delen. Laat het ons we-
ten via redactie@brandevoortercourant.nl en wij nemen 
contact met je op. Wie weet sta jij al de volgende uitgave 
in ons wijkblad. Vol verwachting kijken we uit naar jouw 
bijdrage! n

Kerst 
Naam Datum ------- -------

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker? 

G R w X L R E B M E C E D Q A u
E 1 E w D E E T R 0 0 B E G C Q 
J K N u u s z F V D M D p A s F 
s E G E w D E E M G K 1 D D K A 

R R E E 1 y 0 J s B T N u B H M

E s L N E K Q N T T N E 0 N K 1 
D T E s R K E C K H A R G E B L 
R B N H 0 0 E R K E C L 0 G J 1 
E 0 R s 0 w w R s N R 1 0 N E E 

H 0 M w K G K H s T K w L 1 E Q 
D M w R w J w X H T M J E N L D 

X R E T s p A T z L s 1 C 0 s N 

E B B 1 R K M 0 R Q R T s K C M 

C N M H Q 0 K E 1 p N X 0 C X F 
A D 1 E H G 1 L L E z E G L 0 T 

T H E V G K A A R s Q R w y E F 

• DECEMBER • DINER • DONKER
• ENGELEN • EZEL • FAMILIE
• GEBOORTE • GEZELLIGHEID • GOUD
• HERDERS • KAARS • KERSTBOOM
• KERSTMIS • KERSTSTOL • KONINGEN
• KRIBBE • LICHTJES • PIEK
• SLEE • SNEEUW • STAL
• STER • WIEROOK

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl 

Woordpuzzel

Kleurplaat

KIDS ENZO
Katern voor de 

jonge Brandevoorter
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Jeugd

Voor de allereerste keer breng ik een bezoek aan de jeugdthe-
aterschool in het Annatheater voor een fotoshoot met Silke. 
Fotograaf Vincent Knoops, Silke en ik worden heel hartelijk 
ontvangen door de enthousiaste theaterdocente én regisseu-
se Lavinia Germano. In de prachtige theaterzaal staan diverse 
decorstukken van de actuele voorstelling Assepoester. Van-
daar de keuze voor een foto van Silke op deze mooie troon.
 
Even voorstellen
Als deze Brandevoorter Courant op de deurmat valt is Silke  
Daamen net 11 jaar geworden. Samen met haar ouders, broer-
tje en hondje Sokke woont zij al jaren in De Veste. Eerst in een 
woning aan de wal met uitzicht op de ecologische groenzone en 
sinds een aantal jaren midden in het centrum. Silke houdt van 
gezelligheid. Vaak brengt ze een bezoekje aan haar oma en opa 
die op loopafstand wonen. Ook spreekt ze na schooltijd graag 
af met vriendinnen om samen te kletsen, knutselen en naar  
Pinterest en Tiktok te kijken en daar iets mee te maken. Thuis 
vindt Silke het heel leuk om zelf iets lekkers te bakken. Onlangs 
heeft zij een mooie en lekkere regenboogtaart gemaakt.

Bezig bijtje
Silke is een bezig bijtje. Ze is nieuwsgierig, staat open voor nieu-
we dingen en wil graag van alles uitproberen. Diverse hobby’s 
en sporten zijn de afgelopen jaren de revue gepasseerd waar-
onder dansles, turnen, naailes en kickboksen. Het leukste daar-
bij vindt Silke dat ze elke keer weer nieuwe mensen leert ken-
nen en vriendinnen maakt. Als de hobby niet zo veel nieuws 
meer biedt komt er weer een andere uitdaging op haar pad. Al 
enige tijd danst Silke bij DV X-perience in ’t BrandPunt. Ze kijkt 
nu al uit naar het danstoernooi dat over een paar weken wordt 
georganiseerd.

Echt iets voor jou
‘’In het programmaboekje van Jipp+ las ik dat er toneellessen 
voor jeugd worden gegeven in het Annatheater. Diverse men-
sen in mijn omgeving waaronder mijn vader en mijn opa zeiden: 
‘’Toneel, dat is echt iets voor jou!’’. Dat komt misschien wel om-
dat als er iets niet helemaal naar mijn zin gaat ik heel goed kan 
‘’nep’’ huilen. Dan zal ik ook wel goed toneel kunnen spelen”, 
aldus Silke.

Pesten
Samen met een ander meisje meldde Silke zich aan voor een 
proefles. De eerste les begon met het opwarmen van de stem. 
Ook werd geleerd om iemand, tegen wie je praat, recht aan te 
kijken. Vervolgens werden twee groepjes gevormd die ieder 
een eigen toneelstukje mochten maken met als thema ‘pesten’. 
Binnen een groepje werd aan elkaar gevraagd of er iemand zelf 
werd gepest of op een andere manier met pesten in aanraking 
was geweest. In het op te voeren toneelstukje voor de andere 
groep werd vervolgens gespeeld dat een meisje werd buitenge-
sloten omdat zij rood haar had.

Mevrouw Havik
‘’Lavinia geeft heel fijn les, zij verzint interessante thema’s en 
laat ons elke keer iets leuks doen. Het einde van de les eindigt 
altijd met een spelletje, bijvoorbeeld Mevrouw Havik. Daarin 
speelt Lavinia dat ze een hele strenge directrice is van een 
weeshuis. De weeskinderen krijgen klusjes opgedragen zoals de 
tuin harken in de herfst of de keuken schoonmaken. Ook krijgen 
we improvisatieles waarbij verschillende groepen voor elkaar 
het verhaal bepalen wat de andere groepen uit gaan voeren. Al 
met al vind ik het heel leuk om op het toneel en in de belang-
stelling te staan. Ik heb geen plankenkoorts’’, vertelt Silke met 
een lach. n 

tekst: Annet Daamen
foto: Vincent Knoops

Mijn talent: toneel spelen
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Jeugd

Wat heb je nodig?
• Schaar
• Stevig karton
• 1 Bolletje witte wol
• Passer
• Lijm 
• Haaknaald
• Strookje stof, zelfplakkende oogjes, knutselbolletjes of
 knoopjes, satéprikker (oranje gekleurd) en 2 takjes

Hoe maak je een sneeuwpop?
Stap 1
Teken met de passer twee cirkels op een stuk stevig karton, doe 
dit 3 keer. Binnen in de cirkels maak je een kleinere cirkel. Maak 
het gat in het midden niet te klein. Het formaat van het gat be-
paalt mede hoe groot de sneeuwpop wordt. Knip deze cirkels 
en de kleine cirkels binnenin uit. Nu heb je 3x2 cirkels.
Stap 2
Leg de cirkels met de gaten op elkaar en bind met de wol de 
2 cirkels vast zodat ze niet los kunnen schieten. Omwikkel het 
karton (dus beide cirkels samen) verder met wol. Wikkel de eer-
ste paar slagen over het uiteinde van de draad, zodat deze vast 
komt te zitten. Wikkel zo lang tot het gat in het midden goed vol 
is. Gebruik eventueel de haaknaald.

Stap 3
Schuif aan de zijkant op een willekeurige plaats de wol iets op-
zij en steek de onderste punt van een scherpe schaar tussen 
de twee cirkels. Houd je duim stevig op de wol in het gat en 
knip alle omwikkelingen op de kant door, waarbij de onderste 
schaarpunt tussen de 2 cirkels moet blijven. Tijdens het rond-
draaien je duim steeds voorzichtig verplaatsen, want alle draad-
jes zitten nu los!

Stap 4
Neem, als alle omwikkelingen zijn doorgeknipt, een stevige 
dubbele draad en trek die tussen de 2 cirkels door. Trek de 
draad stevig aan en knoop hem goed vast. Knip de draadeinden 
niet af en gebruik ze later voor het vastzetten.

Stap 5
Trek de 2 cirkels van elkaar en het bolletje zal er vanzelf tussen-
uit schieten. Schud het bolletje goed uit en knip hem zo nodig 
wat bij. 

Stap 6
Plak/lijm de oogjes, neus en knopen/knutselbolletjes op de 
sneeuwpop en wikkel de sjaal om zijn hoofd. Steek de stokjes in 
het middelste bolletje. n 

DIY Sneeuwpop maken

tekst: Valtentijn en Evelien van Korten hof
foto: Linda en Guido 
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Jeugd

Vertel eens over jezelf
Ik ben negen jaar oud en geboren in Geldrop. Wij wonen sinds 
1 april in dit huis en al voordat wij hier kwamen wonen mocht ik 
mijn slaapkamer zelf uitkiezen. Ik koos voor deze kamer omdat 
deze een Frans balkon heeft. Mijn kamer heb ik zelf ingericht. 
Het bed heb ik op dezelfde plek staan als in het vorige huis in 
Geldrop; tegenover de deur. Ik sport heel graag. Nu zit ik op 
atletiek, maar ik wil ook op turnen of een andere sport als dat 
in mijn schema past. Van mijn tweede tot mijn achtste heb ik 
gedanst maar toen wilde ik me concentreren op attletiek. 

Met wie woon je hier?
Met mijn mama Nicky en mijn bonus vader Harm. Mijn papa 
woont in Sittard. Mijn bonus zus Demi (11) en bonusbroer Lewis 
(9) zijn hier om het weekend en wonen de andere dagen bij hun 
moeder in Someren. Mijn neef Yannick (19) slaapt hier doorde-
weeks omdat hij in Eindhoven naar school gaat.

Wat vind jij het leukste aan jouw kamer?
De muur die opa heeft behangen met twee welpen. Want de 
panter is mijn lievelingsdier. Ik heb ook allemaal spulletjes met 
een panterprint. Mijn lampen kan ik met Google aan en uit zet-
ten. Natuurlijk vind ik het Frans balkonnetje heel erg leuk. Aan 
mijn kast hangen al mijn medailles van hardloopwedstrijden, 
atletiek en de avondvierdaagse. Daar ben ik heel trots op.

Wat doe jij het liefst op je kamer?
Slapen! Samen met mijn geboorte konijnenknuffels (konijntje 
Lief en konijntje Groen). Zonder die konijntjes kan ik niet sla-
pen. Naast mijn kamer heb ik een knutsel- en tekenkamer. Daar 
heb ik twee vakjes voor mijn spulletjes en daar staat ook mijn 
hamstertje Quinty. Mijn laatste knutselwerk was een kerstdoos 
met een soort van vingers die kerstballen moeten voorstellen. 
Die kan ik om mijn vingers doen. 

Ruim jij je kamer zelf op?
Ja hoor, en ik poets mijn kamer samen met mama. 

Waar word je blij van?
Van mama en mijn huisdieren want ik ben echt een dieren-
vriend. Mijn huisdieren zijn: hamster Quinty van bijna één 
jaar, honden Whiskey van bijna dertien jaar (een langharige  
Chihuahua) en Rottweiler June van bijna zeven jaar. Ook van 
mijn welpenbehang en LOL poppetjes word ik erg blij. Ik vind 
het ook heel leuk om met mijn vriendinnen te spelen en knutse-
len. Met mijn oma heb ik een hele bijzondere en hechte band. 
Zij past regelmatig op mij als mama en Harm zijn werken. 

Waar word je minder blij van?
Van Corona maar ik vond het wel heel gezellig dat ik tijdens de 
quarantaine samen met mama kon knutselen en koken.

Wat is jouw mooiste bezit?
Dat zijn drie dingen: mijn mama, huisdieren en mijn konijnen 
knuffels. 

Wat is jouw grootste wens?
Een welp als huisdier of een welp knuffelen. Ook zou ik heel 
graag met mama’s familie weer naar Disneyland Parijs willen 
gaan. 

Zijn er nog andere dingen die je wilt vertellen?
Ik vind het heel fijn om hier te wonen en voel me erg thuis.  
Later wil ik net zo goed kunnen zingen als Pink. Als beroep wil ik 
modeontwerpster en bekende hardloopster worden. n 

Op de kamer van Elaiza

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian 
foto: Guido van Echteld
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Naam Website
----------------------------------------------------------------------------------
Atletiek Helmond www.atletiekhelmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Atma Yoga www.atmayoga.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Badmintonclub BC 85 www.bc85helmond.nl
--------------------------------------------------------------------------------------
Balletstudio Brandevoort www.balletstudiobrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Basketbalvereniging Black Shots www.blackshots.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Biljartclub Brandevoort biljartclubbrandevoort@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------
Bootcamp Brandevoort www.bootcampbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Budovereniging De Hechte Band www.dehechteband.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Dansschool Friends www.dansschoolfriends.n
----------------------------------------------------------------------------------
Dansschool UC Dance www.ucdance.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Dédé Dance www.dededance.nl
----------------------------------------------------------------------------------
DV X-perience dans www.dvxperience.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Flame Trails www.flametrails.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Golfclub De Gulbergen www.golfclubdegulbergen.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Helmondse Atletiek Club (HAC) www.hac-helmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Hockeyclub Mierlo www.hcmierlo.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Hockeyclub Helmond www.hchelmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Sportverenigingen

Naam Website 
----------------------------------------------------------------------------------
Honk- en Softbalclub Nuenen www.hscn.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Jeu-de-boulesclub Brandevoort www.jeudeboulesclub.brandevoort.org
----------------------------------------------------------------------------------
Jibb+ Helmond www.jibbplus.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Judovereniging Mierlo-Hout www.jvmh.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Lopersgroep Brandevoort www.lopersgroepbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
RV Olympia www.rvolympia.nl
----------------------------------------------------------------------------------
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 
----------------------------------------------------------------------------------
Vitaz www.vitazinbeweging.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Yogastudio by Ilse www.yogainhelomd.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Yogastudio Toermalijn www.studio-toermalijn.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Volleybal Polaris www.vcpolaris.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Zwem & Polo Vereniging Nuenen
----------------------------------------------------------------------------------

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@koor-druzhba W: www.koor-druzhba.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Fotoclub Brandevoort 
E: a.storm4@chello.nl W: www.fotoclubbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Digitale beeldgroep Isosensori
E: dialtic@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------
KBO St, Lucia
E: secretariaat@kbo-stlucia.nl W: www.kbo-stlucia.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Kobra 
E: info@koorbrandevoort.nl W: www.koorbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Groeperingen
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
----------------------------------------------------------------------------------
Wijkhuis ‘t BrandPunt
E: info@brandpunt.info W: www.brandpunt.info
----------------------------------------------------------------------------------
Wijkraad Brandevoort
E: wijkraad.voorzitter@brandevoort.org W: www.wijkraad.brandevoort.org
----------------------------------------------------------------------------------
Witte Wel Witte Nie
E: info@wittewelwittenie.nl  W: www.wittewelwittenie.nl
----------------------------------------------------------------------------------

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
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B4 Print Grafisch ontwerp De Plaetse 173 - 5708 ZK - Helmond

T: 06 81 89 77 81 E: info@b4print.nl W: www.b4print.nl

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

Buro 7 Slimme websites & frisse vormgeving Polbeemden 4 - 5706 NC- 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

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

Knoops Fotografie Fotografie Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond

T: 06 53 92 66 96 E: info@knoopsfotografie.nl W: www.knoopsfotografie.nl

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

Mo Art Gallery Moderne kunst, online en op afspraak Roselmanserf 6 - 5706 JJ - Helmond

T: 06 38 26 81 93 E: duit77@gmail.com W: www.mo-art-gallery.com

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

Per Manus Natuurgeneeskundige therapie Stappenhoeve 5 - 5708 WC - Helmond

T: 06 47 66 41 94 E: info@permanus.nl W: www.permanus.nl 

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

SiteTurn webdesign & onderhoud Webdesign Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond

T: 06 25 52 81 37 E: info@siteturn.nl W: www.siteturn.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

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

VidaSense Psychologie-Coaching-Training Woesthoeve 1 - 5708 VN - Helmond

T: 0492 66 73 79 E: info@vidasense.nl W: www.vidasense.nl

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

Bedrijvenindex

ALARMNUMMER 112
Dierenambulance/dierenbescherming 0492 - 51 39 71
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
Politie, wijkagent Roy Mudde  0900 - 88 44
e-mail roy.mudde@politie.nl  
Toezicht en Handhaving 14 0492
 
GEMEENTE 14 0492

STORINGEN (dag en nacht)
Elektriciteit / gas 0800 - 90 09
Water 073 - 68 38 000

Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 0492 - 59 55 55

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98, 5708 ZJ  
Helmond | www.sgcb.nl | 088 - 8765151 voor alle praktijken
Huisartsenpraktijk Brandevoort 0492 - 50 47 05
bellen tussen 8.00 en 17.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
Voor herhalingrecepten belt u de Huisarts 
Huisartsenpost Zuid-Oost Brabant - avond/weekend 0900 - 88 61

Apotheek Brandevoort via brandevoort@medsenapotheek.nl

Omdat iedere ondernemer, groot en klein, de gelegenheid moet krijgen om te adverteren in de BC hebben we nu een speciale bedrij-
venindex voor in Brandevoort gevestigde ondernemers waarin je voor maar € 12,50 per editie een naamsvermelding krijgt. De bedrij-
venindex zal per editie groeien, zodat de Brandevoorters in één oogopslag het juiste bedrijf vinden. Interesse, laat het ons even weten 
via advertenties@brandevoortercourant.nl



hup 
sport
3 maanden sporten met € 60,- korting

HUP   ·   Arkweg 3-17   ·   5731 PD Mierlo   ·   0492 - 67 89 11   ·   www.hup.eu

Meer info: hUP.EU/sport/actie

flexibel het nieuwe 
jaar starten

Heb jij het goede voornemen om het nieuwe jaar sportief te starten, maar wil je 
niet vastzitten aan een jaarcontract? Dat snappen we! Word in januari of februari 
lid bij HUP Sport en sport 3 maanden voor slechts € 149,95. Je kiest dan voor 
het flexibele abonnement, deze is maandelijks opzegbaar. 


