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Energiezuinig en
duurzaam wonen
Ieder huis kan energiezuinig zijn. Als je
maar weet waar te beginnen. Met de
HuisScan van HomeQgo zie je direct welke
energiebesparende maatregelen jij kunt
nemen.

Start de HuisScan op
rabobank.nl/huisscan

Mijlpaal!
Beste lezer,
Voor u ligt de jubileum uitgave van de Brandevoorter Courant.
Alle reden om terug te blikken naar 20 jaar Brandevoort! De courant bestaat 20 jaar en zo ook vele ondernemers en winkeliers die
in een speciale katern terugblikken op 20 jaar ondernemerschap
in onze prachtige wijk. Immers zijn zij ook een onmisbare schakel
in de wijk die bijna tot volle wasdom is gekomen. Ook naar bewoners, gezondheidszorg en ander betrokkenen in de wijk is het een
moment om stil te staan en weer vooruit te kijken.

Het begin

In 1995 werd besloten door de gemeente, na het annexeren
van het toenmalige dunbevolkte deel van Mierlo, om te gaan
uitbreiden door middel van het ontwikkelen van een Vinex wijk.
In 2000 werd gestart met de bouw van Brandevoort en uiteindelijk is het de bedoeling dat er 6000 woningen worden gebouwd wat ongeveer tot een totale inwonersaantal van 17.000
zal gaan leiden. De bouw van het jongste wijkdeel Liverdonk
vordert gestaag. In 2021 staan de wijken Hazenwinkel en de inmiddels bekende innovatieve slimme wijk aan de andere kant
van de spoorlijn op het programma.

Even voorstellen

Graag maak ik als nieuwe hoofdredacteur kennis met u als lezer.
In 2001 ben ik samen met mijn vrouw in Brandevoort neergestreken. Samen met vele jonge gezinnen kregen nieuwe straten
en wijken een gezicht. De nieuwe woonplek schiep bijna automatisch een band en ontstonden er veel nieuwe vriendschappen. Kinderen reden toen op driewielertjes, nu op scooters. Een
nieuwe generatie dient zich aan. In de weekenden reden bussen met gemeentebesturen uit het land door de wijk om inspiratie op te doen voor een nieuwe wijk in hun gemeente. Geeft
je toch een gevoel van trots zijn op de plek waar we wonen.

Handhaving

Toch is het goed om ook terug te kijken wat in de wijk nog beter
zou kunnen. Brandevoort groeit en zo ook het aantal inwoners.

Dit is duidelijk merkbaar in onze straten. Het is veel drukker
geworden met de daarbij behorende zorgen over de verkeersveiligheid. Veel verkeer rijdt te hard door de wijk en wordt er
geparkeerd op plekken waar het niet is toegestaan. Dit vraagt
enerzijds aandacht van de gemeente of er wellicht aanpassingen
gedaan moeten worden in de wijken ten behoeve van de veiligheid, en anderzijds de bewustwording van onze bijdrage aan de
veiligheid van onze medebewoners. Een stukje eigen regie, zeg
maar. Daarnaast blijft het ook onze verantwoordelijkheid om
Brandevoort mooi en schoon te blijven houden.

Vooruit kijken

Jong en oud wonen nu 20 jaar in onze wijk. Belangrijk blijft het
om Brandevoort te blijven behouden als unieke woonplek. Er
zijn ook de komende jaren gelukkig genoeg activiteiten en evenementen in ons wijkcentrum om dit te bereiken. Daarbij hebben we natuurlijk ook de jaarlijkse festiviteiten die onze wijk
karakteriseren als actief en bijzonder gezellig.

Uiteinde

We hebben een zeer bewogen jaar achter de rug. Wie had kunnen bevroeden dat Covid-19 de wereld op zijn kop zou zetten,
met alle gevolgen van dien. Laten we hopen dat in het nieuwe
jaar een positieve kentering gaat komen, zodat we in gezondheid
de komende periode nog lang met elkaar mooie dingen gaan
doen. In ieder geval op naar de volgende 20 jaar Brandevoort!
Onze redactie zal u zeker hiervan op de hoogte blijven houden.
Ik wens u namens de gehele redactie alvast een goed uiteinde
en een gezond 2021. Veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Hans Minkjan, hoofdredacteur n
foto: Vincent Knoops

Brandevoorter Courant

|

3

Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
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Kolkbeemden 4

Ricoutsvoort 7

Karthuizerserf 22

5706 NR Helmond
koopsom € 375.000 k.k.

5706 HS Helmond
vraagprijs € 325.000 k.k.

5706 JL Helmond
vraagprijs € 475.000 k.k.
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Schorfhoeve 5

Broederwal 143

Laan door de Veste 100

5708 TZ Helmond
koopsom € 475.000 k.k.

5708 ZT Helmond
koopsom € 325.000 k.k.

5708 ZZ Helmond
koopsom € 375.000 k.k.

Heeft u in het nieuwe jaar verhuisplannen of woont u al zeer prettig maar bent u benieuwd
naar de waarde van uw huidige woning?
Ik sta ook in 2021 voor u klaar om uw woonwensen mede te realiseren. Of het nu verkoop, aankoop of een
taxatie betreft.
Wist u dat een taxatie kan zorgen voor lagere woonlasten? Tevens ben ik ook gecertificeerd taxateur, dus kan
ik u ook daarmee helpen.
Namens mijn hele team van Broeckx makelaars wens ik u een gezond en vooral leuk 2021 toe.
Uw wijkspecialist:
Ruud Hesen
06 533 01 994

ruud@woonplezier.nl
www.woonplezier.nl
Tel.: 0492 549 055
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hoofdredactie redactie@brandevoortercourant.nl | redactie Hans Minkjan, Giel Pollemans, Marc Dekkers, Marga Dobma, Danijela Tetaric Adamovic, Stefan Verhallen, Jody Hoekstra,
Mascha van Straaten en Linda van Kortenhof-Bastian, ondersteunend Emmely Plas en Annet Daamen | distributie distributie@brandevoortercourant.nl, bij vragen of klachten over bezorging
advertenties werving - Paul Princen - advertenties@brandevoortercourant.nl | financiën Paul Princen | vormgeving & opmaak Johan Janssen en Maarten van Schaik
druk Drukkerij Hendrix, oplage 3.750 exemplaren, omvang 4+64 pagina´s | foto voorpagina Vincent Knoops | vaste fotografen Rianne van Lierop en Vincent Knoops
het wijkblad op internet www.brandevoortercourant.nl | reacties info@brandevoortercourant.nl
De Brandevoorter Courant verschijnt vier keer per jaar. De redactie behoudt zich het recht voor de aangeboden kopij, indien nodig, te corrigeren en/of in te korten. De ingeleverde kopij
verplicht de redactie niet tot plaatsing. Opname van kopij betekent niet automatisch dat de redactie het met de strekking ervan eens is. Ook is het mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle
aangeleverde kopij wordt geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor teksten en zetfouten in advertenties.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd, gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Brandevoorter Courant of andere
auteursrechthebbende. Hoewel het magazine met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is Brandevoorter Courant niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van alle in deze
uitgave opgenomen teksten en beelden.

Activiteitenkalender: u vindt deze terug op onze website https://www.brandevoortercourant.nl/wijkkalender.html
Verschijning #1 2021 vanaf vrijdag 26 maart, copysluiting dinsdag 2 maart 2021
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Op zoek naar net
wat meer ruimte?
Huur jouw opslagbox bij GW Storage
Zeer aantrekkelijke prijzen
24 uur per dag videobewaking
Gratis gebruik aanhanger
Bereken de ruimte die jij nodig hebt
met onze ruimtecalculator!

De eerste drie maanden

25% korting!

www.gwstorage.nl | Hortsedijk 81 b | Helmond

Nieuws

Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt

Een jaar geleden vertelden we in de december editie van de
Brandevoorter Courant trots over een succesvol 2019, vol geslaagde en gezellige activiteiten en was er sprake van een hoopvolle en gemotiveerde blik naar het nieuwe jaar toe. 2020 leek
een jaar vol mogelijkheden, voor onze wijk, voor het wijkhuis
en dat werd ook zeker gevierd tijdens de nieuwjaarsreceptie
begin januari. Maar hier zitten we dan, bijna een jaar later en
wie had ooit kunnen voorspellen hoe de wereld er momenteel
uit ziet? Ditmaal helaas geen terugblik op drukbezochte feesten
en gezellige FAFF-avonden. Maar op een apart jaar waarbij voor
‘t BrandPunt desinfectie, looproutes, en onzekerheid, maar ook
saamhorigheid, vooruitkijken, en hoop, centraal stonden.

Van carnaval tot corona

Begin 2020 werd er vanuit het wijkhuis gehoopt op een vroege
lente met mooie zonnige dagen. Kort, na weer een geslaagd carnavalsseizoen, werden we echter geconfronteerd met de corona
pandemie die de hele wereld op z’n kop zette. Het ene moment
stond de agenda volgepland met allerlei activiteiten, kort daarop
werd alles geannuleerd en moesten we voor onbekende tijd de
deuren sluiten. Uiteraard stond gedurende deze tijd de gezondheid van ons personeel en onze klanten bovenaan en werden
richtlijnen van het RIVM en de overheid trouw opgevolgd. Daarnaast werd het lege wijkhuis door het personeel gezien als een
mooie gelegenheid voor een extra grote schoonmaak waarbij
geen enkel hoekje is overgeslagen.
Toen er in juni weer wat versoepelingen werden aangekondigd
is er veel gepuzzeld om te kijken wat wel en wat niet mogelijk
was. Protocollen per gebruiker van het wijkhuis, het desinfecteren van handen bij binnenkomst, het scannen van QR-codes om
gegevens te verzamelen voor mogelijk contactonderzoek, speciale looproutes. Maar ook de ingewikkelde puzzel rondom de
financiële situatie van het wijkhuis. Wanneer sluit je de deuren
omdat het simpelweg niet rendabel is, maar wil je tegelijkertijd

de diensten kunnen blijven aanbieden waarvoor ’t BrandPunt
ooit is opgericht? Dit blijft tot op de dag van vandaag een ingewikkelde kwestie, maar gelukkig wel eentje waar de wijkhuizen in
Helmond tot nu toe kunnen rekenen op begrip van de gemeente.

Geen wijkhuis zonder mensen

Tijdens het schrijven van dit artikel is onduidelijk hoe de nabije
toekomst eruit zal zien. Wijkactiviteiten zoals de nieuwjaarsreceptie, de Brandevoorter van het jaar verkiezing en de wijkquiz
zijn inmiddels geannuleerd en is het afwachten voor ons allemaal
wat het nieuwe jaar ons zal gaan brengen. Er is echter ook zeker
een leven tijdens corona en elke moeilijke situatie brengt ook positieve dingen aan het licht. Zo is de inzet van het personeel en
de steun en toewijding van de vrijwilligers geweldig geweest. Een
wijkhuis als ’t BrandPunt kan niet draaien zonder deze mensen
en ook tijdens deze uitdagende tijden hebben ze zich voor de
volle 100% ingezet. Laten we vooral daar even bij stil staan terwijl
we niet alleen terugkijken op 2020, maar ook met goede moed
vooruit kijken naar 2021.

Planning 2021

Normaliter wordt er een vooruitblik geplaatst naar de opkomende activiteiten. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk,
maar uiteraard houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte.
Houd onze website (www.brandpunt.info) in de gaten voor de
laatste ontwikkelingen. Zolang de deuren van het wijkhuis open
staan bent u van harte welkom en mocht u gebruik willen maken
van onze diensten, aarzel dan niet om contact op te nemen voor
de mogelijkheden.
Wij hopen u zo snel mogelijk weer te zullen zien bij een activiteit
en tot die tijd: blijf gezond! n
tekst: Het bestuur van ’t BrandPunt
foto: Rianne van Lierop
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Nieuws

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

Siertuitjes kunnen omvallen

Ruim 250 huizenbezitters in het wijkdeel Schutsboom kregen
onlangs een brief van de gemeente over de siertuitjes. Deze
moeten nagekeken worden en bij gebrek direct gerepareerd
worden. In eerste instantie is de brief naar een deel van de wijk
gegaan omdat daar als eerste het mankement geconstateerd
is. De wijkraad heeft hier veel meldingen over ontvangen van
ongeruste en angstige bewoners. Er was in eerste instantie namelijk veel onduidelijkheid over de brief. Lex geeft aan dat hij
direct de gemeente hierover heeft benaderd om te bemiddelen tussen de getroffen wijkbewoners en de gemeente. Al snel
bleek echter dat de gemeente Helmond hier eigenlijk geen rol
in speelt; ze hebben de bewoners geïnformeerd over de constatering van het gebrek.
Het lijkt een bouwfout te zijn waar de aannemer aansprakelijk
voor is, maar aangezien de huizen 20 jaar oud zijn lijkt het lastig om de aannemer aansprakelijk te stellen. Ondertussen is de
media er massaal bovenop gedoken, wat het volgens Lex allemaal niet gemakkelijker maakt. Er zijn al offertes binnen van
verschillende aannemers en de reparatiewerkzaamheden variëren van € 1.200 tot € 4.000 per tuitje. We vermoeden dat de
tuitjes nog lang onderwerp van gesprek zullen zijn in de wijk,
want ook uit andere delen van Brandevoort zijn er inmiddels
berichten binnengekomen van problemen. De wijkraad blijft de
situatie monitoren om te kijken welke rol gewenst is. Gezien het
feit dat het om een private kwestie gaat, bijvoorbeeld tussen de
aannemer en de bewoner, is de rol van de wijkraad niet uitgebreid. Wel vinden zij het onderwerp erg belangrijk en vergt het
al enkele weken de nodige uurtjes per dag.

Jeugdhangplekken vanaf januari 2021

Dat er iets moet gebeuren om ook de jeugd van 12 tot 18 jaar
een eigen plek te geven in de wijk, daar is iedereen het wel over
eens. Maar hoe? De wijkraad, Lex in het bijzonder, zet zich hier
al vanaf het begin voor in en eindelijk heeft de gemeente groen
licht gegeven voor enkele activiteiten. Vanaf januari wordt hier
mee gestart. Met gezamenlijk potjes van de wijkraad en de gemeente en met behulp van onder andere de wijkagent en de
jongerenwerkers, worden er mobiele jeugdhangplekken gerealiseerd. Er zijn 15 mogelijke jeugdhangplekken aangedragen en
het college heeft inmiddels de definitieve locaties aangewezen.
Er is bij de keuze rekening gehouden dat de wijkbewoners geen
hinder ondervinden. De plekken worden zo ingericht dat er ook
mogelijkheid is om te ontspannen en te sporten. Verder worden
het mobiele hangplekken zodat bij verdere groei van de wijk de
hangplek verplaatst kan worden naar een andere locatie.

Vergroening van De Plaetse

Momenteel wordt er gestart met de vergroening van het winkelgebied De Plaetse. De wijkraad heeft hiervoor samen met de
winkeliers en bewoners een plan ingediend bij de gemeente.
Het plan is inmiddels goedgekeurd en er wordt in december
2020 nog begonnen aan de vergroening. Er komt onder andere
een groenstrook langs het water en ook tegenover de cafetaria
komt er meer groen. Het project wordt bekostigd vanuit de gemeente, de winkeliers, het wijkwinkelmanagement en de wijkraad.

De toppers van ‘t BrandPunt

Ondanks de beperkte openingstijden van wijkhuis ’t BrandPunt
het afgelopen jaar wil de wijkraad de vrijwilligers van het wijkhuis bedanken voor de inzet. Wanneer ’t BrandPunt weer volledig open gaat zijn deze vrijwilligers ook weer hard nodig om
alles draaiende te houden. Daarom heeft de wijkraad ervoor
gekozen om de vrijwilligers een cadeaubon te geven welke te
besteden is in winkelcentrum Brandevoort, om zo ook de lokale
ondernemer te blijven steunen.

Een nieuwe loods voor de wijk

De wijkraad beschikt momenteel over een loods op de Diepenbroek 4. Deze moet plaats maken voor nieuwbouw en er moet
dus worden gezocht naar een nieuwe locatie binnen de wijk.
Momenteel maken onder andere de Braverun en De Goudblinkers gebruik van de loods. Er wordt onderzocht of er op een
andere locatie een nishut kan worden geplaatst. De wijkraad
overlegt met de gemeente over het bekostigen van deze mogelijke nieuwe loods.

Brainport Smart District

Vanuit de wijkraad maakt Eric Hendrickx deel uit van de gebruikersraad van Brainport. Hierdoor blijft de wijkraad goed op de
hoogte van de vorderingen en kan ze ook gemakkelijker ondersteunen waar nodig. Er wordt bijvoorbeeld ook meegedacht
wat er voor de jeugd moet komen in het nieuwe gedeelte van
de wijk.

Het Plein Brandevoort; Laan door de Veste 116

Tot slot nog een oproep van de wijkraad aan de bewoners
van Brandevoort. Het pand aan de Laan door de Veste 116
staat momenteel leeg. De wijkraad beheert dit pand van ruim
90 m2 en zoekt er een nieuwe bestemming voor. De meeste
inwoners van onze wijk kennen het pand als de voormalige
speelgoedwinkel van Top1Toys. Het is de bedoeling dat het
pand een nieuwe bestemming krijgt welke niet winstgevend
is. Het mag een cultureel en/of sociaal initiatief zijn maar in
ieder geval zonder winstoogmerk.
Heb je een goed idee, wil je iets in de wijk en voor de wijk
doen, en ben je bereid om het idee ook mede te ondersteunen? Stuur dan een e-mail naar wijkraad@brandevoort.org. n
tekst: Stefan Verhallen & Jody Hoekstra
foto: Rianne van Lierop
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en een gezond
en gelukkig
nieuwjaar

20-jarig jubileum
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In het zonnetje

Van links naar rechts Annet Daamen, Johan Janssen, Paul Princen, Marc Dekkers, Rianne van Lierop, Mascha van Straaten, Hans Minkjan, Marga Dobma, Giel Pollemans,
Emmely Plas, Vincent Knoops, Stefan Verhallen, Linda van Kortenhof-Bastian en Danijela Tetaric Adamovic (niet op de foto: Maarten van Schaik en Jody Hoekstra)

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Niet alleen vanwege
corona maar ook in verband met het 20-jarig bestaan van de
wijk met haar ondernemers en bewoners en van de Brandevoorter Courant. Door alle ophef, onrust en zorgen zouden we
bijna het jubileum vergeten. Dat laten we natuurlijk niet gebeuren. Daarom sluiten we dit jaar af met een feestelijke en zonnige editie, boordevol verhalen over het ontstaan van de wijk en
een terugblik op de afgelopen 20 jaar. Op de volgende pagina’s
vertellen bewoners en ondernemers uit onze wijk hun verhaal.
Daarmee zetten wij hen in het zonnetje.
Daarnaast willen wij (de redactie) van deze gelegenheid gebruik
maken om een paar mensen in het bijzonder in het zonnetje
zetten.

Giel Pollemans bedankt!

Als er iemand is die veel weet over het ontstaan van de wijk en
over alle uitgaves van de Brandevoorter Courant, dan is dat Giel
Pollemans wel. Hij was er namelijk vanaf dag één bij betrokken.
Via deze weg bedanken wij Giel hartelijk voor zijn trouwe inzet en zijn toewijding aan de Brandevoorter Courant als hoofdredacteur. In de afgelopen twintig jaar heeft hij een paar keer
tevergeefs geprobeerd om het stokje over de dragen. Met de
komst van Hans Minkjan kan Giel nu een stapje terug doen en
als redactielid bijdragen aan de inhoud van de Brandevoorter
Courant. Giel, bij deze nogmaals: hartelijk dank. Zonder jou was
de Brandevoorter Courant wellicht niet meer verschenen.

Team Brandevoorter Courant bedankt!

De Brandevoorter Courant wordt elk kwartaal gevuld met mooie
verhalen en prachtige foto’s van bewoners en ondernemers.
Daarvoor levert een grote groep vrijwilligers haar belangeloze
bijdrage aan redactie, fotografie, vormgeving & opmaak, distributie, werving advertenties en financiën. Op de foto van pagina
3 van deze editie staat een groot deel van het Team Brandevoorter Courant. Allemaal vrijwilligers en wat een kanjers!

Bewoners bedankt!

Zonder de verhalen van de bewoners van Brandevoort hadden
we de Brandevoorter Courant niet kunnen vullen en zodoende
het verhaal van Brandevoort kunnen vertellen. Daarom bedankt voor uw bijdrage! Wij hopen ook in de komende jaren op
uw verhalen te kunnen rekenen: redactie@brandevoortercourant.nl. Uiteraard zijn wij ook heel benieuwd naar uw reactie op
deze jubileumeditie.

Adverteerders bedankt!

Niet in de laatste plaats willen wij via deze weg ook onze adverteerders bedanken want zonder hen was het niet mogelijk om
de Brandevoorter Courant te produceren en gratis te verspreiden onder de bewoners van Brandevoort. n

tekst: de redactie
foto: Vincent Knoops / Daniëlle Verbeek
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20-jarig jubileum

De Brandevoorter Courant
Al 20 jaar het gezicht van de wijk
“Met gepaste trots presenteren wij u de eerste uitgave van
het wijkblad van de Bewonersvereniging Brandevoort’.” Dat
was in maart 2000 de allereerste zin van de eerste editie van
‘Wijkblad Brandevoort’, vervaardigd door vier redactieleden.
Het blad was destijds zwart-wit gedrukt en bestond uit zestien pagina’s. Nu, 20 jaar later, is de Brandevoorter Courant
uitgegroeid tot een heuse full color glossy met gemiddeld 64
pagina’s. Elk kwartaal wordt weer een nieuwe Courant samengesteld door de redactie, commercie, fotografen en vormgeving - allemaal vrijwilligers.

Keijzers. In mei 2000 werden de allereerste bewoners van de
straat Baudevoort en Tyssenvoort verwelkomd met een aardewerk kopje Brandewijn. Een paar maanden later werden op 14
augustus de allereerste scholen aan de Schutsboom geopend:
de Vendelier en de Openbare Brandevoort School. In oktober
volgden de fysiotherapie en manuele therapie praktijk ‘De
Veste’ en het informatiecentrum in De Veste. Intussen groeide
de wijk met ondernemers, verenigingen, groen- en uitlaatstroken, ecozone en speeltoestellen. De wijk begon op een echte
woonwijk te lijken.

2000

De laatste uitgave van het oprichtingsjaar kreeg de Brandevoorter
Courant voor het eerst een voorpagina in kleur, met logo van
de wijk. De inhoud was nog zwart-wit, maar bestond wel al uit
20 pagina’s.

Twintig jaar geleden, bij de bouw van de allereerste huizen in
Brandevoort, ontstonden de eerste commissies: de activiteitencommissie, verkeerscommissie en de commissie aankleding
(speeltoestellen en groen). Op datzelfde moment werd door de
Bewonersvereniging het ‘Wijkblad Brandevoort’ uitgebracht.
Het doel van het blad was om de (toekomstige) bewoners van
de wijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en activiteiten in de wijk. Al in de eerste uitgave werd een prijsvraag
uitgezet: ‘Wie weet een naam voor ons wijkblad?’ Namen als:
Brand, Het Brandend Vuurtje, Het Brandpunt, De Klepper en
Ter Plaetse kwamen voorbij. Uiteindelijk kreeg het wijkblad
in september een nieuwe naam: ‘Brandevoorter Courant’. De
prijsvraag was gewonnen door Els en Armand D’Elfant, toen
woonachtig aan de Statenlaan. De prijs was een taart met een
foto van hun nieuwe huis, uitgereikt door Banketbakker Louis

2001-2005

In de jaren die volgden groeide de wijk gestaag en werden
diverse gezellige activiteiten zoals de Brandevoorterdag,
Halloween, Dickensnight, fietstochten, avondvierdaagse, fierljeppen, Koninginnedag, paaseieren zoeken en Sinterklaasviering georganiseerd. Vanaf 2004 kreeg de wijk haar eigen
markthal waar ook (thema) concerten werden georganiseerd.
In datzelfde jaar opende wijkhuis ’t BrandPunt haar deuren in
de tijdelijke ‘keet’ waarin ook enkele winkels waren gevestigd.
2005 was het jaar waarin de wijk met grote sprongen vooruit
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ging. Zo werd gestart met de bouw van het multifunctioneel
centrum en de OBS op De Plaetse en werden plannen voor de
bouw van Brandevoort II gesmeed. De Brandevoorter Courant
zat er telkens bovenop om de bewoners elke maand te voorzien
van de laatste ontwikkelingen en foto’s van de bouw. Maar ook
de hoogspanningsmasten, de verkeersveiligheid en hondenpoepoverlast waren hot items; in bijna elke editie kwam er wel
een artikel voorbij.
De Brandevoorter Courant kreeg in de loop der jaren een nieuwe vorm en uiterlijk en werden de inmiddels 40 pagina’s in
kleur gedrukt. (foto) In die tijd kwam internet echt over naar
Nederland en op 7 maart 2001 ging de website: brandevoortercourant.nl online. In 2005 werd de eerste glasvezel in de wijk
gelegd. Door een sneller internet konden nu ook (de eerste)
video’s op de website worden aangeboden.

2006-2010

De jaren die volgden waren zeer bewogen jaren, mede door
de economische crisis die in 2009 toesloeg. In de jaren daarvoor heeft de wijk een enorme groei doorgemaakt. Zo openden
diverse winkels en ondernemingen hun deuren in de nieuwe
(winkel)panden op De Plaetse. Ook namen de huisartsen en
therapeuten hun intrek in het multifunctioneel centrum. Vanuit wijkhuis ’t BrandPunt werden allerlei activiteiten georganiseerd. Op 10 december 2006 vertrok de allereerste trein vanuit
Helmond Brandevoort. Daarmee en met de komst van de busverbinding (lijn 52) was, mede door de opening van de ontsluitingsweg van de Brandevoortse Dreef naar de N270 (Europaweg), de wijk beter toegankelijk.
In 2006 opende OBS Brandevoort - inclusief sporthal en peuterspeelzaal Spring - haar deuren in het pand in De Veste, maar
in 2009 bleek al dat de OBS uit haar jasje was gegroeid en dus
werd aan De Voort een nieuw (semipermanent) pand gebouwd.
In 2009 liepen de gemoederen en spanning hoog op rondom de
(straling van de) hoogspanningsmasten. Werkgroep 530kV nam
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Aan vertier en sport in de wijk was geen gebrek. In 2006 werden
de nieuw aangelegde voetbalvelden aan de Kaldersedijk in gebruik genomen en al gauw werd Sportvereniging Brandevoort
opgericht. Zij mocht in 2009 Sportpark Brandevoort openen. In
2009 vond de eerste Kindervakantieweek, met thema de middelleeuwen, plaats. Ook werd in datzelfde jaar voor het eerst
Rondje Brandevoort en de Brandevoorter van het jaar verkiezing georganiseerd. Voor de kinderen werd een fietscrossbaan
geopend.
Door de oprichting van Carnavalsvereniging De Brandeliers in
2008 kwam de carnavalsgekte in de wijk en al snel volgde de
eerste succesvolle zwetsavond. In 2009 reed de eerste carnavalsoptocht, georganiseerd door C.V. De Brandeliers en in samenwerking met de kinderen van de bovenbouw OBS en De
Vendelier door de wijk.

2011-2015

Op 15 maart 2011 werd bij het consultatiebureau de vijfhonderdste baby van de wijk verwelkomd: Isis Schuurman. Intussen
groeide de wijk flink met niet alleen huizen, maar ook: winkels,
een sportpark met clubhuis, een buurttuin, skate- en BMXbaan, scholen en een tweede aansluiting op de A270 (laatste
deel van De Voort). Het keerpunt daarvan was dat naast het
hondenpoepprobleem ook problemen ontstonden met parkeren, zwerfvuil, hangjongeren en vandalisme.
In 2013 raakte de huizenmarkt in een malaise. Er stonden veel
huizen te koop die niet (snel) werden verkocht. Desondanks
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de honneurs namens de wijk waar en ging de ‘strijd aan’ met
de gemeente. Later bleek ook nog eens dat het nieuwe opgeleverde pand van OBS aan De Voort binnen de stralingszone was
gebouwd. Als gevolg hiervan verbleven de kinderen van de OBS
Brandevoort, montessorischool (Mondomijn), Spring en Korein
zolang in een noodgebouw aan Laan door de Veste, tegenover
het Hertogsveld.

01
maart 2

ourant
aar

0

Hobby:
“koffie branden...
dat is géén
grapje!”

Jeugd in gesprek met ondernemers
Winnars in de eigen wijk
Groen in Brandevoort

Hazenwinkel bereikt hoogste punt

WoCom bouwt 22 sociale huurwoningen
in ‘buitenbuurt’ Hazenwinkel
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Alle ondernemers van
winkelcentrum Brandevoort
bedanken u voor uw bezoek
en ondersteuning in 2020.
We hopen u in 2021
weer te begroeten in
ons mooie centrum.

Fijne feestdagen
en blijf gezond!
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werd in Brandevoort nog steeds gebouwd in Stepekolk en De
Veste. De malaise op de woningmarkt raakt ook de winkeliers.
De leegstand bereikte in 2014 haar dieptepunt door onder andere de torenhoge huurprijzen van de winkelpanden. Om het
voor de bewoners aantrekkelijker te maken om naar het centrum in De Veste te komen werd de Kunstkamer (naast Primera)
geopend. In deze ruimte werden verschillende kunstobjecten,
schilderijen en tentoonstellingen (over bijvoorbeeld de historie
van Brandevoort) getoond.

Zo is via Brainport Smart District het idee de Slimme Wijk (in wijk
De Marke) geboren, worden energie neutrale en gasloze (prefab) woningen gebouwd en zijn allerlei duurzame initiatieven
gestart: OBS heeft afvalscheiding geïntroduceerd, Facebookgroepen ‘Durf te vragen’ en ‘Weggeefhoek’, buurttuin, minibiebs en er wordt gesproken over een stadsboerderij. En in tien
jaar tijd is Sportpark Brandevoort uitgegroeid tot meer dan een
sportpark met voetbalvelden en kun je er ook terecht voor volleybal, hardlopen, pilates, Jeu de Boules en fitness.

Gelukkig kende dat jaar ook positieve ontwikkelingen. In 2013
werd Sportpark Brandevoort met clubhuis door Burgemeester
Elly Blanksma geopend. In datzelfde jaar opende OBS
Brandevoort, locatie De Hoeves, na bijna vier jaar leegstand
eindelijk haar deuren. 2014 werd een nog beter jaar want het
Carolus Borromeus College en Mondomijn openden hun deuren, Buurttuin Brandevoort (locatie tegenover OBS De Hoeves)
werd geopend en de laatste 60
huizen van Brandevoort Fase I
werden opgeleverd. De Veste
was nog steeds dé locatie voor
de wijkevenementen. Aan de
bestaande evenementen werden diverse evenementen toegevoegd:
Moederdagmarkt,
Klein Venetië, Brand Hout, Back2School. Daarnaast ging ook de
eerste biologische markt onder
de Markthal succesvol van start.
De hoogspanningsmastendiscussie bleef doorgaan, en daar
kwam bij dat de kabels ook in
verband werden gebracht met
een verhoogde fijnstofniveau.
In 2012 werd eindelijk de knoop
doorgehakt en werd actie ondernomen: de hoogspanningsmasten werden samengevoegd. De
150kV werd verwijderd en opgehangen onder de grote 380kV
lijn. Daarmee zou de 0,4 microtesla magneetveldzone smaller
worden en voldoen binnen de geldende norm van het RIVM.

De wijk is ook socialer geworden met nieuwe initiatieven voor
een ander soort feesten en activiteiten zoals de WitteWelWitteNie wijkquiz, Oktoberfest, Wijksportdag, Braverun en
Brandefood. In 2018 komen er in Brandevoort vluchtelingen
wonen die op hun definitieve beslissing over hun verblijfsstatus
wachten. Daarnaast heeft de wijk veel sociale huurwoningen
erbij gekregen. Helaas heeft de
wijk meer te maken gekregen
met vandalisme, autodiefstal
en criminaliteit. Om deze problematiek aan te pakken zijn diverse initiatieven ontstaan zoals
Buurtpreventie, inzet wijkagent
en diverse alert app-groepen.

De
Brandevoorter
Courant is
en blijft
het gezicht
van de wijk!

De ontwikkelingen binnen de redactie van de Brandevoorter
Courant stonden ook niet stil want in 2012 kreeg de redactie
een nieuwe hoofdredacteur: Cora Brouwer. Ook het aantal redactieleden groeide. Vanaf 2013 werden alle Brandevoorter
Courants ingebonden en kregen deze een plek in Bibliotheek
Helmond Peel en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
In 2014 maakte de Brandevoorter Courant weer een ontwikkeling door: een compacter formaat, minder pagina’s, nieuw logo
en lettertype en meer kleurgebruik op de pagina’s.

2016-2020

Volgens de eerste plannen had Brandevoort voltooid moeten
zijn. De economische crisis in 2013 had grote vertraging tot
gevolg. Intussen is fase II in aanbouw of gereed: De Hoeves,
Hazenwinkel, Herenveste en Liverdonk. Daarnaast werd in 2017
de nieuw ingerichte ecozone, de groene rand om De Veste,
officieel geopend. En op 4 april 2018 verwelkomde de wijk
haar 10.000ste inwoner: Rachen. Rachen is de tweejarige uit
Thailand geadopteerde zoon van Robert en Suzanne Derks.
De wijk ondergaat een kanteling van elitewijk naar duurzame,
sportieve proeftuin doordat er allerlei initiatieven zijn ontstaan.

In 2018 stak, kort na de afronding van de onrust rondom de
hoogspanningsmasten, het volgende debacle de kop op… Er
stond een ondergronds pijpleidingentracé met gevaarlijke chemische stoffen tussen Chemelot
en Helmond door onze wijk gepland. Uiteraard lieten de bewoners dit niet zomaar gebeuren en bundelden honderden
bewoners hun krachten om de
gemeente, provincies en politiek
ervan te overtuigen dat er geen
chemische leidingen door tuinen en langs huizen gelegd mogen worden. Gelukkig werd in 2019 het plan door de Tweede
Kamer van tafel geveegd en konden de uitgestelde bouwplannen, waaronder de Slimme Wijk, weer opgepakt worden.
Ook waren er opnieuw ontwikkelingen binnen de redactie van
de Brandevoorter Courant. Zo trad in 2016, na vier jaar, Cora
Brouwer als hoofdredacteur af en nam Giel Pollemans het ad
interim vanaf 2017 opnieuw op zich. Pas medio 2020 is hier
verandering in gekomen doordat Hans Minkjan het van Giel
overnam. Na een lange zoektocht is ook de redactie uitgebreid
met nieuwe gezichten. Dit moest wel want in 2016 kwam de
Brandevoorter Courant in zwaar weer: de advertenties namen
af en er was een tekort aan redactieleden. “Het is gelukt! Het
eerste nummer van de nieuwe stijl Brandevoorter Courant ligt
op uw deurmat!” Luidde de eerste regel van de nieuwe Brandevoorter Courant met nieuwe uitstraling en nieuwe rubrieken.
Vanaf toen verscheen de Brandevoorter Courant niet tien keer
per jaar, maar vier keer per jaar. Uiteindelijk is ons wijkblad
uitgegroeid tot een prachtig glossy magazine waar we trots op
mogen zijn. n

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
bron: alle artikelen van de Brandevoorter Courant van afgelopen 20 jaar
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Meer dan 20 jaar in aanbouw200

Brandevoort kent veel makelaars die er wonen of hebben gewoond. Denk aan Alex Ruwers, Ruud Hesen en Adriaan van den
Heuvel. Met laatstgenoemde zit ik om tafel om te praten over
de historie van onze wijk.
Adriaan is één van de oorspronkelijke bewoners. Hij heeft 41
jaar in Brandevoort gewoond, van 1970-2011 om precies te zijn.
De meeste mensen kennen hem als makelaar, maar daarvoor
was hij boer. Hij kan ons veel vertellen over het ontstaan van de
wijk. Zijn collega Bas Teeuwen sluit halverwege bij het gesprek
aan. Bas is verantwoordelijk voor de particuliere woningverkoop en weet daardoor veel van de huidige markt.

Bewoners geschokt

De ontwikkeling van Brandevoort gaat verder terug dan 20 jaar.
Brandevoort was agrarisch gebied van de gemeente Mierlo.
In 1995 is het afgestaan aan Helmond. Het gaat om 400 hectare grond waar de gemeente Helmond een Vinex wijk wilde
bouwen. Hierop een bestemming van circa 6.000 woningen en
17.000 bewoners. In het gebied waren voorheen zo’n 40-50
woningen en bedrijven gevestigd. Voornamelijk intensieve veehouderij en vollegrond tuinbouw. De komst van de Vinex wijk
kwam voor de oorspronkelijke bewoners als een donderslag bij
heldere hemel. Adriaan die in 1993 als zelfstandig makelaar was
begonnen, heeft toendertijd veel bedrijven geadviseerd bij de
verkoop. Circa tien bewoners konden op hun oorspronkelijke
plek blijven wonen. Maar de meerderheid is verhuisd. Bewoners met enkel een huis konden terecht aan onder andere de
Brand en de Kaldersedijk. Mensen met een bedrijf zijn verhuisd
naar een andere locatie in Brabant of zelfs naar het buitenland.

2018 wordt 2030

In 1997 is de ontwikkeling van Brandevoort gestart en in 1999
de bouw. In 2018 zou de wijk gereed moeten zijn. We weten allemaal dat door de economische crisis de verkoop van nieuwe
huizen enorme vertraging heeft opgelopen. De huizenmarkt zat
op slot. En zo ook de groei van de wijk. In de jaren voorafgaand
aan 2014 bleef het aantal bewoners stabiel rond de 9.000.
Daarna is het jaarlijks weer gaan groeien met circa 200 bewoners en vanaf 2018 met 300 bewoners per jaar. In het voorjaar

van 2018 werd de 10.000ste bewoner geboren. Begin dit jaar
staat de teller op 10.680. Inmiddels is de doelstelling aangepast
en ligt het in de verwachting dat de wijk in 2030 volledig klaar
moet zijn. Het gevolg van de langzamere bouw is een spreiding
in leeftijdsopbouw. Het is nu een wijk van jong tot oud. Als de
wijk eerder klaar was geweest, dan bestond deze voornamelijk
uit jonge huishoudens.

Huidige markt

De meeste nieuwe bewoners komen van buiten Helmond. Een
deel van de huidige Brandevoortse gezinnen met kinderen van 5
t/m 17 jaar heeft verhuisplannen en zij zoeken vooral naar een
nieuwe woning binnen de wijk. Of de kinderen uiteindelijk ook
in Brandevoort blijven, is nog maar de vraag. Er zijn nu veel 15
tot 20-jarigen die eerst gaan studeren. Als zij later op zoek gaan
naar een nieuw huis zal Brandevoort met de hoge prijzen en weinig starterswoningen daarvoor niet interessant en geschikt zijn.

Senioren

Op dit moment stijgt in Brandevoort eveneens de vraag naar
seniorenwoningen. Gezinnen willen hun bejaarde ouders dichter bij huis hebben. Maar op een paar appartementsgebouwen
na heeft de wijk weinig seniorenwoningen. Voor de iets jongere
doelgroep van 60+ worden in Hazenwinkel levensloopbestendige woningen gebouwd. Deze woningen zijn relatief groot.
Vanuit het kwaliteitsplan van onze wijk mogen namelijk geen
platte woningen zoals bungalows worden gebouwd. De bouw
moet met minimaal anderhalve laag de hoogte in.

Andere opvallende zaken

Als bewoners gaan verhuizen is dat niet omdat ze weg willen,
maar voornamelijk vanwege relationele omstandigheden of
werk. De goede bereikbaarheid, een eigen winkelcentrum, een
actief verenigingsleven, de hoeveelheid groen in en rondom de
wijk maken Brandevoort ondanks de hoge prijzen een aantrekkelijke wijk. Brandevoorters zijn positief over hun wijk en wonen er met veel plezier. n
tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops
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Vrijwilligerskader
moet je organiseren!

Jan Drouen gaat uitgebreid in op vragen over de recente historie van Brandevoort. Hij wuift de titel; Burgermeester van
Brandevoort weg. Een titel die hij, volgens ons, 16 jaar lang
heeft gedragen, omdat die thuis hoort bij een andere Jan.
Jan, nu 71 jaar oud, vertelt ons tijdens dit gesprek, hoe hij
zich, samen met anderen, met hart en ziel heeft ingezet om
Brandevoort te maken tot de wijk, zoals wij die nu allemaal kennen.

Vóór de bouw van Brandevoort

In 1995 kwam Brandevoort vanuit Mierlo bij Helmond. In de
periode daarna werd de “Bewoners Commissie Brandevoort”
opgericht met als doel om de toenmalige bewoners optimaal te
betrekken bij de plannen voor hun, toen nog landelijk gebied.
In 1997 werd, onder wethouder Sjef Jonkers, het bestemmingsplan voor deze nieuwe wijk van Helmond vastgesteld. Het bijzondere was, dat er op een creatieve wijze omgegaan werd met
het concept Vinex locatie. Door te concentreren in de “Veste”
ontstond er ruimte in de “Buitens”. Vanaf 1998 was wethouder
Marleen Jonkers-Goedhart verantwoordelijk voor de uitrol van
de nieuwe Vinex locatie. Het overleg met de toenmalige bewo18
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ners werd, ook in die tijd, voortgezet. In 1999, na het tot stand
komen van de “Bewonersvereniging Schutsboom”, sloten ook
vertegenwoordigers van deze vereniging aan.

Van vereniging tot wijkraad

Door onvrede over de voortgang van het eerste bouwproject
van “Stam + de Koning” in de “Schutsboom” organiseerden de
toekomstige bewoners een overleg met de aannemer in een
lokaal van de toenmalige “St. Odulfusschool” in Mierlo - Hout.
De bijeenkomst werd zo druk bezocht, dat de belangstellenden
er nauwelijks in konden. Na deze bijeenkomst ontstond er een
constructief overleg, waardoor uiteindelijk het prachtige project gerealiseerd werd. Door deze gezamenlijke actie ontstond
er een saamhorigheid, die leidde tot het oprichten van de
bewonersvereniging met o.a. commissies voor het realiseren
van een wijkblad, voor activiteiten, voor een peuterspeelzaal,
om de uitstraling van de wijk te bewaken, enz.
De Brandevoorter Courant vervulde al meteen een belangrijke
ondersteunende rol door in detail te documenteren wat de be-
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woners wilden en op welke manier zij de toekomst zagen. Naar
de bouwers in de wijk onderstreepten zij hiermee hun gevoel
van saamhorigheid en gemeenschappelijk inzet.
Doordat de vereniging zich steeds meer inzette voor het belang
van de hele wijk en niet meer alleen voor haar leden, werd in
2002 de Stichting Wijkraad Brandevoort opgericht.
Het mooie was dat Adriaan Joosten, voorzitter van de “Bewoners Commissie Brandevoort”, namens de oorspronkelijke bewoners zitting nam in het bestuur van de wijkraad, waardoor de
overgang naar een nieuwe situatie zeer soepel verliep.
Ook het overleg met de gemeente was optimaal, waarbij de
rol van wethouder Marleen Jonkers-Goedhart een compliment
verdient. De bijeenkomsten in het toenmalige infocentrum waren altijd de moeite waard, omdat de tijd genomen werd om
alle ontwikkelingen goed door te spreken.
De wijkraad, die eigenlijk bedoeld is als een intermediair tussen de gemeente en de wijkbewoners, werd steeds breder door
de vele activiteiten, die georganiseerd werden. Denk aan: de
“Brandevoorterdag”, die de eerste keer over twee locaties verdeeld werd, Dickensnight, dat prima paste in het decor van de
“Veste”, Halloween, dat meteen alle aandacht trok, activiteiten
voor de jeugd, “Buurtpreventie”, enz.

Tussen wijkraad en beheer in eigen hand

Al vanaf het begin was duidelijk, dat er een wijkcentrum moest
komen. Het eerste “BrandPunt”, een noodvoorziening, werd gerealiseerd met een vergaderruimte en een ruimte voor jeugdactiviteiten. Natuurlijk ging de “Accommodatiecommissie” voor
een definitieve huisvesting. Dit proces eiste de nodige energie,
omdat de weg er naar toe niet zonder wrijving verliep. Uiteindelijk besloot de gemeente het project in handen van VB&T te
leggen, waardoor de bouw kon starten.
Vanaf het begin was duidelijk, dat de wijk zelf wilde bepalen,
wat er met het wijkcentrum zou moeten gebeuren. Men ging
voor een gesubsidieerd wijkhuis, waarvan het bestuur zelf zorgde voor het beheer en de exploitatie. De Gemeente was bereid
mee te bewegen en zo werd in 2006 de “Stichting Sociaal Cultureel Centrum Brandevoort” een feit. Wijkhuis “ ’t BrandPunt”
had in een mum van tijd een grote groep vrijwilligers en een
bijna 100% bezetting door de vele groeperingen, die er gebruik
van maakten. Daarnaast werd de “Stichting Brandevoort in
Actie” opgericht om een overleg te hebben tussen de vele groeperingen en vrijwilligers te helpen door hun activiteiten te ondersteunen en te faciliteren en om nieuwe activiteiten van de
grond te krijgen. Naast de vele activiteiten, die eerst verbonden
waren met de wijkraad, kwamen er nieuwe groeperingen, zoals
de bridgeclub, de biljartclub en een crea - groep.

Evenementen en tradities karakteristiek voor de wijk

Naast zijn vele bestuurlijke taken is Jan ook actief geweest
bij diverse activiteiten. Hij staat mede aan de wieg van de
“Brandevoorterdag”, de “Kindervakantieweek” en carnaval. De
vele andere activiteiten, die binnen deze jonge wijk ontstonden
en Brandevoort op de kaart zetten, werden vanuit de wijkraad
en later vanuit “Brandevoort in Actie” gestimuleerd en waar
nodig ondersteund.

Jan past in een wijk met onderlinge saamhorigheid

Op onze vraag waarom Jan zo gedreven is om zich steeds helemaal in te zetten voor maatschappelijke projecten antwoordt

hij: ”Ik kan niet anders, want ik wil bezig zijn met mijn woon- en
leefomgeving.” “Je moet verantwoordelijkheid nemen”, vindt
hij. “Door betrokken in het leven te staan maak je, samen met
anderen, een samenleving die meer respect en onderlinge
saamhorigheid tot gevolg kan hebben”, zo luidt zijn verdere betoog.

Vooruitblik

Net als in Brandevoort, heeft Jan zich ook in Mierlo-Hout ingezet voor allerlei organisaties. In deze wijk ligt de basis voor zijn
vrijwilligerswerk, inmiddels ruim vijftig jaar geleden. Na zijn benoeming, op de “St. Odulfusschool” in 1972, is dit alleen maar
toegenomen. Hij is er zelfs heel recent nog in geslaagd, om,
samen met afgevaardigden van vele groeperingen uit de wijk,
de renovatie van het wijkcentrum van Mierlo-Hout te realiseren en het toekomstbestendig te maken. Op dit moment is Jan
volop bezig met “Kansrijk Mierlo – Hout”, een project om vanuit
de wijk te kijken wat de wijk nodig heeft en daar gezamenlijk
de schouders onder te zetten en indien nodig de professionals
hierbij te betrekken. Voor Brandevoort zou dit betekenen dat,
nu de bouwfase min of meer voltooid is, de focus meer kan
gaan liggen op de sociale samenhang.
Jan vraagt zich tot slot ernstig af of zijn initiatief van “Kansrijk
Mierlo-Hout” ook niet in Brandevoort kan werken? Want ook
binnen Brandevoort zullen de nodige thema’s spelen, die het
welzijn van individuele wijkbewoners beperken. Misschien moeten de Brandevoorters nu accenten leggen die anders zijn, dan in
de eerste twintig jaar van het bestaan van Brandevoort. n
tekst: Giel Pollemans & Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop
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Niet meer afwassen in het nieuwe jaar?
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Superstille Bosch
vaatwasser die volledig
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word voorzien van glasbeschermingstechniek en
automatisch programma
voor de juiste temperatuur met het beste
resultaat.
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Deze degelijke vaatwasser
heeft een bestekschuiflade
voor het gemakkelijk en
goed reinigen van je bestek.
Dankzij QuikPowerWash is
de vaat in slechts 58 minuten geheel schoon en droog
en extra droog programma
waarmee zelfs lastig te drogen vaat compleet droog
wordt.
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Wij wensen iedereen een fantastisch 2021
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20 Jaar bewoners van
Brandevoort
Marco en Ingrid Feijen kochten in 1998 als een van de eerste
toekomstige bewoners een huis in Brandevoort. In juli 2000 betrokken zij hun woning. Beiden waren actief betrokken bij de
ontwikkelingen en de organisatie in de wijk. Zo heeft Marco in
2000 de activiteitencommissie binnen Brandevoort opgezet. Na
zeven jaar heeft hij het stokje overgedragen. Vervolgens is hij
voorzitter geworden van de eerste medezeggenschapsraad van
Basisschool de Vendelier. Daarnaast was hij tien jaar voorzitter
van de plaatselijke Carnavalsvereniging. Intussen had Ingrid,
samen met andere bewoners, de ouderraad van basisschool
de Vendelier opgezet en de tussen schoolse opvang mee vorm
gegeven en gecoördineerd. Bovendien was ze actief als raadsvrouw van de Carnavalsvereniging. Marco vertelt over hun tijd
in Brandevoort.

Activiteitencommissie

Vanwege beslommeringen met de bouwondernemingen waren
de eerste bewoners snel met elkaar verenigd. Er werden werkgroepen opgericht, de Brandevoorter Courant is ontstaan en
een activiteitencommissie ging van start. Doelstelling van de activiteitencommissie was om laagdrempelig en tegen lage kosten,
in samenwerking met betrokken bedrijven uit de wijk en directe
omgeving, allerlei activiteiten te organiseren. De wijkbewoners
kwamen samen in het tijdelijke wijkgebouw, destijds nog een
bouwkeet. We hadden een plek om samen te komen en om af
te stemmen met alle andere groeperingen in de wijk, want die
waren er genoeg. Een voorbeeld voor velen in Helmond want
mensen volgden hun passie of hadden zin in verbinding en creëerden een commissie die van toegevoegde waarde was.

Een keur aan activiteiten

Tussen het verhuizen en inrichten door was er al snel een kleine
groep enthousiastelingen die aan de slag ging. Als eerste activiteit werd een nieuwjaarsreceptie georganiseerd met entertainment voor de kinderen uit de wijk. Rap gevolgd door een
fietstocht, paaseieren zoeken en de eerste Halloweentocht. De
Sint intocht werd in de eerste twee jaar nog samen met de bewoners van Mierlo-Hout georganiseerd. De groep vrijwilligers
en ook het aantal activiteiten bleef groeien: Koninginnedag,
fierljeppen, motortoertocht, skeeler toertocht en de geboorte
van de Brandevoorterdag.

Carnavalsvereniging

Wij woonden in een zeer sociale straat (Baudevoort) met veel
actieve bewoners. Er werd spontaan een ‘carnavals clupke’ opgericht: CVBV (Caranavals Vereniging Baudevoort). De één naaide wat in elkaar, de ander zorgde voor de versiering, weer een
ander deed mee aan de optocht, etc. Bij een huwelijksjubileum
werd er iets ludieks geregeld; ontbijt op bed door ‘straat playboys’ en een rondje door de wijk in een riksja fiets.

Opzienbarende Vinex-wijk

In het prille begin hebben we meegemaakt dat er touringcars
door de straat kwamen met geïnteresseerden studenten en
architecten. Zij wilden de opbouw van deze bijzondere Vinexwijk weleens van dichtbij zien. Zelfs ooit zo dichtbij dat ik me
’s morgens rot schrok als er iemand door ons raam stond te gluren! Zelfs kwam er iemand onaangekondigd achterom gelopen.

Ja ook dat maakten we mee, maar ja, we zijn Brabanders dus
“kumt durbai” en kijk maar even rond. “Wah drinken?”

Dorps karakter

Elk jaar werd er een straatfeest georganiseerd. En als je de auto
ging wassen duurde het luttele minuten tot je gezellig met een
groep bij elkaar stond te kletsen onder het genot van een ‘koele
rakker’. Het vinden van een oppas was nooit een probleem en
het vervoer van en naar een feestje ook niet. Als je ergens hulp
bij nodig had, dan stond er wel iemand voor je klaar. Auto’s werden op de eigen oprit geparkeerd. Elkaars vuilnisbakken werden
buiten- en teruggezet, leibomen werden samen gesnoeid, de
kleuren voor het buiten schilderwerk werden afgestemd en als
je wilde barbecueën stelde je de buren daarvan op de hoogte.
We leefden samen binnen een dorps karakter in een mooie omgeving met stadse geneugten. Echt idyllisch en rekening houdend met elkaar.

Economische crisis

In 2010 stond er een volwassen wijk die te maken kreeg met de
economische crisis. De plannen konden niet waargemaakt worden om de wijk gereed te hebben in 2013 en dat had ook zijn
weerslag op leegstand in het centrum. Ook gedurende de crisis
werd naar elkaar omgekeken. Maar het was ook een keerpunt.
De ‘oude garde’ werd langzaamaan vervangen door de tweede
en zelfs derde lichting bewoners. De pioniers hebben afgelopen 20 jaar veel werk verricht. Voor het continueren van alle
opgezette activiteiten hopen we binnen de huidige samenstelling van de wijk actieve en bereidwillige bewoners te vinden die
de activiteiten willen voortzetten en als vrijwilliger een bijdrage
kunnen leveren.

Houdoe!

Hij sluit af: ‘’Een 20-jarig jubileum is reden voor een feestje.
Chapeau en hulde aan al die groeperingen die vanaf het eerste
moment stand hebben gehouden en zijn doorgegaan! En niet
te vergeten die dappere winkeliers die alle steun nodig hebben
van de bewoners. Leer van het verleden, leef in het heden. Zie
om naar elkaar en geloof in de toekomst. Houdoe!” n
tekst: Marco Feijen
foto: archief Brandevoorter Courant
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Kies voor een kwalitatieve behandeling die past bij u voor een lang resultaat.
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20-jarig jubileum

Winkelcentrum Brandevoort 200
een blik vooruit en een kijkje terug
werken vader en dochter nog veel samen en zijn van plan op dezelfde voet nog lang door te gaan met hun zaak in Brandevoort.

Oprichting winkeliersvereniging

Ook ga ik in gesprek met Jet Uijen. Zij heeft mede de ondernemersvereniging opgericht en heeft tien jaar de voorzitterskar
getrokken. We ontmoeten elkaar, geheel corona proof, op een
bankje op De Plaetse, het hart van het centrum.
Jet heeft in februari van dit jaar met haar winkel haar tien-jarig
jubileum gevierd. Toen zij startte met haar Boutique4More is
ze gelijktijdig met de mede-ondernemers die gevestigd waren
in het winkelcentrum de vereniging op gaan richten. Alle winkeliers sloten zich aan. Het was zaak dat men richting ging geven en structuur aan ging brengen in hetgeen nodig was om
het winkelcentrum leven in te blazen. Er werd gezegd, “ Jet, die
is directiesecretaresse geweest, dus die doet de administratie
wel.” Het meest trots is Jet op hetgeen ze met de vereniging
tot stand heeft gebracht. Met name de feestverlichting in de
leibomen langs de gracht en de biologische markt op vrijdagen.
En zeker ook op de brandbonnetjes en de decemberactie die
we nu nog steeds kennen. Hiermee betrekt de vereniging de
wijkbewoners bij het winkelcentrum.

Van barakken naar een architectonisch pareltje

Wie weet het nog, witte barakken op een afgelegen veld? Cafetaria Brandevoort, de Albert Heijn, Freestyle Kappers, een
drogisterij en een bakker waren hierin gehuisvest. Een tijdelijk
onderkomen dat typerend is voor een wijk in opbouw.
Sinds twaalf jaar hebben we in Brandevoort de barakken verruild met een volwassen winkelcentrum waar Cafetaria Brandevoort, de Albert Heijn en Freestyle Kappers de oudgedienden
zijn. De andere ondernemingen zijn er in de loop der jaren bij
gekomen.

Ondernemer vanaf het eerste uur

“In het begin hadden we vooral veel klandizie van de bouwlieden, dat werd door de jaren steeds meer overgenomen door
de nieuwe bewoners.” Aan het woord is ondernemer van het
eerste uur, Paul van Dongen van Cafetaria Brandevoort, om
wat herinneringen op te halen. Paul kijkt terug op mooie jaren
in deze wijk. Paul is samen met zijn broer begonnen met deze
snackbar. Al snel was het nodig om met meer mensen de zaak
bestieren. En dat is gelukkig nooit meer anders geworden. Ze
zijn nu de trotse eigenaars van twee zaken zoals de meeste bewoners wel weten. Ook tijdens deze tijd met Corona weten de
klanten de beide zaken te vinden. De broers hebben goed ingespeeld op de voorwaarden die momenteel gelden voor de
horeca, men kan via internet bestellen en de bestelling afhalen.
Paul is heel lang penningmeester geweest van de winkeliersvereniging en is altijd heel betrokken geweest, met name in de
opbouwfase van de vereniging.
De mooiste herinnering heeft hij aan de dag dat Brandevoort
vierde dat het tien jaar bestond. Dat was op 10 oktober 2010.
Dit werd gevierd met een slingermarkt, dit was voor Paul de
drukste dag ooit.
En de toekomst? Paul zijn dochter en schoonzoon zijn nu veel te
vinden in de zaak met de bedoeling om deze over te nemen. Nu

Een leefbaar centrum

Het stokje van het voorzitterschap van de winkeliersvereniging
is sinds 1 augustus dit jaar overgenomen door de twee zussen
Melanie en Emmely van modezaak ZUS die sinds drie jaar haar
huisvesting in de wijk heeft.
Zij willen het centrum leefbaarder maken, zodat wijkbewoners
met plezier vaker en langer vertoeven en het prettig vinden om
er te winkelen. Steeds meer ondernemers vestigen zich in het
centrum omdat ook zij er vertrouwen in hebben dat het centrum meer gaat leven bij de wijkbewoners en steeds meer mensen hier hun inkopen doen.
De ondernemers samen met de wijkraad en de gemeente zijn
al jaren bezig met de voorbereidingen om het centrum nog
aantrekkelijker te maken. Dit najaar, wordt er langs de grachten
een groenstrook aangelegd en komt er een grote plantenbak bij
tussen de gracht en het Kruidvat. Zo wordt het nog mooier en
gezelliger om te vertoeven op De Plaetse. Ook wordt er gekeken
met de gemeente naar een betere verlichting zodat ook in de
avond het aangenamer wordt om er te zijn.
De winkeliersvereniging wil meer gaan organiseren voor, door
en met de bewoners van Brandevoort. Ook weer met het oog
op de leefbaarheid en de bevordering daarvan. Helaas wordt er
door corona veel doorgeschoven, maar hopelijk kan het in 2021
wel doorgang vinden. Wat in het vat zit verzuurt niet.
“We wonen in zo’n mooie wijk met elkaar, dat kunnen we veel
beter benutten en ervaren. We gaan voortbouwen op wat eerdere ondernemers samen met de wijkraad en gemeente al tot
stand gebracht hebben. Om de bewoners van de wijk meer te
betrekken bij de organisatie gaan we bij hen peilen waar behoefte aan is. Samen staan we sterk, zeker in deze tijd.” n
tekst: Emmely Pas
foto: Vincent Knoops
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Wij feliciteren de
Brandevoorter
Courant met hun
20 jarig bestaan!

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

Brandevoorter Courant

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

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

info@dier-en-dokter.nl
www.dier-en-dokter.nl
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20 jaar Fysiotherapie
de Veste
Dick (52) en Charon (49) van Beuzekom vierden het afgelopen
jaar niet één jubileum, maar twee! Zo bestaat hun praktijk 20
jaar en zijn ze op bijna hetzelfde moment 20 jaar getrouwd. En
als ze twee jaar geleden niet naar Luchen in Mierlo waren verhuisd, hadden ze zelfs drie 20-jarige jubilea gehad!

Zwitserland

In 1992 hebben Dick en Charon elkaar leren kennen in Zwitserland. Dick was als fysiotherapeut werkzaam in een ziekenhuis in
Sankt Gallen, toen Charon in datzelfde ziekenhuis stage ging lopen. Na haar stage is ze terug gegaan naar Nederland om haar
studie af te maken. Aangezien er destijds in Nederland weinig
werk voor fysiotherapeuten was en ze terug wilde naar Dick, is
ze weer naar Zwitserland gegaan. Omdat het stel een kinderwens
had en Zwitserland geen parttime dienstverbanden kende, kozen
ze ervoor om een praktijk in Nederland te beginnen.

Start wittebroodsweken bij zorgverzekeraar CZ

Omdat een eigen praktijk een voorwaarde was, deden zij mee
aan een inschrijving om een praktijk te starten in Brandevoort
of Meerhoven. Ze hadden eventueel ook interesse in de overname van een praktijk in Vught. Op hun huwelijksdag, vrijdag
18 augustus 2000, kreeg het bruidspaar een uitnodiging om de
week na de bruiloft bij CZ langs te komen om een en ander te
bespreken. Hun nieuwe huis aan De Plaetse, met twee voordeuren, bood de mogelijkheid om een praktijk te vestigen. Zij
waren destijds de eerste bewoners van het eerste blok in de
Veste. De huwelijksreis werd uitgesteld want op de dag dat ze
zouden gaan, zaten ze bij de zorgverzekeraar voor het ondertekenen van het contract. Op dat moment was Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie “D e Veste” een feit. De praktijk
opende haar deuren in oktober 2000.

Eerste medisch centrum

Al gauw gingen Dick en Charon samenwerken met de huisartsen Jan Veldhuizen en Victor Kaiser, podotherapeute Joselien
van Iersel en psychologe Carli Itz. Alle specialisaties vestigden
zich samen aan de Ricoutsvoort, daarmee was het eerste medisch centrum van Brandevoort ontstaan. Van daaruit groeide
de praktijk relatief sneller dan verwacht. Omdat Brandevoort
destijds al kinderrijk was, ging de praktijk samenwerken met
een kinderfysiotherapie-praktijk in Stiphout. Samen met de
andere partijen uit het medisch centrum en apotheek SAL, de
Zorgboog en de gemeente werden de plannen gesmeed voor
de bouw van een Gezondheidscentrum.

Gezondheidscentrum Brandevoort

In 2008, het jaar van de opstart van het Gezondheidscentrum
Brandevoort (GCB), overleed de eigenaresse van de kinderfysiotherapie in Stiphout. Na overleg met de overgebleven medewerkers namen Dick en Charon de praktijk en het personeel over.
“De overname was een rijke aanvulling op de specialisaties en
collega’s. Maar we waren hierdoor wel in een paar jaar ineens
uit onze jas gegroeid”, aldus Charon. Samen met deze overname
hadden Dick en Charon inmiddels vier praktijken op verschillende
locaties in Helmond en Deurne (Elkerliek ziekenhuis). In het GCB
waren boven vier grote behandelruimtes. Maar al gauw betrokken ze ook de benedenverdieping waar een mooie ruime trai-

ningsruimte werd ingericht voor individuele trainingen, groepslessen en een trainingscirkel van eGym.

Gespecialiseerde praktijk met persoonlijke aandacht
Zowel Dick als Charon hebben diverse specialisaties. Daarnaast
heeft de praktijk een fijn team dat bestaat uit veertien personen, waarvan twaalf therapeuten, waarmee ze alle benodigde
specialisaties in huis hebben. Naast de vele specialisaties, onderscheidt de praktijk zich ook door de persoonlijke aandacht,
het creëren van bewustwording en stimuleren van verandering,
waardoor eventuele klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden. “We behandelen geen klachten, we behandelen
vooral mensen”, aldus Dick.

Toekomstplannen

Zowel Charon als Dick houden van complexe problematiek en
zijn daarin fanatiek binnen het werk. “Dat moet ook wel als je al
meer dan 25 jaar in het vak zit. Vooral Charon heeft door haar
expertise in de bekkenfysiotherapie een landelijk verzorgingsgebied. Je moet het werk interessant houden en uitdaging blijven zoeken”, volgens Dick. De leeftijd van de mensen die in de
praktijk komen, varieert tussen een paar weken en 95 jaar oud.
Dit brengt regelmatig complexe problematieken met zich mee.
Dick is vanaf het begin betrokken bij Brainport Smart District
en volgt een Masterstudie Manuele therapie in Rotterdam. Hij
hoopt in de toekomst iets innovatiefs te ontwikkelen op het gebied van preventie en behandelingen.
PS: De huwelijksreis hebben ze later dubbel en dwars ingehaald,
door het jaar erop naar hun favoriete stad Parijs te gaan. n

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Vincent Knoops
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Welkom bij Intertoys in Mierlo!
Veel mensen uit Brandevoort hebben hun weg al gevonden naar
Intertoys in Mierlo.

Intertoys Mierlo... je bent er zo!

Intertoys | Do
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L | T 0492 661 205 | Geopend: ma 13.00 - 18.00 di t/m do 9.00 - 18.00 vr 9.00 - 20.00 za 9.00 - 17.00
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Voor meer informatie bekijk de website
helmond.marvelous.nl/overzicht
2 6

|

Brandevoorter Courant

20-jarig jubileum

20
0

20 jaar Verloskundigenpraktijk in Brandevoort

een ondernemingsplan om in de nieuwe, jonge wijk mijn eigen
onderneming / verloskundigenpraktijk te gaan starten.

Praktijk geboren

Dit kon ik uiteraard niet alleen. Onze zorg betreft immers 24 uur
per dag, 7 dagen in de week. Dus een duo maatschap ontstond.
Wat was dit spannend! Maar tegelijkertijd bruisten we van de
energie. We omhelsden de uitdaging vol enthousiasme. Zo was
‘Verloskundigenpraktijk Brandevoort’ geboren.
We startten goed en groeiden snel uit tot een iets grotere praktijk. Ik deed er de echoscopie bij zodat we zorg konden leveren
van A tot Z. Zelf kreeg ik het voorrecht ook zwanger te mogen
worden en ben ik mama van drie fantastische kinderen. Bij mijn
laatste zwangerschap kwam Imke Bijnen de praktijk versterken.
Die werd een jaar later mijn nieuwe maat en samen vormden
we ‘Verloskundigen Praktijk Nieuw Leven’.

Van fusie tot zorg van A tot Z

Ondertussen veranderde er veel in de verloskundigenzorg en
veranderde ook de vraag van de zwangeren. In januari 2018 zijn
we gefuseerd met praktijk ‘de Uiver’ van Anne Verheijen. We
deelden dezelfde visie in de verloskunde. Door te fuseren konden we de zwangeren van nog betere zorg voorzien. We zochten
naar een naam voor de praktijk die passend was bij onze manier
van werken. Het werd ‘Dichtbij Verloskundigen Helmond’.
We willen laagdrempelige zorg dichtbij huis bieden. Zo hebben
we twee hoofdlocaties waarvan een in het SGCB in Brandevoort
en de ander in Vitaliek (Julianalaan). Daarnaast hebben we een
dagdeel spreekuur in Brouwhuis en een dagdeel in Dierdonk.
Inmiddels kunnen we met recht spreken van zorg van A tot Z. Zo
kun je bij ons al voor de zwangerschap terecht (preconceptiezorg) maar ook na de bevalling voor anticonceptie voor onder
andere het plaatsen van spiralen.
Op 30 Juni 2020 ben ik, Leen van Leuken-Baccarne, 20 jaar
werkzaam als verloskundige. Helemaal vanuit het zuidwesten
van België ben ik in Helmond neergestreken. Het is altijd mijn
grote droom geweest om als eerstelijnsverloskundige te werken. In België is die mogelijkheid er helaas niet zoals we dat in
Nederland kennen. Dus het was voor mij erg simpel: migreren
naar Nederland.

Toekomst

Ik voer mijn beroep nog altijd met veel passie uit. Het is prachtig
om mensen te mogen begeleiden bij zo’n bijzonder moment in
hun leven. Inmiddels zijn de jongste spruiten die ik op de wereld heb gezet, zelf al aan het nadenken over hun toekomst met
kinderen. Ik hoop ook deze tweede generatie te mogen begeleiden en hun opa’s en oma’s te mogen feliciteren. n

Stoute schoenen

Mijn carrière startte als klinisch verloskundige in het Elkerliek
Ziekenhuis. Daar heb ik een jaar met veel plezier gewerkt. Al
snel genoeg wist ik echter dat ik als eerstelijnsverloskundige
aan de slag wilde. Ik kreeg de kans om als waarneemster te werken in deze regio, waar ik veel ervaring heb opgedaan. Maar
telkens reed ik voorbij ‘die nieuwe wijk’: Brandevoort. Daartoe
heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Ik vroeg bij de gemeente Helmond de geboortecijfers op. Vervolgens schreef ik

tekst: Leen van Jeuken-Baccarne
foto: Rianne van Lierop
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JANUARI

binnenkort

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

podium
vr 15 jan 20:00u

10/01

HET ASTRONAUTJE (4+)

JEUGD

PRENTENBOEKJESFESTIVAL

10/01

RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU (2+)

JEUGD

PRENTENBOEKJESFESTIVAL

13/01

HENK POORT

MUZIEK

Helden

15/01

RENÉE VAN WEGBERG

MUZIEK

Renée doet de dames

20/01

SERVAES NELISSEN • FEIKES HUIS

TONEEL

Beefteefjes

21/01

GLODI LUGUNGU

CABARET

Ze bedoelen het goed

23/01

KARIN BLOEMEN

MUZIEK

Billie, Aretha, Norah, Amy... Karin

28/01

ANDRÉ MANUEL

CABARET

SNEU

30/01

100% COCO DE MUSICAL (9+)

JEUGD

Morssinkhof Terra Theaterproducties

clan of xymox

BERLIN BAUSTELLE AFTERPARTY
zo 24 jan 15:30 u

eric vaarzon morel
ODE AAN PACO DE LUCIA
vr 29 jan 20:00 u

the humps

CELEBRATING 50 YEARS OF CAMEL
vr 05 FEB 21:00 u

def american

12,5 JARIG JUBILEUM
za 20 feb 21:00 u

dire strings

DIRE STRAITS TRIBUTE
za 13 mrt 20:30 u

THE OBSCURE

PLAYS THE MUSIC OF THE CURE

Tot
in
2021!

film

IN DE CACAOFABRIEK KUN JE IEDERE
DAG GENIETEN VAN MEERDERE TOPFILMS!
KINDERFILMFESTIVAL

SCHOOLVAKANTIES

Film, chips en fris in de schoolvakanties.

FILMKRING

MELD JE AAN

Onze programmeur film gaat op zoek naar de
parels uit de filmwereld.

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl
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Bijna 20 jaar huisartsen
in Brandevoort

Afgelopen november is het negentien jaar geleden dat Jan
Veldhuizen en Victor Kaiser begonnen als huisarts in Brandevoort. De eerste maanden nog in een geleende kamer bij de collega’s in Mierlo-Hout maar vanaf maart 2002 zijn wij vanuit de
Ricoutsvoort gestart vanuit een knusse setting in twee aangepaste tussenwoningen. Samen met de fysiotherapeut, de psychologe en de verloskundigen in één gebouw als voorloper van
een groter gezondheidscentrum. In die jaren is er veel veranderd.

Gezondheidscentrum

Het gezondheidscentrum ligt nu op een centrale plek midden in
de wijk. Destijds was die plek nog een grote zandvlakte en een
kruisje op de kaart, ter hoogte van De Veste, gaf de plek aan
waar het gebouw moest komen. Al met al heeft het ruim zevenenhalf jaar geduurd voordat we daadwerkelijk konden starten
in het huidige Gezondheidscentrum aan De Plaetse. Het aantal
uren overleg met de meest uiteenlopende instanties was groot
en voor ons vaak taai en droog. Maar trots dat we waren dat
we in mei 2008 konden starten met een centrum waar behalve
de huisartsen een groot aantal eerstelijns disciplines hun plek
kregen.

Groei en verandering

Net als de wijk is de huisartsenpraktijk in Brandevoort ook enorm
gegroeid. Begonnen met één assistente (Marian) die nog steeds
bij ons werkt, is het team langzaam maar zeker uitgebreid tot
het team dat het nu is: zeven huisartsen, zes assistentes, vier
praktijkondersteuners, één administratief ondersteuner en één
manager. Daarnaast werkt de praktijk samen met Universiteit
Maastricht voor de opleiding van basisartsen huisartsen in op-

leiding. Kenmerkend voor het team is dat er maar heel weinig
verloop is. Daar zijn we heel blij mee. De huisartsenzorg is in de
loop der jaren ook veranderd. Het takenpakket van de huisarts
is de laatste decennia alleen maar gegroeid. De introductie van
praktijkondersteuners voor specifieke zorg was noodzakelijk om
aan die vraag te kunnen voldoen. De zorg voor patiënten met
diabetes, hart en vaatziekten is daardoor beter gestructureerd.
De toename van de vraag naar psychologische hulpverlening is
met de komst van de praktijkondersteuning GGZ opgevangen.
De uitbreiding van personeel heeft tot een interne verbouwing
geleid zodat iedereen een geschikte werkplek werd voorzien.

Zorgprojecten

In samenwerking met de andere disciplines binnen en buiten
het gezondheidscentrum hebben we diverse zorgprojecten opgezet. Momenteel is de verbetering van de jeugdzorg een speerpunt binnen het centrum. In samenwerking met de gemeente
en verschillende hulpverleners binnen ons centrum willen we
zo de zorg voor de kwetsbare jeugd in onze wijk optimaliseren.
Voor ons als huisartsen, die nu langzaam op leeftijd komen, zijn
het boeiende en spannende jaren geweest. Het heeft een groot
beroep op onze flexibiliteit gedaan. Verveeld hebben we ons
tot op heden nog niet. Maar dat we zouden veranderen van
truien-dokters naar dokters die spreekuur doen met witte jas
en mondkapjes op, hadden we nooit kunnen voorzien. Maar
daar was dan ook een pandemie voor nodig. n
tekst: Victor Kaiser
foto: huisartsenpraktijk Brandevoort
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Je rijbewijs halen?
Dát doe je gewoon bij LesDirect in Brandevoort!

3
3
3
3

3

Leg je start rijles nu al vast vanaf
16,5 jaar
Praktijk- en theorie slaagGARANTIE!
Leuke vaste vrouwelijke
instructrices
Hoog slagingspercentage!

3
3

Gespecialiseerd in leerlingen
met ADHD, autisme, rij- en
faalangst
Omzetten non-eu rijbewijs in NL
rijbewijs / expats
Gestructureerd rijlessen volgens
de R.I.S. -methode

W il je weer:
 w er k doe n wa ar je oge n va n str a le n?
 r ust in je ho o fd he bbe n?
 le kker in je v e l z itte n?
C o ach in g aa n ta fe l e n in de n a tuu r

www.rondoo.nl
Hertogsveld 3 - Brandevoort

Vooraanmelders krijgen gratis toegang tot onze online theorie
ruimte en slaaggarantie van Theorie College Nederland

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

ONZE SERVICE IS
ONBETAALBAAR
DAAROM IS IE OOK GRATIS

• DUURZAME ENERGIE
OA HYBRIDE WARMTEPOMPEN
VAN BV ELGA & DAIKIN

• AIRCO INSTALLATIES
• WATERONTHARDERS
• CV KETELS SERVICE & ONDERHOUD
Huiskensstraat 21
5708XA Helmond-Brandevoort
M. 06-295 74 376
www.deinstallatieman.nl

• mooie, betaalbare kleding voor vrouwen • elke 4 weken nieuwe items •
• persoonlijk en dichtbij • je bent altijd welkom, loop gerust eens binnen!! •
•
Openingstijden
Dinsdag - Vrijdag 8.30 - 17.30 uur
Zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Zondag en Maandag gesloten
•
• www.zus-mode.nl • info@zus-mode.nl • De Plaetse 78 5708 ZJ Brandevoort •
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20 jaar De Vendelier
wat een bijzondere tijd

Maandag 14 augustus 2000; de eerste schooldag op Basisschool De Vendelier. Het gebouw is nog niet helemaal klaar. De
schilders en bouwvakkers lopen rond om de laatste puntjes op
de i te zetten. De speelplaats is nog een grote zandbak, maar
wat hebben we zin om te beginnen!
Met vier man sterk, directeur en drie leerkrachten, staan we te
trappelen om te beginnen. Met 16 lokalen heeft ons gebouw
genoeg ruimte over. OBS Brandevoort trekt gezellig bij ons in,
evenals de kinderopvang. De school functioneert als een soort
multifunctioneel centrum. Veel verenigingen en werkgroepen
uit Brandevoort komen bij ons vergaderen. Een gymzaal is er
nog niet. De kleuters bewegen en spelen heerlijk in de speelzaal
en de overige groepen gaan naar de gymzaal van ‘t Baken in
Mierlo-Hout.

Memorabele momenten

Denkend aan de afgelopen 20 jaar schieten vele memorabele
momenten, zowel leuke als minder leuke dingen door mijn
hoofd. Allereerst de razendsnelle groei. Een klein jaar later,
november 2001, mochten we al onze 200ste leerling verwelkomen. In 2002 verhuist OBS naar een eigen locatie. Nog niet
hun eigen gebouw, maar naar semipermanente noodlokalen
op Stepekolk-Oost. We hebben ook nog even bij de OBS “ingewoond” en OBS daarna weer bij ons. Fijn dat we elkaar altijd zo
goed hebben kunnen helpen.
De eerste aankomst van Sinterklaas op onze school (en OBS
Brandevoort) was spannend. Lukt het Sint wel om met al die
bouwwerkzaamheden op onze school te komen. Nog niet alle
straten zijn goed begaanbaar. Gelukkig heeft de Sint een oplossing. Hij komt in een grote graafmachine. Wat een onvergetelijk
gezicht, Sinterklaas in een grote graver.

Terror-kauw en circus

Het eerste schoolverlaterskamp is er ook één om nooit te vergeten. We gaan met z’n allen naar een camping in Zeeland. En
wel met twee leerkrachten en vijf leerlingen om precies te zijn.
Het is net een groot gezin!

Ook halen we de krant. Een kauw belaagt de kinderen zodra
zij in de pauze naar buiten komen. Het is een brutaal beest dat
probeert het eten van de kinderen weg te pikken. Een heuse
“terror-kauw”. Al is dat natuurlijk een beetje spannend, de
meeste kinderen vinden het gelukkig vooral grappig.
Verder denk ik terug aan de vele projecten die we hebben gedaan. Zo hebben de groepen 5/6 het project “de vakantiebeurs“
gedaan. Op het schoolplein organiseerden ze een vakantiebeurs en op het veldje bij school, werd een heuse camping gerealiseerd waarmee ze het project afsloten.
De afgelopen jaren heeft de Vendelier heel wat feestjes gevierd.
Ons 5-jarig bestaan wordt gevierd met een Afrikaans zing en
dansfeest. Ons 10-jarig bestaan vierden we met een grandioze
circusvoorstelling. Ik zie het nog voor me, verkleed als circusartiesten lieten onze leerlingen zich van hun beste kant lieten
zien.

Verdriet

Maar er zijn ook verdrietige momenten waar ik aan terugdenk.
In het bijzonder aan de ziekte en het overlijden van een leerling
van onze school: Wouter. Dit heeft een enorme impact op onze
scholieren, leraren en ouders maar bracht ook veel verbinding
en saamhorigheid.
Op onderwijsgebied zijn er uiteraard diverse ontwikkelingen
geweest. Momenteel zijn we bezig met de bewegingen waarbij
eigenaarschap van de kinderen en gepersonaliseerd leren hoog
in het vaandel staat.
Uiteraard hebben we ook nu het één en ander op het activiteitenprogramma staan. Vanwege deze gekke tijd zal het een wat
aangepaste vorm krijgen maar we gaan er een “creatief” feest
van maken.
Wat waren deze 20 jaar toch bijzonder. We hopen nog vele jaren in beweging te blijven en een plek te zijn waar kinderen zich
veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen. n
tekst: Mayke van den Eijnden - Gruijters
foto: Vendelier
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sinds

2010

Brandevoort

WINTERBEURT
Zeeuwendonk 3 Helmond
jdejongbouw@gmail.com
tel 06 38 01 74 01

APK voor de fiets

• deluxe onderhoudsbeurt
• inclusief montage fietsbanden (bij aankoop)
• inclusief poets & wax behandeling
inleveren voor 28 januari 2021

geldig voor alle soorten & merken fietsen

van € 97,99 voor € 49,90
Continental TOP
Contact winter II

Continental
Contact plus

Continental
Contact urban

van 77,99 voor 64,99

van 48,99 voor 39,99

van 39,99 voor 30,99

(winter keuze)

(e-bike keuze)

(comfort keuze)

incl. Hermetic plus binnenband

incl. Hermetic plus binnenband

incl. Hermetic plus binnenband

Hermetic plus binnenband = 3x langer op spanning, minder lek, langere levensduur, meer rijbereik

Herselsestraat 21 • 5708 XK Helmond • 0492 79 24 56

www.triafietsen.nl/brandevoort

gerealiseerde woning hoek Zeeuwendonk - Rikkersdonk

We wensen u
sfeervolle feestdagen

E E N I N S P I R AT I E VO L 2 0 2 1 G E W E N S T

Ook in het nieuwe jaar staan wij voor u klaar.
U bent zoals altijd van harte welkom in
onze showroom om u te laten
adviseren en inspireren.
Wij wensen u een mooi nieuwjaar!
Daarom Smits&Smits

20 jaar
brandevoorter courant
Gefeliciteerd!

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

T 0492-55 99 88

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

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

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl
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OBS Brandevoort
ooit de kleinste van de regio
In 2000 startte Openbare Basisschool Brandevoort het schooljaar met acht kinderen, verdeeld over twee groepen. Samen
met de katholieke basisschool De Vendelier gehuisvest in een
nieuw schoolgebouw aan de Schutsboom. Nu, 20 jaar later, is
OBS Brandevoort een grote school, in het centrum van Brandevoort, met een eigentijds onderwijsconcept. Eén van de acht
eerste Brainport Basisscholen van Nederland. Hoe is het 20 jaar
geleden allemaal begonnen en hoe
ziet de toekomst er uit?

Begin

Het was volgens een artikel uit de
Brandevoorter Courant van september 2000 misschien wel de
kleinste school van Nederland. Met
acht kinderen, een directeur en
twee leerkrachten. Zonder eigen
gebouw, maar met grootse plannen. “De bouw van de Veste ging
niet in het tempo dat men had verwacht,” aldus Peter Adriaans, de
eerste directeur en oprichter van
de school. “We groeiden weinig in
die eerste periode. Het was nog onduidelijk waar de openbare school
terecht zou komen.” Die duidelijkheid kwam pas veel later. Het huidige (hoofd)gebouw op de Plaetse
werd pas in 2006 in gebruik genomen. Het was op dat moment de
eerste school in Nederland zonder
krijtborden, met in elke klas een
digibord. De eerste school waar de
teamkamer niet was gevuld met
een vergadertafel, maar met gezellige zitjes. Met een jong en enthousiast team en een hard groeiend
leerlingenaantal.

Onderwijsconcept

De grote thema’s in die eerste jaren waren natuurlijk huisvesting, de constante instroom van nieuwe leerlingen en het werven van nieuw personeel. Toch werd er al vanaf het begin ook
werk gemaakt van het onderwijsconcept. “We zijn gestart met
drie mensen. We hebben echt niet gedacht dat wij met drieën
de wijsheid in pacht hadden. Tot aan misschien wel het vijftiende teamlid heeft iedereen echt wel een zegje kunnen doen. Het
was een soort work in progress,” aldus Adriaans. Ook ouders
werd gevraagd – naast de hulp bij allerlei activiteiten - om mee
te denken over het onderwijsconcept. De school wilde zich onderscheiden in de wijk, als openbare school, intercultureel en
thematisch onderwijs, actief in en met de wijk, met aandacht
voor kunst en expressieve vakken.

Verandering, maar niet in de basis

Wat is er van dat onderwijsconcept nu nog zichtbaar? Adri-

20
0

aans: “Elke basisschool van 2020 is onherkenbaar veranderd
ten opzichte van 20 jaar geleden. Stel je voor dat we zouden
denken dat wat toen goed was, nu nog goed zou zijn. De manier van werken en het curriculum van OBS Brandevoort zijn
nu echt anders dan toen.” En toch zijn er in de basis wel degelijk zaken hetzelfde gebleven. Als Brainport school zoekt OBS
Brandevoort nog steeds de verbinding met de wijk, zowel met
ouders als met bedrijven en organisaties. Ook het onderwijs in kunstzinnige en expressieve vaardigheden staat nog steeds hoog in het
vaandel. Net als het werken met
thema’s, dat juist met de nieuwe
spelling- en taalmethode een extra
dimensie heeft gekregen.

Toekomst

En de toekomst? Huidige directeur Joris Dekker licht toe: “Als
Brainport school bieden we eigentijds onderwijs. We willen de kinderen optimaal voorbereiden op
hun toekomst in de regio. Daarvoor
hebben zij niet alleen kennis nodig,
maar ook vaardigheden. We willen
ze de tools geven om straks succesvol te zijn in de snel veranderende
arbeidsmarkt.” Naast basisvaardigheden als rekenen, lezen en taal,
leren de kinderen daarom ook creatief problemen oplossen, informatievaardigheden, communiceren,
samenwerken en presenteren. Dat
alles vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid en een onderzoekende
houding. “Het Brainport onderwijsconcept is een prachtig modern
concept. De komende jaren gaan we daar nog veel meer invulling aan geven. Zo blijft het onderwijs mee gaan met de tijd.”

Inzet

Helaas gooien de corona maatregelen roet in de jubileumplannen. Dekker: “We wilden het jubileum dit jaar groots vieren
met team, kinderen en ouders. In de huidige situatie kunnen we
onze plannen niet uitvoeren zoals we zouden willen. Hopelijk
komt er gauw een moment waarop we (ook) dat kunnen inhalen. Voorlopig is het alle hens aan dek om in deze periode een
goede bezetting van alle groepen te houden en alle kinderen
goed onderwijs op maat te geven. Dat lukt ons tot nu toe goed,
dankzij de enorme inzet van collega’s, de bereidwilligheid om
extra te werken en de inzet van QRABBL en begripvolle ouders.
We doen ons best om dat ook de komende maanden zo voort
te zetten.” n
tekst: Sacha Keijer
foto: Rianne van Lierop

Brandevoorter Courant

|

33

dus hup, naar de sportsclub
Zo inclusief is jouw lidmaatschap bij HUP:
- sport in een ruim opgezette fitness met moderne sportapparatuur
- kies uit 65 groepslessen per week
- ga voor professionele begeleiding of een persoonlijk voedingsadvies
- word lid vanaf 16 jaar en kies uit 5 verschillende lidmaatschappen
- relax in onze sauna, zwembad en whirlpools
- daag je tegenstander uit tijdens een uurtje squash, voetbal, badminton of golf
- ravot in onze PLAY area met mini golf, interactieve voetbalmuur en megagigatafelvoetbal

NOG MEER INCLUSIEF!

- terwijl jij je uitleeft tijdens een spinning les, gaan de kids naar de kinderopvang
- gooi die zitspieren maar eens goed los tijdens een uurtje bowlen
- blijf op de hoogte van alle nieuwtjes in onze exclusieve facebookgroep

HUP • Arkweg 3 - 17 • Mierlo • 0492 67 88 43 • www.hup.eu

met
extra
veel
korting

3 maanden sporten = 2 maanden betalen
Daarna is jouw abonnement maandelijks opzegbaar
Actie is geldig t/m zondag 17 januari 2021

of wat dacht je van het volgende?

Ontvang 1 maand gratis sporten bij een 1-jarig lidmaatschap en scoor 2 maanden
gratis sporten bij een 2-jarig lidmaatschap
Actie is geldig t/m zondag 31 januari 2021

Meer info: www.hup.eu/sport/actie
HUP • Arkweg 3 - 17 • Mierlo • 0492 67 88 43 • www.hup.eu

Zoals het vroeger was
3 6|
6 |
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Met de tractoren naar
het stadhuis
Sinds 2009 is Maikel Habraken samen met zijn broer eigenaar
van de Brandevoortse Hoeve en het bijbehorende agrarisch bedrijf waar de lekkerste asperges en aardbeien vandaan komen.
De afspraak met Maikel vindt plaats in een lege Brandevoortse
Hoeve. Waar het normaal een drukke en levendige bedoeling
is met de indoor speelschuur, de boerderijwinkel en gezellige
hoeve met zijn terras, staat nu alleen mijn auto op de parkeerplaats. Door de coronamaatregelen is alleen de boerderijwinkel
geopend.

Erbij vanaf het Brandevoortse begin

Maikel is nu 43 jaar en woont samen met zijn vrouw Charlotte en hun dochters Aukje en Emmy (7 en 4 jaar) naast de
Brandevoortse Hoeve. Hij heeft samen met zijn familie het ontstaan van Brandevoort vanaf het eerste uur meegemaakt. Voor
Maikel begon het als puber met de annexatie van het deel van
Mierlo, waar ze woonden, naar Helmond. Hij was daar destijds
niet zo mee bezig als zijn ouders maar weet nog goed dat ze
in een stoet boeren met de tractoren naar het stadhuis gingen
om hiertegen te protesteren. De boerderij waar ze allemaal
geboren zijn was door hun overgrootouders gebouwd in 1881.
Maikel’s vader Hans, nu 72 jaar, is ook geboren op hetzelfde
adres. “Dan komt het als een schok zodra je weet dat het vrije
boeren leven gaat veranderen” legt Maikel uit. “Als kind en als
puber was je altijd gewend de ruimte en de vrijheid te hebben. Samen met mijn broer lekker meewerken op het land, een
onbezorgd boeren leven…!”

Tijd om serieus na te denken

In 1997 was de annexatie een feit, maar er veranderde in
het begin nog weinig aan het onbezorgde leventje op de
Diepenbroek waar de aardbeien en de asperges nog van de velden in de buurt kwamen. Langzaam kwamen de eerste huizen
in Brandevoort en zag je ook de eerste klanten uit Brandevoort
in de boerderijwinkel, destijds niet veel meer dan een schuurdeel ingericht als echte winkel. Het was toen al wel voor de
familie duidelijk dat dit niet oneindig zou zijn; de velden met
aardbeien en asperges moesten ingeleverd worden voor de
nieuwe wijk Brandevoort. En in een later stadium zou ook het
ouderlijk huis, de boerderij, worden opgegeven. “Het voelde als
boer wel vreemd om de stad te zien oprukken, alsof je vrijheid
je wordt ontnomen” vertelt Maikel. Vervangend land voor de
aardbeien en asperges werd gevonden in Stiphout waar Stefan,
de broer van Maikel, de verantwoording op zich nam. Toen de
broers in 2000 de leiding van de boerderij overnamen en in 2002
bekend werd dat ook het ouderlijke huis moest plaatsmaken voor
Brandevoort, werd het voor Maikel tijd om serieus na te gaan
denken wat hij wilde gaan doen.
In 2007 viel alles samen: de combinatie van de agrarische producten, de ondernemersgeest en toch ook wel de interesse in
de horeca resulteerde in de bouw van de Brandevoortse Hoeve
aan de Medevoort. Het woonhuis en de nog resterende grond
aan de Diepenbroek werd geruild met de gemeente voor de
grond waar nu de Brandevoortse Hoeve staat. Enerzijds konden er de asperges en aardbeien verwerkt worden in de schuur,
en anderzijds kwam er een boerderijwinkel en een hoeve met
binnen een gezellige bar, tafels rond een open haard en buiten
een groot terras met een speelweide voor de kinderen. In 2008

werd gestart met de bouw van de hoeve; Maikel was er dag
en nacht mee bezig. Hij had precies in zijn hoofd wat hij wilde
en maakte zelf schetsen en voorstellen waardoor het voor de
architect een fijne samenwerking werd.

Halloween met bijna 2000 man

Na de opening in 2009 is er veel gebeurd en alles heeft
Maikel samen met Charlotte meegemaakt. Ze kwam net voor de
opening van de Hoeve en zou een weekje blijven. Ze is echter
niet meer bij hem weggegaan en doet nu in het bedrijf veel samen met Maikel. Samen met de Brandevoorters hebben ze veel
hoogtepunten meegemaakt de afgelopen jaren. In de eerste jaren kwam de Kindervakantie week al met honderden kinderen
allerlei activiteiten doen die goed georganiseerd werden. Als
hoogtepunt konden de kinderen allemaal smullen van de aardbeien. Ook samen Halloween beleven met de Brandevoorters is
een hoogtepunt te noemen. Het evenement, wat Maikel mede
organiseerde met de wijk, was op zijn hoogtepunt goed voor
bijna 2000 deelnemers. Ondertussen komt Maikel ook graag in
Brandevoort, hij kent er veel mensen en is blij dat hij daar onderdeel van uit mag maken. Al zou een huisje in de Veste niets
voor Maikel zijn; hij moet zijn ruimte hebben en vindt het toch
al snel een beetje benauwend.

Van vergaderruimte tot maisdoolhof

Door zijn ondernemersgeest en onuitputbare drang om te willen blijven vernieuwen heeft Maikel in de afgelopen 12 jaar al
veel opgepakt. Waar de Hoeve begon met een eenvoudige kaart
van streek producten, een gezellig terras, een vergaderruimte
en een boerderijwinkel is er al veel nieuws bijgekomen. De
kaart is een stuk uitgebreider, maar blijft bestaan uit (h)eerlijke
streekproducten. Het terras is vergroot en het maïsdoolhof is
er bijgekomen, waar al veel Brandevoortse kinderen doorheen
hebben gelopen. De schuur waar in de eerste jaren de asperges
en de aardbeien werden verwerkt is in 2014 omgebouwd naar
de binnenspeelschuur waar kinderen veel plezier aan beleven,
met een strippenkaart of tijdens een kinderfeestje. Ook voor
bedrijfsfeesten en recepties kun je terecht bij de Brandevoortse
Hoeve.
Ondertussen is Maikel er wel achter dat de Hoeve er niet alleen
voor Brandevoort is. Er komen mensen uit de nabije omgeving,
maar bijvoorbeeld ook veel mensen uit Nuenen weten de weg
te vinden en fietsers die hun fietsroute beginnen of onderbreken bij de Brandevoortse Hoeve voor een versnapering. Toekomstplannen zijn er altijd bij Maikel. Het zit in zijn aard om
te vernieuwen of verbeteren. Op zijn wensenlijstje staat nog
een grote buitenspeeltuin, een eet/beleefplein waar de winkel
meer betrokken gaat worden bij het horecagedeelte, en hij is
dit jaar ook gestart met de verkoop van kerstbomen.
Hopelijk kunnen de Brandevoorters weer snel genieten van de
bourgondische gastvrijheid van de familie Habraken en gaan de
terrassen, de hoeve en de speelschuur weer snel open en staan
er weer wat meer auto’s en fietsen voor de deur! n
tekst: Stefan Verhallen & Jody Hoekstra
foto: Vincent Knoops
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20-jarig jubileum

Na bijna 50 jaar een tuincentrum, het is goed zo

20
0

Peter van Gennip begon op zijn zestiende jaar met wat inmiddels is uitgegroeid tot Brandevoorts hofleverancier van bomen,
struiken en hetgeen dat in de Brandevoortse tuinen te vinden
is. Er werd nog niet over een nieuwe wijk gesproken toen Peter
bijna 50 jaar geleden, net van school, zijn eerste coniferen en
bomen verkocht. Dit deed hij vanuit zijn schaftkeet, op de plek
waar nu zijn tuincentrum en boomkwekerij staat. Peter heeft
samen met zijn vrouw Anja twee zoons: Bart van 20 en Lex van
23 jaar. Inmiddels weten veel inwoners van Brandevoort het
al, maar Peter heeft besloten er in mei/juni 2021 mee te gaan
stoppen. Het is goed zo.

Plaats maken voor Brandevoort

Stap voor stap groeide het tuincentrum en kwamen hoveniers
maar ook particulieren uit de wijde omgeving bomen, planten,
struiken en meststoffen halen. “Als ze iets vroegen wat ik nog
niet had dan ging ik het halen zodat ik het de volgende keer wel
had” vertelt Peter. In 1989 zette hij samen met zijn gezin een
woonhuis op de Medevoort, naast het tuincentrum. Ongeveer
24 jaar geleden werden de eerste gesprekken gevoerd over de
bouw van een nieuwe wijk, en dit betekende veel voor Peter en
zijn gezin. Er woonden veel familie en kennissen op de Medevoort en in het gebied waar nu Brandevoort ligt: de diepvriesspecialist van Rijsingen, Gehamie (bekend van de aanhanger),
meerdere varkensboeren, meerdere tuinders, familieleden...
Allemaal zijn ze vertrokken om plaats te maken voor Brandevoort. “Toen Brandevoort kwam zag ik de natuur en mijn familie
verdwijnen, en op dat moment vond ik dat maar niks.”

Een echt mensen-mens

Met de oplevering van de eerste huizen in Brandevoort werd
het wel meteen drukker in het tuincentrum. “Iedereen die
Brandevoort binnen kwam rijden kon niet om ons heen.” Ook
hoveniers die altijd al bij van Gennip kwamen vermenigvuldigden zich en het centrum bleef slim inspelen op de vraag van
de klant en breidde het assortiment continu uit. “De tuinen in
Brandevoort zijn niet groot” vertelt Peter. “Daarom wil men
graag een mooie boom of goede kwaliteit planten plaatsen, en
dat mag dan ook wat meer kosten.” Mede hierdoor bloeide het
tuincentrum op, en Peter had veel plezier in zijn werk. De liefde
om mensen te helpen en van advies te voorzien; daar doet hij
het voor. “Het sociale contact blijft misschien wel het leukste; ik
ben een echt mensen-mens.” Ook voor de wijk vond Peter het
fijn om dingen terug te kunnen doen. Zo heeft het tuincentrum
10 jaar voor Dickensnight de coniferen in de Veste opgezet en
opgehaald, en hebben ze de Kindervakantieweek aangekleed
waar nodig was. “Geldsponsoring daar doen we niet aan, maar
als er iets groens nodig is, dan kan men altijd bij mij terecht.”

Na volle werkweken straks een lege agenda

Het besluit om te stoppen was niet gemakkelijk. Peter gaat
vooral de sociale contacten ontzettend missen. “Ik ken mijn
klanten, niet allemaal bij naam, maar het is alsof ik een geschiedenis met ze heb opgebouwd. Soms komen er drie generaties:
opa, vader, en zoon. Zo kwam er laatst een klant van 87 jaar die
al 40 jaar bij mij komt voor z’n planten. Bijna boos vroeg hij:
Peter, wat maak je me nou, hoe kun je mij nu in de steek laten,
waar moet ik naartoe? De man had een traan op zijn wang. Ik

heb moeten beloven dat hij me altijd mag bellen voor advies,
ook als ik volgend jaar eenmaal met pensioen ben.” Het is zeker geen gemakkelijke beslissing geweest om te stoppen, maar
toch leek het allemaal op zijn plek te vallen. De zonen van Peter,
Lex en Bart, ambiëren een andere carrière. Daarnaast wil de
gemeente graag de grond overnemen om er de slimme wijk te
bouwen. Ook heeft Peter vorig jaar december een hartoperatie
ondergaan in het ziekenhuis. Het is echt goed zo.
“Het zal niet mee gaan vallen voor iemand zoals ik die 80 tot 85
uur per week gewend is met zijn werk bezig te zijn” geeft Peter
aan. “Ik ga het langzaam afbouwen. Daarnaast heb ik veel zin
om hobby’s op te pakken en vrijwilligerswerk te gaan doen.”
Met de verkoop van de grond aan de gemeente ten behoeve
van de bouw van de slimme wijk houdt Peter zelf nog een stuk
grond over. Hier wil hij een eigen tuin gaan aanleggen; de tekeningen liggen hiervoor al klaar. Een andere hobby staat ook
al uitgestald in de kamer: bijna 3000 singeltjes voor de jukebox
moeten getest worden of ze het nog wel doen. Ook kijkt Peter
er naar uit om eindelijk meer tijd te hebben om met zijn beste
kameraad te gaan fietsen. Die vrije tijd zal dus uiteindelijk goed
gevuld gaan worden.
Voor de Brandevoorters is het nog niet te laat om nog even
langs te gaan. Tot en met mei kunnen we allemaal nog terecht
bij Peter van Gennip. En er staan nog genoeg planten en bomen
voor iedereen, nu zelfs met 20% korting... En een goede dosis
tuinier-advies, indien nodig! n
tekst: Stefan Verhallen & Jody Hoekstra
foto: Rianne van Lierop
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Ondernemer

Wout van Vlerken

Electro man en een klein beetje boer
Als ik op een vrijdagochtend bij Wout van Vlerken zijn zaak Electro World binnenstap voor een interview, had ik niet verwacht
dat het verhaal zo zou lopen. Een klein beetje verdiept in zijn
achtergrond leerde mij, dat hij van jongs af aan al in de business
zit. Maar dat zijn verhaal vooral over dieren zou gaan was verrassend.
Afgelopen jaar heeft Wout en zijn collega’s het 50-jarig bestaan
van de zaak kunnen vieren. Zijn vader Wout senior was elektricien. In 1969 heeft hij aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout, waar
de winkel nog steeds is gevestigd, een elektrotechnisch installatiebedrijf aan huis opgericht. Al van jongs af aan werkt Wout in
de zaak. Eerst als vakkenvuller en toen hij klaar was met school
is hij in 1995 officieel in het bedrijf begonnen. In 2001 ging zijn
vader met pensioen en heeft hij het stokje overgenomen.

Familie

Wout, vernoemt naar zijn vader en opa, is 49 jaar en woont al
19 jaar samen met Hélène. Ze hebben twee kinderen Aniek (16)
en Robert (15). Het was er eigenlijk nooit van gekomen, maar
afgelopen jaar zouden Helene en Wout gaan trouwen. Op Ibiza
waar Wout haar ook ten huwelijk heeft gevraagd. Helaas gooide
Covid-19 roet in het eten. Ze hopen elkaar alsnog het ja-woord
te kunnen geven in 2021. Ze wonen op de Brand aan de rand
van Brandevoort en hebben een mooi stuk weiland achter het
huis. Daar leven kippen, Suusje het varken en de zes Walliser
Schwartznasen schapen en ram. Er staat zelfs een kleine oranje,
multifunctionele tractor in de tuin. Wout laat een foto zien van
hun schapen. Het lijken wel rasta schapen en het doet mij denken aan een labradoodle. Het zijn mooie, donzige krullenbollen
met een zwarte kop, zwarte knieën en pootjes. Waarom zoveel
dieren vraag ik mij af. Wout: “Hélène is hobby fokker en ik kom
uit een boerenfamilie. Iedereen van mijn vaders familie is boer,
alleen mijn vader ging een andere kant op.”

Lammeren

Wout is druk maar weet de hobby met dieren en Electro World
goed te combineren. Op een zondagavond is hij tot laat in de
nacht nog in de stal om een schaap te helpen met bevallen. Elk
jaar krijgen hun schapen lammeren, maar deze keer moesten ze
letterlijk en figuurlijk een handje helpen, want het lammetje lag
dwars. “Ik heb moeten voelen hoe het schaapje lag, haar goed
moeten leggen met de pootjes naar voren en het op de wereld
gezet”. De volgende ochtend staat de toch nog een klein beetje
boer weer vroeg op het hoofdkantoor van Electro World voor
een vergadering. De toekomstplannen van de franchiseorganisatie staan op de agenda.

Bootcamp

Zijn vrouw fokt naast de schapen, ook honden, Cairn Terriërs.
“Het is een grote hond in een klein jasje, met een pittig karakter en jachtinstinct”, aldus Wout, “we hadden beiden een Cairn
Terriër toen we elkaar leerden kennen en dit ras heeft daarom
voor ons een speciale betekenis”.
Naast die dieren en de beeld-, geluid-, keuken- en huishoudapparatuur heeft Wout nog een derde hobby: Bootcamp. Hij doet

dat in Brandevoort en neemt twee à drie keer per jaar deel aan
mud runs. “Het is de uitdaging en afwisseling, het klimmen, het
ploeteren door de modder. Het is geen competitie, maar het
gaat om elkaar helpen en de prestatie om de run tot het einde
af te kunnen maken”, vertelt Wout.

Bevlogen

Wout is trots op zijn gezin en op zijn winkel. “We zijn continu
bezig om te vernieuwen. Zelfs in moeilijke tijden. In 2009 hebben ze afscheid genomen van de verlichting en is radio/tv aan
het assortiment toegevoegd." Als je nu de zaak binnenloopt zie
je hoogwaardige audio en tv opgesteld staan, waar menigeen
jaloers op is. De winkel heeft diverse audio-opstellingen met
high-end luidsprekers staan, waarmee ze je instrumenten kunnen laten horen die met een standaard installatie niet hoorbaar
zijn. Naast de winkel komt Wout en zijn Technische Dienst al
jaren bij de mensen thuis voor het installeren en repareren van
apparatuur. Wout: “We komen steeds meer bij de mensen thuis
voor een adviesgesprek over hoe de klanten willen koken bijvoorbeeld. We horen hun kookwensen en zien direct hoe de
thuissituatie is. Zo kunnen we een passend advies geven hoe
we hun keuken het beste kunnen inrichten en met welke apparatuur. Verbouwen is daarbij lang niet altijd de oplossing, maar
een upgrade van de keuken kan een goede oplossing zijn om in
de wensen van de bewoners te voorzien. Door de ontwikkeling
van ‘gas af’ en zonnepanelen gaan mensen koken op inductieplaten. Dan leveren we niet alleen de apparatuur. We passen de
meterkast aan, leggen leidingen en zagen wanneer nodig het
aanrecht tot het juiste formaat voor de inductiekookplaat. Zo
bieden we de klant een totaaloplossing en kunnen we ons meer
en meer onderscheiden.”
Tijdens mijn interview heb ik Wout van een andere kant leren
kennen. Normaal als winkelier, maar nu ook als een bevlogen
man. Altijd bezig, dag en nacht, net als een boer.
www.woutvanvlerken.nl n

tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops
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Omdat iedereen anders is...
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Politiek Column

Nabij in bizarre tijden
Bizar

Nu we langzaam het einde van 2020 naderen kijk ik steeds vaker vol ongeloof terug op een bizar jaar. Wat is de wereld enorm
veranderd door Corona en alle maatregelen die we daarvoor
moesten treffen. Aan het woord is Lara Tamarinof: "’Fitte’ mensen om mij heen werden ziek en mensen voelden zich bang
voor wat er zou kunnen gebeuren. Vrienden in de zorg zag ik
uitgeput raken en verdrietig als medemensen de regels niet zo
nauw namen. Ook zag ik mensen met financiële zorgen door de
maatregelen en mensen die niet naar de reguliere zorg konden
terwijl zij toch die zorg nodig bleken te hebben”.

Eenzaamheid

Iedereen kan zich wel iets voorstellen bij alle veranderingen
richting online contact: de eenzaamheid onder met name ouderen en kwetsbaren nam toe. Als moeder van een tiener zag
ik wat het sociaal isolement doet met jongeren die in deze tijd
zoveel behoefte hebben aan contact met leeftijdsgenoten op
school, sport of bij het uitgaan. Was dit nou 2020?

Toch veel moois

Ja en nee. Want tijdens al deze narigheid gebeurde er tegelijkertijd ook heel veel moois in onze wijk. Buren keken naar elkaar om, met kaartjes, boodschappen en af en toe een praatje.
Mensen waardeerden op talloze manieren de zorg en werden
zich bewust van hoe belangrijk de beroepen zijn die onze samenleving draaiend houden. Mensen uit de culturele sector
van Helmond zetten zich met ziel en zaligheid in om buiten de
verzorgingstehuizen te gaan staan met muziek en kunst. Scholen, ook in Brandevoort, zag ik met kunst- en vliegwerk, maar

vooral met heel veel betrokkenheid onderwijs op afstand organiseren.

De gemeente helpt

De gemeente zette alles op alles om haar inwoners bij te staan.
Restaurants bedachten steeds nieuwe creatieve manieren om
hun zaak aan te passen aan wat er wèl mag. We gingen weer
naar buiten, wandelen in de Ecozone en ontdekten hoe fijn
groen in je omgeving is. Want de natuur groeit en bloeit gewoon door alsof er helemaal geen Corona bestaat. Mooi, en dat
voelt wel geruststellend.

Brainport Smart District

De ontwikkeling van Brainport Smart District, ook wel de slimste wijk genoemd, gaat gestaag door. De combinatie van digitaal, participatie en groen zal hierin heel belangrijk zijn. We
hebben al een voorproefje gehad van een veel meer digitale
samenleving, maar we zullen dat slim moeten combineren met
groen en menselijk contact, Want naast de natuur is ‘samen’
ook een heel belangrijk woord gebleken in deze Coronacrisis.
Dit zal ik als raadslid op de voet volgen.

Gezondheid en nabijheid

Mensen, laten we hopen dat 2021 een gezond jaar voor ons
allemaal wordt. Tot die tijd, hou vol en wees er voor elkaar. n

tekst: Lara Tamarinof, Gemeenteraadslid voor GroenLinks
foto: Vincent Knoops
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Nieuwe hangplekken moeten
voor minder overlast zorgen
In 2007 is Roy Mudde begonnen aan de politieschool. Eind
van dat jaar begint zijn stage en mag hij voor de eerste keer de
straat op in het gebied Helmond West. Samen met toenmalig
wijkagent Patricia loopt hij ook door onze wijk. Toen nog niet
wetende dat hij precies 12 jaar later onze wijkagent zou zijn en
mede er voor heeft gezorgd dat er jongerenontmoetingsplekken worden gerealiseerd.
Vorig jaar september nam Roy het stokje over van Patrick en
Rob. Met hulp van Patrick maakte hij in relatief korte tijd kennis
met diverse mensen en instanties. Inmiddels zijn we een jaar
verder en heeft Roy een goede voet aan de grond. Hij kent de
historie van de wijk en weet wat er speelt. “Maar wat was het
een raar jaar”, aldus Roy, “het jaar van corona en van de jeugd.”

Twee ontmoetingsplekken

“Jeugd is met stip datgene waar ik me dit jaar mee bezig heb
gehouden” vertelt Roy. “Het is al langer bekend dat onze wijk
een gebrek aan activiteiten en plekken voor 14 tot 18 jarigen
heeft. Corona heeft dat probleem nog eens extra benadrukt.
Scholen en sportscholen waren dicht, ouders zijn thuis en jongeren gaan uit verveling meer de straat op. Het aantal melding
van overlast nam zichtbaar toe. Maar hopelijk komt daar binnenkort een einde aan.
In samenspraak met de jeugd, diverse jongereninstanties, de
wijkraad en gemeente Helmond worden twee plekken gekozen
waar een ontmoetingsplek wordt gemaakt. Er is keuze uit drie
locaties. Elke plek krijgt een onderkomen dat een kruising is tussen een container en bushokje, waar de jongeren overdekt en
beschut kunnen chillen.
Het is nu nog een mobiele plek omdat het gaat om een pilot.
Roy hoopt dat het probleem van overlast in de wijk, zoals bij het
station en in de parkeergarages, hiermee wordt opgelost. Be-

valt het onderkomen dan gaat de gemeente bekijken of dit ook
interessant is voor andere locaties in Helmond. Op moment van
schrijven is nog niet bekend welke locaties het worden, maar
naar verwachting worden ze medio februari ingericht.

Surveilleren met honden

De woorden overlast en jeugd gaan helaas vaak samen, maar
Roy vertelt dat met veel jeugd ook goede afspraken te maken
zijn. “De jongeren komen naar me toe en willen graag meedenken, ze nemen eigen vuilniszakken voor het opruimen van vuil
mee en houden daarbij voldoende afstand van elkaar.”
Verder geeft hij blijk van waardering voor NS Veiligheid & Service. In november zijn zij gestart met dagelijks surveilleren met
honden bij alle stations in Helmond. Dat heeft direct geleid tot
minder meldingen van overlast. Niet alle wensen en ideeën van
Roy zijn dit jaar uitgekomen. Zijn wens voor een inloopspreekuur kon niet doorgaan omdat het wijkhuis vanwege corona gesloten was. Ook was minder huisbezoek mogelijk.
“Afgelopen jaar heb ik de wijk leren kennen. Ik krijg meer vaste voet aan de grond en pluk daar nu de vruchten van”, aldus
Roy. Ik denk dat we met hem een hele enthousiaste, betrokken,
vriendelijke en goede wijkagent hebben. Alhoewel, niet iedereen deze mening zal delen.
In de volgende editie willen we Roy lezersvragen laten beantwoorden. Dus heb jij een vraag aan Roy, stuur deze dan vóór
1 februari naar redactie@brandevoort.nl o.v.v. “Vraag het Roy”
en wie weet wordt jouw vraag in de volgende Brandevoorter
Courant beantwoord. n
tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops
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Wonen

Contouren slimme wijk
niet alleen op papier?
De afgelopen maanden hebben de eerste bewoners van de
slimme wijk hun stedenbouwkundige omgeving ingevuld. Niet
alleen het energiegebruik past goed in de woonomgeving, ook
de mobiliteit is verwerkt en het water gaat zo natuurlijk mogelijk langs de nieuwe huizen lopen. Dit alles kan dan circulair
gaan werken.

Stedenbouwkundige contouren
Mobiliteit
Met een parkeernorm van 0,2 als uiteindelijk uitgangpunt is de
mobiliteit een vraagstuk dat bij uitstek geschikt is om innovatief
aan te pakken. In een drietal fasen willen bewoners het verkeer
steeds verder uit de wijk bannen en de natuur een plek geven.
Het volgende idee zal waarschijnlijk navolging krijgen, schrijven
de ingehuurde stedenbouwkundigen voor de pioniers: “Fase 1
begint met het slim gebruikmaken van hergebruikte betonroosters (met sleuven) afkomstig van de honderden af te breken
varkensstallen in Noord-Brabant. Deze vormen karresporen,
waardoor autoverkeer tot aan de woning kan komen. Naarmate
de sporen steeds minder gebruikt worden door gemotoriseerd
verkeer krijgt natuur en biodiversiteit de kans om het karrespoor te laten volgroeien tot een (smaller) pad. Daarmee bed je
de fasering van mobiliteit in binnen de landschappelijke kwaliteit en draag je bij aan de circulaire ambities.”
Energie
Voor het energiegebruik is er een balans nodig tussen innovatie
op individueel en buurtniveau. Soms moeten de pioniers investeringen op grotere schaal doen, andere keren kunnen bewoners zelf heel ver of fasegewijs vernieuwen. De precieze keuzes
komen in het volgende jaar aan bod. Afwegingen tussen zongebruik, windenergie en waterstofinzet passeren de revue. Het
gaat dan vooral om hoe de opslag te doen, energie te verdelen
en met elkaar te verhandelen. De inzet van een warmtenet zou
goed zijn, maar misschien niet haalbaar. Gelijkstroom naast wisselstroom met ondersteuning van autogebruik op elektriciteit.
De infrastructuur moet er op voorbereid zijn en de uiteindelijke
keuze vindt plaats kort voor het bouwen van de woningen.
Water
Een dik rapport voor het watergebruik in de slimme wijk ligt
klaar. De keuzes zijn aan de bewoners. Hoe ga je om met grijs
en zwart water? In ieder geval moet het circulair. Door water al-

vast natuurlijk in de geplande huisvesting te laten doorstromen,
biedt dit een ideale basis om op verschillende manieren in te
zetten. De keuze zal tussen nu en half 2021 liggen.

Het bestemmingsplan
Visie
Begin 2021 legt de gemeente het bestemmingsplan ter visie.
Inspraak is dan mogelijk voor het grote publiek. Veel zaken in
het plan zijn transparant en tamelijk open geformuleerd. De
verwachting is dat alle betrokkenen in het leef- en woongebied
met het plan zouden moeten kunnen leven. In september kan
de gemeente het plan vaststellen.
Precieze en algemene voorschriften
In het bestemmingsplan ligt per perceel vast welke bestemming
het krijgt (bijvoorbeeld wonen, openbaar groen, infrastructuur). Aan deze bestemmingen zijn nadere regels verbonden.
Soms zeer beperkt, maar af en toe kunnen ze zeer uitgebreid
zijn. Denk bijvoorbeeld aan verplicht bouwen achter of op een
voorgevelrooilijn, verplichte afstand tussen hoofdgebouw- en
of bijgebouwen tot perceelsgrenzen of openbare ruimte, maximaal aantal bouwlagen van hoofdgebouw en/of bijgebouw,
verplichting voor een plat dak, dan wel hellend met al dan niet
verplichte hellingshoek, maximale goothoogten, maximale
nokhoogten. Ook staan in het plan bepalingen over parkeernormen.
Eindelijk weet de pionier dan hoe hij zijn huis mag gaan bouwen. Dit geldt ook voor de tijdelijke woningen en de andere
projectgebouwen. Kortom, de slimme wijk is aan het groeien.

Concreter en niet alleen meer op papier
Infrastructuur
In het nieuwe jaar kan de Brandevoorter de slimme wijk niet alleen op papier, maar ook in het echt gaan zien. De CASA woning
krijgt een plek, de infrastructuur neemt een dusdanige vorm
aan dat de komende tien jaar min of meer alle innovatieve ontwikkelingen het hoofd kan bieden.
Brandevoort draagt zo bij aan het groeiende inwonertal van
Helmond, dat binnenkort de 100.000 zal passeren. n
tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops

Brandevoorter Courant

|

47

4 8|
8 |

Brandevoorter Courant

Nieuws

Onderzoeken - Ontdekken - Verbinden
Nog maar net twee weken werkzaam bij Mondomijn en Petra
van den Bosch heeft al begrepen dat Brandevoort een wijk is
waar innovatie en samenwerking kenmerkende eigenschappen
zijn. Net voor het interview heeft ze een blik geworpen in de
Brandevoorter Courant. Zij is onder indruk van de wijk én de
mensen die in Brandevoort leven. De Courant geeft hiervan een
bijzonder interessante weergave.

Een kindcentrum naar haar hart

Van het primair onderwijs aan het kindcentrum ‘In het Hart van
het Hout’ heeft ze de stap gemaakt naar het onderwijs op maat
aan de Mondomijnschool in Brandevoort. Zij is al behoorlijk ver
ingevoerd in het onderwijs van Mondomijn. Hoewel de school
kinderen van nul tot dertien jaar begeleidt bij hun ontwikkeling
sluit zij niet uit dat deze leeftijdsfase wordt opgerekt tot achtien
jaar of hoger. Een noodzakelijke en gewenste stap van oud-leerlingen, ouders en professionals om kinderen en jongeren optimaal te ondersteunen in de processen die ze in deze leeftijdsfase doormaken. Dit past precies bij de visie van Mondomijn;
kinderen in doorgaande lijn het beste uit zichzelf laten halen.

Werkzaam bij een professionele leergemeenschap

Op Mondomijn staan kinderen centraal en werken professionals vanuit kracht, samenwerking en een gedeelde pedagogische visie integraal samen aan de brede ontwikkeling van kinderen. Deze manier van werken trekt Petra sterk aan; “Ik ben
blij op deze plek te mogen werken, waar je met al je eigenheid
kunt zijn wie je bent en van daaruit kunt groeien en bloeien”.
Door ontwikkelingen vanuit de maatschappij in de eigen onderwijspraktijk te betrekken, kun je gedegen en voortdurend vernieuwend bezig zijn. “Ik vind dit belangrijk, omdat de wereld
om ons heen ontwikkelt en verandert. Met een open, creatieve
en avontuurlijke houding laten we ons inspireren door alle ontwikkelingen. Zo sluiten we aan op de behoefte van deze tijd
en creëren we een omgeving waar je het beste uit jezelf kunt
halen”, zegt Petra met een overtuiging die recht uit haar hart
komt.

Brandevoort, bij uitstek geschikt voor Mondomijn

Zowel in de Courant als vanuit haar eigen waarneming ziet
Petra dat Brandevoort een wijk is die synergetisch is: “Je ziet
verschillende zich tegelijkertijd ontwikkelende processen voorbijkomen. De traditionele bouwwijze gaat goed samen met originele innovatie.” Op de vraag of de slimme wijk aan de andere
kant van het spoor Mondomijn kan inspireren, reageert Petra
meteen bevestigend. Net als bij de opening van Mondomijn,
alweer tien geleden, met een autonome robot, zou Mondomijn
graag betrokken zijn en blijven bij de (technologische) vernieuwingen in deze wijk. “Het verbinden van binnen naar buiten en
andersom. Het is mooi dat ook de nabije omgeving daar een rol
in kan spelen” aldus Petra.

kende houding. Een dergelijke houding is voor haar een noodzakelijke basis voor goed leiderschap, zeker in de wereld van nu.
Op deze manier en vanuit intern en extern wetenschappelijk
onderzoek, ontwikkelen we ons voortdurend. Met de samenleving van nu en de toekomst in ons vizier.

Samen met anderen

De wereld verandert snel. Onderwijs moet hierbij aansluiten
en zelfs in voorop lopen Door een omgeving te creëren waarin
kinderen en volwassenen samen leren en leven en waar je je talenten kunt laten zien en ontwikkelen, bereid je kinderen voor
op de moderne veranderende samenleving.
“Dit alles werkt alleen maar goed als de organisatie én het team
ondernemend, deskundig en tegelijkertijd persoonlijk is,” legt
Petra uit. “En door intensief samen te werken met partners binnen en buiten de wijk om vanuit een gezamenlijke gedrevenheid samen de beste kansen te creëren”. n

Eigen accenten in beleid

Ondanks het feit dat Mondomijn open staat voor ontwikkelingen uit de omgeving bij het vormgeven van het kindcentrum,
legt Petra de nadruk op haar eigen onderzoekende en ontdek-

tekst: Giel Pollemans
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RESTAURANT

Geniet bij Pezzaz 2.0
van het Proeverij menu!

b
Kiezen en proeven
van heerlijke gerechten
in een sfeervolle,
vernieuwde ambiance.

KLASSIEKE ‘STALEN ROS’
Gevestigd op Herselsestraat 21, 5708 XK
te Helmond (in samenwerking met TRIA Fietsen
Brandevoort).
Voor uw klassieke (race)fiets en/of aanverwante
gerelateerde ‘vintage’ onderdelen, kleding,
accessoires etc.
Kom gerust een kijkje nemen, koffie staat klaar.

Eerlijk en puur genieten!

WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL
Beekstraat 2 Nuenen T 040 - 2912725
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

Frankie van den Elzen
info@thevintagebicycle.com
w www.thevintagebicycle.com
m 06-19421860
e

Wordt jouw bolide de
best beschermde
winterkampioen?
www.carpro.nl
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Pensioen in gevaar!
“Voor de gepensioneerden is de maat vol; stop de verlaging van onze pensioenen”,
is een serieuze oproep, ook voor Brandevoorters.

Voorgenomen veranderingen van het pensioenstel

In regeringskringen voert men al jaren overleg over de veranderingen van ons pensioenstelsel. Nog niet zo lang geleden is er
een akkoord bereikt door minister Koolmees met werkgevers,
werknemers en de vakbonden. Maar het vreemde is dat er in
dat overleg geen enkele vertegenwoordiger zat van de gepensioneerden. Met andere woorden, er is over ons, maar niet mèt
ons beslist!

niet om op te klagen maar ze zijn gewend om aan te pakken en
niet om veel aandacht te vragen.
Nu echter worden ze geconfronteerd met een steeds verder
dalend inkomen. Dit leidt tot steeds meer onvrede onder deze
generatie. Daarom is het nu zo langzamerhand tijd geworden
het tij te keren en de politiek te laten weten dat de maat vol is
en zij dit niet meer pikken.

Nu horen wij in de media allerlei verhalen, soms conform de
waarheid, maar jammer genoeg, ook vaak niet berustend op
feiten. Wat zeker een feit is en alle gepensioneerden zullen dit
kunnen beamen, is dat het pensioen al 13 jaar niet geïndexeerd
is. En helaas is het ook een op fake nieuws berustend verhaal
dat alle ouderen rijk zijn. De praktijk laat al 13 jaar zien dat de
pensioenen dalen en de prijzen omhoog gaan.

Spreekt dit artikel u aan, dan kunt u zich wenden tot een stichting, waarvan de oprichter een bewoner van Brandevoort is. Hij
komt met gelijkgestemden op voor de belangen van ouderen en
gepensioneerden, en, als je goed in de materie duikt ook voor
werkenden èn jongeren.

Stop de verlaging van onze pensioenen

De pensioenen zijn voor ouderen, die hard hebben gewerkt
voor de welvaart in de huidige maatschappij op het huidige peil
te brengen. Zij zijn heel lang stil geweest, want het is hun aard

U kunt zien wat er met en voor u kan worden gedaan op:
www.verontrusteouderen.nl en www.pensioenleger.nl n

tekst: Marga Dobma
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Gevestigd in Geldrop: Evidensia
dierenziekenhuis Zuidoost Brabant
Bas ten Bruggen Cate begint in 1999 in Someren als dierenarts en
hij heeft zich, na zijn studie, toegelegd op orthopedie en chirurgie
voor kleine huisdieren. Al van jongs af aan heeft hij een grote
liefde voor dieren, een passie die hij, gepokt en gemazeld in zijn
vak, nog steeds, als inmiddels zestig jarige uitstraalt.

diensten en specialistische zorg aan dieren vanuit dierenziekenhuizen aansturen. Inmiddels hebben zij, over heel Nederland,
praktijken overgenomen. Als nummer zestien op deze lijst verkoopt Bas zijn vier praktijken, in Mierlo, Helmond en Eindhoven,
aan Evidensia.

In Mierlo gevestigd

Lid van het managementteam en in de praktijk van
alledag

Hij begint in 2006 zijn eigen praktijk in Mierlo onder de naam:
Dier en Dokter.
In de jaren daarna is deze praktijk uitgebreid naar nog drie andere praktijken in Helmond (Boerhaavelaan) en Eindhoven
(Hoogstraat en Pastoor Dijkmanstraat).
Na vele jaren dieren genezen of kwalen verlicht te hebben, of
indien nodig, op verantwoorde wijze te laten inslapen, heeft hij
inmiddels gekozen voor een ander soort bedrijfsvoering.

Overname door Evidensia

In 2018 kruist een grote investeringsmaatschappij Evidensia zijn
pad. Deze maatschappij wil op centraal gelegen plekken spoed5 2
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Bas trekt zich niet terug want hij gaat verder als een van de vier
leden van het management team en bovendien neemt hij, in het
nieuwe ziekenhuis, minimaal twee dagen per week orthopedische operaties voor zijn rekening omdat hij dat nog steeds geweldig vindt om te doen. Daarnaast blijft hij gewoon doorgaan
met zijn werkzaamheden aan de vier locaties van Dier en Dokter.
Deze praktijken mogen ook veel dieren uit Brandevoort tot hun
clientèle rekenen.

Voor de hele regio bereikbaar

Het Evidensia dierenziekenhuis is opengesteld sinds zes juli en

Ondernemer

gevestigd in Geldrop aan het Bogardeind 199. Vanwege Corona
kan de officiële opening nog niet gevierd worden maar, als aan
deze vervelende toestand een einde is gekomen, zal er zeker een
open dag worden georganiseerd.

Regionaal ziekenhuis met uitgebreide diensten

Bas is van mening dat het voordeel van deze centralisatie is dat
er altijd, zowel overdag als ’s nachts, personeel aanwezig is voor
het monitoren van de aanwezige dieren. Verder wordt de zorg
steeds meer gespecialiseerd door speciaal opgeleide spoeddierenartsen en assistentes. Ook de dagelijkse zorg in het ziekenhuis
wordt ook steeds meer gespecialiseerd. Er kan door de regionale
functie steeds meer gespecialiseerde apparatuur ingezet worden. Ditzelfde geldt eveneens door de inzet van gespecialiseerde
dierenartsen en specialisten
Op dit moment worden er drie dierenartsen opgeleid met ieder
een eigen semi-specialiteit. Een van hen op het gebied van dermatologie, een op chirurgisch gebied en de laatste op het gebied
van orthopedie. Bovendien beschikt het ziekenhuis over alle mo-

derne apparatuur voor een zo goed mogelijke behandeling te
weten: echografie, endoscopie, CT scan, cardiologie, chirurgie,
orthopedie, fysiotherapie, tandheelkunde en dermatologie.

Bas ten Bruggen Cate, een unieke dierenarts zowel
lokaal als regionaal
Bas is op deze manier als ondernemer op de toekomst voorbereid en wil nog graag enige jaren deels in de “gewone” praktijk en
deels in het ziekenhuis werkzaam blijven.
Op deze manier denkt hij dicht bij de mensen met hun huisdier
te kunnen blijven maar ook, indien nodig, zijn dierlijke patiënten
in het dierenziekenhuis te kunnen behandelen.
Het Evidensia Dierenziekenhuis Zuidoost Brabant is te bereiken
via www.edz-zuidoostbrabant.nl en is dag en nacht bereikbaar,
op verwijzing van uw dierenarts n
tekst: Marga Dobma
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Als uw kind met leren een extra steuntje in de rug
kan gebruiken....

Remedial Teaching Wijsneus staat voor
denken in kansen vanuit vertrouwen en talent.

KARINLIPS.NL

Elvira Koop - elvira@rtwijsneus.nl - 06-50746609 - www.rtwijsneus.nl

Hondengedragsdeskundige of
individuele uitlaatservice nodig?

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN
• Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17:30
••Wij
zijnpraktijk
ruim 50isweken
per geopend
jaar geopend
Onze
dagelijks
van 8.00 uur tot 17.30 uur
• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen
••Ook
is in nagenoeg
onze praktijk
een mondhygiëniste
aanwezig
Wij zijn
51 weken
per jaar geopend
• Wij zijn gestart met het programma ‘Gewoon Gaaf’ met als
•doel,
Tot uw
4 enthousiaste
toegewijde
tandartsen
viadienst
goedestaan
preventie
en instructieen
uw
kinderen op
te
laten groeien met een gaaf gebit
Ook is onze
in onze
praktijk
een wij
mondhygiëniste
aanwezig
••Binnen
praktijk
bieden
ook orthodontie
aan.

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

06-42782969
info@diedefondse.nl
www.diedefondse.nl

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

Schilderwerken
Wandafwerking
Beglazing
Spuitwerk
Houtrotrenovatie

...omdat ‘t gaat om mensen.
Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Klarenbeemden

,

NG Helmond

Info@martijnvanlieshoutschilderwerken.nl
Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond | Tel 0492-667379
Raiffeisenstraat 11 | 5611 CH Eindhoven | Tel 040-2668580
info@vidasense.nl | www.vidasense.nl

06-11070387
www.re-you.nl
Klachtgerichte massagetherapie
met behulp van diverse technieken
o.a. Cupping | Deep Tissue | Triggerpoints

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

VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket bij:

WWW.KIVO-HELMOND.NL

Afhankelijk van (aanvullende) ziektekostenverzekering deels vergoed
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Twentehof 1, Helmond
0492 - 513703 - 06 22922680

Wonen

Klein verschil
groot resultaat
“Twee boringen per dag moet lukken”, zeggen de medewerkers
van Eco-well. Dit is de organisatie die in opdracht een verticaal
bodemwarmtewisselingssysteem aanbrengt. Via een zogenaamde U-lus brengt de boorgroep in een tweetal weken een veertiental hard rubberen slangen in de grond. Door deze slangen zal er
de komende 30 jaar water heen en weer stromen om de warmte
op meer dan 100 meter diepte naar boven te halen.
Het is de bedoeling dat het water dan met een warmteverschil
van dertien graden weer omhoog komt. Dit is voldoende om de
veertien nieuwe woningen die bouwbedrijf Van Wanrooij het komende jaar bouwt te verwarmen. Dit zal ook gebeuren voor de
woningen uit cluster negentien, schuin tegenover cluster vijf.

Eerste gasloze woningen in Brandevoort

Van Wanrooij heeft van de gemeente Helmond de opdracht gekregen om nieuwe woningen in Brandevoort met andere energiebronnen uit te rusten. Naast de gebruikelijke isolatie, laagtemperatuur radiatoren en efficiënt gebruik van energie gebruiken
deze woningen aardwarmte. Om deze aardwarmte goed in te
kunnen zetten, heeft de projectontwikkelaar een gecombineerde
manier van energiegebruik uitgedacht.

Warmte uit de grond

Op verschillende dieptes, variërend van 100 tot 190 meter diepte
komt er warmte voor in de bodem. Vooronderzoek toont aan dat
deze warmte ongeveer 13 graden hoger is. Door slangen op de
gewenste diepte aan te brengen, kan een warmtepomp water
permanent door de slangen laten stromen en warmte naar boven halen. Een warmtewisselaar zet de warmte om in bruikbare
energie en kan daarmee de warmtevoorziening in het huis ondersteunen. Het relatief kleine verschil in temperatuur heeft echter een groot resultaat. Door een permanente wisseling kunnen
de woningen goed verwarmd worden en een laag energiegebruik
tot gevolg hebben.
Het is vergelijkbaar met een koelkast die via een proces van verdampen en condenseren, warmte aan de omgeving onttrekt en
daarmee koelt. De warmtewisselaar werkt dan dus in de omgekeerde richting van koude naar warmte. Alle veertien woningen
in cluster 5 van Hazewinkel en de woningen in cluster negentien
zullen met dit systeem gaan werken.

Verwarmen en koelen

Het gaat tegenwoordig niet alleen om verwarmen, maar in de
zomer ook om koelen. Het systeem van de grondwarmtewisseling kan ook omgekeerd werken. Is er een lagere temperatuur
nodig, dan kan het systeem juist warmte aan het water afgeven
en daarmee de temperatuur omlaag brengen.

Combinatie van systemen

De woningen krijgen vloerverwarming op alle verdiepingen. Daarnaast uiteraard driedubbel gelaagd glas. Een aantal
woningen kan op eigen verzoek van de eigenaar zonnepanelen
aanbrengen. Balansventilatie in de woningen zorgt voor een voldoende aanvoer van voorverwarmde lucht in de winter en voor
een koele stroom in de zomer. En deze verkoeling krijgt ondersteuning van de vloer, die in de zomer minder warm aanvoelt als
er water doorstroomt dat achttien graden is of lager.

Woningen klaar voor de energietransitie

Door de verschillende energieverbruikers te combineren, kan
de aannemer de woningen maken die voldoen aan de vereiste
warmte in de kamers en het gebruik van energie voor de rest van
het huishoudelijk leven. Als in de nabije toekomst de auto als extra energiegebruiker, maar vooral ook als buffers met veel energie ingezet gaat worden, lukt het om de eerste woningen voor de
toekomst gereed te hebben. n
tekst: Giel Pollemans
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Handhaving
Na aanleiding van vragen van bezorgde bewoners over onder
andere verkeersveiligheid, parkeerbeleid en vuurwerkoverlast in
onze wijk is er contact gezocht met een aantal wethouders van
de gemeente Helmond die deze vraagstukken en aandachtsgebieden in hun portefeuille hebben. Dit heeft uiteindelijk geleid
tot een digitale vragenuur die ondergetekende heeft gehouden
met (wijk)wethouder van Dijk, die namens de gemeente aanspreekpunt is voor Brandevoort.

Vuurwerkoverlast

Meldingen aan de gemeente en politie over overlast van vuurwerk zijn veelvuldig. Ondanks het verbod zijn er veel meldingen
over heel Helmond. Ook in onze wijk zijn al meerdere meldingen
gedaan door bewoners rondom de markthal in de Veste wonen.
Bijna elke avond wordt hier vuurwerk afgestoken wat leidt tot het
wakker schrikken van kinderen en ouderen maar ook angst bij de
huisdieren. Met name zwaar en illegaal vuurwerk. De wethouder
geeft aan dat dit inmiddels met de politie is besproken maar dat
het ontzettend lastig is om dit goed te kunnen handhaven. De
Boa’s en politie worden in hun dienstauto’s herkend en is het lastig om de overtreders op heterdaad te betrappen. Er wordt nu
ingezet om in burger en met behulp van “blinde ”auto’s te gaan
surveilleren. Onlangs heeft dit nog geleid tot 2 aanhoudingen.
Helmond heeft 15 Boa’s tot de beschikkingen zij kunnen niet overal bij zijn. Ze proberen zo snel mogelijk naar een melding te gaan
maar komen vaak te laat. Er zijn in Helmond gemiddeld tussen 30
en 50 meldingen van vuurwerkoverlast per avond en is het lastig om tijdig te kunnen handhaven met de capaciteit die er is. Dit
jaar heeft de overheid een vuurwerkverbod opgelegd. Dat geldt
zowel voor de verkoop als het afsteken ervan. Alleen zogenaamd
F1 vuurwerk, beter bekend als kindervuurwerk, blijft beschikbaar.

Parkeerbeleid

Ook voor foutief parkeren is handhaving alleen mogelijk na mel5 6
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dingen van de bewoners. In het vorige wijkspreekuur is dit ook
aan de orde geweest. Door te parkeren op stoepen en op onoverzichtelijke hoeken van de straat waar je niet mag staan, ontstaan
gevaarlijke situaties omdat voetgangers hierdoor over de straat
moeten gaan lopen. Ouders die wandelen met kinderwagens en
buggy’s, ouderen die slecht ter been zijn of minder valide bewoners, die afhankelijk zijn van een rolstoel, ondervinden hier veel
last van. Er zijn al eerder folders met informatie over het parkeerbeleid in de bus en onder de ruitenwissers gedaan. Dit werkt preventief en overlast wordt hierdoor (tijdelijk) minder. Maar helaas
na verloop van tijd wordt er weer foutief geparkeerd op plaatsen
die daar niet voor bedoeld zijn. Parkeerders zijn de bewoners van
Brandevoort zelf en zijn dan ook diegenen die hier iets aan kunnen doen. De gemeente geeft dan ook de tip om te blijven melden zodat er kan worden gehandhaafd.

Verkeersveiligheid

Bezorgde bewoners hebben ook aangegeven dat nog steeds te
hard wordt gereden in de wijk. Met name op momenten dat kinderen naar school gaan of van school komen is geconstateerd dat
door de bewoners zelf te snel bij de scholen wordt gereden. Vaak
zijn het zelfs ouders die net te laat van huis gaan om nog even
snel de kinderen naar school te brengen.
De verkeerspleinen in de Veste blijven ook plekken die regelmatig gevaarlijke situaties opleveren. Vermoedelijk komt dit doordat
niet door alle automobilisten de verkeerssituatie goed wordt ingeschat, immers wijken de verkeersregels hier af van een rotonde, waardoor de voorrangregel niet goed wordt toegepast met
als gevolg dat regelmatig toeterende en gefrustreerde verkeersdeelnemers tegenover elkaar staan. Op deze verkeerspleinen
geldt de regel: rechts heeft voorrang! Ook hier zijn de bewoners
diegenen die dit gedrag laten zien en zullen zij ook hier een stuk
verantwoording in zullen moeten nemen. De gemeente wil graag
meedenken over meer bewustwording van de verkeersveiligheid

Nieuws

en gaat een initiatief voorstellen om hier maatregelen te nemen
door tijdelijk elektronische borden te gaan plaatsen op drukke
punten en bij scholen in de wijk. Ook wordt regelmatig op advies
van de gemeente op scholen en in samenspraak met de wijkraad
aandacht besteed aan de veiligheid in het verkeer. Zeker nu de
donkere dagen zijn begonnen en je ook goed zichtbaar moet zijn
in het verkeer door het voeren van goede verlichting. Helaas zien
we namelijk nog te vaak dat schoolkinderen zonder licht in het
donker fietsen.

Beeldkwaliteit woningen

Bij aanvang van de bouw van de woningen in Brandevoort is
er bij alle opleveringen door de gemeente een advies meegegeven om zoveel mogelijk de beeldkwaliteit van de woningen
te handhaven. In dit advies zijn voorbeelden gegeven waar de
bewoners rekening mee moeten houden bij aanpassingen of
veranderingen aan de buitenkant van de woning. Dit heet het
beeldkwaliteit- plan. Nu is het zo dat er aanpassingen worden
gedaan die een afbreuk doen aan het beeld van de woning.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan opbouwrolluiken die na de oplevering van de woning worden geplaatst, satellietschotels op
het dak of een uitbouw aan de woningen waarbij materialen
worden gebruikt die aan de beeldkwaliteit van de woning
afbreuk doet. Veel voorbeelden hiervan zijn terug te vinden
op de website van de gemeente Helmond. Ook hier wordt
gehandhaafd door ambtenaren van de gemeente. Bewoners
kunnen daarnaast meldingen doen wanneer het echt de spuigaten uit loopt.

Eigen regie

Zoals al is aangegeven hebben wij als bewoners veel zelf in
hand om met name de veiligheid en overlast binnen de perken
te houden. Een stuk eigen regie en het nemen van verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in onze mooie wijk is daarvoor

de sleutel. Mede met behulp van de gemeente kunnen we hierdoor een veilige en overlast vrije woonplek blijven realiseren.

Nawoord Wethouder van Dijk:

“De Brandevoorter Courant bestaat 20 jaar! En dat is een prestatie van formaat. Het woord ‘courant’ klinkt misschien wat oubollig, maar dat is allerminst wat deze glossy is. Mooie foto’s
met interessante verhalen, van en voor de Brandevoorters. De
Brandevoorter Courant is een belangrijk bindmiddel voor de
wijk, zeker in deze tijden, waarbij ontmoeten op een laag pitje
staat. De redactie verdient omwille van het twintigjarig bestaan
een groot compliment.
Mij werd gevraagd om in deze jubileumeditie in te gaan op allerhande zaken die spelen in de wijk, zoals de beeldkwaliteit
van de wijk, parkeerbeleid, gevaarlijke verkeerssituaties en het
vuurwerkbeleid en -overlast. Nu kan ik aangeven hoe ik hier tegenaan kijk, maar liever ga ik met u hierover het gesprek aan.
Wat vindt u dat er als wijkbewoner nodig is? Graag hoor ik dat
tijdens de digitale wijkspreekuren. Wanneer deze worden gehouden kunt u nalezen op de website van de gemeente.
Ik wil afsluiten, waar ik mee begonnen ben. Namelijk de trots,
trots op Brandevoort. De afgelopen twintig jaar zijn voorbijgevlogen. Met Brandevoort hadden en hebben we goud in handen
en met Brainport Smart District hebben we dat ook weer. De
afgelopen jaren is de Brandevoorter Courant een vaste waarde
geworden. Hopelijk zal dat nog lange tijd zo blijven, want er
staat nog heel veel moois op stapel de komende jaren. Via deze
weg wens ik iedereen fijne feestdagen”! n

tekst: Hans Minkjan
foto: Rianne van Lierop
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Theater op afstand:

Het Speelhuis start met streamen
Je favoriete cabaretier vanaf de bank thuis volgen? Tóch genieten van dat prachtige toneelstuk terwijl je in het ziekenhuis
ligt? Theater het Speelhuis is gestart met streaming. Die techniek maakt het ook voor bewoners van Brandevoort, die om
wat voor reden dan ook niet naar het theater kunnen of willen
komen, mogelijk om een voorstelling live te volgen op afstand.
Vanaf eind november was het zover. Het Speelhuis startte met
het streamen van voorstellingen en dus met het aanbieden van
V-tickets. Dat houdt in dat ‘bezoekers’ vanaf hun eigen scherm
kunnen meekijken naar het podium in de theaterzaal.
Op vrijdag 27 november stond Dark Thoughts – A life changing
dance performance van het Kunstkwartier op het programma.
In januari zijn voor twee voorstellingen van het Kunstkwartier op zondag 17 en zondag 31 januari – V-tickets te koop.

Theater voor iedereen

We willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van
theater. Ook wanneer de omstandigheden dat wat lastiger maken. "We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om publiek
te bereiken. Een voorbeeld daarvan is ook het tv-programma
Serenade van Stef. De opnames hiervan waren bij ons in Het
Speelhuis."
Streaming is een goed middel om meer mensen te bereiken.
Via de live-verbinding wordt het voor veel groepen mogelijk om
een voorstelling buiten de theaterzaal tóch te volgen. "Denk
aan mensen in een verzorgingstehuis of mensen die minder
mobiel zijn", aldus Otten. Ook zij zijn met deze nieuwe techniek
te bereiken. "Zo zorgen we voor meer verbinding met de stad
en het normale leven."
En zeker in de huidige tijd biedt streaming opties. Veilig vanuit
je luie stoel of hangend op de bank kijken, behoort tot de mo-

gelijkheden. "Zo beperk je in sommige gevallen het sociaal verkeer", aldus Otten. En wie verkoudheidsklachten heeft, hoeft
de voorstelling niet meer te missen. ,,Je kunt dan alsnog, veilig
vanuit je eigen plek, naar de voorstelling kijken."

Samenwerking

In het realiseren van deze nieuwe ontwikkeling trekt het theater op met haar vier collega-theaters in Zuidoost-Brabant. "We
streven er gezamenlijk naar om de inclusiviteit en diversiteit te
vergroten. Zo ook met dit project", vertelt Otten. "We willen
mensen bereiken die nog niet eerder bekend zijn geraakt met
theater."

Geen drempels

In de theaterzaal hangen drie vaste camera’s, er is één mobiele
camera en een regiekamer om de streaming te verzorgen. De
voorstelling wordt met toestemming van de artiest opgenomen en kan vervolgens live worden uitgezonden of achteraf
beschikbaar gesteld worden. "Het publiek koopt via onze site een
V-ticket en die geeft toegang tot de (live)opname. Het kopen van
een ticket werkt eigenlijk hetzelfde als normaal", legt Otten uit.
"We hopen dat theater met deze techniek nog meer van iedereen wordt. Het Speelhuis is niet voor niets gebouwd als een
transparant theater: drempelloos en voor iedereen." Streaming
verlaagt die drempel volgens Otten. "Mensen kunnen eens een
V-ticket kopen en kijken wat ze van theater vinden." Streven is
om de groep mensen die het theater bezoekt te vergroten. "Je
gunt iedereen die verwondering in het theater." n

tekst: het Speelhuis
foto: Vincent Knoops
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◊ Gezichtsbehandeling
◊ Gelnagels zowel lak als verlenging
◊ Voetbehandelingen

Nieuw
Biopeeling GREENPEEL

kijk op de website voor meer informatie

Ankie Puts
Neerwal 60
5708 ZA Helmond

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

HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!
Adverteren in 2021?
In de Brandevoorter Courant kan dat al
vanaf € 47,50 euro per uitgave.
Het blad wordt 4x per jaar gratis
verspreid in een oplage van
ca. 3750 expl. door de hele wijk.
Voor meer informatie zie de website
www.brandevoortercourant.nl

Van ontwerp tot realisatie

• ontwerp & advies
• aanleg & onderhoud

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

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

Je mooiste afbeelding op tapijt!
www.magicalwallcarpets.nl
06 - 30 11 34 59 | marianne@magicalwallcarpets.nl
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Je weet pas wat je mist
als het er niet meer is

Iedereen zal het daar mee eens zijn. We staan er natuurlijk niet
zo vaak bij stil, behalve als het actueel is. Zoals nu. De corona
crisis heeft op vele terreinen zijn sporen na gelaten. Scholen
die gesloten zijn of online lesgeven. Mensen die hun baan verliezen. Sporten wat niet of nauwelijks nog kan. Stadions die
leeg blijven. Theaters, bibliotheken en musea die gesloten zijn.
Kunstencentra die dicht gaan of maar een deel van hun activiteiten mogen uitvoeren. De 1,5 meter samenleving en het
gebruik van mondkapjes. Zo kan in korte tijd de samenleving
drastisch veranderen.
Brandevoort bestaat 20 jaar. 20 jaar geleden nog een open veld,
nu een mooie wijk met verschillende soorten woningen en bijna 11.000 inwoners. En Brandevoort groeit nog steeds. Het kent
zijn eigen geschiedenis, een geschiedenis die Brandevoort heeft
gemaakt tot wat het nu is. Het heeft een eigen ziel gekregen.
Brandevoort bén je samen, Brandevoort máák je samen. Er zijn
inmiddels vele verenigingen. Zomaar een greep uit wat in Brandevoort gebeurt: Dickensnight, Scoutingclub, Zonnebrandfestival,
Fietstocht, Golfdag Brandevoort, Brandoween en de Brandevoorterdag. Evenementen waaraan zo’n beetje iedereen deelneemt.
Schilderen, tekenen, zingen, dansen, muziekles, beeldhouwen,
yoga. Voor iedereen, jong en oud, alleen of in groepsverband is er
wel iets te doen. Dat maakt Brandevoort echt bijzonder. In welke
jonge woonwijk vind je zoveel samenhang en slaan zoveel mensen de handen ineen om er iets moois van te maken?
Hoe had Brandevoort er uit gezien zonder al deze verenigingen
en activiteiten? Geen idee, in elk geval wél anders. Armer. Want
kunst en cultuur is onmisbaar in de samenleving.

Albert Einstein deed de uitspraak ‘meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven’.
In welke toekomst willen we leven? Een toekomst zonder Kunst
en Cultuur? Niet alleen in Brandevoort is op kunst en cultuur
gebied veel te beleven, ook daarbuiten. In Helmond kennen
we een sterke culturele basisinfrastructuur bestaande uit Het
Speelhuis, De Cacaofabriek, Museum Helmond, Bibliotheek
Helmond – Peel en Kunstkwartier. Juist in deze onzekere tijden
is het belangrijk zuinig te zijn op dat wat in onze toekomst niet
mag ontbreken. En dat gaat niet vanzelf. Daar zullen we ons allemaal voor moeten blijven inzetten en ook de politiek daarin
de waarde van kunst en cultuur laten zien. Om te voorkomen
dat bij een volgende bezuinigingsronde niet automatisch wordt
gekort op kunst en cultuur.
Of kijken we in de toekomst terug en moeten we tegen elkaar
zeggen ‘nu weten we pas wat we missen nu we niet meer naar
het theater kunnen, de Cacaofabriek niet meer bestaat, we
geen museum meer hebben, er geen bibliotheken meer zijn en
muziek-, theater-, dans-, musical- en beeldende kunstlessen er
niet meer zijn’.
Nee toch? n

tekst: Theo de Veer
foto: Vincent Knoops
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Binnenkijken

Welkom in Het Wellenest
Met maar drie huizen is Bentbeemden het aller kortste straatje
van Brandevoort. Op de hoek van dit straatje ligt Het Wellenest; een gastouderopvang. De trotse eigenaren van dit gezellige ‘nest’ zijn Sjoukje (56) en Jacob (61). Inmiddels is Sjoukje al
30 jaar gastouder. Jacob werkt als manager van Kaarsenfabriek
Hoogeland-Kristen (onderdeel van Bolsius) in Roermond.

Van het Noorden naar “Het Wellenest” in het Zuiden
In 1980 leerde de Groningse Sjoukje Jacob uit Eindhoven op de
camping in Hardenberg kennen. Voor de liefde verhuisde Sjoukje naar het Zuiden. In 1984 trouwden ze en betrokken ze hun
eerste huis aan de Gooisehof in De Rijpel in Helmond. Toen ze
zelf al drie kinderen hadden (Femke, Meinco en Gerald), kwam
een onbekende vrouw aan de deur die een oppas zocht voor
haar kindje. Sjoukjes naam en adres had ze van het consultatiebureau gekregen. Sjoukje had destijds geen baan maar omdat
het haar passie was om met gehandicapte kinderen te werken,
vond ze het wel een goed idee om kinderen op te vangen. Al
gauw ving Sjoukje meerdere kinderen op en kregen zijzelf nog
een dochter (Aukelien).

Kleurrijk en winterwonderland

Omdat de omgeving in De Rijpel niet meer goed voelde, zijn ze
veertien jaar geleden naar Brandevoort verhuisd. De verschillende bouwstijlen in Brandevoort spraken hen aan. “We hadden
vijf huizen in Brandevoort bezichtigd en dit was het laatste huis.
Het voelde meteen goed omdat het een kleurrijk huis was”, vertelde Sjoukje. Ook bood het huis veel ruimte voor al hun eigen
kinderen en opvangkinderen. Sjoukje houdt van veel kleur in
de woonkamer. Dit is ook te zien in de kleurrijke gordijnen en
de bijpassende bank en accessoires. In de winterperiode rond
Kerst toveren Sjoukje en Jacob een gedeelte van de zitkamer
om in een mooi winterwonderlandschap. De oppaskindjes vinden dat helemaal geweldig en kijken hun ogen uit als het treintje langs de miniatuur huisjes en mini schaatsbaantjes rijdt.

schijnt hier het zonnetje en dan kunnen de kinderen in de voortuin spelen. De achtertuin ligt op het noorden en is deels beschut door een klimop zodat in de zomerhitte genoeg schaduw
is om verkoeling te zoeken. In de garage staat een speelhuisje
en rijdend materiaal voor de kinderen.

Altijd in het speelgoed

Verbouwen of verhuizen?

Inmiddels is Sjoukje dertig jaar gastouder. Hun eigen kinderen
zijn rond de leeftijd van dertig jaar en al lang het huis uit. Maar
met de zorg over zes oppaskindjes is ze nooit alleen. Toen ik op
visite kwam liep Daan van veertien maanden met Duplo rond
en stond de tweeling Max en Beau van bijna vier jaar gezellig
bij ons aan de keukentafel te spelen. De vloer lag bezaaid met
speelgoed, maar ondanks dat oogt de woon- en eetkamer licht,
ruimtelijk en ordelijk. Als gastouder zit je altijd in het speelgoed,
wipstoeltjes en soms een box. “Ik geniet van de spelende kinderen en het speelgoed om me heen, voor mij is het geen rommel”, aldus Sjoukje. Maar nadat het laatste kindje rond 18.00
uur is opgehaald, verdwijnt al het speelgoed in de door de interieurbouwer gebouwde kast en hebben Sjoukje en Jacob ‘het
rijk’ weer voor zichzelf. “De opvang van en werken met kinderen zit in de genen want dochter Aukelien is ook gastouder en
dochter Femke staat voor de klas.”

Het huis was sinds hun intrek nooit verbouwd of veranderd.
Begin 2017 begon het te jeuken, mede omdat Jacob door een
nekhernia vaak rust moet nemen: verhuizen naar een appartement of hier blijven wonen en verbouwen? Sjoukje roept al
jaren dat ze stopt met gastouder zijn, maar toen kwam het ene
na het andere kleinkind. Omdat een groot deel van haar kinderen ook in (de omgeving van) Brandevoort wonen, en ze ook op
haar kleinkinderen wil passen, blijft ze voorlopig nog gastouder.
“Mijn leven bestaat uit kinderen. Als ik dat niet meer om me
heen heb, dan ga ik dat wel erg missen”, aldus Sjoukje. En dus
was de keuze snel gemaakt; nog in dat jaar werd op de benedenverdieping een en ander gemoderniseerd en geschilderd.
Waarschijnlijk is Sjoukje over drie jaar nog steeds gastouder
want in april 2020 is haar kleinkind Elise geboren… n

Veelzijdige tuin

De tuin ligt rondom het gehele huis en is omheind met een
wit hekje. Voor het huis staat een zitje. In het voor- en najaar

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Vincent Knoops
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Prijsvraag

Wie heeft het mooiste winterlandschap?
Winterlandschapjes… Steeds meer mensen hebben een eigen
winter wonderland in de huiskamer of in de tuin staan. Van een
draaimolen met schaatsers op een vijvertje tot een heus landschap met dorp en trein. Maar wie heeft het allermooiste winterlandschap? We zijn benieuwd naar de creaties in de wijk. Stuur je
foto via Facebook Brandevoorter Courant en win een cadeaubon!
De winnaar maken wij via Facebook en in de maart editie van

de Brandevoorter Courant bekend.
Doe jij mee? Je kan meedoen
tot 6 januari 2021. n
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bedankt haar adverteerders, zonder jullie
was het ons ook dit jaar niet gelukt!
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Ondernemer

Bij B&B tegels geldt 1x5=10
Een familiebedrijf pur sang. Daar kom je niet omheen als je in
gesprek bent met Ingrid van den Boogaard, één van de vijf familieleden van B & B Tegels en Sanitair uit Mierlo-Hout. Samen
met haar twee broers, Rudger en Michael, runt Ingrid het bedrijf dat haar ouders, vader Hein en moeder Sissy, in 1974 zijn
begonnen. En ondanks dat de ouders van Ingrid al ver in de 70
zijn helpen ze nog dagelijks met veel plezier mee in de zaak.
Hier geldt geen 1+1=3 maar 1x5=10!

Vaak genoeg gezien hoe het niet moest

Dat Ingrid in het familiebedrijf zou gaan werken was niet zo’n
logische stap als die van haar broers. Ingrid vertelt dat ze van
origine accountant is en dat ze een deel werkzaam is geweest in
het buitenland. Haar broers zijn direct na school in het familiebedrijf gestapt, allebei met de juiste opleiding om in de zaak te
starten: de één als tegelzetter en de ander als installateur. Toen
Ingrid ruim 12 jaar geleden terug naar Nederland kwam werd
haar direct gevraagd om in te stappen in het bedrijf. Eigenlijk
was het haar omgeving die haar even aan het twijfelen bracht.
Als accountant zag Ingrid regelmatig verkeerde voorbeelden
voorbij komen, waarbij het toch vaak mis ging bij familiebedrijven. Maar gelukkig heeft ze zich hierdoor niet van de wijs laten
brengen en is ze, inmiddels alweer, 12 jaar geleden in het bedrijf gestapt. Een hele goede keuze, al zegt Ingrid het zelf. “We
weten allemaal wat we aan elkaar hebben en iedereen heeft
zijn eigen expertise; daar wordt niet aan getornd. We zien elkaar zes dagen in de week en als er een verjaardag is dan ook
nog op de zevende dag, maar we hebben het altijd fijn samen.
Dat is best uniek!”

Een wandelende encyclopedie

Ingrid is werkzaam in de showroom waar ze samen met haar
moeder en Daniëlle de klanten helpen met het ontwerp, het
juiste sanitair en tegels: een 3D-creatie van een droombadkamer. Hier helpt de moderne showroom aan de Mierloseweg

goed bij. Als in een oriënterend gesprek de eerste wensen kenbaar zijn gemaakt, volgt er een uitgebreid adviesgesprek en een
offerte. Ingrid wordt gekscherend vanwege haar technische
kennis van de producten ‘de wandelende encyclopedie’ genoemd. “Binnen B&B doen we alles zelf in eigen beheer,” legt ze
uit. “We besteden vrijwel niets uit; van ontwerp tot de volledige
installatie.” Buiten haar twee broers hebben ze nog twee vaste
vakmensen in dienst, Nordin en Jan, die het team compleet maken voor de badkamerinstallatie van A tot Z. Ook het feit dat ze
in drie weken een project afronden zonder tussentijdse andere
klussen wordt als zeer prettig ervaren door de klant.

Een sterke lokale speler

“We zijn een lokale speler en willen dit ook graag blijven. We
doen het goed en staan voor onze kwaliteit” vertelt Ingrid. Dit
betekent wel dat soms klanten een beetje geduld moeten hebben, omdat er nou eenmaal een wachtlijst is. Maar het resultaat
telt! De klanten komen veel uit Brandevoort en de omliggende
dorpen. Een badkamer plaatsen in Eindhoven is al best ver weg.
“We krijgen vaak complimenten over de kwaliteit en de service
die we verlenen” geeft Ingrid aan. Een mooi compliment kwam
recentelijk uit Brandevoort. Een nieuwe bewoner van de wijk
had een oproep geplaatst op de site van Brandevoort in Actie,
met de vraag waar hij het beste een badkamer kon gaan kopen.
“Het was mooi om te zien dat de meeste reacties B&B Tegels
noemden, en uiteraard is deze meneer ook bij ons terecht gekomen en heeft hij een badkamer gekocht. Zo komt ongeveer
90% van onze klanten via mond op mond reclame uiteindelijk
bij ons terecht.”
Mocht je meer willen weten over B&B Tegels en Sanitair, kom
gerust eens langs in de showroom op de Mierloseweg 288. n
tekst: Stefan Verhallen & Jody Hoekstra
foto: Vincent Knoops
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Sportverenigingen
Dat sporten goed voor je is dat weten we allemaal. Sporten helpt preventief tegen overgewicht en bevordert de kwaliteit van het leven
en is ook vooral ontzettend leuk!
Waar kunnen we naartoe in Brandevoort, of als we niet in Brandevoort terrecht kunnen, waar moeten we dan naartoe? De sportindex
laat een overzicht zien van de sportverenigingen uit Brandevoort en verenigingen uit de omgeving met leden uit onze wijk.
Mis je nog een sportvereniging, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
Naam
Website
---------------------------------------------------------------------------------Atletiek Helmond
www.atletiekhelmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Atma Yoga
www.atmayoga.nl
---------------------------------------------------------------------------------Badmintonclub BC 85
www.bc85helmond.nl
-------------------------------------------------------------------------------------Balletstudio Brandevoort
www.balletstudiobrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Basketbalvereniging Black Shots www.blackshots.nl
---------------------------------------------------------------------------------Biljartclub Brandevoort
biljartclub@brandevoort.org
---------------------------------------------------------------------------------Bootcamp Brandevoort
www.bootcampbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Budovereniging De Hechte Band www.dehechteband.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dansschool Friends
www.dansschoolfriends.n
---------------------------------------------------------------------------------Dédé Dance
www.dededance.nl
---------------------------------------------------------------------------------DV X-perience dans
www.dvxperience.nl
---------------------------------------------------------------------------------Flame Trails
www.flametrails.nl
---------------------------------------------------------------------------------Golfclub De Gulbergen
www.golfclubdegulbergen.nl
---------------------------------------------------------------------------------Helmondse Atletiek Club (HAC) www.hac-helmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Hockeyclub Mierlo
www.hcmierlo.nl
---------------------------------------------------------------------------------Hockeyclub Helmond
www.hchelmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Naam
Website
---------------------------------------------------------------------------------Honk- en Softbalclub Nuenen www.hscn.nl
---------------------------------------------------------------------------------Jeu-de-boulesclub Brandevoort www.jeudeboulesclub.brandevoort.org
---------------------------------------------------------------------------------Jibb+ Helmond
www.jibbplus.nl
---------------------------------------------------------------------------------Judovereniging Mierlo-Hout
www.jvmh.nl
---------------------------------------------------------------------------------Lopersgroep Brandevoort
www.lopersgroepbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------RV Olympia
www.rvolympia.nl
---------------------------------------------------------------------------------SV Brandevoort
www.svbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Tafeltennisvereniging Stiphout www.ttvstiphout.nl
---------------------------------------------------------------------------------‘t Conditiehuis
www.hetconditiehuis.nl
---------------------------------------------------------------------------------Turnvereniging H.T. ‘35
www.ht35.nl
---------------------------------------------------------------------------------TV Carolus
www.tvcarolus.nl
---------------------------------------------------------------------------------Twirlver. Imagination Helmond www.twirlplaza.nl
---------------------------------------------------------------------------------Vitaz
www.vitazinbeweging.nl
---------------------------------------------------------------------------------Yogastudio Toermalijn
www.studio-toermalijn.nl
---------------------------------------------------------------------------------Volleybal Polaris
www.vcpolaris.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Groeperingen
BrandTastic
E: info@brand-tastic.nl
W: www.brand-tastic.nl
---------------------------------------------------------------------------------Buurttuin Brandevoort
E: info@buurttuinbrandevoort.nl W: www.buurttuinbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------CS de Brandeliers
E: info@brandeliers.nl
W: www.brandeliers.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dickensnight Brandevoort
E: voorzitter@dickensnight.nl W: www.dickensnight.nl
---------------------------------------------------------------------------------Ditisonzewijk.nl
E: brandevoort@ditisonzewijk.nl W: www.brandevoort.ditisonzewijk.nl
---------------------------------------------------------------------------------Druzhba
E: info@druzhba.nl
W: www.druzhba.nl
---------------------------------------------------------------------------------Fotoclub Brandevoort
E: a.storm4@chello.nl
W: www.fotoclubbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Digitale beeldgroep Isosensori
E: dialtic@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------KBO St, Lucia
E: secretariaat@kbo-stlucia.nl W: www.kbo-stlucia.nl
---------------------------------------------------------------------------------Kobra
E: info@koorbrandevoort.nl
W: www.koorbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------6 6
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Kunstkwartier Helmond
E: info@kunst-kwartier.nl
W: www.kunst-kwartier.nl
---------------------------------------------------------------------------------Muziekvereniging Unitas
E: info@muziekvereniging-unitas.nl W: www.muziekvereniging-unitas.nl
---------------------------------------------------------------------------------Naaiclub Brandevoort
E: naar.emmy.toe@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------Popkoor Brandnew Voices
E: info@popkoorbrandnewvoices.nl W: www.popkoorbrandnewvoices.nl
---------------------------------------------------------------------------------Sambaband Brandeleros
E: voorzitter@brandeleros.nl
W: www.brandeleros.nl
---------------------------------------------------------------------------------Scouting Brandevoort
E: secretaris@scoutingbrandevoort.nl W: www.scoutingbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Theater Brandevoort
E: info@bartvanloon.nl
W: www.theater-brandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Wijkhuis ‘t BrandPunt
E: info@brandpunt.info
W: www.brandpunt.info
---------------------------------------------------------------------------------Wijkraad Brandevoort
E: wijkraad.voorzitter@brandevoort.org W: www.wijkraad.brandevoort.org
---------------------------------------------------------------------------------Witte Wel Witte Nie
E: info@wittewelwittenie.nl
W: www.wittewelwittenie.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Bedrijvenindex
Omdat iedere ondernemer, groot en klein, de gelegenheid moet krijgen om te adverteren in de BC hebben we nu een speciale bedrijvenindex voor in Brandevoort gevestigde ondernemers waarin je voor maar € 12,50 per editie een naamsvermelding krijgt. De bedrijvenindex zal per editie groeien, zodat de Brandevoorters in één oogopslag het juiste bedrijf vinden. Interesse, laat het ons even weten
via advertenties@brandevoortercourant.nl
B4 Print
Grafisch ontwerp & webdesign
De Plaetse 173 - 5708 ZK - Helmond
T: 06 81 89 77 81
E: info@b4print.nl
W: www.b4print.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buro 7
Slimme websites & frisse vormgeving
Laan door de Veste 58 - 5708 ZZ - Helmond
T: 0492 32 01 75
E: info@buro7.nl
W: www.buro7.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Blauwe Reiger
Schoonheidssalon, nagelstyling, pedicure
Neerwal 60 - 5708 ZA- Helmond
T: 06 53 94 86 84
E: Info@deblauwereiger.nu
W: www.deblauwereiger.nu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Èmotions By Monique
Goudsmid
Dobbelserf 2 - 5706 JE - Helmond
T: 06 15 35 28 46
E: info@emotionsbymonique.nl
W: www.emotionsbymonique.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie Rianne van Lierop
Fotografie
Ardijnserf 3 - 5706 JB - Helmond
T: 06 54 97 35 14
E: info@fotografieriannevanlierop.nl
W: www.fotografieriannevanlierop.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hondengedrags deskundige Diede Fondse Hondengedragscoaching/uitlaatservice
Schorfhoeve 17 - 5708 TZ - Helmond
T: 06 42 78 29 69
E: info@diedefondse.nl
W: www.diedefondse.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knoops Fotografie
Fotografie
Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond
T: 06 53 92 66 96
E: info@knoopsfotografie.nl
W: www.knoopsfotografie.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
Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond
T: 0492 84 68 21
E: info@siteturn.nl
W: www.siteturn.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuinontwerpburo Frank Stegers
Tuinontwerpen
Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond
T: 06 14 79 46 93
E: info@frankstegers.nl
W: www.frankstegers.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ellen Verheijen | studie adviseur
Studiekeuze advies voor scholieren
Meienvoort 4 – 5706 HK - Helmond
T: 06 430 22 303
E: tellentenzo@gmail.com
W: www.studiekeuzebootcamp.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrijke telefoonnummers
ALARMNUMMER
Dierenambulance/dierenbescherming
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl
Politie, wijkagent Roy Mudde
e-mail roy.mudde@politie.nl
Toezicht en Handhaving
GEMEENTE
STORINGEN (dag en nacht)
Elektriciteit / gas
Water

112 Ziekenhuis Elkerliek Helmond
0492 - 59 55 55
0492 - 51 39 71
088 - 0031 100 Welzijn Brandevoort
0900 - 88 44 Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98,
5708 ZJ Helmond
14 0492 www.sgcb.nl of 0492 - 507 700 voor alle praktijken
Huisartsenpraktijk Brandevoort
0492 - 50 47 05
14 0492 bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
Voor herhalingrecepten belt u de Huisarts
Huisartsenpost Zuid-Oost Brabant - avond/weekend 0900 - 88 61
0800 - 90 09
073 - 68 38 000 Apotheek Brandevoort via brandevoort@medsenapotheek.nl
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TE KOOP

TE KOOP

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Vraagprijs € 699.000,- k.k.

Statenlaan 188

Stepekolk-Oost 9

TE KOOP

TE KOOP

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Vraagprijs € 350.000,- k.k.
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