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Redactioneel

Het is Kerst als deze editie op de deurmat valt. Misschien ben 
je wel aan het genieten van een fijne middag of avond met fa-
milie, vrienden en/of kennissen. Hoe dan ook, een periode om 
met elkaar het jaar af te sluiten en terug te kijken op het afge-
lopen jaar. 

23 jaar BC!
Voor je ligt de laatste editie van dit jaar. Net als de afgelopen  
23 jaar is het ons weer gelukt om vier edities uit te brengen. 
Meer dan in voorgaande jaren, hadden wij in het afgelopen 
jaar met wat uitdagingen te kampen. Zo stegen de prijzen voor 
papier en de drukkosten flink, evenals alle producten en dien-
sten. Voor het komende jaar verwachten wij daarin wederom 
een uitdaging. Ook heeft de redactie een nieuwe hoofdredac-
teur gekregen en hebben we twee nieuwe redacteuren aan ons 
team kunnen toevoegen. 

Vrijwilligers
De redactie van de Brandevoorter Courant bestaat uit maar 
liefst veertien vrijwilligers, waarvan er twee fotografen en twee 
vormgevers zijn. Samen zorgen wij ervoor dat de Brandevoorter 
Courant goed gevuld is met leuke en interessante artikelen en 
nieuwtjes uit de wijk. Van en door Brandevoorters! 

Adverteerders én lezers bedankt!
De Brandevoorter Courant verschijnt elk kwartaal en wordt gra-
tis huis-aan-huis verspreid. Dat wordt mogelijk gemaakt door 
onze adverteerders. Bij deze willen wij al onze adverteerders 

hartelijk danken voor hun bijdrage aan, en daarmee ook het 
voortbestaan van, de Brandevoorter Courant! Ook dank aan de 
Brandevoorters voor hun bijdrage aan alle verhalen en nieuw-
tjes. Zonder verhalen en zonder advertenties geen Brandevoor-
ter Courant. En dat willen wij zeker voorkomen. 

Tenslotte
Al met al hebben we voor de 23e keer weer een mooie Kerst-
editie weten te maken waarin de feestdagen en de ontwikkelin-
gen in de wijk centraal staan. Zo kan je bijvoorbeeld lezen over 
Brandoween, het Kerstdorpje van familie Desar, de ontwikkelin-
gen in de wijk en over andere actualiteiten in de wijk. Daarnaast 
hebben we weer een boeiende jeugd hangout waarin jongeren 
hun verhaal vertellen; Milan over zijn slaapkamer, Suze over Kiki 
haar hamster en Fem over haar hobby dansen. Kortom: weer 
een goed gevulde Brandevoorter Courant die je, nadat alle gas-
ten vertrokken zijn, lekker kan lezen op je favoriete plekje in 
huis. 

Veel leesplezier en een fijne Kerst. Op naar het nieuwe jaar! n 

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian 
foto: Paul Princen

Van de redactie
Kerst!
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WoonplezierWoonplezier
begint bij Broeckx makelaars

TE KOOP

Iekendonksevoort 63

5706 HH Helmond

vraagprijs € 450.000 k.k.

TE KOOP

Hasselbeemden 20

5706 GG Helmond

vraagprijs € 519.000 k.k.

TE KOOP

de Plaetse 181

5708 ZK Helmond

vraagprijs € 445.000 k.k.

VERKOCHT

Iekendonksevoort 12

5706 HH Helmond

vraagprijs € 350.000 k.k.

VERKOCHT

Iekendonksevoort 35

5706 HH Helmond

koopsom € 350.000 k.k.

VERKOCHT

Klarenbeemden 26

5706 NG Helmond

vraagprijs € 569.000 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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Kerstliefhebber of niet? Liefhebbers kijken het hele jaar uit naar 
Kerst. Ze kunnen niet wachten om de kerstboom te zetten, het 
huis te versieren en vanaf november kerstmuziek te draaien. 
Mij niet gezien. Kerst is niet mijn ding. Wat ik leuk vind aan 
Kerst, is de twee vrije dagen die we krijgen. Wat baal ik als Kerst 
op zaterdag en zondag valt. 

Het zijn de verplichtingen die me tegenstaan. Verplicht gezellig 
doen, verplicht eten, verplicht naar de kerk (nou ja vroeger dan) 
en het allemaal perfect moet zijn. Uiteindelijk doe ik dingen die 
ik helemaal niet wil doen op een vrije dag. Ik wil niet stressen 
in de keuken. Heb geen zin in speuren naar een geschikt kerst-
setje. En wil al zeker niet racen om toch op tijd te zijn voor het 
diner.
 
Vóór Sinterklaas wil ik sowieso niets weten van Kerst. Ik koop 
geen kerstspullen en zet ik zeker geen kerstboom en luister ik al 
helemaal geen kerstmuziek. Na 5 december twijfel ik nog een 
week of wat. Uiteindelijk ga ik een week voor Kerst toch op zoek 
naar een kerstboom, die dan bijna nergens meer te vinden is. 
Eerlijk gezegd, komt mijn kerstvreugde niet door een gedeco-
reerde kerstboom, maar van zolder. Daar staat mijn verzame-
ling kerstpinguïns. Mijn ultieme reden om toch heel blij te wor-
den van Kerst. 

Of Kerst nu wel of niet uw favoriete tijd van het jaar is, ik wens 
je veel blijdschap deze periode. Is het voor jouw die kerstborrel, 
een superlekker diner, op de bank kerstfilms kijken, samenzijn 
met familie, een boswandeling met een vriend, iets goeds doen 
voor een ander of gewoon helemaal niets doen. Geniet ervan 
op jouw manier. 

Ik wens iedereen vrolijke Kerstdagen! n 

tekst: Ellen Louwers
foto: Guido van Echteld

Geweldig of verschrikkelijk?

Column



6  | Brandevoorter Courant
woonheerlijkhazenwinkel.nl

Sfeervol wonen in Brandevoort

Wil jij voortaan ook jouw kerstboom opzetten in 

Hazenwinkel? Dat kan! In het nieuwbouwplan Woon 

Heerlijk Hazenwinkel II zijn er nog diverse type 

woningen beschikbaar. Wie weet vier jij in 2024 kerst 

in een prachtige nieuwbouwwoning in het ‘witte 

dorpje’ van Brandevoort, dat tijdens die gezellige 

weken wel het decor van Dickens’ Christmas Carol 

lijkt! Een sfeervolle en idyllische omgeving waar jij 

met familie en vrienden samenkomt en geniet. 

Nog enkele woningen beschikbaar

Wordt 2023 het jaar dat jij een woning in Hazenwinkel 

gaat kopen? Er zijn namelijk nog enkele prachtige, 

energiezuinige woningen verkrijgbaar. Een brochure 

en meer informatie is  op te vragen bij:

vb&t Nieuwbouw 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

Energiezuinig wonen in Brandevoort

Nog enkele woningen beschikbaar!
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Nieuws van
Wijkhuis ’t BrandPunt

Zoals veel wijkbewoners gebruiken we deze laatste weken van 
het jaar graag om terug te kijken naar 2022. Wat heeft dit jaar 
ons gebracht, waar nemen we even de tijd voor om naar terug 
te kijken, en wat gaat er allemaal komen in 2023? Een mooie 
gelegenheid om dit met elkaar samen te doen is de nieuwjaars-
receptie in Wijkhuis ’t BrandPunt, die op zondag 8 januari zal 
plaatsvinden. Samen met de Wijkraad nodigen we alle wijkbe-
woners uit om samen het glas te heffen op het afgelopen jaar, 
het nieuwe jaar, en de winnaar van de Brandevoorter van het 
Jaar verkiezing. Na twee jaar afwezigheid zal de prijs voor de 
‘Brandevoorter van het jaar’ weer worden uitgereikt. Ook be-
nieuwd naar de winnaar, of gewoon zin om samen met elkaar 
het nieuwe jaar in te luiden? Sluit dan zeker aan op 8 januari!

Een terugblik & een blik vooruit
De herfst is een drukke periode geweest voor het wijkhuis, met 
zoals vanouds weer vele mooie en geslaagde bijeenkomsten en 
evenementen. ’t BrandPunt heeft goed vol gezeten, en we zijn 
erg blij om te zien dat zowel wijkbewoners als mensen op be-
zoek in Brandevoort ons na de coronaperiode nog/weer weten 
te vinden. In oktober heeft de jaarlijkse modeshow van Bouti-
que 4 More plaatsgevonden. In november en december heb-
ben we verschillende koren mogen ontvangen voor muzikale 
shows (Brand New Voices, Salty Dogs, Houts Gemengd koor en 
de Rimboband). Rondom de Sinterklaastijd is een geweldig fa-
milie toneelstuk opgevoerd: ‘De zus van Sinterklaas’. En samen 
met de Brandeliers hebben we het nieuwe carnavalsseizoen 
mogen openen met een gezellig Leutfestijn en Prinsreceptie. 
Prins Mattie I, Adjudant Kevin en de Brandeliers kijken uit naar 
een mooie carnavalsperiode, waar alle Brandevoorters welkom 
zijn om aan te sluiten. 
Voor het eerste kwartaal van 2023 is de planning ook alweer 
goed gevuld. Zo zullen er meerdere activiteiten zijn rondom 
Carnaval, waaronder de zwetsvoorstellingen, de tieneravond 
en de leuke kindermiddag, speciaal voor de jonge carnavals-
vierders in de wijk! Fotoclub Brandevoort is ook weer terug 
met hun jaarlijkse fototentoonstelling, waarvoor alle Brande-
voorters zijn uitgenodigd om in maart even binnen te komen 
wandelen.

Prijzen consumpties
Zoals bij u bekend zijn de inkoopprijzen enorm gestegen. He-
laas ontkomt ook het wijkhuis daar niet aan. Onze gemiddelde 
inkoopprijs is met 12% tot 14% gestegen. Desondanks willen we 
de verkoopprijzen niet te veel verhogen. We hebben immers 
een sociaal-maatschappelijke functie en willen daarom laag-
drempelig blijven. Vooralsnog nemen wij daarom genoegen 
met gemiddeld 6% op het gehele assortiment. 

Openingstijden
Het vinden, binden en houden van vrijwilligers wordt ook voor 
het wijkhuis steeds moeilijker. Onze vrijwilligers geven aan dat 
met name de late avonddiensten best pittig zijn. Het bestuur 
heeft daarom besloten dat het wijkhuis vanaf 1 januari 2023 van 

maandag t/m donderdag om 24.00 uur de deuren sluit. Het laat-
ste rondje kan dan uiterlijk om 23.30 uur besteld worden. De 
sluitingstijd in het weekend blijft 01.00 uur met het laatste rond-
je om 00.30 uur. Bij evenementen gelden aangepaste tijden.

Brandevoorter 2022 & Nieuwjaarsreceptie
Al sinds 2009 wordt jaarlijks in onze wijk de Brandevoorter van 
het Jaar verkozen. Vanwege de corona pandemie was het he-
laas niet mogelijk om de verkiezing in zowel 2020 als 2021 door 
te laten gaan, maar begin 2023 zal er zeker een nieuwe Bran-
devoorter van het Jaar worden gekozen tijdens de nieuwjaars-
receptie in ´t BrandPunt. Samen met de Wijkraad nodigen we 
graag alle wijkbewoners uit om een glaasje champagne of fris te 
komen drinken op zondag 8 januari 2023. Tot dan!

Activiteiten in de planning

Zondag 08 januari: 13:00 uur Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 14 januari: 19:30 uur Zwetsavond Brandeliers & 
Stichting Brandevoort in Actie
Zondag 15 januari: 13:30 uur Zwetsmiddag Brandeliers & 
Stichting Brandevoort in Actie
Zondag 12 februari: 10:30 uur Voorspeelochtend Gitaar-
school Eric van Oss
Vrijdag 17 februari: Tieneravond Brandeliers
Zaterdag 18 februari: After-optocht bal Brandeliers
Maandag 20 februari: Kindercarnavalmiddag Brandeliers & 
Stichting Brandevoort in Actie
Zondag 05 maart: 08:30 uur Olum Danstoernooi SVD
Zaterdag 11 maart: 13:00 uur Fototentoonstelling Fotoclub 
Brandevoort
Zondag 12 maart: 11:00 uur Fototentoonstelling Fotoclub 
Brandevoort

Houd onze Facebook pagina en onze website (www.brandpunt.
info) in de gaten voor de laatste ontwikkelingen rondom activi-
teiten en evenementen in het wijkhuis. 

Wil je een activiteit organiseren of heb je leuke ideeën? 
Meld je dan even bij onze beheerder Jan Damen, via mail  
beheerder@brandpunt.info of telefoon 0492-432013 -  
06-22998479. 

Hopelijk tot snel in ‘t BrandPunt! n

tekst: Het bestuur van wijkhuis ’t BrandPunt

Nieuws
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Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
T 0492 661 884   www.thuisindeveste.nl

Staat een energiezuinige nieuwbouwwoning 
al op jouw verlanglijstje? 
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Tegen het einde van 2022 maakt de wijkraad de balans op en 
luiden ze het nieuwe jaar in door de bewoners uit te nodigen 
voor de Nieuwjaarsreceptie in ’t BrandPunt. Voorzitter Lex van 
Gennip vertelt aan de Courant welke actualiteiten er op dit mo-
ment spelen en geeft hij een update over wat er de komende 
maanden gepland staat.

Senioren initiatieven, kansrijk Brandevoort in 
oprichting
‘Kansrijk Brandevoort’ is een initiatief om de senioren in Bran-
devoort op een laagdrempelige manier bijeen te brengen. De 
Wijkraad Brandevoort ondersteunt dit initiatief, die via Rita 
Bevers is aangedragen. Onderzoekend en kennismakend met 
wat er wél is in Brandevoort heeft Rita ontdekt dat er een 
‘Kansrijk Mierlo-Hout’ is. Rita is hiervoor in gesprek gegaan 
met Jan Drouen, voorzitter van de Wijkraad Mierlo-Hout, en 
heeft gezien dat het daar succesvol is. Op 22 november is er 
een presentatie gegeven aan gebruikers en doelgroepen in  
’t BrandPunt over de mogelijkheden, over hoe we verder gaan 
en waar behoefte aan is, voor zowel vrijwilligers als deel-
nemers. Wil je zelf een actieve rol spelen in het kernteam 
dat momenteel gevormd wordt? Stuur dan een email naar  
secretaris@wijkraadbrandevoort.nl.

Plaatsen fitness toestellen
De afgelopen zomer heeft als pilot, in de buitenruimte van 
sportpark Brandevoort, een tiental outdoor fitnesstoestel-
len gestaan. De toestellen zijn gedurende twee maanden ge-
test en daar is een selectie van de zes best geteste toestellen 
uitgekomen die volgende jaar permanent worden geplaatst.  
De wijkraad werkt hierin nauw samen met Sportpark Brande-
voort, Jibb+ en Gemeente Helmond. 

AED netwerk
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. In bijna alle 
wijken in Helmond zijn inmiddels zogenaamde dekkende AED-
netwerken, zo ook in Brandevoort. Er is altijd een AED in de 
buurt en daarvoor zijn er vrijwilligers nodig die de AED kun-
nen bedienen. In de afgelopen weken hebben de actieve vrij-
willigers de reanimatie- en AED herhalingscursussen gevolgd. 
Vanaf het eerste kwartaal worden cursussen aan de nieuwe 
vrijwilligers gegeven. Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan via  
AED@wijkraadbrandevoort.nl.  

Calisthenics
Calisthenics is een relatief nieuwe populaire rage in Nederland 
en is een fysieke sport die zich richt op het trainen van je spie-
ren met behulp van je eigen lichaamsgewicht als weerstand. 
De Wijkraad onderzoekt, samen met de jongerenwerkers, waar 

een dergelijk park gerealiseerd kan worden in onze wijk. “De 
eerste berichten zijn positief, er is al een fors budget voor gere-
serveerd, het zou voor de jeugd in de wijk fantastisch zijn als we 
dit spoedig realiseren”, vertelt Lex van Gennip. 

Verkeersveiligheid
Afgelopen jaar is getest met het verkeersmaatje ‘Victor Veilig’. 
Victor Veilig is een veiligheidspoppetje waarmee je weggebrui-
kers laat weten dat er (spelende) kinderen zijn. De Wijkraad 
heeft na deze succesvolle testperiode, tien stuks aangeschaft 
die in januari in de wijk worden geplaatst. De plaatsing gebeurd 
in overleg met de bewoners die zich al eerder hebben gemeld 
om een verkeersmaatje te adopteren. 

Uitbreiding en upgraden skatebaan
De huidige skatebaan bij Sportpark Brandevoort is toe aan een 
upgrade. Voor de gemiddelde en gevorderde skater zit er te 
weinig uitdaging in de baan en voor de beginnende skater is de 
baan te moeilijk om goed te kunnen starten. De Wijkraad gaat 
de komende periode in gesprek met een groep jonge skaters 
om te kijken hoe de huidige baan een upgrade kan krijgen en 
of ze de kom van de huidige baan erbij kunnen betrekken voor 
de beginners. Jongeren die hierover mee willen denken kun-
nen zich kenbaar maken bij de Wijkraad door een mail te sturen 
naar: secretaris@wijkraadbrandevoort.nl.

Nieuwjaarsreceptie 8 januari
Tot slot wil Lex van Gennip alle inwoners van Brandevoort (waar-
bij het niet te hopen is dat ze echt allemaal gaan komen…!) uit-
nodigen voor de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2023 vanaf 
13.00 uur in ‘t BrandPunt. Tijdens deze bijeenkomst wordt de 
Brandevoorter en de Groepering van het jaar gekozen. n

tekst: Stefan Verhallen

Nieuws

Nieuws van de wijkraad
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Binnenkijken

FOTO volgt

Binnenkijken
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Na een dik half jaar verbouwing, veel keuzes maken en maar 
liefst zeven tussentijdse verhuizingen tussen thuis en vakan-
tieparken en weer terug, zijn de bewoners van de Peggenhoe-
ve weer helemaal verliefd op hun huis. Het gezin bestaat uit: 
vader Danny, moeder Corine, Noa (21 jaar), Thomas (20 jaar) 
en David (15 jaar). Samen met hun hond Abby en konijn Yui 
wonen ze in de leukste straat van Nederland; de Peggenhoeve. 

Verhuizen, verbouwen of bouwen?
“Toen wij erachter kwamen dat er op de achterste garagemuur 
(de muur van het washok) een vochtprobleem hadden, en het 
stucwerk eraf viel, waren we in dubio… Dat gedeelte moest 
namelijk compleet geïsoleerd worden en voorzien worden van 
een fundering. Omdat wij graag overal dezelfde vloer, vloerver-
warming andere deuren wilden, en het toilet aangepakt moest 
worden, kwamen we tot de conclusie dat de hele benedenver-
dieping moest worden aangepakt. Het was een keuze: Gaan we 
verhuizen, een huis bouwen of ons huidige huis verbouwen? 
Duidelijk was dat we in ieder geval in de wijk wilden blijven wo-
nen. Ik had al veel huizen op Funda bekeken, maar nog geen 
één bezichtigd. Als je overweegt om te gaan verhuizen, wil je 
er natuurlijk qua huis en ruimte op vooruit gaan of minstens 
een gelijkwaardige overstap maken. En dat was bij geen van de 
huizen die wij hadden gezien. Ook hebben we even overwogen 
om zelf een huis te gaan bouwen. Maar daar zagen we tenslotte 
vanaf”, vertelt Corine. 

De balans opmaken
De balans werd opgemaakt. “We weten wat we hebben: een 
huis op een hoek en daardoor een achterom, een voor Bran-
devoortse begrippen best grote tuin, allebei onze auto’s pas-
sen op de oprit en onze kinderen hebben alle drie een eigen 
slaapkamer. Daarnaast wonen wij in de allerleukste straat van 
Nederland! Zodoende kwamen wij tot de conclusie dat we hier 
helemaal prima zitten en was de keuze al gauw gemaakt om de 
benedenverdieping te verbouwen. 

Zeven keer verhuizen
Uiteindelijk is in 2020 de knoop doorgehakt. Het heeft Danny en 
Corine twee jaar gekost om plannen en keuzes te maken. “Ons 
plan is wel tig keer veranderd. Wij wisten wel wat we wilden, 
maar moesten van ver komen”, stelt Corine. De grote verbou-
wing is afgelopen maart gestart. “In de verbouwingsperiode zijn 
we zeven keer verhuisd! We begonnen met drie weken in een 
huisje op ’t Wolfsven en vanaf toen hebben we tussen thuis en 
diverse vakantieparken ‘verhuisd’. Tussendoor hebben we twee 

keer een dag of tien in ons eigen huis gewoond, maar omdat de 
vloer moest uitharden, hadden we zolang een woonkamer in 
de serre gecreëerd. We moesten via achterom en de voordeur 
naar de bovenverdieping. Wat dat betreft hebben we veel geluk 
gehad met het mooie weer. Alles bij elkaar is het een enorm ge-
doe, maar dat was het dubbel en dwars waard geweest”, aldus 
Corine. Alle drie de kinderen hebben heel goed meegeholpen 
en zijn uiteindelijk ook heel blij met het ‘nieuwe’ huis. 

De verbouwing
“We gingen voor een lichte en Scandinavische uitstraling met 
pastelkleuren. En om een statement te maken hebben we geko-
zen voor zwarte kozijnen en deuren. Anders wordt het wel heel 
soft”, meent Corine. Uiteindelijk is de hele benedenverdieping 
aangepakt. Het washok kreeg een fundering en werd geïso-
leerd, de vloer van de hele benedenverdieping werd voorzien 
van vloerverwarming en een gietvloer, het toilet werd opnieuw 
betegeld, het “tienerhok” kreeg een compleet nieuwe uitstra-
ling, de keuken werd compleet vernieuwd met een andere in-
deling, de deuren werden vervangen en er kwam nieuwe raam-
bekleding en nieuwe meubels. 

Eerdere verbouwingen
“Het is achttien jaar geleden dat wij vanuit Eindhoven naar dit 
huis verhuisden”, vertelt Corine. Het huis was voor hun verhui-
zing net gebouwd, net als de rest van de huizen in de Peggen-
hoeve. “Niks meer in ons huis is zoals het destijds was. In de 
loop der jaren hebben we verschillende aanpassingen gedaan.” 
In 2010 werd de zolder omgetoverd tot slaapkamer voor Tho-
mas en David. In 2018 werd de serre aangebouwd en de ach-
tertuin opnieuw aangelegd en in 2021 werden de badkamer en 
trap aangepakt. 

In de toekomst
Het gezin is toch nog niet klaar met hun huis. “Wij hopen bin-
nenkort zonnepanelen op ons dak te plaatsen en we willen de 
voortuin nog aanpakken. Dan zijn we voorlopig wel klaar”, aldus 
Corine. Toen we in dubio zaten wat te doen met ons huidige 
huis, hebben we door Luchen gereden. Daar hebben wij wel 
mooie huizen gezien, maar dat was niet onze plek”, beweert 
Corine. “Misschien willen Danny en ik daar wel over vijftien jaar 
gaan wonen zodra de kinderen uit huis zijn. Voor nu zijn wij heel 
blij en weer verliefd op ons huis”, vertelt Corine blij. n

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Guido van Echteld

Binnenkijken

Weer verliefd op ons huis!
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Actief in
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Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL
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In woonblok 25 (Vaartsestraat 40-46), midden in Brandevoort, 
staan vier woningen geschikt voor in totaal 28 mensen met 
dementie. In deze kleinschalige woonvoorziening leven de be-
woners zoveel mogelijk zoals ze dat in hun eigen huis gewend 
waren. Iedereen heeft een eigen zit-/slaapkamer die naar ei-
gen smaak kan en mag worden ingericht. Een groep van en-
thousiaste collega’s en vrijwilligers staat iedere dag weer klaar 
om voor hen te zorgen.

Nog meer samen met de wijk 
Astrid Wildeman, coördinator vrijwilligers, legt uit dat zij samen 
met de vrijwilligers iedere dag probeert te zorgen voor activi-
teiten die aansluiten bij de belevingswereld en mogelijkheden 
van de bewoners. Dit werk bevalt haar erg goed. Zij wil dit graag 
uitbouwen en ervoor zorgen dat de bewoners van KSW Brande-
voort buiten hun eigen huisgenoten nog meer Brandevoorters 
kunnen leren kennen. Zij ziet iedere dag weer dat het de bewo-
ners heel goed doet om samen iets te ondernemen. Astrid is 
gedreven met haar werk bezig. Zij coördineert de inzet van de 
vrijwilligers, maar zet zich ook in voor activiteiten voor de be-
woners. Ze bezoekt basisschool Mondomijn en is zo midden in 
het schoolleven terecht gekomen. Samen met bewoners genie-
ten zij hier van allerlei activiteiten zoals bezoek aan de Kunst-
werkplaats. Ze zijn nu samen aan het kijken voor uitbreiding van 
deelname aan activiteiten op Mondomijn. 

Wie zijn de bewoners van Vaartsestraat 40-46?
Anke Goossens, hoofd woonverpleging Brandevoort, neemt ook 
deel aan ons gesprek. Naast haar zorg voor de coördinatie van de 
locatie en de medewerkers, maakt ze zich nu zorgen om de bezet-
ting. Want, net als bij veel andere sectoren en organisaties, is er 
een tekort aan beroepskrachten. Het betreft zowel de dagelijkse 
zorg als ook de welzijnszorg voor de bewoners. Op dit moment wo-
nen er 21 bewoners in de Vaartsestraat. Feitelijk is er ruimte voor 
28 bewoners. Maar doordat er te weinig verpleging is, moet het 
vierde woonblok nog even leeg blijven staan. Naar verwachting 

zal de vierde woning in de komende maanden geopend worden. 
Anke vertelt dat het werken met de doelgroep uitdagend, boei-
end en dankbaar werk is en nodigt iedereen uit om te kijken op  
www.werkenbijdezorgboog.nl. Hier zijn diverse openstaande va-
catures te vinden. “Kijk en volg onze facebookpagina (Brandevoort 
KSW de Zorgboog | Helmond | Facebook)”, zegt Anke. Daarop is te 
zien wat dit werk inhoudt en zie je voorbeelden van leuke activitei-
ten. Anke en Astrid nodigen belangstellenden graag uit om zich aan 
te melden. Een mail aan Astrid (astrid.wildeman@zorgboog.nl) 
of Anke (anke.goossens@zorgboog.nl) is voldoende.

Hoe kan de wijk participeren?
Nu al komen de bewoners van KSW Brandevoort op allerlei plek-
ken in de wijk. Bewoners zouden het bijvoorbeeld ook fantastisch 
vinden om met wijkverenigingen in contact te komen. Zij zouden 
het bijvoorbeeld ontzettend waarderen om met supporters van 
de plaatselijke voetbalclub SV Brandevoort hun ploeg mee te 
kunnen aanmoedigen. “Wie heeft er interesse om eens langs te 
komen en enkele bewoners mee te nemen naar het sportpark?”, 
vragen Anke en Astrid direct aan bewoners uit Brandevoort.

Heel concreet
In het wooncomplex is een gemeenschappelijke keuken. Wie in-
teresse heeft, uiteraard na kennismaking, zou er zijn/haar kook-
kunsten voor de bewoners kunnen inzetten. Je hoeft hiervoor 
echt geen chefkok te zijn, om het onze bewoners naar de zin te 
maken. Astrid maakt graag kennis met dergelijke enthousiaste 
wijkbewoners en stelt hen dan ook graag voor aan de bewo-
ners. Nog een idee waar de bewoners heel veel plezier in heb-
ben: het samen wandelen in de buurt. Wellicht heeft u als mede 
wijkbewoner zelf nog meer ideeën om de bewoners van KSW 
Brandevoort zich nog meer thuis te laten voelen? n

tekst: Marga Dobma en Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops

Wonen

Buurtactiviteiten voor
Klein Schalig Wonen
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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 1369.-

NÙ €949.-

van 1149.-

NÙ €749.-

van 1239.-

NÙ €949.-

vanaf

NÙ €1.195.-

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

INBOUWCOMBI

• hetelucht, grill, 
 magnetron, boven-/
 onderwarmte
• inhoud 51 liter
• vlekvrij RVS
• emaille binnenwanden
• stoomschoonprogramma 
 voor eenvoudig reinigen
• MAC524RVS

5 jaar garantie*

GRATIS MONTAGE IN DE 
REGIO HELMOND

5 jaar garantie*

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

Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
5731 SG Mierlo
T. 0492 - 599 559

Pets Health Mierlo
Nijverheidsweg 1
5731 HZ Mierlo
T. 0492 - 74 55 99

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

Fijne jaarwisseling en 
een gezond 2023

Ook in  2023 kun je voordelig enten bij Pets Health Mierlo!
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Afgelopen zomer heeft Brandevoort de eerste herenkapsalon 
gekregen: Amici. Deze kapsalon is van Jouri de Groot en ligt op 
de Herselsestraat 16. 

Jouri heeft het kappersvak niet van een vreemde. De 27-jarige, 
geboren en getogen Mierlonaar, is de zoon van Henry de Groot 
van Kapsalon Henry in Mierlo. Na de kappersopleiding in Den 
Bosch te hebben afgerond, had Jouri zich direct ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel. Zodoende is hij al vanaf 2017 
kapper. “Ik wilde altijd al mijn eigen kapsalon. Door de afgelo-
pen jaren 70 uur per week te werken heb ik mijn droom kunnen 
realiseren”, vertelt Jouri trots.
Jouri heeft veel trouwe klanten vanuit Mierlo meegenomen, 

maar krijgt ondertussen ook veel klanten uit Brandevoort. De 
variatie is erg leuk. Er komen expats, kinderen, maar vooral 
hardwerkende mannen. Daarom is het ideaal dat de kapsalon 
twee avonden per week tot 22.00 uur geopend is. “Kapper zijn 
is een dankbaar beroep”, vertelt Jouri. “In deze harde en snelle 
samenleving zorgt een goede knipbeurt voor een oplaadmo-
ment en mijn klanten zijn blij als ze in de spiegel kijken.” 

Je kan het beste online een afspraak maken via de website 
www.hairbyamici.nl, maar je mag ook altijd even langskomen. n

Amici
de eerste herenkapper in Brandevoort

tekst: Stefan Verhallen
foto: Vincent Knoops

Mierlo Music in harmony
Samen muziek maken is leuker dan alleen!

Op dinsdag 1 november werd in Mierlo een nieuwe muziek-
vereniging gepresenteerd. Al enige tijd werkte de vereniging 
achter de schermen aan de opzet. Maar nu werden de plan-
nen echt wereldkundig gemaakt, te beginnen met de naam: 
Mierlo Music in harmony. Ook het logo, de website en tal van 
plannen voor komende periode werden gepresenteerd.

Samen muziek maken is leuker dan alleen. Dat willen we ieder-
een die van muziek houd graag meegeven. Het gevoel dat je 
hebt als je samen met anderen speelt en toewerkt naar een 
mooi resultaat… dat geeft een kick. De muziek gaat dan pas 
echt leven!

Mierlo Music in harmony is ontstaan uit de in Mierlo welbe-
kende Harmonie Sint Lucia en is er voor alle muzikanten en mu-
ziekliefhebbers, van jong tot oud(er). Er zijn twee orkesten: het 

Poporkest en het orkest Mi Pit. Het repertoire bestaat uit mu-
ziek van nu (zoals Lady Gaga, Suzan en Freek, Mika), afgewisseld 
met popklassiekers (zoals Queen, Abba, Michael Jackson) en de 
mooiste filmmuziek.

Bij Mierlo Music in harmony wordt gestart met ‘meet & greet’ 
avonden: je woont op een maandagavond een repetitie bij in 
Jongerencentrum ’t Loesje in Mierlo en na afloop kan je vra-
gen stellen. Als je al een instrument speelt mag je ook meteen 
meespelen. Zo kan je op een leuke manier kennismaken met 
deze vereniging. Je kunt daarnaast gebruik maken van gratis 
proeflessen. Dus, lijkt het je leuk om samen met ons muziek te 
maken, neem dan een kijkje op www.mierlomusic.nl. Je bent 
van harte welkom! n

Nieuws

tekst: Mierlo Music in Harmony
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De start van deze hobby gaat ongeveer tien of elf jaar terug. 
Een oud-collega van Emile Desar had een prachtig kerstdorp. 
Geïnteresseerd ging Emile kijken. Hij vond het mooi om te zien, 
maar dit was niets voor hem. Ware het niet dat een jaar later 
tegen de kerstperiode, zijn oog viel op een plastic sneeuwdorp. 
“Kijk dat is een goed alternatief”, vertelt Emile lachend. “Leuk, 
sfeervol, makkelijk in elkaar te zetten en al met al ook niet zo-
veel werk”. Maar ja plastic blijft plastic. Het jaar erna gaat hij 
toch zelf aan de slag. Hij bouwt zijn eerste eigen kersttafereel. 
Het begin van een hobby, die vijf jaar geleden van Eindhoven 
meeverhuisde naar Brandevoort. 

Zo realistisch mogelijk 
Een realistisch kersttafereel bouwen is waar Emile voor gaat. 
Geen drukke kleuren maar een dorp bouwen dat er zo echt mo-

gelijk uitziet. Hij is creatief en gebruikt veel verschillende mate-
rialen, zoals eierdozen, siliconenkit, verf en - niet weg te denken 
- dubbelzijdige plakband. Hij zorgt ervoor dat alle figuren zijn 
verzonken in de bodem. Het kersttafereel is voorzien van sfeer-
verlichting, waarbij niet één snoertje van de straatverlichting of 
welke verlichting dan ook, te zien is. 

Van Dickens naar Amsterdam
“Ik ben fan van de Engelse Dickens stijl. Dat was altijd mijn 
inspiratie voor het bouwen van een kerstdorp. Mijn voorkeur 
gaat uit naar huisjes van het Amerikaanse merk Department66 
en figuren van Luville. Die vind ik het meest realistisch”, aldus 
Emile. Dit jaar heeft hij andere inzichten en is zijn kersttafereel 
voor het eerst niet Engels maar Nederlands en geïnspireerd op 
Amsterdam. 

Mijn hobby

Eierdozen, geduld en creativiteit 
leiden tot prachtig kersttafereel

16  | Brandevoorter Courant
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tekst: Ellen Louwers
foto: Guido van Echteld

Mijn hobby
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Veel water en de magere brug 
Vanwege de andere stijl heeft hij dit jaar geïnvesteerd in grach-
tenpanden om de Amsterdamse sfeer na te bootsen. De overige 
panden kon hij lenen van zijn schoonvader. Dit jaar prijkt een 
heuse replica van de Amsterdamse Magere Brug in het dorp. Lo-
gischerwijs is er vanwege de brug ook vrij veel water en een boot. 
Het is een hele klus voor Emile om het water golvend te maken. 

Soms al in september aan de slag 
De opbouw van het kerstdorp begint al in september. De inspi-
ratie komt van collega kerstdorpbouwers en van locaties, zoals 
bijvoorbeeld de Efteling. Daar kijkt hij bijvoorbeeld hoe een 
specifieke muur of wenteltrap is gemaakt en probeert die dan 
na te maken. Om straten zo realistisch mogelijk te laten lijken, 
voorziet hij de straten zelfs van putdeksels. 

Zijn passie en enthousiasme voor de hobby zijn onbegrensd. 
Hoewel er wel grenzen zijn aan de afmeting van het dorp. Nu 
zo’n 140 bij 80 centimeter, het moet wel in de woonkamer blij-
ven passen. 

Ook zo’n passie voor jouw hobby? 
Vertel het ons en maak ons en de wijk deelgenoot van jouw 
enthousiasme. Mail naar redactie@brandevoortercourant.nl n
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Korenmijt 3  |  Beek en Donk ( Ind.ter. Bemmer )  |  T. 0492 - 46 19 41 
vanhoutkeukens.nl

Unieke keuken- 
ontwerpen, 
vakmanschap 
en goede 
service!

design | maatwerk 
pvc vloeren | renovatie 
keukenverbouwingen

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
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Covid heeft ons allemaal geraakt. We kennen allemaal wel ie-
mand die het heeft gehad, nu heeft, er misschien zelfs aan over-
leden is of die er langere tijd last van heeft gehad of nog last 
heeft. Deze mensen zijn niet altijd 'op leeftijd', maar ook veel 
jongere mensen kampen met de nasleep van een besmetting.

Eén op de acht
Gelukkig herstellen de meeste mensen van co-
rona. Maar er is ook een groeiende groep 
mensen die na drie maanden nog 
steeds klachten heeft. Dit zijn vaak 
klachten zoals vermoeidheid, 
hoofdpijn, spierpijn, benauwd-
heid, vergeetachtigheid, niet 
goed kunnen concentreren, 
smaak- en reukverlies en 
ga zo maar door. Deze 
langdurige coronaklach-
ten noemen we ook 
wel long covid. Eén 
op de acht besmette 
mensen houdt lang-
durig klachten na een 
covidbesmetting. De 
onderzoeken naar long 
covid lopen nog, maar 
er is al het een en ander 
bekend.

Klachten van long covid
“Volledig gevaccineerde deel-
nemers van jonger dan 65 jaar 
meldden na drie maanden minder 
vaak klachten met reuk en smaak. Maar 
voor de andere langdurige klachten werd 
geen verschil gevonden tussen mensen die niet, 
deels of volledig gevaccineerd waren op het moment van de 
besmetting. Na drie maanden kwamen klachten als: vermoeid-
heid (31%), kortademigheid (16%), reukverlies (12%), concen-
tratieproblemen (15%) en problemen in een drukke omgeving 
(13%) significant vaker voor bij mensen die een coronabesmet-
ting hebben doorgemaakt, vergeleken met mensen die geen 
corona hebben gehad. In veel de gevallen zijn de vermoeidheid 
(28%) en/of cognitieve problemen (15%) en kortademigheid 
(13%) dusdanig ernstig dat het normale dagelijks functioneren 
zeer sterk wordt verstoord.” (Bron; RIVM.nl 21-06-2022)
long covid kan zich dus uiten in de bovenstaande beschreven 
vormen. Een aantal voorbeelden hiervan:
• Vermoeidheid (lichamelijk). De conditie is slecht, je hebt te  
 weinig of geen lucht, de kleinste inspanning zorgt voor grote  
 problemen. Even een boodschapje doen kan een dagtaak  
 zijn.
• Mentaal: Doordat je ‘gevangen’ zit in je eigen lijf, raak je  
 gefrustreerd. Je moet, vrij snel, accepteren dat je niet meer  
 functioneert zoals je eerder deed. Je wil en moet van alles,  
 maar dat lukt niet. Je lijf is moe en daar moet je je dagen op  
 aanpassen.
• Hersenschade (cognitieve problemen): Je onthoudt niets, je  

 komt niet uit je woorden, je kunt je niet meer concentreren  
 en je maakt fouten. Je kunt de prikkels (geluiden, licht, 
 gesprekken tussen mensen) van de omgeving niet meer aan.  
 Vooral in werksituaties kan dit problemen opleveren.

   Zoek hulp
Iedereen zoekt een manier om om te gaan met klachten. 

Dit kan je alleen doen, maar het is verstandig om 
hulp te zoeken via de huisarts. Zeker als je 

te maken krijgt met onbegrip vanuit je 
(directe) omgeving en/of daardoor 

problemen krijgt op je werk. 
Er zijn speciale programma’s 

opgezet bij bijvoorbeeld de 
fysiotherapeut of ergo-

therapeut om weer een 
goede balans te vinden 
om je dag door te ko-
men, je conditie op 
te bouwen en hulp te 
krijgen bij alledaagse 
problemen. 

Mijn ervaring
Ik ben 34 jaar en heb in 
maart 2022 corona op-

gelopen. Helaas kreeg ik 
snel daarna lichamelijke 

klachten, geestelijke ver-
moeidheid en aanverwante 

problemen. Doordat ik snel 
aan de rem heb getrokken heb ik 

misschien ergere klachten weten te 
voorkomen. In het afgelopen half jaar 

ging ik in stapjes vooruit, maar ook zeker 
grote stappen achteruit. Nu ben ik bijna op het 

punt dat alles weer kan. Helaas houden mijn cognitieve pro-
blemen nog wel aan. Na een werkdag van zeven uur slaan mijn 
hersenen niets meer op en kom ik ook niet meer uit mijn woor-
den. Ik maak fouten en mijn concentratie is weg. Een half uurtje 
of uurtje liggen, prikkelvrij, helpt om daarna de avond door te 
kunnen. Oordopjes zijn mijn beste vrienden en ook wandelen 
zorgt voor rust (en opbouw van lichamelijke conditie). Ik heb 
collega's in de zorg, jonger dan ik, die al bijna twee jaar bezig 
zijn met hun revalidatie. Zij kunnen niks verdragen, slapen de 
halve dag en kunnen daardoor niet meer werken. De impact is 
enorm.

Gelukkig fietsen de meeste mensen met een ‘verkoudheidje’ of 
‘griepje’ door hun besmetting heen. Helaas geldt dat dus niet 
voor iedereen.

Heb je behoefte aan meer informatie of wil je contact met lot-
genoten? Kijk dan op https://www.c-support.nu/ (onderdeel 
van het Longfonds). n

tekst: Sanne de Beer

Gezondheid

De gevolgen van (long) covid
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Hoe is het nu met?Hoe is het nu met?
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In aanloop naar de nieuwe verkiezing ‘Brandevoorter van het 
Jaar 2023’ gaan we in gesprek met Ankie Puts. Als medewerk-
ster en barkeepster, maar vooral als actieve vrijwilligster van 
‘t BrandPunt werd zij in 2014 verkozen tot ‘Brandevoorter van 
het Jaar’. Het beeld prijkt nog altijd in haar schoonheidssalon 
en herinnert haar dagelijks aan deze titel.

Leven in de brouwerij
Naast haar werkzaamheden als barkeepster in ‘t BrandPunt was 
Ankie als vrijwilliger erg betrokken én gedreven om activitei-
ten te organiseren in ‘t BrandPunt. Zij zorgde graag voor wat 
leven in de brouwerij. Denk aan het vijf jaar lang organiseren 
van zwetsmiddagen en -avonden, een topavond bij OnStage, 
80s/90s/00s-dansavonden, comedy nights in de Comedyclub, 
jeugd carnavalsactiviteiten, maar ook het decoreren van ‘t 
BrandPunt tijdens de carnavalsperiode en koffie uitdelen tij-
dens de Kindervakantieweek. 

Al met al een enorme waslijst aan activiteiten. Altijd samen met 
anderen benadrukt Ankie. Iedere keer weer wilde ze samen 
een zo professioneel mogelijke activiteit neerzetten, ondanks 
het vaak kleine budget. Alles doen om wijkbewoners een fijne 
avond te bezorgen. Soms met bloed, zweet en tranen, maar al-
tijd met heel veel inzet en energie. 

Discovloer en dansen maar
Ankie herinnert zich de organisatie van de eerste dansavond 
met Cynthia Mars, nog goed. Zo vertelt ze “om de dansavonden 
te mogen organiseren, moesten we vooraf zekerstellen dat we 
voldoende kaarten zouden verkopen, waarmee de begroting 
sluitend zou zijn. Turven tijdens de carnaval kindermiddagen 
leek in eerste instantie uit te lopen op een fiasco. Maar later 
kwam via tamtam de belangstelling toch op gang en was de eer-
ste dansavond binnen een mum van tijd uitverkocht. De men-
sen kwamen naar ons toe of er nog kaartjes waren.” Zo kwam 
de lang gekoesterde droom van dansavonden in ‘t BrandPunt 
uit en gingen op een heuse discovloer de voetjes van de vloer. 

Geen “Hoed Couture”
Soms was enthousiasme, tijd en energie niet voldoende en 
moest een evenement worden afgeblazen omdat er niet genoeg 
kaartjes werden verkocht. Met weemoed neemt Ankie ons mee 
terug naar “Hoed Couture”. “Zo’n leuk idee, een carnavalsevent 
alleen voor vrouwen geïnspireerd op een carnavalsvrouwen-

middag in Weert. Er waren mooie posters ontworpen en Petra 
Adelaars en ik waren zelf zo enthousiast, maar het lukte niet de 
dames er warm voor te krijgen en kaartjes te verkopen. En het 
event werd afgelast.”

Stralend afscheid
Haar hele gezicht straalt als ze vertelt over de laatste zwets-
avond die zij organiseerde. “Daar heb ik hele goede herinne-
ringen aan. Die laatste avond was heel erg gaaf. De mensen 
stonden bijna op de tafels en wilden massaal ‘meer’. Een leu-
ker afscheid kun je niet hebben. Daar deed ik het voor, mensen 
amuseren.“

Iets doen voor een ander
Ankie heeft veel tijd en energie gestopt in het organiseren van 
evenementen en activiteiten. Zij vindt dat je zelf moet investe-
ren in een fijne leef- en woonomgeving. “Ik vind het leuk iets te 
organiseren voor een ander, zodat zij een leuke avond hebben”, 
aldus Ankie. Natuurlijk haal je er zelf ook wat uit: connecties, 
een netwerk, vriendschap, samen iets voor elkaar krijgen. Een 
mooie tijd waar ze met plezier op terugkijkt. Acht jaar heeft ze 
gewerkt als medewerker én vrijwilliger van ‘t BrandPunt. Inmid-
dels is ze gestopt met haar vrijwilligerswerkzaamheden. Nu fo-
cust ze zich op haar schoonheidssalon, die het 20-jarig bestaan 
viert. 

Ze hoopt met haar verhaal anderen te inspireren om de hand-
schoen op te pakken. En ze doet een oproep aan de jeugd. Or-
ganiseer iets in de wijk voor jouw leeftijdsgenoten. Heb jij een 
leuk idee? Investeer jouw tijd en geef iets terug aan de wijk. 
Met het wijkcentrum zijn er de faciliteiten die daarbij kunnen 
helpen. 

Ankie is heel benieuwd wie de nieuwe ‘Brandevoorter van het 
Jaar’ wordt. En hoopt in een volgende Brandevoorter Courant 
het verhaal te lezen waarom zij of hij zich inzet voor onze mooie 
wijk. 

Want zoals Ankie het zelf zegt: “Je moet een gek hebben die 
het doet.“ n

tekst: Ellen Louwers
foto: Vincent Knoops

Hoe is het nu met?

Ankie Puts
Brandevoorter van het jaar 2014
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Professionele 
vakscholing 
voor iedereen!

Bekijk ons aanbod op: 
www.mooivakonderwijs.nl

Contactgegevens: 
06 - 41 78 03 45   |   onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl

Klus & Bouw

Glastechnieken

Verfijnd Vakwerk

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
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Vol trots viert Lilian Schouten dit jaar dat ze 35 jaar mond-
hygiëniste is. Haar praktijk in Deurne bestaat 30 jaar en haar 
praktijk in Helmond 20 jaar!

Ervaring
Toen Lilian haar kleine praktijk aan de Stationsstraat in Deur-
ne in 1992 opende, werd Lilians droom werkelijkheid. Vooraf-
gaand hieraan volgde ze eerst de opleiding tot medisch ana-
liste. Een aantal maanden werkte ze als medisch analiste tot ze 
ontdekt dat ze graag met mensen wil werken. Daarom volgde 
ze de opleiding mondhygiëniste aan het Academisch Centrum 
Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Na het behalen van haar 
diploma vond ze direct een baan bij een orthodontistenprak-
tijk in Haarlem. “Het werk in Haarlem was zeer leerzaam, zowel 
vakinhoudelijk als menselijk”, aldus Lilian. Hierna volgde een 
andere baan bij een grote parodontologiepraktijk in Eindhoven, 
waar ze veel ervaring opdeed. Tegelijkertijd werkte ze ook nog 
in meerdere tandartspraktijken.

Kleine wondertjes
Ze blijft dromen van haar ultieme doel: het hebben van een 
eigen praktijk. Dat lukt haar en zodoende verwezenlijkt ze 
haar eigen bedrijf in Deurne: Praktijk voor Mondhygiëne Lili-
an Schouten. Ze werkt met hart en ziel in haar eigen praktijk 
en deze groeit enorm door de ruime ervaring en kennis, op-
gedaan in andere praktijken. De groei is ook te danken aan de 
verwijzingen van patiënten door vele tandartsen in de regio 
Oost-Brabant. Lilian krijgt zelfs de naam ‘kleine wondertjes te 
verrichten’. De zeer specifieke ervaring op specialistisch gebied 
van Lilian resulteert in een praktijk met zeer veel paro-ervaring 
(ernstige tandvleesaandoeningen).

Thuispraktijk
In 2003 begint Lilian ook aan huis in Helmond een praktijk, om 
dichter bij haar destijds jonge kind te kunnen zijn. Ze werkt dus 
op twee adressen. In 2006 breidt ze, vanwege groei de praktijk 
in Deurne, uit en verhuist naar het Gezondheidsplein aan de 

Fabrieksstraat met twee grotere behandelkamers. Inmiddels 
heeft Lilian ook assistentes en collega-mondhygiënistes nodig 
door de sterke groei. In 2015 volgt een uitbreiding naar een nog 
grotere ruimte op de eerste verdieping in hetzelfde pand.

Trotse dove ondernemer
De bloeiende praktijk is uiteraard niet vanzelf gekomen. Lilian 
heeft door haar auditieve beperking (vanaf de geboorte doof) 
heel veel moeten laten en keihard moeten werken. Misschien 
zelfs wel tweemaal zo hard als iemand zonder die auditieve be-
perking. Een zevendaagse werkweek was geen uitzondering! 
Veel obstakels moesten overbrugd worden. Lilian zegt zelf, 
“Maar ik zie geen beperking om mijn werk te kunnen doen. 
Mijn andere zintuigen zijn sterker ontwikkeld, maar het vraagt 
wel om veel doorzettingsvermogen.” Lilian is trots op wat ze 
heeft bereikt als één van de weinige dove ondernemers in Ne-
derland. En ook heel trots op haar fijne team dat iedere dag 
weer klaar staat om mensen kundig en respectvol te behande-
len en te woord te staan! Geheel in lijn met haar eigen filosofie.

De toekomst
Verder uitbreiden van de praktijk is niet haar bedoeling. Kwa-
liteit is het belangrijkste aspect binnen de praktijk en blijft 
prioriteit voor de toekomst. Ook op een prettige manier om-
gaan met patiënten met een menselijke maat staat hoog in het 
vaandel: de patiënt staat centraal! De reden waarom patiënten 
en tandartsen hun weg vinden naar haar praktijk. Bovendien 
weten steeds meer mensen dat een goede mondhygiëne een 
positieve invloed op de algehele gezondheid heeft. Denk aan de 
ziekteverwekkende bacteriën die vanuit de mond invloed heb-
ben op organen. Preventie is dan ook het belangrijkste thema 
binnen de praktijk.

Voor meer informatie: www.lilian-schouten.nl n

Praktijk voor Mondhygiëne 
Lilian Schouten

tekst: Lilian Schouten
foto: Vincent Knoops

Ondernemer
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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

Gratis persoonlijk advies aan huis.

GAS INDUCTIE

OUD  -  NIEUW

Wat kunnen wij voor u doen? 
Wij ontzorgen u van alle werkzaamheden die komen kijken bij het ombouwen van gas naar inductie

Indien noodzakelijk kunnen de de nis in het aanrechtblad groter zagen,
zelfs als dit hardsteen is

Aanpassen van 
de meterkast
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zelfs als dit hardsteen is

Aanpassen van 
de meterkast

zakelijk ontmoeten 
in helmond 
Helmond, stad sinds 1232. Een bloeiende stad midden in 
het groen, met bijzondere architectuur en een prachtig 
kasteel.

En naast al dat moois heeft Helmond ook een uitgebreid 
aanbod locaties voor zakelijke bijeenkomsten. Allemaal 
goed bereikbaar en van alle gemakken voorzien. 

   laat je inspireren op visithelmond.nl

Ben je op zoek naar de perfecte 
plek voor een brainstorm, 
personeelsuitje of vergadering? 
Bekijk de mogelijkheden 
op visithelmond.nl. 
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Basisschool de Vendelier en kindcentrum Dik Trom vormen 
vanaf aankomend schooljaar samen Kindcentrum de Vende-
lier in Helmond Brandevoort.  

Basisschool de Vendelier (onderdeel van Qliq Primair Onder-
wijs) heeft samen met kindcentrum Dik Trom (van Spring kin-
deropvang) toegewerkt naar de vorming van een gezamenlijk 
kindcentrum. Vanaf 1 december 2022 gaan zij verder als Kind-
centrum de Vendelier. 

Op maandag 5 december om 8.30 uur werd het kindcentrum 
feestelijk geopend door Sinterklaas! De basisschool en het kind-
centrum werken samen vanuit dezelfde pedagogische en edu-
catieve visie, maar ieder blijft verantwoordelijk voor de eigen 
organisatie. Door meer samen te werken creëren basisschool 
en opvang een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar, 
waarin het kind centraal staat. De komende jaren bouwen ze 
‘hand in hand’ aan Kindcentrum de Vendelier n

De Jeu de Boules Club van Brandevoort bestaat in 2022 tien 
jaar. De club heeft een mooie plek op Sportpark Brandevoort 
gekregen. Sportpark Brandevoort vond het belangrijk dat de jeu 
de boules-groep een eigen baan kreeg en zodoende is bij de 
bouw ook meteen de jeu de boules baan aangelegd.

Druk gebruik van de baan
Sindsdien is de baan veel gebruikt en zelfs regelmatig verbeterd. 
Zo zijn er banken geplaatst, is rondom een gesloten hekwerk aan-
gelegd en is er veel groen aangelegd zodat het er gezellig uitziet. 
Dit jaar is een materiaalschuur geplaatst. Deze verbeteringen  
waren broodnodig om onder andere gedurende de zomer inter-
ne toernooien voor het clubkampioenschap te houden. 

De speeltijden
Maandag tot en met zaterdag, gedurende de zomertijd aan-
vang 14.00 uur en gedurende de wintertijd aanvang 13.30 uur. 
In de maanden mei tot en met augustus wordt er in plaats van 
woensdagmiddag, op de woensdagavond gespeeld, aanvang 
19:00 uur.

Is de jeu de boules sport iets voor u? Kom dan gerust geheel 
vrijblijvend een keer op bovengenoemde tijden kijken en/of 
meespelen. Onze leden zullen u de nodige uitleg geven. Oefen-
materiaal is aanwezig. n

Kindcentrum De Vendelier

Tien jaar Jeu de Boules
in Brandevoort

tekst en foto: Kindcentrum De Vendelier

tekst: Jos van den Broek
foto: Vincent Knoops

Nieuws
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PIZZANI
MIDWEEK SPECIAL!

Voer de actiecode in en ontvang eenmalig 
30% korting op onze Italian Size pizza’s!*

*De actie loopt t/m 30-3-2023
en niet i.c.m. andere acties en kortingen

MA T/M DO: 30% KORTING!

PIZZANI HELMOND
(t.o. de Markthal in Brandevoort)

Dé pizza hotspot
voor take away & delivery

 

 WWW.PIZZANI.NL

MARGHERITA
Tomatensaus, mozzarella, mozzarella di bufala

DIAVOLA
Tomatensaus, mozzarella, pikante salami, crema bianca, rode ui

FUNGHI
Tomatensaus, mozzarella, champignons

TONNO
Tomatensaus, mozzarella, tonijn, olijven, kappertjes, rode ui

CAPRESE
Tomatensaus, mozzarella, mozzarella di bufala,
cherry tomaatjes, pesto

VERDURE
Tomatensaus, mozzarella, olijven, artisjok, paprika, champignons, 
knoflookolie

QUATTRO FORMAGGI
Tomatensaus, mozzarella, parmesan, gorgonzola,
mozzarella di bufola

SALAMI
Tomatensaus, mozzarella, salami

POLLO RUSPANTE
Tomatensaus, mozzarella, kippendijen, champignons, parmesan

CALABRIA
Tomatensaus, mozzarella, pikante salami, Nduja, rode ui

TARTUFO
Tomatensaus, mozzarella, champignons, truffeltapenade, rucola

POLLO PICCANTE
Tomatensaus, mozzarella, kippendijen, paprika, rode ui,
rode pepertjes

PROSCIUTTO DI PARMA
Tomatensaus, mozzarella, Parmaham, rucola, cherrytomaatjes,
parmesan

PROSCIUTTO COTTO
Tomatensaus, mozzarella, prosciutto cotto

PEPPERONI
Tomatensaus, mozzarella, pepperoni, rode ui paprika, rode pepertjes

HAWAII
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, ananas

REGINA  
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, champignons

QUATTRO STAGIONE
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, paprika, artisjok, olijven, 
champignons

SICILIANA
Tomatensaus, mozzarella, ansjovis, olijven, kappertjes, knoflookolie

GUILTY PLEASURE
Tomatensaus, mozzarella, kip shoarma, paprika en knoflooksaus

FRUTTI DI MARE
Tomatensaus, mozzarella, zeevruchten, rode ui en kappertjes

SALCICCIA
Tomatensaus, mozzarella, salciccia, crema bianca, rode ui, olijven, 
truffeltappenade

COPPA DI PARMA
Mozzarella, Coppa di Parma, champignons, truffelolie

TARTUFO DI PARMA
Mozzarella, Parmaham, champignons, truffeltapenade, rucola

LA CONTADINA
Mozzarella, artisjok, olijven, kappertjes, paprika, champignons,
rucola

PESTO CON PARMA
Mozzarella, Parmaham, rucola, cherrytomaatjes, pesto

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

BC30
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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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Nieuwe talenten ontdekken, iets doen wat je nog niet eerder 
hebt gedaan, dat is de Talent Campus op OBS Brandevoort. 
Het enthousiasme en de betrokkenheid van kinderen is groot 
wanneer ze worden uitgedaagd om nieuwe activiteiten uit te 
proberen. De kinderen kiezen zelf een workshop. Tijdens deze 
workshop leren de kinderen onderzoeken, creatief denken, 
samenwerken, presenteren en nog andere belangrijke 21e 
eeuwse vaardigheden. Vaardigheden die voor de toekomst in 
de Brainport regio belangrijk zijn. 

Workshops
De kinderen krijgen een breed pakket aan workshops aange-
boden. Workshops op het gebied van: kunst, cultuur, muziek, 
dans, koken, sport, techniek, ICT, programmeren en sociale 
vaardigheden. De kinderen in de onderbouw kunnen deze ron-
de onder andere kiezen uit: stoepkrijt maken, kleding pimpen, 
een pyjama maken voor Vincent van Gogh, bruggen bouwen, 
een schoolplein ontwerpen en theater. De bovenbouw heeft 
onder andere de keuze uit: badminton, een knikkerbaan ma-
ken, meer leren over de Chinese taal en cultuur, koken, video-
bewerking in een greenroom, muziek maken, accessoires pim-
pen en freerunning. Drie vrijdagochtenden of middagen volgen 
de kinderen een workshop. De drie workshops vormen samen 
één programma en zijn oplopend in moeilijkheid of diepgang. 

Onderzoekende houding
In elke workshop wordt een 3-O onderzoekscyclus gevolgd 
waarbij de kinderen een probleemstelling formuleren, informa-
tie verzamelen, onderzoeken en gezamenlijk tot een oplossing 

komen. Zo is de onderzoekvraag bij de workshop knikkerbaan: 
hoe kan ik ervoor zorgen dat de knikker langer dan vijf secon-
den onderweg is? De kinderen bedenken een route. Wat zorgt 
voor versnelling en wat voor vertraging? Hoe kun je gebruik ma-
ken van de elastiekjes? Welke materialen kun je toevoegen om 
het proces te verlengen? Is de stand van de plank nog van be-
lang? Het accent ligt op ontdekken en ervaren. Daarnaast ook 
op het ontwikkelen van een onderzoekende en ondernemende 
houding. Het eindproduct is daarbij minder van belang dan de 
vaardigheden die de kinderen al doende leren: onderzoeken, 
creatief en probleemoplossend denken, (kritisch) informatie 
verzamelen, samenwerken, communiceren en presenteren. In 
het geval van de knikkerbaan, presenteren de kinderen deze 
in groepjes aan elkaar. De één laat de knikker rollen, de groep 
houdt het aantal seconden bij. 

Samenwerken met de omgeving
Verschillende partijen uit de regio werken mee aan de workshops 
van de Talent Campus. Er wordt samengewerkt met bedrijven, 
andere onderwijsinstellingen, verenigingen en ouders. Zo wordt 
Qrabbl ingezet voor workshops over kleding en theater. Er komt 
een docent van het Jan van Brabant college een workshop ‘mi-
crobit’ geven. Ook kunnen kinderen op bezoek bij een bedrijf om 
te zien hoe techniek in het bedrijfsleven wordt toegepast. n

tekst: Marion Simons
foto: Vincent Knoops

Onderwijs

Talent Campus
op OBS Brandevoort
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“Stoer idee toch, dat jouw foto gelijktijdig met zo’n wereld-
beroemde tentoonstelling te zien is in je eigen stad?!” trapt 
meneer Marvin de rondleiding af. Net als vorig jaar én het jaar 
daarvoor exposeren diverse groepen 7 en 8 uit Helmond - zo 
ook die van OBS Brandevoort - met hun eigen foto’s in de licht-
straat van De Cacaofabriek, tijdens de World Press Photo ex-
positie. Beide fototentoonstellingen zijn te zien van 21 januari 
tot 19 februari 2023. 

Kijken naar de wereld om je heen
Met de wereldberoemde foto expositie World Press Photo als 
inspiratiebron, gingen de groepen 7 en 8 van OBS Brandevoort 
de afgelopen weken zelf aan de slag met fotografie. In groepjes 
van vijf trokken zij hun eigen wijk in om samen één beeldver-
haal te maken. Een extra moeilijkheidsgraad daarbij is de pola-
roidcamera. Kunstvakdocent Aart van der Aart begeleidde het 
proces in de klas. “De leerlingen vinden het erg gaaf om met 
deze analoge camera te werken. Ze krijgen per persoon slechts 
één kans om een nieuwswaardig beeld te schieten met het toe-
stel. Samenwerken, afstemmen en overleggen met je groepsge-
noten is dan ook erg belangrijk,” licht hij toe.

Bewustzijn bij toekomstige generaties
Na de workshops in de klas zullen de leerlingen hun eigen werk 
gaan bekijken in de lichtstraat van De Cacaofabriek, en daarbij 

ook de World Press Photo expositie bezoeken. Julienne Tulle-
mans, programmeur exposities bij De Cacaofabriek vertelt hier-
over: “We vinden het belangrijk om jongeren het bewustzijn 
van deze wereldse nieuwsbeelden en bijbehorende verhalen 
mee te geven. Door de opdrachten en rondleidingen in het edu-
catieprogramma ervaren ze des te meer hoe groot de impact 
van een beeld kan zijn.”

Wereldse tentoonstelling
World Press Photo verbindt de wereld met verhalen die ertoe 
doen. De wereldberoemde tentoonstelling laat confronterende 
en ontroerende foto’s van de belangrijkste en meest nieuws-
waardige verhalen van het jaar zien. De tentoonstelling is een 
must-see voor iedereen die fotografie en persvrijheid belangrijk 
vindt. De winnende foto’s zijn samengevoegd tot een reizende 
tentoonstelling die jaarlijks wereldwijd door meer dan vier mil-
joen mensen wordt gezien. 

De expositie ‘Blik op de wereld’ en World Press Photo Exhibition 
2022 zijn beide dagelijks gratis te zien van zaterdag 21 januari 
t/m zondag 19 februari 2023. Kijk voor actuele openingstijden 
op cacaofabriek.nl/worldpressphotohelmond n

tekst: Meggy Althuizen
foto: Marvin Corneille

Cultuur

Jeugdige 'Blik op de wereld' 
keert terug tijdens World Press Photo Helmond

Educatieproject 'Blik op de wereld', een initiatief van De Cacaofabriek in samenwerking met Stichting Openbare Basisscholen Helmond en mede vormgegeven door BeamItUp
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In september van dit jaar heeft burgemeester Maarten Hou-
ben van Nuenen aangegeven dat hij het een goede zaak vindt 
dat er 500 vluchtelingen in zijn gemeente komen wonen, ech-
ter dicht tegen de grens aan bij Brandevoort. Sindsdien is het 
verzet toegenomen bij zowel bewoners, ondernemers als zijn 
eigen gemeenteraad. Afgelopen woensdag 14 december heeft 
een meerderheid in zijn gemeenteraad gezegd dat zij tegen 
een dergelijke huisvesting zijn. Omdat ook een medebestuur-
der van de gemeente, wethouder Niels Wouters aarzelingen 
heeft bij het voorstel, komt de opvang op het gebied van Nue-
nen erg moeilijk te liggen. 

Wat nu?
Metropool Regio Eindhoven (=MRE) is ook eigenaar van de 
grond. En de Rijksoverheid, de provincie en het veiligheidsre-
gio daagt de regio uit om meer plek te bieden voor de opvang 
van vluchtelingen. Niet alleen hier in de regio, maar overal in 
het land moet er meer ruimte komen voor opvang. Ondanks 
de grote noodzaak is het zaak dat bestuurders en betrokkenen 
wijs en met tact dit probleem oplossen. Eenzijdige besluiten en 

onvoldoende transparante in de besluitvorming maken de zaak 
alleen maar ingewikkelder.

Samenwerking en creatieve probleemoplossing
Nieuwsuur laat op woensdagavond 14 december jl. nog zien dat 
dwangmaatregelen alleen maar kwaad bloed zetten. Gedwon-
gen of overhaaste opvang in bijvoorbeeld hotels op verschil-
lende plekken valt niet goed. Gemeenten voorzien hierin alleen 
maar fricties met de belanghebbende burger en ondernemer.

Gemeente Helmond
In haar informatiebrief van 15 december over huisvesting van 
asielzoekers, statushouders en andere vluchtelingen beant-
woordt het college een aantal vragen van politieke partij VVD 
over deze kwestie.
Het college bericht dat de metropool regio Eindhoven 5,6 ha 
grond van landgoed De Gulbergen beschikbaar stelt voor op-
vang. Waar deze opvang precies moet komen, wordt verder 
verkend. In hoeverre de weerstand van gemeente Nuenen 
hierin een rol speelt blijft buiten beschouwing. Op de vraag 

Politiek

Regio worstelt met opvang 
van vluchtelingen in Nuenen
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tekst: Giel Pollemans
foto: Guido van Echteld

Politiek

welke invloed een opvangplek in de buurt van Brandevoort in-
vloed heeft op de voorzieningen en op de ontwikkelingen van 
de nieuwe wijk Brainport Smart District, zegt het college dat in 
de verkenning door MRE ook de impactanalyse moet worden 
meegenomen. De verkenning moet op 1 januari 2023 leiden tot 
een regionaal opvangplan voor vluchtelingen.

Verkenning en regionaal opvangplan
De rijksoverheid heeft via de staatssecretaris van Justitie en Vei-
ligheid, de heer Van der Burg, de regio opgelegd om uiterlijk 1 
januari 2023 aan te geven wat de regio doet aan opvang. Nu-
enen, Eindhoven en Helmond maken nu samen een regionaal 
opvangplan. Het college heeft aangegeven dat zij zich bewust 
is van de gevolgen van een opvang voor bijvoorbeeld het win-
kelcentrum Brandevoort. Daarnaast weet zij ook dat op locatie 
Eeneind in Nuenen naar alle waarschijnlijkheid een migranten-
hotel komt. 

Kerst en nieuwjaar
Na 1 januari 2023 zal er dus meer licht komen op de zaak. Ho-

pelijk geven de bestuurders van de 21 gemeenten van dit me-
tropoolgebied, waaronder onze gemeente Helmond, snel dui-
delijkheid over de ontwikkeling op landgoed de Gulbergen en 
de opvang van 500 vluchtelingen. 
Participatie met de inwoners van Brandevoort waaronder Brain-
port Smart District om deze ontwikkelingen voor verbetering 
van de leefomgeving als kans op te pakken, moet dan voorop 
staan. Een centrale vraag hierin is: “Welke voorzieningen treft 
de gemeente Helmond binnen de gemeentegrenzen op gebied 
van verkeersveiligheid (Broekstraat) en andere faciliteiten in De 
Veste?”  

Als bestuurders die handschoen oppakken kan opvang ‘Vaarle’ 
de eerste opvang in Nederland zijn die onverwachte migranten-
opvang en wijkontwikkeling op een unieke wijze met elkaar ver-
binden mét draagvlak. Een mooie boodschap of gedachte voor 
de kerstdagen van 2022 en in het nieuwe jaar 2023. n
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 De redactie van de 

    Brandevoorter Courant wenst

alle bewoners van Brandevoort 

  geweldige feestdagen en een heerlijke 

jaarwisseling & bedankt haar

adverteerders. Zonder jullie

was het ons dit jaar niet gelukt om 

4 mooie BC's uit te brengen!

Blijf gezond en maak er

een mooi 2023 van!!
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Brandoween

“Hey jij daar! Kom eens kijken wat voor lekkers ik hier voor jou 
heb”, zegt een enge heks die een donker keteltje voorhoudt. 
Het is donker en ik zie maar weinig. De heks komt steeds dich-
terbij… Overal hangen spinnenwebben en op de achtergrond 
is het huis omgetoverd tot een spookachtig decor. Op de ach-
tergrond klinkt een eng deuntje van onweer en spookgelui-
den. Angstvallig steek ik mijn hand in het keteltje en trek er 
een glibberige (snoep)oogbal uit…ieuw! 

Brandoween, de spookstad van Nederland
Al jaren een begrip in Brandevoort. Maar hoe is dat eigenlijk 
ontstaan en wie is de organisatie daar achter? Het begon twin-
tig jaar geleden. In het wijkdeel Schutsboom besloten een aan-
tal buren om met Halloween hun huizen te versieren en voor de 
kinderen een tocht te organiseren. Zo ontstond de eerste ver-
sie van Brandoween. Het idee sloeg aan. In de buurt en steeds 
meer straten en pleinen deden mee. Het huidige bestuur orga-
niseert sinds 2016 Brandoween; Jamey, Jacob, Tom en Annema-
rie. Met hulp van erg veel ‘helpende handjes’. Jamey maakt de 
gave visuals en de website, Jacob regelde de sponsoren en het 
algemene overzicht, Tom plande alle workshops en alle hulp die 
daar bij nodig is, en Annemarie zorgt voor alle communicatie.

Brandoween werd een hele happening. Op een gegeven mo-
ment werd er een hele gave middag met allerlei workshops en 
activiteiten voor de kinderen georganiseerd. En als het donker 
werd, begon de spooktocht, een tocht van bijna vijf kilometer 
door spannend versierde straten en met allerlei griezelacts op 
de pleinen. Er waren wel honderden deelnemers. 

Nieuwe opzet
Het organiseren van zo’n dag is super leuk, maar vraagt enorm 
veel tijd. Helaas werd het steeds lastiger om helpende handjes 
te vinden. Toen in 2019 alle bewoners van de pleinen lieten we-
ten zij niet konden meedoen, moesten we helaas op zoek gaan 
naar een nieuwe insteek voor Brandoween. Corona stak helaas 
een stokje voor Brandoween 2020. Maar dit gaf ons in 2021 wel 

de kans om een nieuwe opzet van Brandoween te testen. Geen 
workshops en geen vaststaande route, maar heel Brandevoort 
kan meedoen. Alle adressen in Brandevoort kunnen zich aan-
melden. De organisatie verzamelt de adressen en maken een 
plattegrond die op Facebook werd geplaatst. De deelnemende 
huizen zorgen voor een spookachtige versiering. En alle spook-
jes die deze avond willen gaan spoken, kunnen zelf kiezen waar 
ze langs de huizen gaan. Zo verandert heel Brandevoort echt in 
een spookstad voor Brandoween!

Brandoween 2022
Zodra Brandoween van start gaat is het al goed donker. Om 
18.00 uur liepen de kinderen, met of zonder hun ouders, door 
de wijk om snoepjes te scoren. Om het plaatje compleet te 
maken waren sommige kinderen én ook ouders verkleed. Van 
Dracula’s tot Minions en van spoken tot Mario Bros. Met de 
adressenlijst in de hand, liepen de kinderen (en hun ouders) 
opgewonden van huis naar huis. Het ene huis was nog mooi-
er versierd dan het andere. Hier en daar waren zelfs de voor-, 
zij- en/of achtertuin aangekleed. Sommige bewoners hadden 
er met de buren zelfs een Halloweenfeestje van gemaakt; par-
tytent op straat en drankje erbij. Erg gezellig! Het leek alsof 
Brandevoort was omgetoverd tot een echte spookstad. Zelfs ik 
kreeg soms de kriebels (en dat gebeurt niet gauw!). Zeker toen 
ik achterna werd gezeten door de man met de kettingzaag of de 
twee kokkinnen die bloederige massa uit hersenen uitdeelden. 
Brrr… Om 21.00 uur werd het weer rustig in de wijk en konden 
de snoepjes onderling geteld en verdeeld worden. Ook de grie-
zelhuizen werden weer teruggebracht naar de originele staat. 
Gelukkig maar… 

Ben jij er volgend jaar ook weer bij?
Als je nog tips hebt, laat het de Brandoween organisatie weten 
via: brandoween@gmail.com. n

tekst: Annemarie Diepenbroek en Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Guido van Echteld 

Evenement
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Iedere vrijdag en zaterdag, maar ook regelmatig doordeweeks 
trekken uit alle delen van het land deelnemers naar de leslo-
catie van de onderwijsorganisatie Mooivakonderwijs aan de 
Mierloseweg 244 in Helmond. Om de hoek bij Brandevoort. 

Het is een levendige plek waar deelnemers heel doelgericht 
een vak op het gebied van klus en bouw leren. Hobbymatig 
voor de thuisklusser, maar ook professioneel voor mensen die 
zich willen om- of bijscholen. Iedereen vanaf ongeveer 18 jaar 
en ouder (een bovengrens hanteren ze niet), met en zonder  
kluservaring, is welkom om lessen te komen volgen. De  
docenten zijn vakmensen uit de dagelijkse praktijk die met veel  
plezier hun kennis en ervaring overdragen. 

Van HR en het onderwijs naar onderwijs-onderne-
mer
De Brandevoortse van het eerste uur, Liesbeth Neef, staat al-
weer ruim negen jaar aan het roer van deze erkende particu-
liere onderwijsorganisatie. Vanaf 1 januari 2022 onder de naam 
Mooivakonderwijs. Daarvoor werkte Liesbeth als HR-adviseur 
in verschillende sectoren, als projectleider in de maatschappe-
lijke dienstverlening en als leerkracht / docent in het onderwijs. 
“De ervaring die ik hierbij heb opgedaan, komt mij heel goed 
van pas. Het organiseren van kwalitatief goed onderwijs voor 
volwassenen met verschillende achtergronden en motivaties, 
vraagt om een grote betrokkenheid bij alle aspecten van het 
leerproces. Het is puur mensenwerk om elke deelnemer en elke 
docent in de positie te brengen dat ze iets nieuws leren en leren 
leuk vinden. Als onderwijs-ondernemer geef ik samen met vak-
mensen invulling aan praktijkgericht onderwijs op maat. Gewel-
dig mooi om te doen”, vertelt Liesbeth enthousiast. 

Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen
“In korte tijd bouw je een leuke band op met al die deelnemers 
die met veel plezier op de lesdagen binnenstromen. Uit alle 
windstreken, op de fiets, met de trein of met de auto. Voor me-
zelf, maar ook voor de docenten is het altijd een beetje slikken 
als een cursus is afgelopen. Het betekent weer afscheid nemen 
van een leuke gemotiveerde groep. Met een welverdiend certi-
ficaat en groepsfoto als souvenirs,” legt Liesbeth uit. Tegelijker-
tijd blijkt dit werk aan te sluiten bij maatschappelijke ontwik-
kelingen en noden. “In het contact met deelnemers, docenten 
en geïnteresseerde bedrijven, ontstaan ideeën voor nieuwe 
cursussen. Actuele vraagstukken zoals het tekort aan vakmen-
sen, de behoefte aan praktijkgerichte vakscholing op maat, de 
wens om voldoening te halen uit werk dat energie oplevert, 
daar moet je oog voor hebben om een mooi onderwijsaanbod 
neer te zetten. Het samenspel met onze deelnemers als klanten 
houdt ons ook scherp. De lijntjes zijn daarom nog korter dan 
voorheen, ook om je te vertellen wat je niet goed hebt gedaan.” 

Een uniek concept met maatschappelijk draagvlak 
Mooivakonderwijs heeft leslocaties in Tilburg, Den Bosch en 
vanaf juni 2021 ook in Helmond. Liesbeth heeft in Helmond 
(vlakbij station Helmond ‘t Hout) een opleidingsplek van 2.000 
m2. Op een gemiddelde zaterdag zijn er zo’n 40 deelnemers  
ijverig aan de slag met het leren metselen, stuken, tegelzetten, 

houtbouw, schildersvak, camperbouw en zelfs het construeren 
van een uit de kluiten gewassen echt bewoonbaar Tiny house. 
In Den Bosch is er plaats voor het leren van het vak van glaze-
nier (o.a. glas in lood, brandschilderen, glasfusing), loodgieters-
werk, elektra en decoratietechnieken. 

Op de vraag waarom deelnemers uit Rotterdam, Alkmaar, Fries-
land, Utrecht, Almelo of uit de regio naar Helmond komen, ant-
woorden zij steevast: “Er is echt geen aanbod te vinden waar 
je meteen via doen, doelgericht de basis van een klusvak kan 
leren!” en “Het mooie is dat je zelf ook nog eigen klusvragen 
kan inbrengen en die leert op te lossen tijdens de les.” 

Hoe ben je deze onderwijsorganisatie gestart?
Liesbeth legt uit: “Rond 2012 werd het steeds duidelijker dat we 
met een enorme vervangingsvraag van vakmensen te kampen 
hadden. Daar komt bij dat de instroom van jongeren kleiner 
wordt en zeker in de afgelopen twee jaar zijn er steeds meer 
mensen zelf gaan klussen. Verder blijkt dat wij als onderwijsor-
ganisatie ook goed kunnen inspelen op de actuele problemen 
in de bouw van alledag.” Volgens Liesbeth blijkt dat offertes 
gewoonweg niet meer betaalbaar zijn en dat er geen vakman 
of vakvrouw te vinden is om de klus te klaren. Wat dat betreft 
zijn we een echt ‘de schouders eronder volkje’ en gaan we het 
gewoon zelf leren. De in 2022 ingevoerde STAP-subsidie helpt 
daar ook een handje in mee.

Onderwijs op maat
Liesbeth legt uit dat ze samen met het team ‘onderwijs op 
maat' biedt. “Of je nu een afdak voor je tuin wilt maken, een 
buitenkamer van hout of een kast voor onder de trap, bij Mooi-
vakonderwijs in Helmond maak je onder begeleiding van de do-
cent je eigen (prefab) object op de leslocatie”, aldus Liesbeth. 
“In de onderwijsmethodiek zit de kracht om aan te sluiten bij 
de leefwereld en verwachtingen van deelnemers. Zo is het heel 
mooi om mee te maken dat een vader die wil leren metselen 
ook zijn zoon meeneemt om weer gemotiveerd aan de slag te 
gaan. Maar ook vriendinnen die een muurtje willen stuken van 
hun klushuis. Of een herintreder voor de bouw die zijn vaardig-
heden komt bijspijkeren. Dat geeft mij extra motivatie om het 
leerproces goed op te zetten en ook toegankelijk te maken voor 
situaties op maat. En dat wordt gewaardeerd.” Op de website 
van Mooivakonderwijs zijn diverse leerroutes te vinden, gekop-
peld aan de leervraag: www.mooivakonderwijs.nl. 

Uitnodiging aan bewoners van Brandevoort
Liesbeth laat graag zien hoe haar onderwijsorganisatie werkt: 
“Loop eens binnen op een willekeurige zaterdag en kom de 
sfeer proeven en informatie halen. We zijn altijd op zoek naar 
leuke opdrachten (bijvoorbeeld om een schuur of afdak in les-
verband te bouwen) en nieuwe vakmensen die het leuk vinden 
om les te geven aan gemotiveerde deelnemers. Vanzelfspre-
kend tegen betaling.” n

tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops

Ondernemer

Klussen is een mooi vak
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Wonen

Nieuwbouw
Woon Heerlijk Hazenwinkel
De funderingen zijn gelegd in de nieuwbouwwijk Hazenwinkel 
aan de andere kant van de Voort. Vrijdag 16 december vond 
de feestelijke start van de bouw plaats op locatie. De eerste 
stenen van de muren van de 53 woningen liggen al op een rij. 
De komende maanden verrijzen de woningen min of meer 
gelijktijdig uit de funderingen omhoog. De aannemer, Cedrus-
Adriaans, VB&T en de makelaar met wethouder Gaby van 
den Waardenburg keken samen uit naar de oplevering van de 
energiezuinige woning. Fase 1 is hiermee in uitvoering. Fase 
2 is voor een deel van de 68 woningen nog in de verkoop.  
Via de site www.woonheerlijkhazenwinkel.nl is meer informa-
tie vinden. 

Hartje Brandevoort en thuis in De Veste
De woningen van Hartje Brandevoort hebben al een eerste ver-
dieping. De installaties zijn aangebracht. Daarna volgen de werk-
zaamheden op de tweede verdieping. In het voorjaar zullen de 
woningen in Hartje Brandevoort onder de kap komen. Het gaat 
om 35 stadswoningen en 28 appartementen. Alles verloopt nog 
volgens planning. De aannemer vindt het bouwen in de smalle 
straatjes mooi, maar ook een hele uitdaging. Er moeten in een 
korte tijd immers ongeveer 271.000 gevelstenen in 8 verschillen-
de sorteringen worden gemetseld. De oplevering is (toevoegen) 
gepland rond juni 2023. Brandevoort kan dan weer een groot 
aantal nieuwe bewoners in de wijk verwelkomen. De woningen 
van Thuis in De Veste iets dichter bij het spoor gelegen hebben 
nu een fundering gekregen. De komende tijd, als de winter niet 
te veel tegenwerkt, zal fase 1 van de 90 woningen kunnen wor-
den opgeleverd: de wijk is dan weer 45 woningen rijker.

Liverdonk in afrondende fase
De laatste tijd is er flink gebouwd. De projectbouwwoningen 
zijn opgeleverd. De zelfbouwwoningen verrijzen in hoog tempo

in de buurt vlak tegen onze buurgemeente Nuenen aan. Het is 
een bedrijvigheid van jewelste. Als je deze buurt nadert, zie je 
overal grote en kleine hijskranen, die de bouw ondersteunen. 
Enkele karakteristieken
Het lijkt erop of de bouwers en de nieuwe bewoners in spe 
allen kleine ondernemers zijn die hun kans grijpen om in ei-
gen stijl te bouwen. Binnen de contouren van het beeldkwa-
liteitsplan, komt een keur aan unieke woningen. Als we goed 
kijken, lijken de ondernemers eerder aannemers te zijn, die 
waarschijnlijk goed thuis zijn in de bouw en daarmee hun eigen 
huisvesting veiligstellen. Het is dus alleszins de moeite waard 
om een keer door de wijk te wandelen of te fietsen en de varië-
teit aan woningen tot je door te laten dringen. Wij spraken een 
bewoner. Zij vermoedt dat het gros van de bewoners bestaat 
uit jongere huishoudens met een of meer kinderen. Slechts 
een uitzondering van boven de vijftig heeft zijn huis van de 
toekomst gebouwd. 
Voorzieningen 
Er zijn nog weinig buurtgebonden voorzieningen. Zo ontbreken 
speelvoorzieningen voor de (jongere) jeugd. De wijk overlegt 
binnenkort over de vraag hoe dit tot een oplossing kan komen.

Brandevoort krijgt maar vaste vorm
Binnen afzienbare tijd zal de buurt Liverdonk af zijn. En zo 
nadert Brandevoort steeds meer zijn vaste vorm. Nu nog het 
buitenbeentje van de wijk, Brainport Smart District aan de an-
dere kant van het spoor. Dit is een deel dat ook bij Brandevoort 
hoort, maar helemaal zijn eigen ontwikkeling volgt. Het eerste 
deel ziet u bij de rotonde ontstaan: de 52 mHome-woningen 
die er een vijftiental jaar mogen staan. Het zijn de woningen 
die innovatief zijn in samen wonen, duurzaam bouwen en dicht 
bij de natuur staan. n

tekst: Giel Pollemans
foto: VB&T
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Heesmans Installatie Techniek B.V. is een installateur in 
Helmond met een specialisme in gebouwgebonden 
klimaatinstallaties: lucht-, verwarmings- en koelinstallaties. 
Met een team van 70 steengoede, betrokken medewerkers 
doen we ons werk (grotendeels) in een straal van 30 
minuten rondom het kantoor. Dat doen we al ruim 50 jaar, 
met aandacht voor mens, duurzaamheid en techniek.

Wij zorgen voor het goede (werk)klimaat van onze 
medewerkers. We letten op elkaar en zorgen voor elkaar, 
als het goed gaat én als het minder goed gaat. Omdat we 
ervoor zorgen dat we lokaal werken, kunnen we de werkdag 
vaak gezamenlijk starten: met een lekker kopje koffie, 
een gezellig praatje en een lach. 

Zo begint iedereen prettig aan zijn of haar dag.

Ook lekker op de

fiets naar je werk?

Bekijk de 
vacatures op 

www.werkenbij
heesmans.nl

Heesmans Installatie 
Techniek B.V. 
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond
0492 66 13 52
info@heesmans.nl

Zoeken we jou?
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Heesmans Installatie Techniek B.V. is een installateur in 
Helmond met een specialisme in gebouwgebonden  
klimaatinstallaties: lucht-, verwarmings- en koelinstallaties.
Met een team van 70 steengoede, betrokken medewerkers 
doen we ons werk (grotendeels) in een straal van 
30 minuten rondom het kantoor. Dat doen we al ruim 50 
jaar, met aandacht voor mens, duurzaamheid en techniek.

Wij zorgen voor het goede (werk)klimaat van onze mede-
werkers. We letten op elkaar en zorgen voor elkaar, als het 
goed gaat én als het minder goed gaat. Omdat we ervoor 
zorgen dat we lokaal werken, kunnen we de werkdag vaak 

gezamenlijk starten:  
met een lekker kopje  
koffie, een gezellig  
praatje en een lach.

Zo begint iedereen 
prettig aan zijn of 
haar dag.

binnenkort:

zo 08 jan 15:30 u  

grollo
THE MUSIC OF CUBY & THE BLIZZARDS
zo 15 jan 15:30 u  

iconic albums 
MOONTAN BY GOLDEN EARRING  
vr 20 jan 20:30 u  

amarok
za 28 jan 19:00 u  

giants of progrock
PINK FLOYD, GENESIS & KING CRIMSON
do 02 feb 20:30 u  

imonolith
za 11 feb 21:00 u  

the perfect tool
TOOL-TRIBUTE
za 22 apr 21:00 u  

made in purple
THE MUSIC OF DEEP PURPLE
zo 23 apr 15:30 u  

ravaging europe metalpack
WARBRINGER & EVIL INVADERS, E.A

podium

KINDERFILMFESTIVAL
De hele kerstvakantie de leukste kinderfilms

BROKER
Zuid-Koreaans drama over adoptie 

RODEO
Julia heeft een passie voor motorrijden 

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Expo

WORLD PRESS PHOTO 

World Press Photo Helmond 
wist eerder al een ijzersterke 
eerste indruk achter te laten. 
Begin 2023 is de wereldse 
tentoonstelling dan ook terug 
in de stad, in de expositie-
ruimte van De Cacaofabriek. 
Noteer op 21 januari t/m 19 
februari 2023 alvast in je 
agenda. 
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Evenement

Brandevoort aan de kook
eten zonder weten

De insteek is simpel; we gaan op culinair avontuur in de eigen 
wijk. In dezelfde context als in het tv programma “kopen zon-
der kijken” duiken we, rammelend van de honger de onbeken-
de diepten in van Brandevoort. Of beter gezegd; de diepten 
van de pan. “Married at first Sight”, maar dan zonder ringen. 
Maar wel met verrassende verbindingen en met god-weet-
wie, en wáár. Onder het mom van “we zien wel” schuif je aan 
bij vaak wildvreemden, en een dito voorgerecht.

Eerste date
Dat is de eerste ronde en net als bij wielrennen heb je dan al 
enige ontberingen getrotseerd, fietsend met je partner door 
weer en wind naar je eerste date. Op een gure novemberavond 
met een knorrende maag, niet wetende wat de pot zal schaf-
ten. Lachen toch? Dat begint al met de constante verwensin-
gen naar allerlei “toevallige” andere rondfietsende duo’s die je 
gewoon aanroept met “smakelijk eten hè!”. Iedere keer weer 
raak, je krijgt al lachend hetzelfde terug.

Super-relaxed
Je hangt eerlijk gezegd nog een beetje onwennig je jas op in 
een vreemde vestibule, maar voor je het zelf weet zit je al aan 
tafel, en eventueel ijs is al gesmolten terwijl je je hebt voorge-
steld. Zonder enige voorkennis zit je in de eerste ronde en in 
no-time heb je je tegenspelers helemaal in de mot. En dezelfde 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wellicht niet ál je tafelcompa-
nen onbekenden zijn. Dat maakt een en ander eigenlijk dub-
bel leuk.Het wordt net gezellig, nauwelijks bekomen van een 
uitmuntend voorgerecht (iedereen doet tóch weer zijn best) en 
hóp; je hebt je jas alweer aan voor ronde twee. Dit lijkt gehaast, 
maar ik overdrijf een beetje. De kop is er af, de toon is gezet en 
die is super-relaxed! 

Afgeblust en voldaan
Maar dan. Krom gebogen, over je stuur, tegen de wind, onder-
weg naar je tweede afspraak van de avond, de main-stage; het 
hoofdgerecht. Al iets zachter fietsend, maar harder roepend 
(naar wederom de bekende stelletjes), je hebt inmiddels dan 
ook al één (of twee) bijpassende voorgerecht-wijntjes op… Bij 
“Kamp van Koningsbrugge” (nu overdrijf ik weer een beetje) 
weet je niet wannéér je eet, wij wel, maar; we weten niet wát 
we gaan eten. Ja! En bij wíe! Maar inmiddels is dan duidelijk 
hoe het stokje in de steel(pan) steekt en je bent al weer rap 
overrompeld door een hoofdmenu waarbij je denkt dat je een 
jurylid van Masterchef bent. Zo leuk. Zo lekker. Afgeblust met 
een hele mooie Valpolicella of Chateauneuf du Pape (of twee) 
ga je voldaan naar huis…

De laatste ronde
Maar een en ander is nog niet afgelopen, de bel heeft geluid 
voor de laatste ronde! Je betrapt jezelf er op dat je nu weer 
iets harder fietst. Want weliswaar ben je thuis, maar toevallig is 
die laatste ronde in je éigen keuken waarbij je je gastnomaden 
zélf gaat verrassen. Wellicht met iets simpels, maar gewoon kei-
goed. En soms zo kei-gezellig dat je veel te laat bij de afterparty 
aankomt in ‘t BrandPunt.

En daar is niemand aangebrand, niemand is uitgeblust. Je con-
sumptiebonnen zijn in no-time op en je kletst nog een paar 
uur door. Over van alles. Maar ook over smaken die de avond 
maken, eten zonder weten. Aldus Frank, deelnemer vanaf de 
eerste editie. n

tekst: Frank Stegers
foto: Vincent Knoops
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La Pagonda Houtbouw  overkappingen • schuren • bijgebouwen

H o v e n i e r s b e d r i j f  e n  H o u t b o u w

Wettenseind 8a  5674 AA  Nuenen  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN! 

Adverteren in 2023?
In de Brandevoorter Courant kan dat al vanaf 

€ 52,50 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: stuur een mail naar 
advertenties@brandevoortercourant.nl

De commissie Binnengebeuren heeft een goede traditie voor 
een ludieke herkenbare bekendmaking: gedempt licht, een 
spannend muziekje en elf hints plaveien de weg naar de ont-
hulling. Zo ook dit jaar op 19 november in onze hoftempel 
‘t BrandPunt. Een bijzonder moment na twee jaar waarin co-
rona het carnaval heeft beïnvloed en gedomineerd. 
De hoogheden, die al gevraagd waren voor het vorige seizoen, 
stonden te popelen om zich te laten uitroepen tot Prins Carna-
val '22-'23 en adjudant. Want dit jaar is toch een bijzonder jaar, 
de elfde prins der Brandeliers is in de voetsporen getreden van 
prinses Jacqueline d’n Urste. 

Wie is de elfde prins van de Brandeliers? 
Mattie Weijnen (1965) is geboren en getogen op ’t Hofke in 
Eindhoven en is sinds 2002 woonachtig in Brandevoort. In-
middels is hij binnen Brandevoort voor de derde keer ver-
huisd. In het dagelijks leven is hij werkzaam als zelfstandig 
IT-Consultant en detacheert zich bij grote bedrijven. Dit doet 
hij vanuit zijn eigen softwareonderneming. Samen met zijn 
vrouw Claudette, heeft hij vier kinderen, Hanne, Bastiaan, 
Maarten en Linde. Mattie is actief betrokken bij de wijk en 
is in ‘t feestgedruis geen onbekende. Zo was hij jarenlang de 

bandleider van Brandeleros, een fantastische sambaband uit 
Brandevoort. Ook was hij voorzitter van de ondernemersver-
eniging in Brandevoort en helpen Mattie en zijn vrouw actief bij 
‘t BrandPunt als vrijwilliger. Dit wijkhuis, in het hartje van Bran-
devoort, wordt met carnaval “de Hoftempel” van de Brande-
liers. Daarnaast blijft hij fit door af en toe een rondje Brande-
voort te rennen en is hij bekend geworden door deelname met 
zijn gezin aan het tv-programma ‘Camp To Go in 2020’. Hoe 
eervol is het om als Prins Mattie 1 de scepter te zwaaien in het 
Carnaval 2023! Als motto hanteert hij, samen met zijn Adjudant 
Kevin, ‘Wai doen’ut dees joar dubbel!’.

Adjudant Kevin
Kevin Janssen (42 jaar) is geboren in Zuid-Limburg en opgegroeid 
met ‘Sjeng aon de geng’ en ‘vastelaovend’. In het dagelijks leven 
is hij werkzaam als projectleider/adviseur en actief betrokken 
in de wijk met de organisatie van KVW Brandevoort en Bran-
devoort aan de Kook. Samen met zijn vrouw Karlijn, heeft hij 
twee kinderen, Mieske en Siebe. Als tiener vierde hij carnaval 
in Maastricht. Een unieke manier van carnaval vieren met veel 
muziek op straat; Zate Hermeniekes, trommelaars en mooie 
zelfgemaakte carnavalskostuums. Met zijn vrouw Karlijn, een 

Carnaval 2023 komt eraan!
‘Wai doen’ut dees joar dubbel!’

Nieuws
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Programma
Ook komend jaar, 14 en 15 januari 2023, wordt in 't BrandPunt 
de zwets worden gehouden. Twee geweldige dagen met top 
tonpraoters die ervoor zorgen dat we opgewarmd worden voor 
het komende carnaval. De kaartjes voor de zwets zijn te koop via 
‘t BrandPunt. Daarna is het nog een kleine maand om op  
17 februari met CS de Brandeliers los te gaan met carnaval en 
het traditioneel drukbezocht scholenbezoek. Meer informatie 
over het carnavalsprogramma kunt u volgen via de socials en  
website www.brandeliers.nl.

Hulp gezocht
CS de Brandeliers bestaat uit vrijwilligers en ze kunnen wel wat 
extra hulp gebruiken. Zou jij weleens een jaartje in de Raad van 
11 willen aansluiten en kijken wat voor bijzondere dingen dan 
op je pad komen met een carnavalsseizoen? Of ben jij een te 
gekke party planner, of ben je een wizard op knutselgebied, zijn 
je grafische skills geweldig? Of ben jij een echte people person 
en wil jij het sponsorteam versterken? Meld je dan snel aan via 
info@brandeliers.nl.

Nieuws

oproep

tekst: De Brandeliers
foto: Jan Dijstelbloem

kruikenzeiker uit Tilburg, brachten zij carnaval vaak door in het 
Brabantse land. Ook hebben ze weleens met een groep mee-
gedaan aan de Lampegatse optocht. Carnaval staat voor Kevin 
gelijk aan verbroedering. Het is mooi om weer mensen tegen 
te komen die je alweer even niet hebt gezien. Het leuke is dat je 
nieuwe mensen ontmoet die ook ‘gewoon carnaval’ willen vie-
ren. Iedereen is gelijk en hoort erbij. ‘Als ge maor leut het!’

Het voltallig bestuur van CS de Brandeliers wenst iedereen hele 
fijne kerstdagen. Dat iedereen veel goede gezondheid en liefde 
mag ontvangen en dat we met elkaar verbinding blijven houden 
op weg naar Carnaval 2023. 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

en veel lichtpuntjes
voor het nieuwe jaar!

SFEERVOL WONEN

Daarom Smits&Smits

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

smitsensmits.nl

De feestdagen staan voor de deur. 
Hou de warmte binnen en maak het sfeervol. 

Kies voor mooie, zware gordijnen uit onze ruime collectie 
gordijnen. Wij adviseren je graag. 

Kom inspiratie op doen 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

Internet 
en Mobiel 
Bankieren

8,8
Service

8,99,5
Algemeen

Klanten geven ons 
deze cijfers in 2022:

 Zes jaar op rij de 
 hoogste waardering! 
Bron: Bankenmonitor Consumentenbond oktober 2022 

Veldsink - Bekx
Marktstraat 18
5731 HW MIERLO
T (0492) 66 17 12
E bankzaken@mierlo.veldsink.nl
I www.veldsink.nl
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Nieuws

 Nieuwe wijkagent Brandevoort

Per 1 januari krijgt Brandevoort een nieuwe wijkagent, namelijk 
Anthony van Baal. Hij neemt het roer over van Roy Mudde. 
Roy is precies drie jaar onze wijkagent geweest en daarmee de 
spin in het web als het gaat om de veiligheid van onze wijk, 
betrokken bij diverse projecten en actief op Instagram. Hij 
heeft hiermee veel voor onze wijk betekend. Anthony van Baal 
(55) gaat het van hem overnemen. Anthony is geboren in Hil-
varenbeek en woonachtig met Veronique en drie kinderen in 
gemeente Horst aan de Maas. Voordat hij bij de politie kwam, 
werkte hij als inkoper bij een fabriek in Venlo. Hij volgde in de 
avonduren de opleiding “arbeidsmarkt, politiek en personeels-
beleid”. Vanwege deze opleiding is hij via een detacheringsbu-
reau bij de politie terechtgekomen. Hij kon daar werken aan 
een project voor het centraliseren van ziekteverzuim. Nadat 
het project was afgerond bood de Politie hem een vaste HRM 
functie aan. Diverse collega’s vonden hem ook geschikt voor 
‘het blauw’. Die functie waarin ‘hulpverlenen’ een belangrijke 
rol speelt, trok hem meer. En sinds de dag van vandaag heeft hij 
geen spijt dat hij die overstap heeft gemaakt. In de afgelopen 25 
jaar bij de politie heeft hij diverse functies bekleed, waaronder 
die van rechercheur en vanaf 2007 als wijkagent. Verder is hij 
zeer actief (geweest) in het vrijwilligersleven, zoals voorzitter 
van de voetbalclub, voorzitter van de dorpsraad en gemeente-
raadslid in Horst aan de Maas.

Overstap naar Brandevoort
De politie in Helmond had Anthony al meerdere keren gevraagd 
of hij hierheen wilde komen. Dat hij hier nu meer de ruimte 
krijgt om datgene te doen wat hij echt leuk vindt, heeft ervoor 
gezorgd dat hij daadwerkelijk de overstap maakt. Zijn passie ligt 
namelijk in het hulpverlenen aan diegene die dat nodig hebben 
en daarnaast door er gewoon te zijn voor en in de wijk. Zijn 
doel is om Brandevoort nog veiliger en leefbaarder te maken, 
door goed samen te werken met bewoners, ondernemers en 
diverse instanties die werkzaam zijn in en voor onze wijk. Denk 
aan jeugdzorg, GGD, wijkraad et cetera.
Hij geeft een voorbeeld. “Dit jaar zijn meer dan 52 fietsen ge-
stolen in Brandevoort. Dat is 1 per week. Dat moet minder kun-
nen”. Hij doet daarbij een beroep aan bewoners om verdachte 
situaties te melden via de whatsapp groepen, waar hij ook in 

gaat zitten. Hij vervolgt: “Het moet ook mogelijk zijn om de wijk 
minder aantrekkelijk te maken voor criminelen. Verder wil ik er 
samen met de jeugd voor zorgen dat er minder overlast is in het 
winkelcentrum en rondom het station.”

Geen bonnenschrijver
Het is duidelijk dat Anthony geen bonnenschrijver is maar men-
sen wil helpen. Hij geeft daarbij een voorbeeld van een afspraak 
met een jongere die te kampen had met een moeilijke thuissi-
tuatie. Daarmee heeft hij de afspraak dat de jongere hem belt 
voordat de situatie thuis echt uit de hand dreigt te lopen. En 
dat is eigenlijk zijn motto. “Ze mogen me altijd bellen”, zegt An-
thony, “als ik daarmee kan voorkomen dat de situatie escaleert. 
Bij ieder conflict, of het een gezinsconflict is, een buurtconflict 
of een conflict tussen ondernemer en hangjeugd, ik ben ik er 
voor beide partijen. En straffen zie ik als laatste middel. Mis-
schien wat naïef gedacht, maar ik ben van mening dat in ieder 
mens iets goeds zit”. Neemt uiteraard niet weg, dat voor wat 
betreft de bonnen, het soms zo is, dat hij/zij die niet horen wil, 
het soms maar moet voelen.

24/7
“Ik ben, indien dringend, 24/7 bereikbaar en je mag me overal 
voor benaderen. Ik heb een groot netwerk en beoordeel elk 
bericht hoe en door wie diegene geholpen kan worden”. En-
kele manieren om hem te bereiken zijn de eerdergenoemde 
whatsapp groepen, via anthony.van.baal@politie.nl, 0900-8844 
of www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten.
Ook mag je hem natuurlijk aanspreken als hij in de wijk rond-
loopt. Je zult hem komend jaar ook wel eens kunnen zien met 
‘Billy onze Golden Doodle’. Zijn hond gaat namelijk graag mee 
als hij de wijk in gaat.

Anthony wenst alle Brandevoorters fijne feestdagen en een vei-
lig en gezond 2023! Misschien zie je Anthony zondag 8 januari 
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in ’t BrandPunt of anders in 
de wijk. n

tekst: Marc Dekkers 
foto: Vincent Knoops
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Deze hang out is voor jou! Voor alle jongeren in onze wijk, de 
generatie Z. Voor het delen van verhalen over dat waar jij blij 
van wordt en niet genoeg van kan krijgen. Met jouw bijdrage 
hopen we dat steeds meer jonge lezers niet kunnen wachten 
tot het moment waarop de volgende Brandevoorter Courant 
wordt bezorgd. 

Inhoud
Krijgen we dit jaar een witte Kerst? In de laatste maanden van het 
jaar, waarin we aan het interviewen en schrijven zijn voor de laat-
ste hang out van 2022, is dat nog een verrassing. Kruip tijdens de 
feestdagen lekker met de Brandevoorter Courant op de bank en 
lees over Fem die niet genoeg kan krijgen van dansen. Milan gunt 
je een kijkje in zijn slaapkamer en voor de dierenliefhebbers deelt 
Suze haar liefde voor hamster Kiki. Voor de kleurenfreaks onder 
ons een winterse kleurplaat en een sneeuwman puzzel doolhof 
voor de fanatieke puzzelaars.

Voor en door jou
Heb je ook dit jaar genoten van alle verhalen in onze kids hang out 
en lijkt het je leuk om jouw verhaal te delen met de lezers van de 
Brandevoorter Courant? Is stripverhalen of cartoons tekenen een 
grote hobby? Vind je het leuk om verhalen of gedichten te schrij-
ven? Wil je graag vertellen over een bijzonder talent, jouw favo-
riete sport, je passie voor koken of over jouw creativiteit? Lever je 
graag een maatschappelijke bijdrage of organiseer jij iets voor een 
goed doel? Ben je een kei in het maken van TikTok filmpjes of krijg 
je steeds meer volgers als vlogger?

Kleurplaat

Laat het ons weten via redactie@brandevoortercourant.nl en dan 
nemen wij contact met je op. Een redacteur komt dan langs voor 
een interview en een van onze eigen fotografen maakt een flitsen-
de en professionele foto. Wie weet sta jij in de volgende uitgave in 
ons wijkblad. Vol verwachting kijken we uit naar jouw berichtje! n

KIDS ENZO
Hang out voor de

jonge Brandevoorter

Doolhof
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Vertel eens over jezelf
Ik ben Milan, negen jaar en ik woon in Helmond. Ik ben op één 
juni jarig en ik ga naar OBS Brandevoort. Ik ben geboren in het 
ziekenhuis in Helmond. Mijn hobby’s zijn gamen (Minecraft, 
Fortnite), YouTube kijken, fietsen, voetballen en afspreken met 
vrienden. Voetballen doe ik ook als sport. We hebben hier geen 
huisdieren, onze hamster is helaas overleden. Bij papa thuis 
heb ik wel drie katten en vissen.

Met wie woon je hier?
Ik woon hier met mijn moeder en stiefvader, maar ook met mijn 
stiefzus Loïs van elf jaar, Romeé van zeven jaar en Morris van 
bijna twee jaar. Morris vind het heel leuk om op mijn kamer te 
spelen en ook om het licht steeds aan en uit te doen.

Wat vind jij het leukste aan jouw kamer?
Mijn bed en mijn zitzak. Mijn bed kraakt wel, maar daar ben ik 
al zo aan gewend dat ik daar ’s nachts gewoon doorheen slaap. 
Ook vind ik mijn dinosaurussen heel tof. Ik vind het interessant 
dat ze hebben bestaan, maar nu niet meer. Dino’s maken heel 
hard geluid en dat vind ik wel cool.

Wat doe je het liefst op je kamer?
Met LEGO spelen en dan maak ik het liefste auto’s. Ik speel ook 
graag op mijn Nintendo Switch. Mijn kamer is pas geleden ver-
anderd en ik mocht veel zelf uitzoeken. Ik heb een nieuw bu-
reau, een zwarte muur en mijn dekbed van NASA geeft licht in 
het donker.

Ruim jij je kamer zelf op?
Als mama vraagt of ik mijn kamer wil opruimen, dan doe ik dat 
wel ja. Maar mama stofzuigt voor me. 

Waar word je blij van?
Ik word blij van buiten spelen en buiten zijn. Samen met de 
buurjongen of vrienden gaan we dan iets verzinnen om te 
doen. Nu ben ik vaak op de skatebaan met mijn step of op de 
crossbaan met mijn fiets.

Waar word je minder blij van?
Ik weet niet waar ik niet blij van word.

Wat is jouw mooiste bezit?
Ik heb heel veel mooie spullen! Mijn grote dinosaurus, maar 
ook mijn mini cactus vind ik tof. Die staat in een potje met The 
Child uit The Mandalorian (dat is een Star Wars serie).

Wat is jouw grootste wens?
Ik wil graag YouTuber worden en gamefilmpjes maken!

Zijn er nog andere dingen die je wil vertellen?
Ik heb Dylan Haegens een keer ontmoet en dat was heel leuk. Ik 
sta met hem op de foto en die hangt in mijn kamer. Binnenkort 
krijgen we twee nieuwe hamsters, dat vind ik erg tof! n

tekst: Sanne de Beer
foto: Guido van Echteld 

Op de kamer van Milan
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Kiki de hamster

Aan de deur word ik door een vrolijke Suze en haar zusje 
Lauren welkom geheten. Suze neemt me mee naar de plek 
waar Kiki woont. In een mooi huisje bij het raam ligt ze vredig 
te slapen in een bedje van zaagsel. Suze vertelt me over Kiki en 
over de dingen die ze hebben meegemaakt.

Familie & hobby’s
Suze is zeven jaar oud en gaat naar groep vier van OBS Brande-
voort in de Hoeves. Ze zit in de klas van juf Cheriva. Suze heeft 
een jonger zusje Lauren, zij is vijf jaar oud en zit in groep twee. 
Hun oudere broer Tim zit al in groep zes. Het drietal en Kiki wo-
nen samen met papa Jeroen en mama Marianne in de Hoeves, 
dichtbij school. Suze vertelt enthousiast over haar hobby’s. Ze 
zit op showdansen en vindt dat erg leuk. Eerder heeft ze ook 
al klassiek ballet gedaan en bij Dédé Dance gedanst, maar het 
showdansen bij DV X-perience vindt ze het leukste. Voor de 
shows mag je dan namelijk een mooi pakje aan met kristallen 
er op en een grote knot op je hoofd. Ook doet ze aan hockey 
en daarmee heeft ze ook een medaille gewonnen. Ze vertelde 
dat ze tijdens de laatste wedstrijd helaas niet had gewonnen, 
omdat ze tegen het team moesten spelen dat nog nooit verlo-
ren had.

Kiki
Kiki is een Russische dwerghamster. Een hamster is een knaag-
dier en leeft in de natuur een groot deel van de dag onder de 
grond. Het zijn schemerdieren die in de avond actief worden, 
maar ook in de ochtend vaak actief zijn. Ze hebben een ritme 
van ongeveer vier uur. Ze slapen vier uur en daarna zijn ze wak-
ker om te eten en te drinken. Hamsteren doen ze door eten 
in hun wangen te stoppen en daarna op een schuilplek te be-
waren voor bijvoorbeeld de nacht of de winter. De Russische 
dwerghamster komt oorspronkelijk uit Noord Kazachstan, een 
land dat grotendeels in Azië ligt. Een klein gedeelte, dat ten 
westen ligt, wordt zelfs tot Europa gerekend.

Kiki komt uit een nestje van negen hamsters. De eigenaar van 
Kiki had in een korte tijd maar liefst drie nestjes gehad en zocht 
een huisje voor alle hamsters. Kiki was de tamste van alle ham-
sters en had als enige nog niet iemand gebeten. Suze kreeg de 
hamster in april 2022, na het behalen van haar zwemdiploma. 
Dit was een verrassing en misschien nog wel meer voor papa, 
want die kwam thuis van zijn werk en toen was Kiki er ineens. 
Daar wist hij niets van, maar vond het gelukkig niet erg.

Verzorging
De verzorging van Kiki doen ze eigenlijk met z’n allen. De kooi 
verschonen, eten en drinken geven is een gezamenlijke taak van 
allemaal. Kiki eet het liefst gedroogde zonnebloempitten en ze 
vindt het ook erg fijn om te rollen in een bakje met zand dat ze 
ook gebruikt om zich erin te wassen. De hamster is het eerste 
huisdier van het gezin. Suze vertelt dat mama wel eerder huis-
dieren heeft gehad. “Hamsters en een hond. Op een dag stond 
er een koe in de tuin, maar die was ontsnapt uit het veld, die 
hoorde niet in de tuin bij mama”, vertelt Suze vrolijk.

Vermist
Suze vindt het leuk om met Kiki te spelen en haar te aaien. Kiki 
klimt wel eens aan de randen van de kooi omhoog en was laatst 
zelfs even verdwenen. We hadden het interview bijna niet kun-
nen doen, maar gelukkig werd ze op tijd terug gevonden onder 
de la van het kastje waar de kooi op staat. Dat was een opluch-
ting, want ze was een hele nacht vermist! Over de toekomst kan 
Suze nog weinig vertellen. Misschien wil ze dansjuf worden of 
misschien oppas voor kinderen. Maar eigenlijk weet ze het nog 
niet precies en dat is helemaal prima als je zeven bent!

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

tekst: Sanne de Beer
foto: Guido van Echteld
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Let’s dance

Vervelen doet het nooit, jongeren interviewen voor onze hang 
out. Zo ook niet deze middag bij Fem. Als ik aanbel opent zij 
uitgelaten de deur en danst al in het rond als ik naar binnen 
loop. In gezelschap van de hond Billy, haar moeder en vader 
raken we gezellig aan de praat.

Fem enzo
Fem is geboren in Brandevoort, zeven lentes jong en heeft een 
grote zus Amy. Naast de hond Billy heeft zij als huisdier ook een 
hamster Lucky. Fem gaat met plezier naar school en heeft het 
prima naar haar zin in groep 4c op OBS Brandevoort. Haar favo-
riete vak is leesles. Na schooltijd vindt Fem het heerlijk om op 
de bank in een leesboek van Heksje Lilly te duiken.

In de split
Fem besteedt de meeste tijd buiten school aan dansen. Zij 
danst al vanaf dat zij 3,5 jaar is met heel veel plezier bij Dans-
vereniging X-perience in Brandevoort. Geïnspireerd door haar 
moeder die zelf les geeft op de dansschool en door Amy die bij 
de groepen Teen Danst. Fem traint drie keer per week bij twee 
verschillende groepen: Kidsfun Modern en Kids Garde. Garde-
dans is een ritmische danssport waarbij acrobatiek, lenigheid 
en lichaamsbeweging van groot belang zijn. Fem wil het mij 
graag laten zien en voert in de kamer een dansje op waarbij zij 
eindigt in de spagaat. Haar moeder vertelt dat Fem ook graag 
zelf allerlei dansjes improviseert op muziek.

Talent
Aan zelfvertrouwen ontbreekt het Fem niet. Zij vindt het een 
uitdaging om op het podium te staan waarbij zij heeft geleerd 

om het publiek niet aan te kijken, maar over hen heen te kijken. 
Bij aanvang van een optreden is het even spannend maar al snel 
gaat Fem volledig op in het dansen. Voor een volle zaal, voor 
een jury en zelfs voor de Sint. Bij de Sint-intocht hebben ze met 
twee groepen met hun eigen dans opgetreden en samen Non 
Stop Vol D’r Op van Snollebollekes opgevoerd. Alle pieten en 
het hele plein dansten mee. Aan het einde van het jaar dansen 
alle groepen van de dansvereniging in een foute kersttrui.

Hobby’s
Als ik vraag of Fem verder nog hobby’s heeft vertrouwt ze mij 
toe dat spelen met Billy op nummer één staat. Verder maakt 
ze graag ‘Tiktok’s’ met Amy, gaat regelmatig met mama zwem-
men in de sportschool en knutselt maandelijks bij knutselatelier 
Atelier Vanalles en Nogwat in ‘t BrandPunt. Ook speelt ze graag 
met allerlei soorten poppen, van Barbies tot Baby born. Daar 
maakt zij zelf hele verhalen van.

Kinderen voor kinderen
Een andere favoriete bezigheid van Fem is het meezingen van 
liedjes met een microfoon. Op mijn vraag welke muziek zij leuk 
vindt om op te playbacken loopt Fem meteen naar de geluids-
installatie. Heel vrolijk en vol overgave wordt een prachtig liedje 
van kinderen voor kinderen voor mij gezongen. Ik werd geraakt 
door de intensiteit waarmee Fem de tekst zingt, zij kent de tekst 
volledig uit haar hoofd. Geloof in je dromen en ga voor je doel, 
zo is het kind zijn bedoeld. n

tekst: Annet Daamen
foto: Guido van Echteld
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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 16:30
• 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 ʻGewoon Gaafʼ met als
 doel, via goede preventie en instructie uw kinderen op te
 laten groeien met een gaaf gebit

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

• ontwerp & advies 
• aanleg & onderhoud

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

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

M i e r l o s e w e g  2 8 8   •   H e l m o n d   •   0 4 9 2  -  5 4 4  7 6 4   •   w w w . b b t e g e l s . n l

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

Wijncursussen en Workshop
Gezellige feestdagen!

06 21813048
KARINLIPS.NL

PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
8 februari; 16 mei 2023

Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start: 12 januari; 12 april 2023

Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start: 2 maart 2023

Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start: voorjaar 2023

VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket bij:
WWW.KIVO-HELMOND.NL

-
Twentehof 1, Helmond

0492 - 513703 - 06 22922680

GEZONDE VOEDING VOOR HOND en KAT
klein, groot, jong of oud
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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 | voor alle praktijken  0492 - 50 47 00
Huisartsenpraktijk Brandevoort 0492 - 50 47 05
bellen tussen 8.00 en 17.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
Voor herhalingrecepten belt u de Huisarts 
Huisartsenpost Helmond - avond/weekend 088 - 876 51 51

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 € 15,00 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

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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knoops Fotografie Fotografie Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond
T: 06 53 92 66 96 E: info@knoopsfotografie.nl W: www.knoopsfotografie.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Art Gallery.com Moderne kunst, online en op afspraak Roselmanserf 6 - 5706 JJ - Helmond
T: 06 38 26 81 93 E: duit77@gmail.com W: www.modern-artgallery.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mooivakonderwijs Scholing in vakmanschap Ghijbenhoek 12 - 5708 LE - Helmond
T: 06 53 14 47 46 E: info@mooivakonderwijs.nl W: www.mooivakonderwijs.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Gooswijnhoek 18 - 5708 LT - Helmond
T: 06 25 52 81 37 E: info@siteturn.nl W: www.siteturn.nl 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuinontwerpburo Frank Stegers Tuin- en groenontwerp Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond
T: 06 14 79 46 93 E: info@frankstegers.nl W: www.frankstegers.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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voetenlokaal VoetreflexPlus therapie Raaphoeve 5 - 5708 SM - Helmond
T: 06 11 72 65 22 E: ilse@voetenlokaal.nl W: www.voetenlokaal.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Check de actievoorwaarden en schrijf jezelf in via
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