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Zomer! Na aanvankelijk een koude start dit jaar, immers liepen
we in mei nog steeds in onze winterplunje, kunnen we lekker
genieten van Brandevoort op zijn mooist! De ecozone groeit en
bloeit en laat weer nieuw leven zien. We hebben zelfs naast de
gebruikelijke fauna ook een aantal exoten mogen verwelkomen
zoals Canadese ganzen en heel kort even een koppel Mandarijn
eenden. Wel blijft zorg over hoe we omgaan met de mooie plekken in onze wijk. Vaak wanneer er gewandeld, gevist of gerecreëerd is, dan zwerft er naast uitpuilende vuilbakken veel rommel
en restanten etenswaren in de zone en dat is natuurlijk niet de
bedoeling. Laten we zuinig zijn zodat we vier seizoenen lang
kunnen genieten van deze bijzondere plekken.
Gelukkig mogen we, met de vakantie voor de boeg, ons weer
gaan vermaken op mooie plekken in ons eigen land, Europa of
wellicht nog verder. Daar zijn we zeker aan toe.
Het EK voetbal is van start gegaan en brengt altijd een gezonde dosis voetbalkoorts met zich mee. Laten we hopen dat het
Nederlands Elftal weer eens een keer een mooie prijs binnen
gaat slepen.
We hebben de afgelopen maanden twee nieuwe redacteuren
mogen verwelkomen. Beiden hebben al meteen de handen uit

de mouwen gestoken en al mooie artikelen geschreven en dat
brengt mij tot het moment om u als lezer te attenderen op een
goed gevulde Brandevoorter Courant.
We nemen u mee in de verhalen en achtergronden van verschillende ondernemers, enthousiaste bewoners die vertellen over
hun speciale hobby maar ook een terugblik in de rubriek “Hoe
is het nu met...”
Nieuw in deze krant is een jeugdkatern. We hebben ongeveer
2000 jeugdige bewoners en voor deze groep heeft de Courant
nu een vaste rubriek opgenomen. En daar zijn wij erg verheugd
over. En natuurlijk kunt u weer rekenen op de vertrouwde
voortschrijdende informatie over politiek, gezondheid en de
groei van de wijk.
Kortom, we staan aan het begin van een mooie sportieve zomer
met veel plezier, vertier en vermaak. Rest ons u alvast een fijne
vakantie toe te wensen en natuurlijk veel leesplezier! n

tekst: Hans Minkjan
foto: Vincent Knoops
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KEDENG KEDENG
Het ene huisgeluid bezorgt
mij een huiselijk gevoel

"Horen jullie de treinen goed?" Een vraag die ik onlangs kreeg
via WhatsApp. Een vraag die mij aan het denken zet, fascineert
en even niet meer loslaat. Jazeker, ik hoor de treinen. Maar zit
er een vraag achter de vraag? Wil de zender weten of ik geluidsoverlast ervaar? Je kunt best zeggen dat ik gevoelig ben voor
geluid. Een aanhoudende piep van een rookmelder, waarvan de
batterij bijna leeg is, kan mij slapeloze nachten bezorgen. Gelukkig lig ik niet wakker van het voorbijrazen van een nachttrein.
Op onze nieuwe locatie in Liverdonk klinken veel nieuwe geluiden, zowel binnen als buiten. Hemelsbreed woon ik op nagenoeg gelijke afstand tot het spoor als destijds in De Veste, toch
zijn de geluiden niet vergelijkbaar. De omgevingsbebouwing, de
windrichting, het open veld, de ijlheid van de lucht, allemaal
omstandigheden die invloed hebben op de geluiden die ik hier
waarneem.
Van de omgevingsgeluiden van de natuur kan ik enorm genieten. De paradijselijke geluiden van een zangkoor aan vogeltjes,
brullende leeuwen, trompetterende olifanten, krijsende apen,
bronstige pauwen, een kraaiende haan en hummende alpaca’s
klinken als muziek in mijn oren en toveren een glimlach op mijn
gezicht. Echter ook het geluid van blaffende honden, spelende
kinderen, het belsignaal van de overweg en het monotone geluid van verkeer op de A270 gaan niet aan mij voorbij. En bij wie
hoor ik zojuist de Ring deurbel? Staat er iemand bij mij aan de
voordeur of is dat bij de buren?
Het maakt voor mij niet zoveel uit of ik in de stad ben of in het
buitengebied. Ook in het door mij geliefde Piëmonte in Italië,
waar ik vele vakanties heb doorgebracht in een vrij afgelegen
‘borgo’, is het niet muisstil. Het kon daar zomaar gebeuren dat
ik 's ochtends om vier uur rechtop in mijn bed zat van het kabaal van een sneeuwruimer die de weg sneeuwvrij kwam ma-

ken. Buiten op het terras vroegen luidende kerkklokken uit alle
windrichtingen om aandacht voor de tijd. Over heuveltoppen
en door dalen heen klonk in de stilte van de nacht van heinde
en ver een vraag- en antwoordspel van blaffende honden. En
op een zwoele zomeravond kon je mij spontaan mee horen blèren op de vrolijke klanken van feestmuziek uit een nabijgelegen
dorp.
Uit nieuwsgierigheid ging ik op huisgeluiden googelen en
kwam terecht op de website van het Instituut voor Huisgeluid.
Een grote en groeiende verzameling van allerlei geluiden die
je thuis tegenkomt. Door documentatie krijgen huisgeluiden
hier de aandacht die ze verdienen en wordt de luisteraar zich
bewust(er) van de geluiden om zich heen met als resultaat een
meer volledige ervaring van de omgeving.
Het ene huisgeluid bezorgt mij een fijn en huiselijk gevoel (zoals
het klokje thuis tikt, tikt het nergens). Harde, irritante of ondraaglijke geluiden hebben eerder een averechts effect. Hoe
ervaar jij de geluiden van huishoudelijke apparatuur zoals een
blazende luchtreiniger, ratelende afzuigkap, draaiende wasmachine of een zoemende koelkast?
De komende jaren wordt rondom ons huis volop gebouwd.
Voor dag en dauw een stationair draaiende tientonner onder
mijn slaapkamerraam, scheurende bouwbusjes die af en aan
rijden, het pompgeluid van bronbemaling bij het bouwrijp maken van een kavel, roepende bouwvakkers. Allemaal geluiden
die onderdeel uitmaken van een wijk in aanbouw. Ik geef me
eraan over.
KEDENG, KEDENG! It feels like home. n
tekst: Annet Daamen
foto: Vincent Knoops
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5708 VJ Helmond
vraagprijs € 825.000 k.k.

5708 VZ Helmond
vraagprijs € 595.000 k.k.

5706 NT Helmond
koopsom € 595.000 k.k.
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Dolstbeemden 6

Rutkenshoeve 12

de Plaetse 58

5706 NN Helmond
koopsom € 375.000 k.k.

5708 TM Helmond
koopsom € 375.000 k.k.

5708 ZJ Helmond
koopsom € 349.000 k.k.

Wist u dat wij naast verkoop ook gespecialiseerd zijn in taxaties?
Een taxatie kan u veel opleveren. Zeker in een markt waarin uw woningwaarde is gestegen en wellicht uw
hypotheekschuld is gedaald door aflossing. Er liggen voor u wellicht kansen om een rente-korting te krijgen.
Wij kunnen op korte termijn zorgen voor een gevalideerd rapport door mij als gecertificeerd taxateur.
Deze kosten zijn ook nog eens fiscaal aftrekbaar. Meer informatie? ruud@woonplezier.nl

Uw wijkspecialist:
Ruud Hesen
06 533 01 994

6

|

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

Brandevoorter Courant

Vind ons ook op:

Nieuws

Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt

Na regen komt zonneschijn en dat lijkt nu voorzichtig ook echt
het geval te zijn wat betreft de corona pandemie. We zeggen
niet voor niks ‘voorzichtig’, want uiteraard moet alles wel de
goede kant op blijven gaan om te zorgen dat er ook voor een
wijkhuis als ’t BrandPunt weer dingen mogelijk zijn. Zelf kunnen we niet wachten om de deuren weer te mogen openen
voor de vaste wekelijkse activiteiten, met hopelijk ook de mogelijkheid voor wijkbewoners om samen een drankje te drinken. Dan toosten op het mooie zomerse weer, op de hopelijk
positieve vooruitzichten, en op het mogelijk afsluiten van het
‘corona’ hoofdstuk. Tijdens het schrijven van dit artikel is er nog
steeds veel onzeker, maar we durven voorzichtig positief te zijn.
’t BrandPunt is er in ieder geval klaar voor!

Open tijdens de zomer

Uiteraard is er de hoop dat wellicht, wanneer deze editie van de
Brandevoorter Courant in de wijk wordt gelezen, ´t BrandPunt
inmiddels ook weer open is, of het vooruitzicht dat dit snel mogelijk zal zijn. Het bestuur heeft in ieder geval besloten dat als
de deuren weer open mogen, deze niet zoals gewoonlijk voor
de zomer weer gesloten zullen worden. Het wijkhuis is al veel te
lang dicht geweest en we menen dat we zeker nu beschikbaar
moeten zijn en blijven voor de wijk. Om die reden dus geen
sluiting in de zomerperiode en hopelijk de mogelijkheid voor
mensen om samen te komen en activiten te organiseren.

Assortiment

Reeds langere tijd krijgen we steeds vaker vragen van bierliefhebbers: om meer diversiteit in biertjes. Met name de speciaal bieren worden steeds populairder. Onze huisleverancier
Bavaria wil daar graag op inspelen en heeft ons aangeboden om
een regelmatig wisselend assortiment aan te bieden.

Rookvrij en een bijdrage aan een gezondere leefstijl

Het wijkhuis is al langer geheel rookvrij. Dit geldt voor zowel
alle binnenruimtes als ook voor de diverse buitenruimtes
en toegangen. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan

een gezondere omgeving voor iedereen die zich in en rondom het wijkhuis beweegt. Ook op andere manieren wordt er
geprobeerd een bijdrage te leveren aan een gezondere leefstijl. Zo hebben we voortaan 0% bier op de tap. Tijdens de
langdurende sluiting van het wijkhuis is gebruik gemaakt van
de mogelijkheid enkele wijzigingen door te voeren, waaronder
een aanpassing aan de bar waardoor er voortaan lekker fris en
alcohol-vrij bier getapt kan worden.

Derde lustrum

Op 1 november 2006 is ´t BrandPunt officieel geopend, wat
betekent dat dit jaar het derde lustrum wordt gevierd. 15 jaar
wijkhuis, vol mooie herinneringen en allerlei soorten evenementen en activiteiten. Helaas is 2021 tot nu toe niet bepaald
een feestjaar te noemen. Daarnaast hebben we ook behoorlijk ingeteerd op de financiele positie. Om die reden is besloten
het 15-jarig jubileum niet actief te zullen vieren dit jaar. In 2022
ziet het plaatje er hopelijk wat rooskleuriger uit en vieren we
gewoon uitgebreid 16 jaar aanwezigheid in de wijk; ook een
mooie mijlpaal. Er wordt nog nagedacht over een mogelijke
invulling voor dit jubileum; ideeën vanuit de wijk zijn daarbij
uiteraard van harte welkom!

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. Zodra de deuren van het wijkhuis weer
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: Vincent Knoops
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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.

Update jeugd en de hangplekken

Diverse groeperingen, waaronder de wijkraad, komen eens in
de twee weken bijeen om de situatie van de jeugd in onze wijk
te bespreken. Denk daarbij aan de leefbaarheid en jeugdinitiatieven maar ook de jeugdproblematiek komt aan de orde.
Om de leefbaarheid voor de jeugd te verbeteren was gepland
om eind maart, nabij de crossbaan bij sportpark Brandevoort
en bij de Belvedère (de bult), de eerste twee hangplekken voor
jongeren te plaatsen. Zoals zo vaak het afgelopen jaar werd ook
dit vanwege corona uitgesteld. De gemeente zag het niet zitten
dat grote groepen jongeren elkaar zouden treffen. Afgelopen
8
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10 juni zijn de plekken alsnog officieel geopend. We verwachten dat deze mobiele hangplekken bijdragen aan de leefbaarheid voor de jeugd in de wijk. Het is een pilot waarbij gekeken
wordt naar de locaties en het effect van de hangplekken en ook
de mogelijkheid om nog een derde hangplek te plaatsen, blijft
open staan.Mocht je vragen hebben over de jeugdhangplekken en/of jeugdproblematiek, dan kun je een mail sturen naar
jop@brandevoort.org.

Update een nieuwe loods voor de wijk

De loods op de Diepenbroeck 4 is leeg en zal binnenkort worden gesloopt. Op ongeveer 200 meter afstand van de huidige
loods is er een locatie gevonden voor de nieuwe loods. Momenteel wordt er gekeken hoe deze gefinancierd kan worden en is
men op zoek naar een sociale partner die een deel van de loods
gaat bemensen.

Update Repair Café Brandevoort

Ook het Repair Café Brandevoort is niet gestart vanwege de gel-

Nieuws

dende corona maatregelen. Bewoners die zich hadden aangemeld zijn nog in beeld bij de wijkraad, maar men is nog steeds
op zoek naar vrijwilligers voor dit initiatief. Wil je ook mee helpen aan het verkleinen van de afvalberg door je aan te melden
als vrijwilliger van het Repair Café dan kun je een mail sturen
naar wijkraad@brandevoort.org. Bij voldoende aanmeldingen
wil men na de zomer van start gaan.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een aandachtspunt voor bijna iedere wijk
en voor de wijkbewoners zelf. Want subjectieve constateringen
over onveilige verkeersituaties komen veelvuldig voor. Klachten over te hard rijden in de straat, asociaal parkeergedrag en
onveilige verkeersituaties in het algemeen komen het meeste
voor. Onveilige verkeerssituaties die regelmatig worden gemeld
in Brandevoort zijn bij de scholen Mondomijn en de Vendelier. Omdat meestal de veroorzakers van deze ongewenste situaties wijkbewoners zelf zijn kun je dit probleem alleen maar
samen met bewoners oplossen. De wijkraad komt graag met

bewoners in contact die samen met de wijkraad willen kijken
hoe ze dit kunnen oppakken. Je kan je hiervoor aanmelden bij
wijkraad@brandevoort.org.

Brainport

De gebruikersraad BSD heeft een keer in de zes weken een bijeenkomst. Besproken wordt onder andere de toepasbaarheid
van innovaties in de nieuwe slimme wijk. Ook de ideeën over
het beeldkwaliteitsplan worden hierin besproken. Een van de
bestuursleden van de wijkraad is permanent lid van deze groep.
Hierdoor kan de wijkraad betrokken zijn en blijven bij de bouwplannen en de impact op de hele wijk Brandevoort. Het nieuwe deel zal uit ca. 2500 woningen bestaan. Een van de eerste
pilots zal het aanbieden van alternatief vervoer zijn. Een bakfiets
en auto zullen bij het station worden geplaatst waar iedereen
gebruik van kan maken via een app. n
tekst: Stefan Verhallen
foto: Vincent Knoops
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Bijzondere gevels in Brandevoort
Deel I

Als je door Brandevoort loopt zie je, naast de prachtige en bijzondere huizen, hier en daar ook bijzondere kenmerken
en/of namen op of rondom huizen. Een vraag via de Facebookgroep ‘Durf te vragen Brandevoort’ triggerde ons om op onderzoek
uit te gaan naar de verhalen achter deze bijzondere kenmerken en namen. Via deze rubriek vertellen wij de verhalen van de
Brandevoortse gevels. In dit eerste deel vertellen we het verhaal van de sluitsteen op Vliegenbergdonk 1 en gevelnaam
van het huis aan Stepekolk-Oost 32.

Bijzondere sluitsteen op Vliegenbergdonk 1

In het boograam, boven de voordeur van Thijs en Joyce Willems,
prijkt een bijzondere sluitsteen met daarop een kat met vleugels
van eikenbladeren die het wapen van Helmond vasthoudt.
In 2017 trouwde het stel en snel daarna gingen ze op zoek naar
een bouwkavel in Brandevoort. De kavel op de Vliegenbergdonk,
die parallel aan de Broekstraat ligt, kwam opnieuw beschikbaar
nadat er twee keer een optie op was geweest. Het had zo moeten
zijn; de kavel was in hun ogen perfect en al gauw ontwierpen ze
hun prachtige huis.
Gedurende het tekenproces bij de architect werd de aanbouw
aan de zijkant ook wel ‘kapel’ genoemd omdat het oorspronkelijke idee was om deze in oude rode bakstenen uit te voeren. Om
eenheid te brengen in het huis kwam Joyce met het idee om boven de voordeur ook een boograam met sluitsteen te plaatsen.
Een sluitsteen is een zorgvuldig behakte steen, aangebracht in de
top van een boog. En om het huis eigen te maken, kwam het idee
om een gargouille (waterspuwer) – bekend door de veelvuldige
10
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toepassing bij middeleeuwse kerken zoals bij de Notre-Dame de
Paris - toe te voegen. “Een gargouille heeft een mooie en oude,
zelfs mythische uitstraling, er ziet er vaak wat gemeen uit en lijkt
op een hond. Wij zijn echter katteneigenaren en zochten eerder
iets vriendelijks voor boven de entree van het huis”, aldus Joyce.
“En zo zijn wij op zoek gegaan naar een beeldhouwkunstenaar die
dat voor ons kon maken”, vertelt Thijs. Uiteindelijk hebben ze de
sluitsteen samen met een kunstenaar ontworpen.
Alle elementen op de sluitsteen hebben een betekenis. De kat
staat symbool voor hun eigen Britse korthaar katers Gibson en
Rascal. Daarnaast staat het ook symbool voor de bijnaam van
Helmonders; ‘kattenmeppers’. De kat houdt het wapen van Helmond vast. Op dit wapen staat een tournooihelm met drie eikentakjes en een vogel afgebeeld. “Om de eikenbladeren terug
te laten komen, en omdat aan de Broekstraat veel eikenbomen
staan, heeft de kat vleugels van eikenbladeren gekregen. Eikenhout staat symbool voor onvergankelijkheid en de eik staat symbool voor onsterfelijkheid en eeuwige leven. Ook binnen in huis
hebben we veel eikenhouten balken verwerkt. Daarmee hopen

Wonen

we dat het huis nog lang na ons blijft bestaan”, legt Thijs uit. Boven de kat staat het getal ‘2019’ weergegeven omdat het huis in
2019 grotendeels is gebouwd.
De sluitsteen past bij de omgeving, de uitstraling van het huis en
bij Thijs en Joyce. “Bij historische panden zie je vaak dat deze verrijkt zijn met beelden, versieringen en gevelnamen. Het is jammer dat je dat bij de nieuwe huizen niet meer zoveel ziet. Eigenlijk zouden meer huiseigenaren dit moeten toepassen want het
maakt je huis helemaal eigen”, aldus Joyce.

Manu Forti

Op de dakrand boven de entree van het statige witte huis aan
Stepekolk-Oost 32 staat het woord ‘Manu Forti’ geschreven. De
eigenaars van het huis, Bert en Roelinde Jongeling, hebben in
2001 het huis zelf gebouwd. De naam ‘Manu Forti’ komt uit het
Schotse familiewapen van de clan ‘Mackay’. Op dat wapen staat
een gele riem afgebeeld met in het midden een arm en hand die
een dolk vast houdt. Boven de dolk en in de riem staat ‘Manu
Forti’ geschreven. Dat betekent ‘met sterke hand’. “Omdat wij
dit huis zelf hebben gebouwd en omdat wij het huis een naam
wilden geven, lag het voor de hand om het huis zo te noemen”,
vertelt Roelinde.
Een stukje geschiedenis… In 1058 ontstond in Schotland het eerste herkenbare clansysteem. In de eeuwen daarna ontstonden
veel verschillende clans die ieder ook een eigen land kregen toegewezen. Elke clan was herkenbaar aan een tartan en familiewa-

pen. Een tartan is een geruite Schotse doek die door clanleden
over de schouder werd gedragen. Het verschil tussen clans en
rangen werd getoond door het dragen van verschillende familiewapens. Het systeem van de clans bleef intact totdat er betere
verbindingen, duidelijkere communicatie en handel tussen de
clans ontstond. Dit was tot aan de Bloedige Slag van Culloden in
1746.
In de jaren 70/80 had Roelindes familie een stamboomonderzoek uitgevoerd. Destijds konden ze tot 1753-1756 herleiden
dat haar familie oorspronkelijk uit Schotland kwam. Roelinde is
geboren en getogen in Utrecht. Vanuit Utrecht is de zoektocht
opgestart en zodoende hebben ze kunnen achterhalen dat één
voorvader in het leger zat en via België naar Utrecht is gevlucht.
Inmiddels is familie Jongeling (Bert, Roelinde en hun drie kinderen) al meerdere keren naar Schotland afgereisd om Schotland
te leren kennen.

Woon je ook in een huis met een bijzondere gevel?

Laat het ons weten via: redactie@brandevoortercourant.nl. Dan
komen we je graag interviewen en maken we mooie foto’s. n

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

Brandevoorter Courant

|

11

ren

pa
| S
len

a

en
ioen

et
| B

s

en
ring

en
| P

eke

z
Ver
n |
e
k
e
oth
Hyp

Gezinsuitbreiding verandert
ook je financiële situatie.
Ook dan zijn we er voor jou.

Loop vrijblijvend
bij ons binnen.
Onze deur staat
voor je open.

Een dikke buik, aanpassingen aan
je huis, een babyuitzet, maar wat
nog meer?
Met een kleine op komst gaat er een hele
nieuwe wereld voor je open. Niemand kan
je écht voorbereiden op het ouderschap,
maar op financieel gebied weet jouw
adviseur wat je nodig hebt. Dan kun jij
met een gerust hart van deze mooie tijd
genieten.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
Marktstraat 18, Mierlo
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Ondernemer

Ruud & Ralph
'het schorem' uit Mierlo

Voor deze editie van de Brandevoorter Courant ging ik in gesprek met Ruud Gerrits, getrouwd met Christel, en met dochter Yentl van 16 jaar. Ruud is oprichter van de Cherry Chop
Barbers in Mierlo. We spreken elkaar in de barbershop waar
je je ogen uitkijkt aan wat er allemaal aan nostalgie en foto’s
aan de muur hangt. Er is niet veel muur meer over om nog
iets anders op te hangen. Een barbershop gespecialiseerd
in old school haircuts, hot towel shaves en beard trimming,
geïnspireerd door Schorem Barbershop uit Rotterdam. Geen
doorsnee kapper en zeker geen doorsnee kapsalon. Ruud is
samen met Ralph de Rozario het gezicht van deze hippe barbershop, waar je natuurlijk ook terecht kunt voor een gewone
knipbeurt, maar wel men’s only!

Talent voor het kappersvak

Dat Ruud, die nu inmiddels al 35 jaar in het kappersvak zit,
überhaupt kapper is geworden mag een klein wondertje heten.
Iets in de techniek of wellicht in het grafische vak; daar lag zijn
interesse. Alleen school en leren zag hij niet zo zitten. Nadat hij
op zijn vijftiende van school moest wist zijn moeder niet meer
wat te doen met Ruud. Een goede vriend, Philip Smeets van
Avanti Kappers, attendeerde Ruud’s moeder op de mogelijkheid
om haar zoon het kappersvak te leren; vier dagen in de praktijk
en een dag naar de kappersschool. Ruud vertelt dat hij al vrij
snel zijn draai had gevonden. Hij bleek talent te hebben en een
dag in de week naar school, met alleen maar meiden, vond hij
ook geen straf.
“Als je alleen maar complimenten krijgt dan groeit je zelfvertrouwen als menneke van vijftien” vertelt Ruud. “Ik leerde het
vak van topkappers en ben op mijn zestiende zelfs Brabants
kampioen geworden van kappers onder de achttien jaar. Later ben ik nog derde geworden van Nederland en mijn mooiste erkenning; ik heb in 1999 de Street HAIR Fashion Award
gewonnen.”

Van kapperszaak tot barbershop

“Vanaf 1992 heb ik mijn eigen kapperszaak gehad in Mierlo, aan
de Margrietstraat,“ vertelt Ruud. “Die zaak heette ‘Ons Kapperke’ en later, in 2015, ben ik ‘Cherry Chop Barbers’ begonnen in
mijn ouderlijk huis aan de Kerkstraat. In het begin heb ik het
best zwaar gehad. Je moest je eigen klantenkring opbouwen en
dat was niet gemakkelijk met alle grote kapsalons om je heen.”
Ruud legt uit dat hij van 2000 tot 2010 ook veel visagie werk
heeft gedaan, onder andere voor diverse musicals en films. Een
goede combinatie: overdag knippen en ’s avonds heel Nederland door.
“In 2014 heb ik Ralph de Rozario het kappersvak geleerd en hij
heeft ervoor gezorgd dat de kapsalon een barbershop werd.
Waar ik Ralph het vak heb kunnen leren heeft hij met zijn nieuwe ideeën de barbershop echt smoel en bekendheid gegeven.
We nemen de tijd voor een goede knipbeurt en de klant neemt
een biertje of een whisky. Iedere man heeft het recht op een
plek waar hij even MAN kan zijn. In Mierlo is dat de Cherry Chop
Barbers.”

BarberQ

Nog even aandacht voor een andere passie van Ruud, namelijk muziek. Een idee ontstaan in 2016 is nu werkelijkheid geworden: een zelfstandig georganiseerd festival met de naam
BarberQ. Het festival zal een podium bieden aan verschillende
soorten muziek. Van rock & roll tot een Queen tribute band. Het
is al de tiende BarberQ, maar nu voor het eerst als een zelfstandig georganiseerd festival.
Voor meer informatie hierover, check de website en wellicht
zien we elkaar op 10 september, locatie: Veiling Mierlo!
www.barberq.nu/bbq n
tekst: Stefan Verhallen
foto: Vincent Knoops
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Hoe is het nu met

De 500ste baby in de wijk

Isis Schuurman

Op dinsdag 15 maart 2011 ontving consultatiebureau De Zorgboog de 500ste baby in de wijk: Isis Schuurman, geboren op
7 februari 2011. Destijds werd zij, samen met haar ouders en
trotse grote broer Dino, feestelijk ontvangen. Tien jaar later
gaan we bij haar op bezoek om te kijken naar hoe het nu met
haar gaat.

Spannend

Op een mooie dag in maart belde ik aan op het adres waar Isis
haar hele leven woont. Haar ouders wonen inmiddels dertien
jaar in hetzelfde huis in De Veste. Het hele gezin zat gezellig op
de bank om getuige te zijn van het interview. Wat een verschil:
tien jaar geleden als baby op de foto in de Brandevoorter Courant en nu geïnterviewd en gefotografeerd worden voor een
heus artikel. Dat was toch wel even spannend voor Isis. Al gauw
kwam ze erachter dat het niet zo spannend was en vertelde ze
vol trots over haar hobby’s, hamster Loesje en wat ze had geleerd tijdens de lockdown. Ze speelde zelfs een paar liedjes op
haar keyboard.

Prinses Isis

Isis, een pittige dame met een eigen willetje. Zo zoekt ze haar
eigen pad. Ze maakt altijd een bewuste keuze en doet wat ze
wil; ze regelt haar eigen zaakjes. Ondanks dat ze zelfstandig
is, laat ze haar moeder ’s ochtends toch haar boterhammetjes
voor school smeren terwijl ze nog even ligt te dutten op de
bank. Haar bijnaam is daarom niet voor niets ‘Prinses Isis’.
Mary-Ellen (moeder van Isis): “Prinses Isis: Ze bepaalt zelf wat,
wanneer en hoe ze dingen doet. Ze is tien met alles wat erbij
hoort.”

want soms wordt er veel herhaald, dat is irritant”, aldus Isis. Isis
wordt het gelukkigst van de creales. Het liefste is ze de hele dag
aan het tekenen en schilderen.

Later als ik groot ben

“Later als ik groot ben word ik kunstenares, pianiste of professioneel hockeyster”, vertelt Isis terwijl ze haar hamster Loesje
knuffelt. Tijdens ons gesprek blijkt wel al dat ze hard op weg is
om in ieder geval één van die banen te realiseren. De moeder
van Isis, Mary-Ellen, laat me tijdens het gesprek vol trots alle
mooie tekeningen en schilderingen van Isis zien. Naast alle creativiteit, die ze overigens van haar vader Eric heeft, staat ze al
twee jaar op het hockeyveld en speelt ze regelmatig een wedstrijd.

Pippi Langkous

De eerste lockdown was voor Isis nog prima om vol te houden
(de tweede niet!). Al gauw was ze klaar met haar schoolopdrachten en wist ze zich te vermaken met koekjes en cakejes
bakken, schilderen, tekenen, naaien en zelfs keyboard spelen.
Isis kijkt graag naar YouTube video’s van vloggers zoals Enzo
Knol, Dylan Haegens, Jamilla en ‘Glow movies’. “Voor de lockdown wilde ik graag op pianoles”, vertelt Isis. “Maar dat mocht
niet en daarom ging ik maar zelf via YouTube video’s piano leren spelen”. Inmiddels speelt ze al zeker drie nummers, helemaal uit haar hoofd! Al gauw haalde ze haar keyboard van haar
slaapkamer en liet ze me de ‘Coffin song’ horen. Isis’ volgende
uitdaging is het leren spelen van de soundtrack van ‘Pirates of
the Caribbean’. Mary-Ellen: “Isis is net Pippi Langkous: ik heb
het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!” Wie weet
wat ons de volgende tien jaar staat te wachten?! n

Slim en creatief

Isis zit, samen met haar beste vriendin Sophie, in groep 6 van
OBS Brandevoort op De Plaetse. “School vind ik niet zo leuk
14

|

Brandevoorter Courant

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Vincent Knoops

Hoe is het nu met

Brandevoorter Courant

|

15

UW
KOFFIESPECIALIST
UW
KOFFIESPECIALIST
GROOT
ASSORTIMENT
VOLAUTOMATEN,
PISTONMACHINES
ENEN
FILTERAPPARATEN
GROOT
ASSORTIMENT
VOLAUTOMATEN,
PISTONMACHINES
FILTERAPPARATEN

OT
ASSORTIMENT,
DIRECT
UITUIT
VOORRAAD
LEVERBAAR,
EIGEN
SERVICEDIENST
OOT
ASSORTIMENT,
DIRECT
VOORRAAD
LEVERBAAR,
EIGEN
SERVICEDIENST
DAARNAAST
VEKOPEN
WE OOK
BONENMALERS
EN BARISTATOOLS
DAARNAAST
VERKOPEN
WE OOK
BONENMALERS
EN BARISTATOOLS

KOFFIEBONEN
VAN
BLANCHE
DAEL
KOFFIEBONEN
VAN
BLANCHE
DAEL
Dinsdag
versvers
gebrand
in Maastricht,
Dinsdag
gebrand
in Maastricht,
woensdag
bij ons
in deinwinkel!
woensdag
bij ons
de winkel!

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.VANDUPPEN.NL OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL VOOR ADVIES OOSTENDE 10, HELMOND, | (0492) 52 30 51
BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.VANDUPPEN.NL OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL VOOR ADVIES OOSTENDE 10, HELMOND, | (0492) 52 30 51

Ga voorbereid op vakantie en doe de
vakantiecheck op www.dier-en-dokter.nl

Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
5703 SG Mierlo
T. 0492 - 599 559
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Dier en Dokter Stratum
Pastoor Dijkmansstraat 44
5611 RB Eindhoven
T. 040 - 211 2450

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

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

Ondernemer

Durven en doen!
Het ondernemen en creativiteit zit in haar bloed, het (re)stylen en ontwerpen van interieurs loopt als een rode draad door haar leven.
Daarom is het niet zo gek dat ze ruim twee jaar geleden besloot om te starten met DURV Interieuradvies.

Ondernemende ouders

Nancy van Empel zag in Stettler (Canada) het levenslicht. Haar
Nederlandse ouders waren ondernemers in hart en nieren.
Ruim voor de geboorte van Nancy emigreerden zij van Nederland naar Canada. Toen Nancy vier jaar was verhuisden ze terug
naar Geldrop en later werden haar ouders eigenaar van ijssalon
Kortonjo in Stratum. “Mijn vader en moeder zijn altijd ondernemend geweest: Zij durfden gewoon. Durven en doen zeiden ze
altijd”, vertelt Nancy lachend. “Daar
komt de naam van mijn onderneming
vandaan. Omdat ik durf te ondernemen en omdat ik in het interieur net
ietsje meer durf.” Later verhuisde
Nancy in haar leven nog enkele keren.
Nancy vond het alleen maar leuk: op
eigen benen staan, nieuwe spullen,
een nieuwe inrichting en regelmatig
een andere stijl. Nu uit Nancy haar
creativiteit in de interieurvoorstellen
voor haar klanten.

komt Nancy tot een passend uitgewerkt advies. Daarbij kijkt
ze ook naar de loop-, zicht- en lichtlijnen, hoeveelheid spullen,
opbergmogelijkheden, en eventuele mooie of bijzondere items
die uitgelicht kunnen worden. “Bovendien moet het interieur
naast mooi, vooral functioneel en praktisch zijn. Dat erfstuk van
oma, die hondenmand of grote verzameling hoort er ook bij. En
soms worden lelijke spullen, gekregen van mooie mensen, in de
juiste setting toch mooi!” aldus Nancy.
Nancy beschrijft haar stijl als hedendaags, duurzaam, innovatief en gedurfd. “De ‘V’ van DURV staat voor:
veelzijdig, vertrouwen, voldoening en
visueel”, legt Nancy uit.
Nancy: “Ik kan voor elk budget een
advies uitbrengen. Het gaat er mij om
dat de klant blij en geholpen is met
het door mij gegeven advies.”

Interieuradvies op maat

Belofte maakt schuld

Naast haar eigen onderneming werkt
Nancy als financieel medewerker voor
de afdeling Real Estate (voorheen
huisvesting) van TU/e. “Daar is mijn
interesse voor het interieur vak alleen
maar gegroeid. Tijdens mijn werk heb
ik contacten met projectleiders, groeit
mijn netwerk en zie ik vooruitgang en
modernisering in interieurs. Het begon allemaal met informele interieuradviezen aan vrienden, familie en kennissen”, vertelt Nancy. Ruim twee jaar
geleden, tijdens een verjaardagsfeest
in de kunstgalerie van haar eveneens
creatieve zus, sloeg het ondernemerschap over op Nancy. “Ik had iemand
beloofd dat ik me de dag erna zou inschrijven bij de KvK. Maar ik had geen naam of businessplan in
de kast liggen. Die nacht deed ik geen oog dicht, maar werd wel
haar interieuradvies onderneming geboren! En ja, ik heb me inderdaad aan die belofte gehouden”, vertelt Nancy trots. Ineens
kwam er veel op haar af, moest ze een businessplan schrijven,
klanten werven en daarnaast aanvullende opleidingen volgen.

De stijl van Nancy

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek probeert Nancy te
achterhalen waar de opdrachtgever dat ene stukje ‘DURV’ in
het interieur kan gebruiken of nodig heeft. Geen gemakkelijke
opgave omdat de opdrachtgever soms vasthoudt aan vertrouwde veilige interieur ideeën of omdat bewoners niet op één lijn
zitten. Op basis van de antwoorden op de vele vragen die Nancy
stelt, een (digitaal) moodboard, de uitstraling en mogelijkheden van het huis en de persoonlijkheid van de opdrachtgever

Om klanten van een goed en volledig
advies te voorzien heeft Nancy diverse opleidingen gevolgd: kleuradvies,
lichtadvies, styling en interieur architectuur. “Soms is een kleuradvies
of advies over een andere indeling
al voldoende. Maar ik kan ook een
lichtplan of een 3D tekening maken
zodat de opdrachtgever een goed
beeld heeft van het nieuwe interieur.
Daarnaast kan ik ook de styling aanpakken, een shoppinglist aanleveren
of met en/of voor klanten shoppen.
Het is maar net wat zij willen”, aldus
Nancy.

Workshop persoonlijk moodboard maken

Zodra de coronamaatregelen het toelaten organiseert Nancy
weer leuke workshops moodboard maken. De workshops worden gegeven in de inspirerende omgeving van een galerie in
Nuenen

Over vijf jaar

“Over vijf jaar ben ik fulltime ondernemer met een grote kring
tevreden klanten, zowel particulier als zakelijk” aldus Nancy.
Ben je ook toe aan een uitdagende nieuwe inrichting? Bekijk
dan haar website: www.durvinterieuradvies.nl en neem contact op met Nancy. n

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

Een topteam op het dak
In gesprek met Bart en Eveline van EcoRoof
In het heuvelachtige Boekend (gemeente Venlo) wonen Eveline
(42) en Bart Keunen (44) samen met hun twee kinderen Anouk
(11) en Niels (9). Bart vertelt dat ze al zeker de zesde en misschien zelfs de zevende generatie agrariërs zijn binnen de familie Keunen. Samen met zijn vrouw Eveline runt hij het bedrijf
EcoRoof, waar ze uit eigen kwekerij sedum voor een perfect
groen dak telen. Samen is wel het sleutelwoord voor de kwekerij want Bart en Eveline vind je niet alleen thuis samen met het
gezin, maar ook op het veld of op het dak en zo ook samen aan
tafel voor dit interview.

Wat is een sedumdak?

Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik voor het interview met
Bart en Eveline geen flauw idee had wat een sedumdak precies
is, maar na het interview voelde ik me bijna een groene daken
expert. Voor de lezers die ook niet direct weten waar het hier
over gaat; een groen dak is een dak dat is begroeid met sedum.
Sedum zijn vetplantjes die vocht opnemen in hun bladeren en
bloeien van april tot en met september. Het is uitermate geschikt voor platte daken maar kan ook bij de juiste constructie
prima op een schuin dak worden geplaatst. Zeker in een wijk
als Brandevoort, waar de tuinen niet al te groot zijn, draagt een
sedumdak bij aan meer groen en meer biodiversiteit in de wijk.
Een sedumdak heeft allerlei voordelen; het heeft een
verkoelende werking in huis, je dakbedekking gaat langer mee,
het ontlast de riolering, het is nuttig voor insecten en vlinders,
het verhoogt het rendement van je zonnepanelen en het vangt
fijnstof op in de lucht.

Bart & Eveline

“Het is altijd mijn wens geweest om iets voor mezelf te
beginnen en dan bij voorkeur in het kwekers vak,” vertelt
Bart. Na zijn studie bedrijfskunde op de HAS, gevolgd door
nog een studie accountancy is hij gestart met werken op een
accountantskantoor. “Daarna ben ik gaan werken bij de
Boerenbond als toeleverancier van boeren en tuinders. Daar
heb ik ruim 10 jaar gewerkt en ben ik ook in contact gekomen
met het bedrijf Simpel Sedum. In eerste instantie ben ik mee
in het bedrijf gestapt om later Simpel Sedum over te nemen.
Wij hebben het bedrijf volledig overgenomen van de oprichter,
waarna we de naam veranderd hebben in EcoRoof”. De keuze
om volledig in het eigen bedrijf te gaan werken heeft bij Eveline
wel iets langer geduurd. Ze vertelt dat ze na haar agrarische
opleiding al vrij snel bij een groot kantoorartikelen leverancier
is gaan werken. Een leuke job waar ze meer dan 20 jaar heeft
gewerkt en waar ze recentelijk is gestopt om zich volledig
samen op het eigen bedrijf te storten.
18
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“We werken goed samen,” vertelt Eveline. Waar Bart vooral op
het veld is en bij de klanten op het dak de matten legt, zorgt
Eveline dat thuis alles doorgaat. Zo wordt de mail goed bijgehouden en worden de bestellingen klaargezet. Maar Eveline
helpt ook mee op het veld en gaat ook mee het dak op als het
nodig is. Vanwege zijn accountancy achtergrond houdt Bart zich
met het financiële plaatje bezig. En waar Bart chaotisch is zorgt
Eveline voor structuur; samen dus echt een topteam!

Eigen kweek

Bart vertelt dat hij in het begin niet altijd tevreden was over de
kwaliteit van het sedum wat ze doorverkochten. “Na de overname van EcoRoof zijn we daarom meteen zelf gaan kweken.
Eerst klein begonnen en al vrij snel met grotere velden op het
land van mijn ouders. We doen dit vanuit onze passie en dan
moet je 100% achter je product staan, dat kan alleen als je het
sedum zelf kweekt.” Het duurt ongeveer een jaar voordat een
sedumveld de gewenste kwaliteit heeft. Tijdens dat jaar heeft
het veld veelvuldig onderhoud nodig en dat gebeurt allemaal
duurzaam en groen. “We gebruiken geen gewasbeschermingsmiddelen om onkruid tegen te gaan, de velden worden met de
hand ontdaan van het onkruid.”
Op vijf minuten rijden liggen de sedumvelden bij het ouderlijk
huis van Bart. Het is een prachtig gezicht om deze velden te zien
liggen in het noord Limburgse land. Bart en Eveline krijgen veel
hulp van Bart ’s ouders. Ze komen altijd even kijken en helpen
mee als het nodig is. Ook in het weekend als de kinderen een
keer meewerken op het veld, dan zijn ze er als de kippen bij.
Naast Bart ‘s ouders helpt ook de vader van Eveline graag mee.
Het is mooi om te zien wanneer Bart op pad gaat met de vaders
om een dak te gaan leggen dat iedereen dan zijn taak kent; het
is een geoliede machine.

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen

Bart en Eveline houden van het vak en dat zie je ook in alles
terug. “We behandelen onze klanten zoals je zelf ook graag
behandeld wilt worden” vertelt Bart. ‘We doen wat we zeggen
en zeggen wat we doen’, is de lijfspreuk waar Bart en Eveline in
geloven en zich altijd aan proberen te houden. "Flexibiliteit"
is de tweede lijfspreuk. Je kan bij EcoRoof een meter bestellen maar ook 3000 meter; je kan het zelf leggen, volledig uit
handen geven of samen leggen. Je kan het online bestellen of
ophalen bij de kwekerij in Venlo. En moeten ze daarvoor op
zondag even naar het veld, dan is dat ook mogelijk. “Ook voor
advies en vragen kunnen klanten altijd bij ons terecht, we willen
niets liever dan dat de klant tevreden is. n

Ondernemer

tekst: Stefan Verhallen
foto: Vincent Knoops
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Schilderwerken
Wandafwerking
Beglazing
Spuitwerk
Houtrotrenovatie

Sterilisatie bij de huisarts,
persoonlijk én voordelig!

Klarenbeemden

,

NG Helmond

Info@martijnvanlieshoutschilderwerken.nl

vrudtemfel#
13676541 60
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Vakmanschap en kwaliteit

DURV
INTERIEURADVIES

kasten - maatwerk meubels - verbouwingen - schilderwerk

www.stand-in.nl

overkapping - tuinhuis – schutting - schilderwerk

info@stand-in.nl

+31 (0)492525182

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
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LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN

Mierloseweg 288
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Nieuws

Lichtkrant
BC informeert actueel

Al enkele jaren bericht de lichtkrant aan de noord- en zuidkant
van de wijk over evenementen. De Brandevoorter Courant zet
activiteiten uit haar berichten op deze zogenaamde digitale
lichtkrant.

leven van Brandevoort betreffen. Suurland heeft in samenwerking met onze Courant deze zuilen geplaatst. Zij mogen daarom
advertenties aan de onderkant plaatsen.

Aanvullend

Bewoners en groepen kunnen wijkgerichte informatie via de
redactie aanleveren. De redactie plaatst dan min of meer ‘realtime’ de meldingen op deze informatiezuil.

In samenwerking met de gemeente en Suurland heeft de werkgroep van deze Courant de gelegenheid gekregen om informatie met de wijk te delen. Vanuit de computer kan de redactie
berichten plaatsen op deze informatiezuilen. Eens in de vier
maanden komt de Courant met een nummer uit. Tussendoor
kunnen activiteiten zich voordoen en deze zijn dan niet altijd
meteen voor de wijk beschikbaar. Via de digitale informatiezuil
aan de Brandevoortse Dreef kan de redactie dan wel actueel
informeren. De zuilen staan bij de rotondes aan de noordzijde
en de zuidzijde van de Brandevoortse Dreef.

Wijkgericht

De informatie die via oplichtende letters aan de bovenkant van
de informatiezuil verschijnt is uitsluitend wijkgericht. Evenals
de redactionele artikelen in de Courant, komen er alleen gebeurtenissen op de informatiezuil die het maatschappelijke

Voor alle bewoners en groepen beschikbaar

Sommige meldingen zijn niet tijdgebonden. Deze blijven langer
zichtbaar op de zuil. De activiteiten die gekoppeld zijn aan een
datum, staan meestal een maand lang voorafgaand aan de gebeurtenis op de zuil. Na het moment dat het evenement heeft
plaatsgebonden, verdwijnt de melding automatisch.
U kunt uw melding, die wijkgericht of maatschappelijk van belang is, via mail of een ander medium bij de redactie van de
Courant bekend maken (redactie@brandevoortercourant.nl). n

tekst: de redactie
foto: Vincent Knoops
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politie

Meten is weten en een
melding is geen overlast
Als er iets in de wijk opvalt of is gebeurd, dan denken we als eerste om het aan de politie door te geven. Maar is het wel
bestemd voor de politie en wanneer is het een ‘officiële’ melding? Roy geeft enkele voorbeelden waar hij regelmatig
mee te maken krijgt.

Via WhatsApp krijgt hij een berichtje dat bij de Jumbo lege flessen op straat liggen. Enkele dagen later, via Instagram, een berichtje dat vuilniszakken niet zijn opgehaald. Gevalletjes straatafval dus. Maar zijn dit meldingen voor de politie? Nee. Een
berichtje via Whatsapp, een mailtje aan Roy of hem aanspreken
is geen officiële melding. Een melding moet echt via de officiële
kanalen gemeld worden. In het geval van straatafval is het een
taak van de gemeente om te zorgen dat dit opgeruimd wordt en
kan het via telefoonnummer 14-0492 aan hen gemeld worden.

Foutparkeren

Roy krijgt een mail over foutparkeren. Is het een melding? Nee,
een mail is dus geen officiële melding en komt niet automatisch
in het systeem. Is het voor de politie bestemd? Hangt ervan af.
Zijn het excessen of staat er een auto pal voor je oprit? Dan is
het wel bedoeld voor de politie en kan je via telefoonnummer
0900-8844 een melding doen omdat de situatie niet levensbedreigend is. Pas bij acuut onveilige situaties bel je met 112. Staat
de auto dubbel geparkeerd maar is het geen onveilige situatie?
Dan is het geen taak voor de politie. Je kunt het dan melden bij
de gemeente via 14-0492.

Te snel rijden

Roy wordt aangesproken door een buurtbewoner dat er regelmatig te hard wordt gereden bij de scholen. Ook dit is dus geen
officiële melding. Het beste is om het officieel te melden bij zowel de gemeente als de politie. De gemeente kan iets doen aan
de verkeerssituatie en de politie kan controles verhogen. Mocht
er op het moment van het aanspreken een gevaarlijke situatie
zijn, dan kan Roy natuurlijk direct actie ondernemen.

Burenruzie

Is er een ruzie aan de gang? Erger dan alleen een woordenwisseling? Dan is het van belang de politie te bellen. Maar
wat regelmatig voorkomt is een burenconflict dat is ontstaan
uit iets kleins met als gevolg dat mensen zich meer en meer
aan elkaar gaan storen. Dit hoort niet bij de politie. Dit is
vaak zelf al op te lossen door op tijd in gesprek te gaan met
je buren. Maar wanneer het daarvoor te laat is, dan kan je
bij Buurtbemiddeling Helmond terecht via 0492-598989 of
buurtbemiddeling@levgroep.nl. Buurtbemiddeling is gratis. Je
krijgt tips en wanneer nodig helpen ze je bijvoorbeeld met het
voorbereiden of voeren van een gesprek. Google gerust eens
op Buurtbemiddeling Helmond voor meer informatie.

Geluidsoverlast

Je woont in een huurwoning en ervaart geluidsoverlast. Is het
overdag? Meld het dan bij je woningstichting. Maar is het ’s
avonds laat, dan kan je het melden bij de politie. De politie kan
altijd een bekeuring uitdelen mits de geluidsoverlast nog aan de
gang is als zij arriveert.
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Jeugdoverlast

Jeugd dat overdag rumoerig is, pleegt geen strafbaar feit.
‘s Avonds na 22.00 uur is de situatie anders en is een melding bij
de politie via 0900-8844 wel mogelijk.

Politie melding

Een WhatsApp, mailtje of een Instagram berichtje naar Roy is
dus geen officiële melding en komt niet vanzelfsprekend in het
systeem terecht. Het is niet de taak van Roy om alle berichten
zelf administratief in te voeren in het systeem. Dat is onbegonnen werk voor een wijkagent.
Een melding komt pas in het politiesysteem wanneer dit via het
online meldformulier of telefonisch wordt gedaan. Is de situatie niet levensbedreigend, dan kan je bellen met 0900-8844.
Bij acuut onveilige situaties bel je direct 112. Criminele activiteiten kunnen ook gemeld worden bij Meld Misdaad Anoniem.
“De politie is een stuk van de taartpunt”, legt Roy uit. “We zijn
er voor aantoonbare strafbare feiten. Voor alle andere gevallen
kan je met een melding vaak beter terecht bij de gemeente.”

Nut van melding

Roy legt het nut van de melding uit: “Krijgen we een melding
binnen van bijvoorbeeld een fietsendiefstal, dan zal het niet zo
zijn dat jij je fiets er direct mee terugkrijgt. Je helpt er wel weer
anderen mee. Ik snap de frustratie wanneer je een melding
doet en de politie komt niet langs of je ziet niet direct resultaat. Maar wij bekijken elke melding afzonderlijk en beoordelen
of het incidenteel of structureel is. Krijgen we meerdere meldingen binnen voor hetzelfde voorval dan kan dat aanleiding
zijn om vaker te controleren. Er gebeurt dus meer met jouw
melding dan de meeste mensen denken. Elke melding telt en
jouw melding kan echt het verschil maken.”
Roy vervolgt zijn verhaal met het volgende voorval: “We
ontvingen verschillende meldingen over een verdacht figuur die
zich ‘s nachts rond hetzelfde tijdstip in een bepaald deel van
onze wijk ophield. Met deze specifieke informatie ben ik op de
bewuste locatie en tijdstip gaan posten. Al snel signaleerde ik de
verdachte. Helaas hij mij ook. De verdachte hebben we daardoor niet op heterdaad kunnen betrappen, maar we hebben
daarna gelukkig geen meldingen meer ontvangen.”

BuiterBeter app

Een handige gratis app om een probleem buiten op straat te
melden aan de gemeente is de BuitenBeter app. Zie je een
kapotte lantaarnpaal, gedumpt vuilnis of een kapotte stoep?
Binnen enkele stappen kun je dan via deze app de locatie en
het probleem eventueel met een foto melden. De meldingen
komen terecht bij de gemeente, zodat zij ermee aan de slag
kunnen gaan.

politie
Waardevol

“Om onze wijk veilig te houden is elke melding waardevol”,
sluit Roy af. “Hoe specifieker de informatie, hoe beter. Denk
aan een signalement, opvallende kenmerken, een kenteken en
een tijdstip. Een foto zou mooi zijn, maar hoeft niet. En ik wil
nogmaals benadrukken dat ik me kan voorstellen dat het soms

frustrerend is als je bijvoorbeeld in de wacht wordt gezet of als
je niet direct resultaat ziet. Echter elke melding telt!” n
tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops
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Ook nu staan wij voor u klaar
BOSCH

BOSCH

INBOUW
VAATWASSER
SMV4EBX00N

WASMACHINE
WAU28T95
Geschikt voor 1-9 Kg
wasgoed.
Voorzien van Speedperfect: perfect schone
was in 65% minder tijd.
Zeer eenvoudig te
bedienen.

Volledig geintegreerde
vaatwasser voorzien
van Ecosilence drive: de
meest energiezuinige en
stille motortechnologie.
Voorzien van Max
flex korven zodat
deze makkelijk in te
delen is.
Automatisch programma met herkenning van vuilgraad.

50.- KORTING!

849.-

699.-

799.-

WOUT VAN VLERKEN
Hoofdstraat 105
Kanaalstraat 4B

5706 AK HELMOND
5711 EH SOMEREN

Tel 0492-539405
Tel 0493-539405

KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT OP WWW.WOUTVANVLERKEN.NL
24

|

Brandevoorter Courant

Mijn huisdier en ik

Gek op dieren

Giulietta van Zantvoort (8 jaar), een spring in het veld en gek op dieren. Daarom is het niet zo gek dat familie Van Zantvoort
twee konijnen, één poes en twee honden rijk is. Giulie speelt en knuffelt het liefst de hele dag met de dieren.

Roosje en Grizzy

Vrolijk maakt Giulie de deur voor mij open. Zij vindt het een
beetje spannend zegt ze. Al gauw huppelt ze naar de achtertuin waar haar vader Ron in de hoek van de tuin een heuse
konijnenverblijf heeft gemaakt. Daar staat een twee etage hoog
konijnenhok met daarin twee grote konijnen van ongeveer
anderhalf jaar oud: Roosje en Grizzy. “Roosje is van mijn zus
Alexis en Grizzy is van mij”, vertelt Giulie enthousiast terwijl ze
Grizzy aait. “Elke dag vraag ik aan papa of hij de konijnen al
gevoerd heeft want als ik dat niet vraag, dan krijgen ze geen
eten!”, vertelt Giulie.

Maddie

Ruim voordat Alexis en haar zusje Giulie waren geboren
waren Ron en Jole al trotse eigenaren van Maddie. Maddie is
een mopshond van twaalf jaar en heeft in haar hele leven heel
wat operaties achter de rug, ze mankeert van alles. Ondanks
haar slechte lichamelijke conditie is en blijft ze een vrolijk hondje dat lekker rondloopt en altijd op zoek is naar actie. Zeker als
ze de volle aandacht en liefde van Giulie krijgt.

Nera

Nera is een schuwe poes die zich het liefste ergens in huis
verstopt en zich alleen laat zien als ze aandacht wil. Ze laat ook
duidelijk aan hond Maddie zien dat zij de baas is in huis, ze
zijn geen beste vrienden. “Nera is zestien jaar oud en dat is in
mensenjaren super oud, wel honderd jaar!”, aldus Giulie. In de
eerste jaren moest Nera niet zoveel van Giulie hebben, maar
al gauw werden Nera en Giulie dikke maatjes en laat Nera zich
zelfs door haar oppakken.

Mango

Omdat Maddie in haar laatste levensfase zit, en omdat de
familie wel graag een hond wil, zijn ze vanaf 15 mei trotse
eigenaren van Mango. Een negen weken oude, zwarte
Portugese, waterhond. “De naam ‘Mango’ heb ik zelf
verzonnen omdat ik alles ‘Mango’ noem”, aldus Giulie. Mango
en Giulie zijn onafscheidelijk. Het liefste slaapt Giulie de hele
nacht bij Mango in de bench.

Apie

“Giulie is net een aapje, hoe hoog ze ook klimt, ze houdt zich
altijd wel ergens aan de boom vast waardoor ze blijft hangen,
ze valt nooit uit een boom!”, vertelt Ron lachend. “Vandaar
dat Giulies bijnaam ‘Apie’ is.” “Ze heeft een hemelbed met vier
pilaren en elke avond voor het slapen klimt zij in een pilaar”,
vertelt Jole. Als Giulie dat hoort begint ze al te klimmen op de
banken van de loungeset en vervolgens klimt ze in de balk van de
overkapping.

Als ik later groot ben…

“Als ik later groot ben, wil ik de vrouwelijke Freek Vonk zijn. Dan
ga ik dieren vangen om daarover te vertellen en dieren redden!”,
aldus Giulie. “En als ik zeventien ben, dan ga ik met papa naar de
jungle en het regenwoud! Dan ga ik klimmen, over oude bruggen lopen en dieren bekijken!”, vertelt Giulie enthousiast. Daarna
rent ze achter Mango aan… n

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Vincent Knoops
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Mierlo
P GRATIS + makkelijk
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
Dorpsstraat
orpsstraatt 142 | M
MIERLO
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
LO

Voor gewoon
fijn wonen
Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout
WWW.COMPAEN-WONEN.NL
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Nieuws

Nieuwe slijterij in Brandevoort
Sinds 1 april is winkelcentrum Brandevoort een winkel rijker!
Aernout Ackermans heeft Slijterij Brandewijn aan de Plaetse 56
geopend.
Hij woont met zijn 2 kinderen in de Veste en vindt het heerlijk in onze wijk. Het is lekker rustig en het ligt centraal. Hij wil
graag een bijdrage leveren in de wijk met zijn nieuwe dranken
speciaalzaak.
Aernout komt uit de evenementenbranche en heeft ook een
horecazaak in Eindhoven. Een druk man. Vanwege corona was
het minder druk in de evenementen industrie. Daarom is hij als
ondernemer op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Die
heeft hij gevonden door hier in de wijk een gespecialiseerde
slijterij te starten. Zelf zal hij van dinsdag tot en met zaterdag
elke ochtend in de zaak te vinden zijn. Zijn medewerkster Imke
neemt het dan over van 13:00 tot 20:00 uur.
Samen met Imke zal hij de klanten uit Brandevoort voorzien van
deskundig advies op het gebied van mooie wijnen, gedistilleerd
en speciaal bieren. Aernout is gespecialiseerd in de whisky afdeling. Imke is vanuit haar horeca achtergrond gespecialiseerd
in cocktails en gedistilleerde dranken.
Als de corona maatregelen het toelaten zullen zij ook tastings
en workshops organiseren. Elke vrijdag is er een proeverij van

19:00 tot 21:00. Voor wie meteen aan de borrel wil hebben ze
ook gekoelde dranken om mee te nemen en thuis te nuttigen.
Aernout en Imke heten iedereen van harte welkom in hun zaak
om hun aanbod te bekijken!
De slijterij is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van
10:00 tot 20:00 uur. n
tekst: Emmely Plas
foto: Vincent Knoops

Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474 | www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl
f facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth
instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruth
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Politiek

Koop lokaal!
Inmiddels anderhalf jaar geleden stond ik aan het begin van
mijn avontuur als wethouder Economie & Financiën. De economie stond er goed voor en ook de vooruitzichten waren
positief. Maar hoe anders werd het plotsklaps, toen nog geen
twee maanden na mijn aantreden, de coronacrisis uitbrak en
we in een onwerkelijke periode terecht kwamen. De coronacrisis heeft ons hard getroffen en ik moet eerlijk zeggen dat
ik me de inwerkperiode als wethouder toch echt anders had
voorgesteld. Tegelijkertijd heeft het ervoor gezorgd dat ik direct
aan de slag kon met een enorme uitdaging. Ik kijk terug op een
periode waarin we als gemeente steeds hebben geschakeld op
de nieuwe ontwikkelingen die we in de crisis tegenkwamen. De
impact van de coronacrisis op onze stad is groot. De gemeente
is er voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en we kijken steeds opnieuw naar wat er leeft in de stad.

2 8 |
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Energie

In het jaar 2001 ben ik samen met mijn vrouw als één van de
eerste bewoners in Brandevoort - de Veste komen wonen en
heb zodoende de wijk vanaf het begin ook verder zien ontwikkelen. In de beginjaren kon je soms struikelen over de toeristen
en hoogwaardigheidsbekleders die in touringcars naar Helmond
kwamen om te kijken hoe we dit hier toch allemaal deden. Intussen zijn we ruim 20 jaar verder en is de wijk uitgegroeid tot een
mooie, jonge wijk waar vooral veel energie zit. We hebben een
krachtig verenigingsleven met veel vrijwilligers waardoor er veel
activiteiten georganiseerd worden om de inwoners van de wijk
bij elkaar te brengen. Dat zorgt voor een prettige sfeer. Ik ben
ervan overtuigd dat we ook straks, als het weer kan en mag, het
bruisende karakter van Brandevoort terug gaan zien. Maar voor
nu is het door corona helaas nog even stil wat dat betreft.

Politiek

Koop lokaal!

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn zichtbaar,
ook in het wijkwinkelcentrum. Voor veel ondernemers is deze
periode helaas niet aantrekkelijk om iets nieuws te starten.
Hopelijk zien we straks weer wat meer nieuwe ondernemers
verschijnen en zijn de winkelpanden die nu nog leegstaan in de
wijk snel gevuld. Mijn oproep is en blijft: koop lokaal. Om de
winkelfaciliteiten te kunnen houden in de wijk is het belangrijk
dat de inwoners van Brandevoort het wijkwinkelcentrum blijven vinden. Mijn overtuiging is dat we alleen stappen kunnen
zetten in deze lastige tijden als we het samen doen!

met vragen, nieuwe ideeën of andere zaken in Brandevoort die
u bezig houden. Ik nodig u van harte uit om in gesprek te gaan
over zaken die u bezig houden. Via communicatie@helmond.
nl kunt u zich hiervoor aanmelden.
Heeft u vragen aan mij over economie of ondernemerschap?
Dan staat ook mijn (digitale) deur altijd open. n

Wijkspreekuur

Eens per twee maanden houdt wijkwethouder van Dijk een
(digitaal) wijkspreekuur in Brandevoort. Bij hem kunt u terecht

tekst: Wethouder Serge van de Brug
foto's: Vincent Knoops
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VOOR AL UW HOUTEN
EN PVC VLOEREN

Voor meer informatie:

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

T I J D VO O R H O R R E N !

In het voorjaar worden ook de
vliegende insecten actiever.
Zorg daarom voor goede horren.
Beter voor u én voor de insecten!
Daarom Smits&Smits

Je huis in Brandevoort
verkopen?
Bel ons!

• 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

Gezondheid

“Use it, or lose it”

“Waarom lijkt die trap steeds hoger? Die tas met boodschappen steeds zwaarder? En waarom lijkt dat jasje van mijn man
naarmate hij ouder wordt steeds ruimer te zitten?”

Sarcopenie

Logisch, zal menigeen zeggen als antwoord op de eerste twee
vragen: “Ik ben minder sterk geworden. Omdat ik al een tijdje
niet meer getraind heb, of omdat ik ouder ben geworden.” Dat
klopt mogelijk helemaal en dat is op zich nog te overzien. Indien
er echter ook duidelijk sprake is van de laatste situatie, dat het
jasje te ruim zit, dan is er mogelijk sprake van een serieuze afname van de hoeveelheid spiermassa in het lichaam. Het is een
proces dat in de ouderengeneeskunde al langer wordt gezien;
‘sarcopenie’. Zo lang als de mensheid bestaat is dit natuurlijk een
gegeven, zou je denken. Toch is bij mensen boven de 40/ 50 jaar
steeds meer waar te nemen dat het volume van de spieren van
armen, benen en romp (vooral de billen) begint af te nemen.
Sinds de tachtiger jaren is er echter ook een ander proces gaande: steeds meer mensen hebben overgewicht. Ondertussen hebben meer dan 50% van alle Nederlanders overgewicht. Vijftien
procent daarvan heeft zelfs obesitas. Dat maakt dat de afname
van spiermassa mogelijk gecamoufleerd wordt door de toename
van vetweefsel.

Veel lichamelijke klachten

“Is dat nou erg?” kun je je afvragen. Je bent gewoon minder
sterk, wat dan nog? We hebben gewoon minder spierkracht nodig tegenwoordig. Het werk is zittend achter de computer, ons
eten staat op ooghoogte in de supermarkt en gaat gemakkelijk in
de winkelwagen of wordt op verzoek zelfs thuis afgeleverd. We
doen nog een beetje aan sport, vinden we, indien we dagelijks
drie keer de hond tien minuten uitlaten. Het zou allemaal inderdaad niet zo erg zijn, indien het geen verdere consequenties had.
Sarcopenie houdt verband met een vroegere sterfte, meer afhankelijkheid van hulpmiddelen en anderen in dagelijks functioneren en een verslechterde regulatie van de glucosehuishouding
(oftewel Diabetes). Daarnaast wordt onze botdichtheid minder

indien we onze kracht niet onderhouden. Ook is het (indirect)
verantwoordelijk voor diverse klachten aan het bewegingsapparaat. Denk aan rugklachten, nek-/schouderklachten, knieklachten, enz. Sterker nog, vrijwel alle activiteiten waarbij we onze
spieren gebruiken kunnen er door geraakt worden. Dat betreft
dus bewegen, maar ook iets heel simpels zoals onze ademhaling.

Half uur beweging per dag

In een jaar, waar Covid ons allemaal met onze neus op de feiten
heeft gedrukt over de invloed van onze conditie op het verloop
van een luchtweg-/ longinfectie. Fittere, sterkere mensen doorstaan ziekte in zijn algemeen beter. Zijn we dan na onze 40/50
jaar reddeloos verloren? Nee, gelukkig niet, mits we het in 2016
aangepaste beweegadvies door de gezondheidsraad in acht nemen. Naast gemiddeld dagelijks (opgeteld) een half uur per dag
matig intensief bewegen (lopen, fietsen, werken in huishouden
of tuin) is het belangrijk voor iedereen vanaf 40/50 jaar om twee
keer per week een half uur aan krachtoefeningen te doen. Dit kan
op diverse manieren, maar hoeft niet heel moeilijk te zijn.
Denk er bijvoorbeeld bij lopen van het mooie rondje door de ecozone rondom De Veste eens aan om bijvoorbeeld een keer extra de trappen op en af te lopen. Of maak thuis eens regelmatig
kniebuigingen bij het opstaan uit een stoel. En durf het vermogen
om iets zwaars te tillen in huis, te behouden door het simpelweg
niet uit de weg te gaan, maar te blijven doen. De sportschool is
natuurlijk ook een uitgesproken plaats om uw kracht te trainen.
”Use it, or lose it”, zeggen de Amerikanen. En dat geldt zeker voor
ons krachtsysteem. n
tekst: Dick van Beuzekom
foto: Vincent Knoops
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Nieuwbouw

Ondernemend
in huisvesting
Twee jaar geleden berichtte het Eindhovens Dagblad over de waaier aan bouwprojecten in de wijk. In Liverdonk, Hazenwinkel en De
Veste, maar ook in de slimme wijk aan de overkant van het spoor verheffen zich nieuwe bouwwerken. Nu, in 2021, is het niet minder
druk en in de komende tijd gaat het bouwen gewoon door. We maken een nieuwe balans op.

Aan de zuidzijde van het spoor
Liverdonk
In juli mogen de bewoners van Liverdonk, blokken 9 en 10, hun
huizen betrekken. Na een voortvarende bouw, van nog geen
jaar, zijn er 2 totaal nieuwe buurten opgeleverd. Zij passen weer
helemaal in het concept van Brandevoort.
LEEF Liverdonk ligt aan de westelijke rand van Brandevoort
achter de Voort. Op loopafstand van het centrum, De Veste. Liverdonk heeft zijn eigen stijlkenmerken, woningen van diverse
groottes, verschillende goothoogtes en een raamverdeling die
door zijn veelvormigheid toch ook weer een eenheid vormen.
De ontwerpen passen precies bij het rustig en centraal wonen
in Brandevoort. Het gaat om 27 huurwoningen en 36 koopwoningen, geschakeld, vrijstaand en twee-onder-een-kap.

Hazenwinkel
Cluster 5 staat al onder de kap. En de planning schrijft voor dat
deze woningen in oktober 2021 klaar zijn. Ook binnen de normale bouwperiode van 180 dagen is het projectontwikkelaar en
aannemer Van Wanrooij gelukt om deze huizen gasloos op te
leveren. Al eerder hebben wij hierover bericht: via een uniek
ventilatiesysteem, grondwarmtewisseling en vloerverwarming
krijgen de bewoners optimaal comfort in een groen gelegen
omgeving. Voor cluster 5 geldt dit zeker, want de nieuwe kopers
krijgen een ruim bemeten groenstrook direct voor hun huis.

Cluster 19 is verkocht en de bouw start na de zomer. Deze woningen hebben een bijzondere status want naast de gasloze
voorzieningen kunnen de bewoners straks ook hun woning zo
indelen dat ze hun hele leven comfortabel en ruim kunnen wonen. Levensloopbestendigheid is het vertrekpunt. Net als alle
projectwoningen, zijn de particuliere kavels ondertussen ook
voor een groot deel ingevuld. Ruimer en veelal met nog meer
creativiteit staan hier de woningen ruim van elkaar opgesteld.
Ook deze woningen zijn gasloos en niet alleen extra goed geïsoleerd, maar ook nog eens aangepast aan de beeldkwaliteit
van de wijk.

Typerend voor Liverdonk en daarmee ook voor Brandevoort zijn
de woningen uit blok 7 en 8. Nog niet helemaal op de toekomst
voorbereid als je naar gasverbruik kijkt, maar voldoen wel ruim
aan de eisen van moderne woningbouw. De gevels en ramen en
muren zijn met hun verspringingen helemaal mens- en maatvriendelijk. De hofjes zijn gezellig en de bewoners voelen zich al
helemaal thuis nog voordat zij de inrichting van hun huis rond
hebben.
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Heerlijk Hazenwinkel
Eind 2021 start de verkoop van de panden uit deze buurt. Uiteraard ook in de stijl van Hazenwinkel is ‘Heerlijk Hazenwinkel’
ontwikkeld. ‘Heerlijk Hazenwinkel’ onderscheidt zich van andere woningen in Brandevoort door hun speciaal grote omvang.
Deze 53 woningen staan in fase 1 gepland. De woningen komen
in het meest westelijke deel van deze wijk in aanbouw, richting
Mierlo-Geldrop.
Net als in de rest van Nederland, lijken de prijzen van woningen gestegen, maar niet zo buitensporig, dat koop onmogelijk
zou zijn. Projectontwikkelingscombinatie Cedrus-Adriaans, met
Robert Hellings als katalysator, gaat nog steeds voor zijn missie:

Nieuwbouw
Onder de naam ‘Venkatre’ gaat deze buurt voortaan in Brandevoort door het leven. Er komt een zogenaamd ‘waaggebouw’
en een aantal woningen met een bijzondere uitstraling. De woningen zullen een Frans-Normandische uitstraling hebben. Het
‘waaggebouw’ valt op door zijn grootte en herbergt vier
woningen tegelijk. Op de begane grond kan er gewerkt worden, bij voorkeur een ambachtelijk beroep, en daarboven zijn,
in twee lagen, de woningen gepland. De appartementen zijn
waarschijnlijk deels huur en deels koop. In september, na de zomervakantie, start de voorverkoop. In december 2022 kunnen
de bewoners hun sleutel in het slot steken.

“Bouwen in de stijl van Brandevoort met behoud van betaalbaar en vernieuwend ontwikkelen. Dit geldt immers ook voor
de bouw aan de overkant van het spoor. Zijn tijdelijke woningen
die hij daar mag bouwen, moeten immers voldoen aan de uitgangspunten van de slimme wijk”.

De Veste, de kern van de wijk
Hartje Brandevoort
In november vorig jaar heeft Robert Hellings deze buurt aangekondigd in het Eindhovens Dagblad. De Franse sfeer moet in 36
koopwoningen en 28 appartementen sterk naar voren komen.
Zelfs in zijn voorlichting probeert de ontwikkelaar deze wens tot
uiting te laten komen: een aquarel van de woningen uit dit blok
sieren de verkoopbrochures.

Thuis in De Veste
In De Veste realiseert Van Wanrooij ook nog eens 90 karakteristieke nieuwbouw woningen. Vanaf half 2022 start de verkoop
van de eerste 45 woningen. Deze woningen liggen in de richting
van het spoor, links van het station aan de rand van De Veste.
Het zijn de blokken 22 en 23. Er komen zowel hoek-, rij-, torenen poortwoningen als woningen met maar liefst 4 bouwlagen.
Alle 90 woningen zijn verdeeld over twee clusters met er tussenin een uniek hofje. De komende tijd zal Van Wanrooij hierover meer details bekend maken.
[zie de illustraties thuis in de veste 1 t/m 5 in de map ondernemend in huisvesting]

Aan de noordzijde van het spoor
Brainport Smart District ontwikkelt hier plannen voor de meest
innovatieve woningen wat betreft circulariteit en slim energiegebruik. Het eerste bestemmingsplan voor deze wijk is nu in de
revisie. De wijk krijgt een update van 1500 naar 2600 woningen. Door het aantal woningen uit te breiden kan de gemeente
Helmond toch rendabel de wijk tot stand laten komen. De oplettende wijkbewoner heeft ondertussen kunnen zien dat de
eerste woning in deze wijk is opgeleverd en betrokken, ondanks
de vervelende aanslag op de werkruimte bij deze eerste woning. Gelukkig heeft dit criminele feit de voortgang niet ingrijpend vertraagd. Na de zomer gaan er meer woningen gebouwd
worden. De volgende plannen staan op stapel. 52 tijdelijke woningen met een natuurlijke uitstraling Aan andere kant van de
rotonde, waar de CASA-woning nu staat, komen in oktober de
eerste 52 van de 500 tijdelijke woningen.

De bouwgroep mHome uit Nijmegen heeft de opdracht gekregen om deze woningen te bouwen. ’M’ staat voor modulair
bouwen. In een fabriek bouwt mHome de onderdelen van de
huizen. Na een oriëntatie in de buurt, hebben architecten een
ontwerp gemaakt. Deze 3-D ontwerpen gaan naar de computergestuurde machines, die CLT-platen precies op maat maken.
De fabricagetijd is ongeveer 20 weken. Daarna kan de montage

Brandevoorter Courant

|

33

Kies voor een kwalitatieve behandeling en persoonlijke aandacht!
Met trots kunnen wij u mededelen dat wij de allernieuwste technologische
apparatuur in onze praktijken hebben: de EMS Airflow.
• Maximale gebitsreiniging
• Minder pijnklachten
• Aangename gebitsreiniging

Gezondheid begint bij mondgezondheid!!
Ons team van hbo-opgeleide mondhygiënistes zijn
gespecialiseerd in en het behandelen van:
• Gevoelige tanden
• Terugtrekkend tandvlees
• Parodontitis: kaakbotontsteking (veroorzaker van losstaande
tanden en kiezen)
• Sealen (kinderen)
ENWAAR
NT
• Bloedend tandvlees
• Halitose (slechte adem)
★
• Fluoride behandeling
★
• Preventieve mondzorg
• Voorlichting geven
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PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN

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

CCB Music & Events Foundation presents:

KOMODO ★ CERTAIN ANIMALS ★ MOON Z
W DENIMS
W W . B A★RTENNESEE
B E R Q . N DRIFTERS
U
★M
DIRTY

★ MOON ZEBRAS
KOMODO ★ CERTAIN ANIMALS
ZATERDAG
4 SEPTEMBER
★
DIRTY DENIMS TENNESEE DRIFTERS ★ MR. MOTO

LEIF DE LEEUW BAND
VAN 16.00 TOT 01.00 UUR

OUTDOOR FESTIVAL

2 PODIA & FOODTRUCK AREA
LEIF DE
LEEUW BAND

KOMODOLINE★UP:CERTAIN ANIMALS ★ MOON ZEBRAS
★ CERTAIN
★ MOON ZEBRAS
★ TENNESEE
★ MR. MOTO
RTY DENIMSKOMODO
DRIFTERSANIMALS
DIRTY DENIMS ★ TENNESEE DRIFTERS ★ MR. MOTO

VIPERS

VIPERS

LEIF DE LEEUW BAND
LEIF DE LEEUW BAND
VOORVERKOOP TICKETS 15,00 EURO P.P.
(EXCL. 1 EURO SERVICE KOSTEN) VIA WWW.BARBERQ.NU
DAG KASSA: 20,00 EURO P.P.
LOCATIE: MIERLO
BUSLIJN: VANAF EINDHOVEN-HELMOND LIJN 320 OF 24

QUEEN
TRIBUTE
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op locatie beginnen. Volgens de bouwgroep zou de montage
slechts enkele dagen in beslag nemen. Voor het eind van het
jaar kunnen de eerste woningen dan aan de rand van de Neervoort geplaatst zijn. Zie voor een impressie de tekeningen hiernaast. De huurprijzen variëren van € 750,- tot € 950,- maand.
De andere 448 woningen komen in de buurt van de eerste 52
woningen te staan. De bouw van deze overige tijdelijke woningen start in 2022.

nen meedoen zijn de Cedrus vastgoedgroep met Robert Hellings, die ook op andere plekken in Brandevoort bouwt, IRISpower, Hendriks Coppelmans, CC-studio en de DVGgroup, die
allen een uniek aanbod van woningen zullen doen. Wij houden
u op de hoogte de komende tijd.

Tenslotte

Enkele ondernemende bewoners uit Brandevoort en daarbui-

Ecocabins eind 2021
De groep Ecocabins bouwt vooral houten woningen. In samenwerking met een houtbouwer ontwikkelt Ecocabins woningen
voor de slimme wijk. Zowel tijdelijke als permanente woningen
komen in aanmerking voor deze wijze van bouwen. De precieze
plaats en de soort woningen zijn nog onderwerp van bespreking. Een mogelijke vorm is te zien in bijgaande illustratie.

ten, de zogenaamde pioniers, mogen als eerste geïnteresseerden in deze wijk begin 2022 hun woningen bouwen. Zij brengen
in hun woningen veel natuurlijke componenten aan en lopen in
het gebruik van energie voorop. En op het punt van participatie
laten zij zien dat volhouden in een dergelijk project de grootste
inspanning vergt. Of de slimme wijk werkelijk uniek is in zijn
soort voor de hele wereld, moet nog blijken. De ambitie is er

Variëteit aan woningen begin volgend jaar
In 2022 staan er plannen gereed om een variëteit van woningen
te bouwen die zich steeds weer onderscheiden door creatief
circulair te bouwen, de energie heel efficiënt aan te pakken en
vooral in samenwerking met de bewoners de bouw te ontwikkelen. Het gaat dan zowel om tweelagenbouw als hogere bouw
tot en met 5 of 7 lagen. Bouwgroepen die aan deze bouwplan-

nog wel. Houd Brandevoort in de gaten. Op meerdere vlakken
lijkt de wijk voor vele lange jaren uniek te zijn, niet alleen architectonisch, maar ook op innovatief gebied. n

tekst: Giel Pollemans
foto's: Vincent Knoops
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Hobby

Help, ik heb een hobby!
Onze nieuwe redactrice, Sanne de Beer, woont sinds 2015 samen met haar vriend en vier katten in Brandevoort. Ze houdt
van de natuur (wandelen in de ecozone is een dagelijkse bezigheid) en reizen. Ze leeft voor goede muziek, concerten en
festivals én wil graag iets goeds doen in de wijk. Dit wil ze
doen door mooie verhalen te vertellen in de Brandevoorter
Courant. Haar eerste artikel gaat over haar hobby paaldansen.

Ook een leuke hobby?

Heb je ook een leuke hobby en wil je hierover vertellen? Laat
het ons dan weten via: redactie@brandevoortercourant.nl en
dan komen we je interviewen en maken we mooie foto’s. n

Niet charmant

Paalsport, in de volksmond ook wel ‘paaldansen’ genoemd, is
een steeds populairder wordende sport. Het traint je hele lichaam en je hebt er behoorlijk wat kracht voor nodig om in de
paal te blijven hangen. Helaas heerst er nog altijd een stigma op
paaldansen. Mensen zien het nog steeds als iets uit de clubs waar
dames in weinig kleding rond een paal dansen en er hun geld
mee verdienen. Ik kan het je vertellen, er hoeft niets charmants
aan te zijn. De weinige kleding is ervoor nodig zodat je kunt blijven hangen, als je “kijk mam, zonder handen!” ondersteboven
wil hangen. Ook op televisie wordt het gelukkig steeds meer geaccepteerd en zien mensen de kracht en creativiteit van de sport.

Workout

Paalsport is een volledige workout van je hele lichaam; je gebruikt
al je spieren. Je buikspieren en armspieren zijn het belangrijkste
als je leuke kunstjes wil uitvoeren. Dat krijgen van sterke spieren gaat trouwens bijna vanzelf, als je de training maar serieus
neemt. Paalsport betekent voor mij een continue uitdaging voor
mijn lijf en voor mijn hoofd. Als je ondersteboven hangt zijn dat
namelijk niet echt natuurlijke bewegingen. Het vergt nogal wat
vermogen om de controle naar je spieren te leiden en niet naar
je gedachten. De inspanning van je lichaam zorgt ervoor dat je je
hele lijf traint en dat heb je zeker nodig voor deze bewegingen!

Ook voor stijve harken

Je denkt vooral in het begin; ‘dat kan ik nóóit’. Iedereen kan
het leren, als je maar vaak genoeg oefent. Ik kan ook niet voetballen. Maar ik ga er van uit dat als ik dat elke week oefen, ik
er ook beter in word. Paalsport zorgt voor acceptatie van je lijf
zoals het is. Met alle ongemakken en eventuele gebreken. Je
leert je lijf kennen en je leert ermee werken. Het geeft zelfvertrouwen als ook jij de dingen kunt die anderen kunnen doen. Je
hoeft geen maatje 36 te hebben en ook geen ervaring in turnen.
Flexibeler word je vanzelf naarmate je langer traint, zelfs als je
een ‘stijve hark’ bent. Paalsport is een proces met jezelf en met
wat je aan kunt. Het is niet erg als jij iets later kunt doen wat
een ander in één keer kan en het is ook niet erg als iets niet in
één keer lukt. Het geeft plezier en uitdaging, elke training weer.

Training

De onderlinge motivatie van de anderen die samen met mij een
les volgen is fantastisch. Iedereen respecteert en motiveert elkaar om door te gaan en om het nog eens te proberen. Er is altijd
wel iemand die je vangt als je (bijna) valt. Ieder heeft zijn eigen
weg richting de top (van de paal) en dat is helemaal oké. Als je
ervoor kiest om te leren paaldansen zonder een trainer, bijvoorbeeld via YouTube, dan moet je eerst zorgen voor een goede basis. Ga geen rare en uitdagende dingen doen als je niet weet hoe
je weer veilig op de grond kunt komen en zorg er vooral voor dat
die paal goed vast staat. Op YouTube staan namelijk ook genoeg
voorbeelden van mensen die samen met de paal op de grond
terecht komen. Leuk om te zien, maar niet om mee te maken!
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tekst: Sanne de Beer
foto: Vincent Knoops
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binnenkort:
podium
vr 09 jul 21:00 u

Willie Wartaal DJ Set
SUPPORT: JELLE VERSE
za 10 jul 20:15 u

Brother Moon

jump!

Expo

Het is alweer de derde lichting Jump! talenten en we
zijn blij dat deze 12 kunstenaars van de toekomst
naar De Cacaofabriek Expo
komen met hun werk. Professionals uit het vakgebied
zijn gevraagd om ieder één
talent voor te dragen: Galerie
Nasty Alice, Luycks Gallery,
Make Eindhoven, Mieke van
Schaijk, Museum Jan Cunen
en Pennings Foundation. De
Jump! Expo loopt van 1 t/m
29 augustus.

VOLLE MAAN
zo 22 aug 16:00 u

Nol Havens

DOE MIJ MAAR ALLES
za 28 aug 21:00 u

Leif De Leeuw Band

WHERE WE ARE HEADING TOUR 2020
vr 03 sep 20:45 u

poor man richie

YOUR MIND IS LIKE MINE TOUR 2021
za 18 aug 20:30 u

clan of xymox
TOUR 2021

film

KINDERFILMFESTIVAL

SCHOOLVAKANTIES

Film, chips en fris in de schoolvakanties.

THE MAURETANIAN

MEERDERE TIJDSTIPPEN

brasserie
Het terras en onze brasserie zijn weer open.
Tussen 11.00 en 22.00 uur geniet je weer van
een drankje en lekker hapje. De keuken is momenteel iedere dag open tot 20.00 uur. Check
onze website voor de laatste info en het menu.

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Omdat iedereen anders is...

Oprecht betrokken
Mr. Erik Jansen

Mr. Roel Janssen

06 21 42 57 72

06 46 07 65 58

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | P O S T E L S T R A AT 3 1 | W W W. S P I E R I N G S . C O M
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Kanaaldijk Noord West 81 • Helmond • 0492-543093
www.peellandadvocaten.nl

Social Media

NIEUW!!!
Brandevoorter Courant
staat nu ook op Instagram!
Sinds kort hebben wij naast onze Facebook pagina
ook een Instagram pagina! Bezoek onze Brandevoorter Courant Instagrampagina of scan de QR code. En
als je de pagina dan toch bezoekt, volg ons dan!

Wist je dat je de Brandevoorter Courant ook online
kan lezen? Dat kan via onze website: www.brandevoortercourant.nl of scan onderstaande QR code. Op
deze website vind je ook de voorgaande edities van
de Brandevoorter Courant, belangrijke wijkinformatie en andere informatie. n

Dreiging

buisleidingentracé verleden tijd
Het is al weer een tijd geleden dat we nieuws te melden hadden
over het chemisch buisleidingentracé via Helmond. Ondertussen is er wel het een en ander gebeurd. Zo was het tracé door
een besluit van de minister van BZK wel doorgehaald bij Ruimtelijke Plannen, maar stond het vorig jaar toch weer in het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Omdat hiermee
weer een weg open stond om het tracé weer nieuw leven in te
blazen hebben wij, samen met diverse betrokkenen, hiertegen
een zienswijze ingediend. Met succes, want de buisleidingenstrook is nu ook niet meer in de NOVI opgenomen.

Doel

Om ons doel te bereiken hebben we heel veel steun gehad aan
de motie van Paul Smeulders met Van Eijs en Ronnes. Hieruit
bleek de kracht van de democratie. Eind vorig jaar was daar
echter bij herhaling opeens de dreiging van een motie van het
Limburgse VVD-kamerlid Regterschot die elke besluitvorming
rond buisleidingentracés zou bevriezen. Omdat het tracé via
Helmond het enige tracé is waarover discussie bestond, lag voor

de hand dat het hier het tracé via Brandevoort naar Chemelot
betrof. Door een actieve inzet van diverse partijen is de motie
uiteindelijk op het laatste moment niet in stemming gebracht.

Samenwerking

Door een goede samenwerking met Provincie Noord-Brabant
en gemeente Helmond is het uiteindelijk ook gelukt om het
buisleidingentracé definitief geschrapt te krijgen uit de locale
gemeentelijke plannen. Onlangs is de strook, die al was bestemd voor de aanleg van buisleidingen, definitief uit de bestemmingsplannen van de gemeente Helmond verwijderd.
Hiermee hebben we als Bewonersteam Buizen Brandevoort ons
doel bereikt!
We willen iedereen bedanken voor hun steun en betrokkenheid
en zijn blij dat we het zo mooi kunnen afsluiten. n

Tekst: Frank Beekhuis
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Wijncursussen en Workshop
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.
PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
14 oktober; 2 december 2021
Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start: 30 september; 9 december 2021
Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start: 20 oktober 2021
Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start: 28 september 2021

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

VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket
KIVO-HELMOND.NL
-

Twentehof 1, Helmond

06 22922680

06 21813048
KARINLIPS.NL

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

...omdat ‘t gaat om mensen.

• 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.

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

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

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

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

Van ontwerp tot realisatie

• ontwerp & advies
• aanleg & onderhoud

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

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

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. 3800 expl. door de hele wijk.
Voor meer informatie zie de website
www.brandevoortercourant.nl
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Nieuws

Heel Helmond bloeit!
Stichting Stadslandbouw Brandevoort is druk bezig met zorgen voor meer groen in en rondom de wijk. Ze hebben,
in samenwerking met Gemeente Helmond en andere stichtingen binnen Helmond, een aantal projecten lopen.
We gingen in gesprek met Lara Tamarinof en Ralf Fleuren van Stichting Stadslandbouw Brandevoort over de
lopende projecten ‘Geveltuinen’ en zaairoute ‘Heel Helmond Bloeit’.

Geveltuinen

Een geveltuin is een strook planten tegen de gevel van een
woning. Ze zijn vooral geschikt in straten waar de huizen geen
voortuin hebben. Eén enkele klimplant, stokroos of zonnebloem
maakt het straatbeeld al gezelliger, maar andere planten kunnen natuurlijk ook. Je haalt dus een paar stenen weg en plant
daar planten of bloemen die tegen de gevel omhoog kunnen
groeien. Zo groeit het niet in de breedte, maar in de hoogte. Dit
zorgt voor een groener en gekleurder beeld in de wijk. Ook is
een geveltuin goed voor de bijen en vlinders en zorgt het voor
het opvangen van regenwater.

Challenge: 1000 geveltuinen in Helmond

Een aantal jaren geleden ontstond vanuit Stadstuin Brandevoort, in samenwerking met Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid (IVN), het project ‘Groene gevels in de Veste’.
Lara deed mee en plantte, samen met haar buren, klimrozen in
de tuin. De straten in De Veste zijn erg versteend. Door middel
van dit project hopen ze dat Helmond groener wordt. In Rotterdam liep zelfs een challenge om 1000 geveltuinen in Rotterdam te realiseren. Lara dacht dat dit in Helmond ook haalbaar
zou zijn en ging in gesprek met Gemeente Helmond. Zij wilden
graag meedenken met de organisatie ervan en wilden zelfs ook
ondersteuning bieden aan de bewoners die hieraan mee wilden
werken.

Een groener straatbeeld

“Met de geveltuinen willen we een groener beeld binnen Helmond creëren. In De Veste is maar weinig ruimte en hebben
mensen geen voortuinen. Hiervoor zijn de geveltuinen bedoeld. Niet iedere tuin heeft de mogelijkheid omdat de stoepen
wel bereikbaar moeten blijven voor minder valide mensen. Er
zijn dus een aantal spelregels aan verbonden. Het zou gewoon
mooi zijn als mensen een kleine geveltuin kunnen en willen maken. Dit zorgt voor een groener straatbeeld en uit ervaring zijn
mensen enthousiast over het kleurrijke straatbeeld”, aldus Lara.

Zaairoute ‘Heel Helmond Bloeit‘

Om Helmond tot bloei te laten komen wordt, naast het project
van de geveltuinen, Rondje Helmond (in totaal 40 kilometer) in
2022 omgetoverd tot een route vol kleurrijke bloemen en planten. Stichting Natuurplatform Helmond (NPH) heeft samen met
zes stichtingen, Gemeente Helmond en firma Du Pré de handen

ineen geslagen om de natuur in Helmond te beschermen en te
bevorderen. Normaliter werken zij vooral op de achtergrond
aan duurzaamheid, maar zo’n anderhalf jaar geleden besloten
zij om deze sympathieke publieksactie te organiseren. Ook vonden ze het belangrijk voor de samenwerking in Helmond; samen iets moois neerzetten.

Vrijwilligers

Om de actie succesvol te maken werd gezocht naar vrijwilligers. De vraag was of dit wel zou lukken. Gelukkig bleken er
veel Brandevoorters enthousiast over dit project en was de inschrijving binnen een paar uur vol. “We hebben gemerkt dat
er steeds meer mensen enthousiast zijn om iets te doen aan
groen in de wijk. Dat zien we graag!", vertelt Ralf enthousiast.
“Als vrijwilliger hoef je niet per se wekelijks beschikbaar te zijn
en overal aan mee te doen. Het is ook prima om bij incidentele
opdrachten die je interesseren aan te sluiten.”

Het proces

In totaal zal het ongeveer één jaar duren voordat de route in
bloei staat met meerjarige bloemen en planten. In april 2021
hebben de vrijwilligers de route van Rondje Helmond gelopen
en de grond beoordeeld. “De vrijwilligers die langs de route
fietsen zullen het kleurrijke beeld zeker kunnen waarderen.
Tijdens de oriëntatie werden de vrijwilligers al aangesproken
door wandelaars en buurtbewoners met de vraag wat zij aan
het doen waren. Na uitleg werden zij hier enthousiast van”,
vertelt Ralf. Momenteel stelt firma Du Pré een zaaiplan op. In
de zomer starten zij met de voorbereidende werkzaamheden.
Die werkzaamheden bestaan uit grasmaaien, grond omspitten,
berekenen hoeveel zaad nodig is en het verwijderen van obstakels. Daarnaast zorgen zij ervoor dat alle benodigde materialen
beschikbaar zijn zodat de vrijwilligers, samen met de scholen in
september, de zaadjes kunnen gaan zaaien. Het is dus nog even
wachten, maar volgend voorjaar kan iedereen zien dat heel Helmond bloeit!
Wil je meer informatie over de geveltuinen?
Kijk dan op: www.stadslandbouwbrandevoort.nl/geveltuinen n
tekst: Sanne de Beer
foto: Vincent Knoops
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Ondernemer

Fittastisch

meer dan alleen afslanken
In een gezellig huis in de Rijpelberg in Helmond doen Fannie en Martin Coldeweijer uit de doeken hoe zij samen aan de leefstijl
van mensen willen werken. Uit hun hele verhaal immers is duidelijk dat veel mensen graag willen afvallen en ook met hun manier
van eten en bewegen aan de slag willen gaan. Met behulp van een zogenaamd Cryolipolyse-apparaat kan de klant plaatselijk
afvallen verwezenlijken en door vakkundig advies van Fannie en in de naaste toekomst Martin (als leefstijl coach) in korte tijd
haar/zijn leefstijl verbeteren.

Hoe is het begonnen?

Fannie werkte nog geen twee jaar geleden op de administratie
van een groot bedrijf dat Cryolipolyse – apparaten maakt. Op
zich leuk werk, maar Fannie zou nog liever mensen willen helpen hun leefstijl te verbeteren o.a. door adviezen te geven op
het gebied van beweging en voeding met ondersteuning van
het Cryolipolyse-apparaat. Dit apparaat is in staat de klant te
laten afslanken op die plaatsen die zij/hij belangrijk vindt.
Eerst volgt Fannie een cursus over voeding waarin aandacht gegeven wordt aan de verschillende oorzaken waardoor sommige
mensen van nature slank zijn en blijven en sommigen steeds
zwaarder worden. Een hele belangrijke reden hiervoor ligt in
een genetisch bepaalde erfelijkheidsfactor maar dit is niet alles.
Mensen kunnen ook zelf hun gewicht en manier van leven beïnvloeden. “Dat is dan ook de reden om te kijken of je mensen
hierin kunt helpen”, is de gedachte en drive van Fannie. Het is
helemaal fantastisch als zij, in de naaste toekomst, samen met
haar man Martin, mensen op dit gebied kunnen begeleiden.
Martin is door zijn passie voor bewegen al heel lang bezig op
welke manier hij zich kan inzetten om mensen te ondersteunen
hun leefstijl aan te passen en er daardoor gezonder en slanker
uit te komen.

De kern van het werk van Fannie en Martin

De combinatie van voeding, bewegen en (plaatselijk) afslanken
met ondersteuning van het Cryolipolyse-apparaat levert een
optimale mix voor het werken aan- en verbeteren van lijfstijl.
Na een uitgebreide intake met iedere klant die hiervoor hulp
zoekt bij Fannie, volgt een op de persoon aangepast lijfstijl programma om, in een aantal sessies, de manier van afslanken en
herstellen van je eigen eet- en bewegingsgewoonten aan te
passen.
Door het Cryolipolyse-apparaat in te zetten op de gewenste af te
slanken delen van het lichaam en deze plaatselijk te koelen (tot
6 graden Celsius) afgewisseld door verwarmen (tot 41 graden
Celsius) kan iedereen gericht aan zijn/haar lichaamsvormen werken en als het ware bijsturen. Door de wisseling van koeling naar
warmte komen er in het lichaam hormonen vrij die een afslank
activiteit in gang zetten. Hierdoor ontstaat overtollige vetverbranding op de gewenste plaatsen. Deze behandelingen worden
pas dan bestendig als een klant ook zijn/haar voeding aanpast.
Bovendien kan men, door meer bewegen en gezonder te eten
en dit natuurlijk ook vol te houden, gezonder en slanker blijven.
Afwijkend van andere Cryolipolyse-apparaten heeft Fannie’s
apparaat grote werkvlakken waardoor ook grotere delen van
het lichaam gelijktijdig gekoeld en verwarmd kunnen worden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gehele buikomvang.

Fannie en Martin als ondernemer

Het laatste jaar heeft deze onderneming al regelmatig folders in
onze wijk verspreid om aandacht te vestigen op hun manier van
werken. Een advertentie in de Brandevoorter Courant van zowel
december als maart jl. nodigt de wijkbewoners uit om, via een
proefbehandeling, te ervaren hoe je in feite zorgeloos plaatselijk kunt afslanken met, in eerste instantie, een minimum aan
inspanning. Uiteraard is deze wijze van plaatselijk afslanken èn
het op de juiste manier aanpassen van eetgewoonten en meer
lichaamsbeweging de methode om ook op langere termijn slanker en gezonder te leven.
Het klantenbestand van Fannie en Martin bestaat al voor meer
dan de helft uit Brandevoorters. Blijkbaar zijn er in onze wijk
een aantal mensen die op deze wijze hun leefstijl willen verbeteren.
Ondanks de Corona heeft het bedrijf van Fannie en Martin het
overleefd. Na een eerste start, vlak voor de Corona, moest het
bedrijf op non-actief omdat de werkzaamheden onder de zgn.
contactberoepen viel. Daardoor heeft het bedrijf gedurende
een jaar min of meer stilgelegen.

Na Corona met dubbele motivatie het bedrijf
uitbouwen

Gelukkig is het nu weer mogelijk om aan te slag te gaan. Fannie
verwacht dat potentiële klanten, vlak voor de zomertijd, willen
afvallen en werken aan hun lijfstijl. Niet alleen zij denkt zo maar
overal roepen leefstijldeskundigen mensen op om hun manier
van leven en voeding drastisch te gaan veranderen.
Deze tendens zou kunnen betekenen dat Fannie straks snel zal
moeten uitbreiden. Nu kan zij nog aan huis klanten in haar tot
werkruimte omgebouwde garage verwelkomen. Maar, als veel
meer klanten straks haar hulp inroepen, zou ze het niet erg vinden om ergens anders een pand in te richten om iedereen goed
van dienst te kunnen zijn.
U kunt Fittastisch vinden op www.fittastisch.nl.
Wij wensen Fannie en Martin veel succes. n

tekst: Giel Pollemans - Marga Dobma
foto: Vincent Knoops
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Met de trein van Brandevoort
naar Loods 20
Wie met de trein vanuit Brandevoort naar het centrum reist
komt langs een goudkleurig monumentaal gebouw. Vroeger
was hierin ‘Van Gend & Loos’ gehuisvest. Tegenwoordig biedt
het onderdak aan twee musea; het EDAH Museum en het
Draaiorgelmuseum Helmond. Het EDAH Museum geeft een
inkijk in het winkelgebeuren van de twintigste eeuw en EDAH
was de eerste supermarkt die met een klantenkaart werkte.
Het Draaiorgelmuseum is ontstaan vanuit Danszaal Bocken.
Oorspronkelijk een danszaal in de Blinkertsestraat waarbij van
1920 tot 1950 werd gedanst op de klanken van draaiorgels.
Naast de draaiorgels in de danszaal had de familie Bocken ook
danstenten in de verhuur. Rond 1950 kwam de jukebox in opmars. Daardoor konden sneller nieuwe nummers ten gehore
gebracht worden. De draaiorgels kwamen in opslag en dreigden Helmond te verlaten.
4 4|
4 |
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Enkele leden van de familie Bocken vonden dat ze niet uit
Helmond mochten verdwijnen en hebben in samenwerking
met de gemeente Helmond drie van deze orgels, waaronder
het unieke Gaudin Concertorgel uit 1924, kunnen behouden.
Hiervoor werd een stichting opgericht die het behoud van de
draaiorgels hoog in het vaandel had staan. Vanuit de danszaal
vonden de orgels later hun onderkomen in de voormalige Paterskerk aan de Molenstraat totdat deze kerk door het Jan van
Brabant College werd ingelijfd als kantine. De gemeente had
een ander onderkomen gevonden in de oude Brandweerkazerne aan de Torenstraat. Het gebouw kreeg de naam ‘Gaviolizaal’; vernoemd naar de uitvinder van het orgelboek. De
stichting had haar doel bereikt en werd opgeheven.
In 2013 werd geopperd om de orgels voor tien jaar in bruikleen te geven aan de gemeente Cranendonck. Dit resulteerde

Cultuur

in een nieuwe stichting: ‘Stichting Draaiorgels Helmond’. Zij
namen de exploitatie voor hun rekening. Onder het motto van
‘draaiorgels alleen redden het niet’, werden wisseltentoonstellingen gehouden en werden op de zondag in het winterseizoen laagdrempelige concerten georganiseerd. Tijdens deze
concerten hebben we ook de Brandevoortse koren ‘Kobra’ en
‘Druzhba’ welkom mogen heten. Voor Druzbha is zelfs nog een
orgelboek gemaakt om hun zang te begeleiden. In december
2019 vond het laatste concert plaats. Daarna werd de zaal definitief gesloten en verhuisden de orgels naar Loods20.
In Loods20 hebben de draaiorgels hun plaats gekregen in
‘Danszaal Bocken’. Naast het bezichtigen van en luisteren naar
de draaiorgels wordt het verhaal over de draaiorgels verteld.
Ook kan je er gezellig vertoeven en worden op een aantal zondagen weer (laagdrempelige) concerten georganiseerd. Tij-

dens deze concerten gaan we uiteraard ook Kobra en Druzhba
terugzien. Daarnaast bieden beide musea educatie aan voor
de jeugd. Het is de moeite waard om zowel het EDAH Museum
als Danszaal Bocken te bezoeken. En dat kan gewoon met de
trein vanuit Brandevoort!
Informatie over openingstijden: zie www.loods20.nl n

tekst: Frank Smits
foto: Vincent Knoops
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BRAAKMAN
A DVO CAT E N
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond T 0492 544415

braakmanadvocaten.nl

Specialisten in:

Geeven Schilderwerken - Baritonstraat 37 - 5702 JK Helmond
Telefoon: 0492 841007 / Mobiel: 0629025186
E-mail: info@geevenschilderwerken.nl / Website: geevenschilderwerken.nl

Arbeidsrecht
Letselschade
Familierecht
Mediation
Omgevingsrecht
Sociaal zekerheidsrecht

Mr. G.C.G. Raymakers
Mr. L.C.J. Sars

Voor particulieren en ondernemers

Centrale verwarming | Airconditioning
Sanitair | Ventilatie | Warmtepompen

Ook voor service
en onderhoud!
Brandevoortse Dreef 101 5706 SL Helmond
T +31 (0)492 66 13 52
info@heesmans.nl | www.heesmans.nl
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Dit gaat

Jeugd

*
over jou!!!

Vanaf deze editie hebben wij een nieuwe rubriek toegevoegd
aan onze Courant. Wist je dat er in onze wijk maar liefst 2.000
kinderen wonen? In deze uitgave lees je over de 500ste baby
van Brandevoort. Onze wijk heeft natuurlijk niet alleen baby’s,
maar ook oudere kinderen. Voor die doelgroep zijn we gestart
met een nieuw thema: “binnenkijken in het kamertje van…”.
Dit thema is geïnspireerd op het binnenkijken in huizen, maar
hierbij staat de kinderkamer centraal. En wat is nou leuker dan

vertellen over je eigen kamertje? We trappen af met een interview bij Aleena Alidjan. Zij vertelt over haar roze kamer.
Lijkt het jou ook leuk om in de Courant te staan? Meld je dan
aan via redactie@brandevoortercourant.nl en dan komen wij
de kamer van jouw zoon of dochter bewonderen, interviewen
en mooie foto’s maken. Wij nemen dan spoedig contact met je
op. n
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Je rijbewijs halen?

Dát doe je gewoon bij LesDirect in Brandevoort!
3 Gestructureerd rijlessen

3 Leg je Startcursus nu al vast
vanaf 16,5 jaar

volgens de R.I.S.-methode

3 Theorie-opleiding mét

3 Gespecialiseerd in leerlingen

slaagGARANTIE!*

met autisme, ADHD, rij- en

3 Leuke vaste vrouwelijke

faalangst

3 Versnelde rijopleiding in 6 of 12

instructrices

3 Hoog slagingspercentage!

weken

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

W i l j e we er :

• w erk doen waar je blij van wordt?
• rust in je hoofd hebben?
• lekker in je ve l zitten?
C o ach in g aa n ta fe l e n in de n a tuu r

www.rondoo.nl
Hertogsveld 3 - Brandevoort
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• mooie, betaalbare kleding voor vrouwen • elke 4 weken nieuwe items •
• persoonlijk en dichtbij • je bent altijd welkom, loop gerust eens binnen!! •
•
Openingstijden
Dinsdag - Vrijdag 8.30 - 17.30 uur
Zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Zondag en Maandag gesloten
•
• www.zus-mode.nl • info@zus-mode.nl • De Plaetse 78 5708 ZJ Brandevoort •

Jeugd

Op de kamer van Aleena

Vertel eens iets over jezelf.

Ik heet Aleena, ik ben 6 jaar en heb een zusje Anna.

Met wie woon je?

Met mijn zusje Anna, broertje Ayden, mama en papa.

Op welke school zit je?

Ze kijkt haar moeder vragend aan. “Hoe heet ie ook alweer
mama?” OBS Brandevoort. O ja, dat klopt, met een gouden bal
op het dak.

Wat vind jij het leukst aan jouw kamer?

Mijn bed vind ik het leukst. Altijd als ik wakker word, wil ik nooit
uit bed. Het ligt zo lekker!

Sport je?

Ik zit alleen op zwemles. Bij zwemschool Mierlo. En dat vind ik
heel leuk. Ik wil beter kunnen zwemmen dan papa en mama.

Waar word je blij van?

Van spelen met mijn zusje Anna. En ook van filmpjes kijken en
spelletjes spelen op mijn tablet.

Waar word je minder blij van?
Van groenten eten, BEEHHH!

Wat is jouw mooiste bezit?

Een unicornbal met glitters en een lampje erin. Als je die rolt
gaan de lampjes aan en de glitters bewegen.

Wat is je grootste droom?

Een hele grote unicorn knuffel hebben en beter kunnen
zwemmen dan mama en papa.

Wat wil je later worden?

Dierenarts, omdat ik dan alle dieren kan helpen om beter te
worden.

Wat doe je in jouw kamer?

Ik slaap in mijn kamer. Ik speel ook met mijn zusje en
broertje op mijn kamer. Met vriendinnen dansen en
verkleden we veel. Ik heb een hele grote kast met verkleedkleren.

Wat neem je mee als je gaat logeren?

Mijn knuffel, zonder mijn knuffel kan ik niet slapen.
Zijn er nog meer dingen die je wilt vertellen? Ja, dat ik altijd
voordat ik naar bed ga met mijn zusje Anna knuffel. n
tekst: Sharifa Abdoel
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
---------------------------------------------------------------------------------Dansschool UC Dance
www.ucdance.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dédé Dance
www.dededance.nl
---------------------------------------------------------------------------------DV X-perience dans
www.dvxperience.nl
---------------------------------------------------------------------------------Flame Trails
www.flametrails.nl
---------------------------------------------------------------------------------Golfclub De Gulbergen
www.golfclubdegulbergen.nl
---------------------------------------------------------------------------------Helmondse Atletiek Club (HAC) www.hac-helmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Hockeyclub Mierlo
www.hcmierlo.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Naam
Website
---------------------------------------------------------------------------------Hockeyclub Helmond
www.hchelmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------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@koor-druzhba
W: www.koor-druzhba.nl
---------------------------------------------------------------------------------Fotoclub Brandevoort
E: a.storm4@chello.nl
W: www.fotoclubbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Digitale beeldgroep Isosensori
E: dialtic@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------KBO St, Lucia
E: secretariaat@kbo-stlucia.nl W: www.kbo-stlucia.nl
---------------------------------------------------------------------------------Kobra
E: info@koorbrandevoort.nl
W: www.koorbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------5 0 |
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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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Blauwe Reiger

Schoonheidssalon, nagelstyling, pedicure

Neerwal 60 - 5708 ZA- Helmond

T: 06 53 94 86 84

E: Info@deblauwereiger.nu

W: www.deblauwereiger.nu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knoops Fotografie

Fotografie

Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond

T: 06 53 92 66 96

E: info@knoopsfotografie.nl

W: www.knoopsfotografie.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per Manus

Natuurgeneeskundige therapie

Stappenhoeve 5 - 5708 WC - Helmond

T: 06 47 66 41 94

E: info@permanus.nl

W: www.permanus.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SiteTurn webdesign & onderhoud

Webdesign

Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond

T: 06 25 52 81 37

E: info@siteturn.nl

W: www.siteturn.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verwaijen Consulting

Projecten - advies - training - coaching

Neerwal 84 - 5708 ZA - Helmond

T: 06 53 94 39 44

E: info@verwaijenconsulting.nl

W: www.verwaijenconsulting.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VidaSense

Psychologie-Coaching-Training

Woesthoeve 1 - 5708 VN - Helmond

T: 0492 66 73 79

E: info@vidasense.nl

W: www.vidasense.nl

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

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 | www.sgcb.nl | 088 - 8765151 voor alle praktijken
14 0492 Huisartsenpraktijk Brandevoort
0492 - 50 47 05
bellen tussen 8.00 en 17.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
14 0492 Voor herhalingrecepten belt u de Huisarts
Huisartsenpost Zuid-Oost Brabant - avond/weekend 0900 - 88 61
0800 - 90 09 Apotheek Brandevoort via brandevoort@medsenapotheek.nl
073 - 68 38 000

Brandevoorter Courant
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hup
sport
Gratis
proef
week

Maak veilig en ongelimiteerd gebruik van alle
HUP sportfaciliteiten tijdens jouw proefweek:
fitness, groepslessen, tennis, badminton,
squash, sauna en zwemmen. Let’s go!
Meld je aan voor een proefweek via WWW.HUP.EU/PROEFWEEK
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