
BRANDEVOORTER 
CO U R AN T  2 0 1 7 

het wijkblad voor en door Brandevoorters #2

D
e
 B

ra
n

d
ev

o
o

rt
er

 C
o

u
ra

n
t 

w
o

rd
t 

4
x 

p
er

 ja
a
r 

gr
at

is
 v

er
sp

re
id

 in
 d

e
 H

el
m

o
n

d
se

 w
ijk

 B
ra

n
d

ev
o

o
rt

 in
 e

en
 o

p
la

ge
 v

a
n

 3
50

0
 e

xe
m

p
la

re
n

> Jet Uijen: “Met creativiteit en goed 
ondernemerschap kun je hier een 
boterham verdienen”

> Jan Damen nieuwe beheerder van 
het Wijkhuis

> Jacqueline Klomp heeft aan de wieg gestaan van Brandevoort
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Laan door de Veste 19

5708 ZZ TE Helmond

vraagprijs € 339.000 k.k.

Door onze unieke manier van presenteren zowel digitaal als ook tijdens de bezichtigingen, mijn groot netwerk

en actieve aanpak verkoop ik alleen al dit jaar binnen Brandevoort 22 woningen en koop ik namens mijn

klanten ook nog eens vele woningen aan die te koop staan bij collega-makelaars. Wij hebben dus de koper 
ook voor uw woning.

Momenteel hebben we ook een zeer interessante aanbieding...

Bent u benieuwd naar de verkoopmogelijkheden van uw woning? Wilt u weten wat de waarde is?

Graag kom ik bij u langs.

Uw wijkspecialist:


Ruud Hesen

06 533 01 994

Vind ons ook op:
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Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

www.helmond.nl/bouwkavel

Droomhuis bouwen?

Nieuwe kavels 

Liverdonk in 

de verkoop

 Brandevoort
“Thuis in Helmond”

Kies voor een kwalitatieve behandeling die past bij u voor een lang resultaat.

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

Wij hebben ook behandelervaring met patiënten met orthodontische apparatuur, 

kinderen van alle leeftijden, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

U kunt zonder doorverwijzing een afspraak maken.

Ons team van hbo-opgeleide mondhygiënistes zijn gespecialiseerd in 

en het behandelen van:

• Gevoelige tanden

• Terugtrekkend tandvlees

• Parodontitis: kaakbotontsteking (veroorzaker van losstaande 

   tanden en kiezen)

• Sealen (kinderen)

• Bloedend tandvlees

• Halitose (slechte adem)

• Fluoride behandeling

• Preventieve mondzorg

• Screening

• Voorlichting geven
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van de redactie
april / juni 2017

Na het verschijnen van het eerste 
nummer in de vernieuwde opzet 
ontvingen we veel positieve reac-
ties. Leuk om te horen! Ook wij 
waren trots op het resultaat! En 
dat motiveert het gehele redac-
tieteam weer om nummer twee 
met net zo veel ijver op te pakken. 
Natuurlijk dachten we: lukt het 
ons weer om zo’n dik nummer te 
maken en weten de adverteer-
ders ons wederom te vinden? 
Met opnieuw een dikke uitgave 
kunnen we onze vragen gelukkig 
bevestigend beantwoorden. Een 
behoorlijk aantal mensen heeft 
hun steentje bijgedragen aan dit 
nummer, waardoor BC weer een 
echt wijkblad is. Wij zijn daar erg 
blij mee!
De afgelopen maanden zijn er 

verschillende prijzen gevallen 
in de wijk en hingen er in veel 
straten tassen en vlaggen aan 
de gevels voor de tieners die hun 
diploma in ontvangst konden ne-
men. Mooie resultaten voor al die 
inzet. Gefeliciteerd! 

En is het jou ook opgevallen? De 
wijk verandert qua looks en identi-
teit. We mogen als wijk meer een 
proeftuin worden en nog meer 
dan voorheen te boek staan als 
een slimme wijk in plaats van een 
elitewijk. Op dit moment wordt bij-
voorbeeld de laatste hand gelegd 
aan de ecozone (officiële opening 
14 juli 12.00 uur). Op verschillen-
de plekken zijn houten toestellen 
geplaatst. Door de samenwerking 
tussen gemeente Helmond en het 

IVN Helmond hebben we daar nu 
ook in Brandevoort een oeverzwa-
luwwand. En er wordt weer volop 
gebouwd. 
De wijk blijft bovendien leven-
dig door tal van vrijwilligers. Die 
inzet maakt de wijk bijzonder. 
Oké, sommige activiteiten waren 
helaas genoodzaakt te stoppen, 
maar nieuwe activiteiten en idee-
en zijn er ook weer volop. En ook 
de winkeliers blijven zich inzetten 
voor een gezellig en eigentijds 
centrum. Met een aantal van deze 
actieve wijkbewoners zijn we in dit 
nummer in gesprek gegaan.
Daarnaast hoorden we dat on-
langs een aanvraag is ingediend 
voor een benzinepomp aan de 
Brandevoortse Dreef  101 ter 
hoogte van Heesmans instal-
laties. Op Facebook zagen we 
diverse reacties voorbijkomen. 
De gemeente geeft aan dat die 
locatie past binnen de regels 
van het bestemmingsplan. Dat 
er al twee benzinestations zijn in 
de nabije omgeving zijn, is geen 
bezwaar. Dat heeft te maken 
met vrij ondernemerschap. Meer 
informatie over deze aanvraag is 
op dit moment niet voorhanden, 
maar zodra we meer weten laten 
we het jullie natuurlijk weten. 
Want daar blijven we gewoon mee 
doorgaan, jullie het laatste achter-
grondnieuws van onze mooie wijk 
vertellen!

P.S. Mocht je het leuk vinden om 
een bijdrage te leveren aan de 
volgende editie, in de vorm van 
vrijwilliger of door een stuk aan  
te leveren? Mail dan naar  
info@brandevoortercourant.nl 
Dat is altijd welkom! n

tekst: de redactie

foto: Rianne van Lierop
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Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt

Wijkhuis ’t BrandPunt is de gezelli-
ge huiskamer van Brandevoort! 
Dat blijkt ook weer in de 
afgelopen drie maanden, 
waarin heel veel leuke 
activiteiten plaats-
vonden. Per 1 mei is 
onze nieuwe be-
heerder aangetre-
den: Jan Damen. 
Samen met onze 
beheerder zien 
we de toekomst 
met vertrou-
wen tegemoet! 
Toch is er ook 
reden tot on-
gerustheid. De 
subsidie door 
de gemeente 
Helmond dreigt 
zwaar te worden 
gekort. Tegelijk 
stijgen de uitgaven 
door hogere inkoop-
prijzen en energiekosten. 
Ook dreigt een structureel 
tekort aan vrijwilligers en be-
stuursleden. Toch blijven we het 
bruisende hart van Brandevoort!

Nieuwe beheerder
De nieuwe beheerder Jan Damen 
is voor velen geen onbekende. Jan 
was jaren voorzitter van carna-
valsvereniging de Brandeliers en 
mededirecteur van DuPré groen-
voorziening. Doordat Jan bij zijn 
werk enkele stapjes terug heeft 
gedaan, ontstond wat extra tijd. We 
zijn er zeker van dat hij in staat is 
het wijkhuis op geheel eigen wijze 
te leiden en nieuwe activiteiten en 
gebruikers kan aanspreken. Elders 
in deze BC wordt Jan uitgebreid 
aan u voorgesteld. 

Veel activiteiten
Koningsdag, de FAFF, Single Café, 
Comedy Club, Kindervoorstelling, 
heel veel verenigingen en groepe-
ringen; er was veel te doen in het 
wijkhuis. En met de komst van de 

dart-
club is een leuke 
nieuwe activiteit in ons wijkhuis 
gestart. Maar helaas zijn ook 
enkele vaste activiteiten gestaakt 
door gebrek aan belangstelling of 
(nog erger) gebrek aan organisa-
toren. De liederentafel en de Pub 
Quiz zijn niet meer. Onze huisband 
BrandTastic is fors uitgedund en 
het lukt niet meer om de jeugdacti-
viteit Chill House te organiseren.

Vrijwilligers gezocht
Wij hebben dringend behoefte aan 
mensen die ons ondersteunen. 
Wij zoeken mensen die graag in de 
keuken willen helpen, barpersoneel 
en voor onze commissie techniek 
(theatertechniek) is ook versterking 
gewenst. Ook zijn we nog steeds 
op zoek naar versterking in het 

bestuur; een secretaris en 
voor de PR. Ben jij of ken 

jij dus iemand die kan 
passen in één van 

deze functies? Meld 
je dan via voorzit-

ter@brandpunt.
info.

Gemeen-
telijke 
bezuini-
gingen
Door de 
gemeen-
teraad van 
Helmond 
is in 2015 
besloten 

dat alle 
wijkhuizen 

moeten bezui-
nigen. Door 

het team van 
ambtenaren dat 

heeft onderzocht 
op welke wijze de 

bezuiniging kon worden 
uitgevoerd, is op basis van 

volstrekt onduidelijke en niet 
te onderbouwen uitgangspun-
ten vastgesteld dat de vier grote 
wijkhuizen (Westwijzer, Fonkel, 
Geseldonk en BrandPunt) elk met 
63 uren beheer moesten kunnen 
worden gerund. Vervolgens werd 
per wijkhuis de 63 uren op verschil-
lende wijze ingevuld. Kennelijk be-
tekent 63 uren in het ene wijkhuis 
iets anders in euro’s dan diezelfde 
63 uren in een ander wijkhuis. Een 
volstrekte doelredenering die ertoe 
heeft geleid dat wij (’t BrandPunt) 
onder de grens van verantwoord 
beheer dreigen te glijden. Met onze 
subsidieaanvraag 2018 hebben 
we dit duidelijk gemaakt en nu 
wachten we af of en in hoeverre 
deze aanvraag wordt gehonoreerd. 
De gemeente Helmond heeft ons 
in september 2016 toegezegd dat 
men op korte termijn zal kijken 
naar mogelijkheden om ons te 
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tekst: Fons Bosman

foto: Vincent Knoops

Van de Wijkraad
Wijkactieplan
Het wijkactieplan is samen met alle 
betrokkenen opgesteld en kan nu 
in werking treden. Tijdens dit proces 
hebben de wijkbewoners meer-
malen de kans gekregen om te 
reageren op de gemaakte plannen. 
Voor de uitvoering gaat de wijkraad 
binnenkort starten door het opzet-
ten van een netwerkbijeenkomst 
waaraan alle groeperingen in de 
wijk kunnen deelnemen. Er kan 
daarbij van gedachten gewisseld 
worden en er is volop mogelijk-
heid tot speed-daten. Tijdens deze 
bijeenkomst neemt de Wijkraad 
de kosten voor een lunch voor zijn 
rekening. Uiteraard worden ook de 
professionals in dit proces betrok-
ken. Voor deze opzet is gekozen om 
de cohesie tussen de professionals 
en de wijkbewoners nog beter te 
laten verlopen.

Structureel overleg tussen 
kerngroepen
Er is een structureel overleg op de 
agenda gezet tussen de gemeente, 
politie, wijkraad en de projectmana-
gers van Brandevoort. Het is heel 
belangrijk dat er tussen kerngroe-
pen meer overleg gaat plaats-
vinden, zodat belangrijke zaken 
eerder en sneller opgepakt kunnen 

worden. Dit is in het belang van alle 
wijkbewoners!
Er wordt hiervoor een vast moment 
op de kalender geprikt. 

Jeugdwijkraad
In samenwerking met het Carolus 
Borromeus College is er een jeugd-
wijkraad in oprichting. Vijf leerlin-
gen van het Carolus hebben zich 
hiervoor opgegeven en het Carolus 
heeft toegezegd hieraan volledige 
medewerking te willen verlenen. 
De eerste bijeenkomst zal naar 
verwachting, tijdens schooluren, 
nog vóór de grote vakantie plaats-
vinden. Onder de leerlingen van het 
Carolus is een enquête gehouden 
om boven water te krijgen wat de 
jeugd vindt van Brandevoort. Ofwel, 
wat missen ze hier of wat moet 
anders of beter. Een belangrijk punt 
dat hierdoor naar voren gekomen 
is, is dat de jongeren vinden dat er 
meer moet worden ondernomen 
voor de 12 tot 18-jarigen in de wijk, 
bijvoorbeeld de inrichting van een 
trapveldje. 
De jeugdwijkraad krijgt de beschik-
king over een eigen financieel 
budget om ook daadwerkelijk enige 
zaken tot stand te kunnen brengen, 
uiteraard onder het toeziend oog 
van de wijkraad. 

Verkeersbijeenkomst 
Er is een bijeenkomst gehouden 
over de verkeersveiligheid in de wijk 
waar iedere bewoner zijn of haar 
ongenoegen mocht uiten . Deze 
bijeenkomst was zeer breed van 
opzet met leden van de wijkraad, 
verkeerskundige van de gemeente, 
wijkadviseur van de gemeente, 
projectmanagers van de gemeente 
en de wijkagenten. Er was jammer 
genoeg weinig respons vanuit de 
bewoners maar, er is toch besloten 
tot een periodiek overleg. Hierdoor 
konden de professionals eigenlijk 
niet veel meer doen dan ingaan op 
ingekomen stukken en hun eigen 
inbreng. 

Belangrijke oproep
Om goed te kunnen functioneren 
op de aangedragen problemen en 
noden van de wijk is de wijkraad 
dringend op zoek naar nieuwe 
leden! Mocht u belangstelling heb-
ben, dan kunt u dit aangeven via de 
website: www.wijkraad.brandevoort.
org. U mag zich ook opgeven bij de 
voorzitter van de wijkraad, Lex van 
Gennip, te bereiken via: wijkraad.
voorzitter@brandevoort.org n 

ondersteunen bij de reductie van 
uitgaven. Concreet betekent dit dat 
we hebben gevraagd om eenma-
lige investering in led-verlichting en 
bewegingsmelders. Deze eenmalige 
investering helpt om de structurele 
uitgaven en dus ook de structurele 
subsidie te kunnen reduceren. Te-
gelijk hebben wij gevraagd om mee 
te mogen liften op het gemeente-
lijke tarief voor energie. Ondanks 
de eerdere toezeggingen, zit er geen 
beweging in deze zaak. Wij wach-
ten nog steeds op concrete actie 
vanuit de gemeente. Ondertussen 
lopen de uitgaven door en trachten 
wij dit allemaal zo goed als mogelijk 
op verantwoorde wijze te kunnen 
blijven volhouden.

Op de agenda
De komende drie maanden staan 

veel leuke activiteiten op de 
agenda. Op 30 juni, 29 september, 
27 oktober en 24 november wordt 
Friday Afternoon with Family & 
Friends (FAFF) georganiseerd. Hier 
kunnen buren, collega’s en vrien-
den gezellig samen een drankje 
drinken en een hapje te eten. Elke 
FAFF heeft een thema. In juni is dat 
Italië. Op 30 september en 25 no-
vember wordt weer een leuke Co-
medy Club georganiseerd. Vooraf 
wordt niet bekendgemaakt wie er 
komt optreden, maar de line-up is 
altijd spraakmakend!
Oktoberfest komt eraan! Onder de 
naam VesteFeste gaat 14 oktober 
het dak eraf. Super schlagerster 
Dennie Christian treedt op en de 
organisatie heeft een paar leuke 
verrassingen in petto. Kaarten 
kosten € 27,50 (incl. onbeperkt 

gebruik van het standaard assor-
timent bier, frisdrank en wijn). De 
kaarten zijn verkrijgbaar aan de bar 
in het wijkhuis. Meer info via 
www.VesteFeste.nl.

In ’t BrandPunt kan enorm veel. 
Wil jij een activiteit organiseren of 
heb je leuke ideeën, meld je dan 
bij onze beheerder Jan Damen, via 
beheerder@brandpunt.info of het 
telefoonnummer 0492-432013. Een 
huishoudelijke mededeling. Tijdens 
de kindervakantieweek (week 29) is 
het ’t BrandPunt beperkt open en 
in de weken 30 t/m 32 gesloten. n 
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Meer info op www.wocombrandevoort.nl

Zie jij je hier al wonen?
Kom en ervaar de mooiste nieuwbouwprojecten tussen Eindhoven en Helmond

Buitenhoeve
7 vrije sector
koopwoningen
v.a. € 230.000 v.o.n.

Kollershoeve, Brandevoort
(Stepekolk-Zuid)

www.buitenhoevebrandevoort.nl

IN
AAN BOUW

Meer informatie over één van deze projecten?
Broeckx makelaars www.woonplezier.nl  |  0492 54 90 55 
Van Santvoort Makelaars www.vansantvoort.nl  |  0492 52 55 52

VariaVeste
11 vrije sector
koopwoningen
v.a. € 217.500 v.o.n.

Statenlaan, Brandevoort
(De Veste)

www.variaveste.nl

START IN 
NAJAAR

MooiLiverdonk
14 twee-onder-een-kap woningen
v.a. € 259.000 v.o.n.

Coolendonk, Brandevoort (Liverdonk)

www.mooiliverdonk.nl

BOUW FASE 1 
GESTART

BIJ DEELNAME
KRIJGT IEDER KIND 

EEN ÜZEKER 
SPAARPOT.

SPAAR MOOIE MOMENTEN 
EN EURO’S VOOR LATER! 

Een mooie toekomst en onbezorgd leven? Dat is 

onze missie. Want, dat verdient ü en uw kinderen 

zéker. Daarom is Üzeker ook trotse supporter van de 

Kindervakantieweek Brandevoort. 

Onder het motto:  Meedoen is winnen krijgt iedere 

deelnemer een Üzeker Spaarpot.  

Laten we samen met onze kinderen mooie momenten 

gaan beleven tijdens de Kindervakantieweek. Tot dan!

 

Meedoen
is winnen
met

SPAAR MOOIE MOMENTEN 
EN EURO’S VOOR LATER! 

Trotse hoofdsponsor
Kindervakantieweek

Hypotheken  •  Verzekeringen  •  Sparen & Beleggen
www.uzeker.nl  •  info@uzeker.nl  •  0492-555741   •  Schootense Dreef 20 5708 HZ  Helmond
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Brandevoortse Spelen
tijdens Kindervakantieweek

Wat is er veranderd?
Voor alle ouders en andere bege-
leiders is er op woensdag 5 juli de 
inmiddels traditionele informatie-
avond. Tijdens deze avond wor-
den de groepstassen, t-shirts en 
programmaboekjes uitgereikt en zal 
de organisatie iedereen informeren 
over de nodige veranderingen die 
dit jaar op stapel staan. Ten op-
zichte van vorige edities verandert 
er namelijk nogal wat. Zo vindt 
de openings- en sluitingsceremo-
nie van de Brandevoortse Spelen 
plaats op het Sportpark. Op de 
website van de organisatie lees je 
wat dit voor consequenties heeft 
voor de bereikbaarheid en parkeren. 
Uiteraard is dat ook allemaal terug 
te vinden in het programmaboekje.
Verder is de organisatie aan het 

bekijken hoe ze de KVW duurzamer 
kan maken: papieren post wordt 
zoveel mogelijk beperkt (uitno-
diging voor de info-avond wordt 
dit jaar ook per mail verstuurd), 
de afvalstroom zo klein mogelijk 
gehouden en het afval dat er wel 
is, wordt gescheiden. Waar ouders 
het meeste van zullen merken – en 
rekening mee moeten houden – is 
het ontbreken van de ranja: dit jaar 
moeten de kinderen elke dag hun 
eigen drinken meenemen. Op de 
meeste locaties is het wel mogelijk 
om een flesje te vullen met water.

De Brandevoortse Spelen
Vooruitkijkend naar volgend jaar, 
het jubileumjaar, is het goed om 
te melden dat de organisatie altijd 
nieuwe ‘kartrekkers’ kan gebruiken. 

Het organiseren van de Kinder-
vakantieweek is een enorme kluif 
maar geeft ook enorm veel voldoe-
ning. De koppies van de deelne-
mers zijn onbetaalbaar!
De organisatie rest nu verder niets 
dan alle deelnemers een hele fijne 
week toe te wensen. Ze hebben er 
alles aan gedaan om de Brande-
voortse Spelen tot ‘the best ever’ te 
maken en zijn benieuwd naar hoe 
iedereen het land van hun groep 
vertegenwoordigt en kijken uit naar 
alle creativiteit, sportiviteit en vooral 
gezelligheid!
Let the games begin!  n

tekst: Marloes Kuyten

foto: Jan Dijstelbloem
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tekst: Arno de Bruijn

foto: Trouwdag in Beeld

Arno de Bruijn
wint publieksprijs en vakprijs

Maandagavond 22 mei zijn in 
het Muntgebouw in Utrecht de 
Bruidsfoto & Film Awards 2017 
uitgereikt. De verkiezing is nu voor 
de dertiende keer georganiseerd. 
Bruidsfotograaf Arno de Bruijn 
van Trouwdag in Beeld uit Bran-
devoort sleepte hierbij zowel de 
publieksprijs als de vakprijs in de 
wacht in de categorieën ‘bruids-
kinderen’ en ‘ceremonie’. 

Arno is al eerder met de Master 
Awards geëindigd in de Top 5 Be-
nelux en met de WPS Excellence 
Awards in de Top 20 Wereldwijd 
2016/2017. Echter ontbrak er nog 

een hele mooie award en dat was 
de Bruidsfoto Award. Precies acht 
jaar geleden fotografeerde hij zijn 
eerste bruiloft en op maandag 
22 mei 2017, exact acht jaar later, 
wint Arno twee awards.
 
“Bij de winnaars dit jaar valt één 
ding duidelijk op: geëmotioneerde 
en blije, lachende bruiloftsgas-
ten spelen een belangrijke rol en 
vooral de dieperliggende emotie 
raakt de kijker”, aldus Susan Lip-
pe-Bernard, internationaal hoofd-
redacteur van Bruid & Bruidegom 
Magazine en tevens voorzitter van 
de vakjury.

Bruidsfotograaf Arno heeft van 
zijn passie zijn dagelijkse werk 
gemaakt en is samen met zijn 
vrouw en enthousiaste team de 
drijvende kracht achter het succes 
van Trouwdag in Beeld. 

Arno is een echte momenten-
vanger en voor hem is niet alleen 
de klik van de camera belangrijk 
maar ook de klik met zijn bruids-
paren: “Dat is waar het om draait, 
genieten van elkaar, genieten van 
de liefde en vooral al die mooie 
momenten. Het is geweldig dat 
dit ook internationaal gezien en 
beloond wordt.” n
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Volop kansen voor 
winkeliers

Het moge duidelijk zijn dat ons winkelcentrum nog niet het aantal winkels heeft dat nodig is 
om er een bruisend centrum van te maken. Het vertrek van een aantal winkeliers en de 

berichtgeving daaromtrent helpt ook niet mee. Gelukkig is er weer positiviteit over de 
economische omstandigheden en de huizenmarkt en wordt er weer volop gebouwd.

“We mogen niet vergeten dat het 
winkelcentrum Brandevoort onge-
veer negen jaar geleden opende 
en dat was nagenoeg gelijk 
met de economische crisis. 
Niemand kon voorzien dat 
deze crisis zich zo snel aan-
diende en al helemaal niet 
hoe lang deze zou duren. 
Het was dan ook niet 
gemakkelijk om je hoofd 
boven water te houden”, 
aldus Jet Uijen, winkelier 
van het eerste uur en se-
cretaris van de Winkeliers-
vereniging. Ze gaat verder: 
“In heel Nederland is het 
heel lastig geweest. In Utrecht 
is de leegstand in sommige 
wijken rond de 15%, Eindhoven zat 
een tijd rond de 6%, waarbij in de 
omgeving van de Heezerweg ook 
meer dan 10% leegstand was. In 
het centrum van Helmond hebben 
de winkeliers nog steeds last van 
de uitloop van de slechte economi-
sche situatie. 

Creativiteit en ondernemer-
schap noodzakelijk
“We hebben winkeliers zien komen 
en gaan. Jammer, maar we moeten 
ook in alle eerlijkheid en realiteit 
kijken naar het ondernemerschap 
van sommigen. We betalen hier in-
derdaad iets meer dan het landsge-
middelde, maar met creativiteit en 
goed ondernemerschap kun je hier 
een boterham verdienen. Je zult er 
wat voor moeten doen, maar ook 
veel voor moeten laten. Mensen 
vergissen zich soms in de wereld 
van de zelfstandige detaillist. Het 
begint overigens met een gedegen 

marktonderzoek, want je moet wel 
weten wie je doelgroep is”. Jet zelf 
is erg actief in de wijk. Niet alleen 
bij de Winkeliersvereniging, maar ze 
is ook betrokken bij allerlei activitei-
ten: “Als we samen de schouders 
eronder zetten, kunnen we van het 
centrum een bruisend winkelhart 
maken. Samen met de gemeente, 
projectontwikkelaar, winkeliers en 
bewoners. We hebben iedereen 
daarvoor nodig. Laten we initia-
tieven omarmen en slim gebruik 
maken van de leegstand. Als we de 
panden creatief kunnen vullen met 
bijvoorbeeld een aantal winkeliers 
(tijdelijk) in een pand of pop-up 
stores van bestaande merken 
dan ziet het centrum er al veel 
aantrekkelijker uit. We hebben de 
projectontwikkelaar gevraagd om 

bijvoorbeeld, al dan niet tijdelijke, 
voorzieningen te maken in de leeg-

staande panden, zoals een wc en 
een kitchenette, om zo retail te 

trekken en de drempel zo laag 
mogelijk te maken.”

Oproep aan de 
bewoners
Het winkelcentrum is 
fantastisch ontworpen 
door onder de twee grote 
supermarkten twee ruime 
parkeergarages te bouwen. 

Er zijn nooit parkeerpro-
blemen en er is nauwelijks 

overlast van auto’s. Het na-
deel is alleen dat veel mensen 

de auto onder hun favoriete su-
permarkt zetten en vervolgens hun 

boodschappen doen en de rest van 
de winkels niet eens ziet, laat staan 
er naar binnen gaat. “Dat klopt”, 
onderschrijft Jet deze uiteenzetting. 
“Het zou fijn zijn als meer mensen 
de moeite zouden nemen om ook 
eens een rondje te maken. We heb-
ben bijvoorbeeld moeten praten als 
Brugman om de biologische markt 
in de Markthal te krijgen op vrijdag-
middag. Ik ken Brandevoorters die 
tot voor kort niet eens wisten dat 
deze markt er is”. 
Natuurlijk bepaalt het centrum 
zelf haar aantrekkingskracht, maar 
mensen trekken mensen, dat zie je 
ook in horecagelegenheden. Met 
bijna 11.000 inwoners in de wijk 
moeten we toch samen meer volk 
op de been krijgen, zou je zeggen. 
Tot snel in het winkelcentrum! n

tekst: Peter Nouwen

foto: Rianne van Lierop
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Stichting Dickensnight winnaar
Rabobank Clubkas

Jaarlijks schenkt de Rabobank een groot bedrag aan het verenigingsleven. In het verleden 
kon elke club of vereniging een aanvraag indienen bij de Rabobank. Dit jaar heeft de 

Rabobank het anders aangepakt. In april kon je op de clubs en verenigingen die zich hadden 
aangemeld, een stem uitbrengen. De Rabobank had € 100.000,- te verdelen. De verdeelsleutel 

was eigenlijk heel eenvoudig. Het totaal aantal uitgebrachte stemmen, werd gedeeld op de 
€100.000,- en leverde een waarde per stem op.

In de tweede week van mei zijn in de Helmondse wijken cheques uitgereikt. In Brandevoort 
werd de Rabobank vertegenwoordigd door vier wijkambassadeurs die samen aan de, in ons 

geval, tien verenigingen een cheque mochten overhandigen.

Voetbalclub Brandevoort en 
Stichting Dickensnight blij 
verrast
De bekendmaking en de cheques 
waren voor iedere club een ver-
rassing. Na zeven clubs werd het 
voor de drie overgebleven clubs 
toch nog een beetje spannend 
daar de bedragen flink opliepen. 
Toen voetbalclub Brandevoort als 
tweede plaats een cheque kreeg 
van over de € 1.000,- bleef alleen 

Stichting Dickensnight Brandevoort 
over. Drie bestuursleden waren 
in Dickenskledij aanwezig en die 
werden als laatste op het podium 
uitgenodigd. Stichting Dickensnight 
ontving door de 202 uitgebrachte 
stemmen een cheque van maar 
liefst € 1.553,85 .

We waren blij met het grote aan-
tal stemmen, wat betekent dat de 
Dickensnight niet alleen leeft op 10 

december maar veel bekender is 
dan wij als bestuur beseffen. Het 
bestuur van Stichting Dickensnight 
Brandevoort is de Rabobank maar 
ook alle fans heel erg dankbaar. 
We hopen met de aanstaande 
Dickensnight op 10 december, ons 
vijftiende jubileumjaar, iedereen te 
verrassen met een nog mooiere 
Dickensmarkt dan voorheen. n

tekst: Jacques van Asten

foto: Dickensnight 
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Mag je
wave-/hoverboard 

op de weg?

Ouders hebben geen idee of dat mag! 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil graag dat ouders 

hun kinderen meegeven hoe ze veilig om kunnen gaan 
met speelgoed als hoverboards en spacescooters. 

Uit onderzoek van VVN blijkt dat de regels in de meeste 
gevallen niet bekend zijn. Aanleiding voor dit onderzoek is het 

VVN Verkeersexamen dat donderdag 6 april weer is 
afgenomen onder 200.000 kinderen. 

Kinderen zijn getoetst op hun verkeerskennis, -inzicht en 
-gedrag. In de verkeersopvoeding , en dus ook hoe je 

met dit soort speelgoed omgaat, spelen ouders 
een belangrijke rol. 

De regels zijn onbekend
VVN vroeg 420 ouders van kin-
deren tussen de 6 en 12 jaar oud 
wat ze weten over deze en an-
dere bijzondere “voertuigen”. Met 
waveboards, skateboards, skates, 
space scooters en heelys ben je 
voor de wet een voetganger. Je mag 
er dus ook mee op het fi etspad, als 
een voetpad ontbreekt. De meeste 
ouders weten dit niet*. We legden 
ze de stelling “Met een waveboard 
mag je op het fi etspad” voor. 56% 
antwoordde “niet waar”. Met een 
hoverboard mag je voor de wet 
niet op de stoep. Ze zijn (nog) niet 
goedgekeurd voor de weg. 54% van 
de ouders dacht dat dit wel mocht. 
Ouders met een hoverboard in de 
schuur hebben het zelfs iets vaker 
bij het verkeerde eind.

Hoverboards zijn nog niet zo inge-
burgerd. 18% van de ouders zegt 
dat hun kinderen een hoverboard 
hebben. Skates zijn nog steeds heel 
populair, 64% heeft ze in huis. In 
44% van de gezinnen hebben ze 
een spacescooter. 

Advies over veilig gebruiken
Met al deze “vervoersmiddelen” 
wordt vooral gespeeld op de stoep 
en in en om het huis (bijvoorbeeld 
in de tuin). Daarnaast worden ze 
veel op het schoolplein gebruikt, 
gevolgd door de speeltuin en het 
fi etspad. Er zijn ook verschillen. Ho-
verboards worden wat vaker alleen 
in en rond het eigen huis (en min-
der op de stoep) gebruikt dan de 
andere “vehikels”. Met heelys wordt 
juist relatief veel op de stoep en op 
het schoolplein gereden. Skates en 
spacescooters worden vaker op het 
fi etspad gebruikt dan het andere 
rollende speelgoed.

Veilig Verkeer Nederland vraagt 
ouders hun kinderen te vertellen 
hoe ze deze vervoersmiddelen veilig 
gebruiken voor zichzelf en anderen. 
Daarnaast komen in de lespakket-
ten van VVN deze regels regelmatig 
naar voren, zodat kinderen ook op 
die manier kunnen weten wat wel 
en niet mag. n

tekst: VVN

foto: Vincent Knoops
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Feestelijke bouwstart van  blok 25 in De Veste

Ze hebben er lang op moeten wachten, de toekomstige bewoners van blok 25 in De Veste in 
Brandevoort. Maar vrijdagmiddag 12 mei werd toch het startschot gegeven voor de bouw van 60 

wooneenheden aan de Laan door de Veste, de Vaartsestraat, de Landonkstraat en de 
Huiskensstraat. Bijzonder aan het woonblok, dat door woningcorporatie woCom is ontwikkeld, 

is dat er ook mensen komen te wonen die wat meer zorg en aandacht nodig hebben.

Met de laatste editie van de 
Brandevoortse Courant in de hand 
sprak Mirjam Kräwinkel, directeur 
van woningcorporatie woCom de 
aanwezigen toe: “Burgemeester Elly 
Blanksma spreekt in deze editie 
over Brandevoort als voorbeeldwijk. 
Ik kan haar daar alleen maar gelijk 
in geven. Maar er mist hier nog wel 

iets. In Brandevoort is nog geen 
plek voor bewoners die wat meer 
zorg en aandacht nodig hebben. 
Met de bouw van blok 25 komt 
daar verandering in.”
Voor de bouw van blok 25 slaan 
woningcorporatie woCom en drie 
Helmondse maatschappelijke orga-
nisaties de handen ineen. Stichting 

De Zorgboog laat vier groepswo-
ningen bouwen waar straks 28 
ouderen met lichtere vormen van 
dementie kunnen wonen. Zorgin-
stelling ORO neemt negentien pan-
den in gebruik voor de huisvesting 
van mensen met een licht verstan-
delijke beperking. Ouderinitiatief 
Stichting SamenGaan brengt in de 
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Feestelijke bouwstart van  blok 25 in De Veste

vijftien woningen die zij afnemen 
jongvolwassenen met een autisme 
spectrum stoornis onder. Zij nemen 
elk zelfstandig, maar wel onder 
begeleiding, een appartement in 
gebruik. De resterende 22 woningen 
in het complex zijn bedoeld voor 
sociale verhuur. 

De eerste gesprekken tussen 
woCom en de drie maatschappe-
lijke organisaties vonden al jaren 
geleden plaats. Mede door de 
economische crisis heeft de bouw 
fl ink wat vertraging opgelopen. En 
dat was niet altijd even makkelijk. 

‘Onze kinderen hebben het daar 
best moeilijk mee gehad’, erkent 
Karin Meijer van Stichting Samen-
Gaan. ‘Die hebben behoefte aan 
duidelijkheid. Gelukkig is die er nu. 
We zijn heel blij dat de bouw wordt 
gestart.’

Anja Korsten, directeur van ORO 
had Mark meegenomen naar het 
start bouwmoment. Mark is een 
van de toekomstig bewoners van 
blok 25. Ook hij kan niet wachten 
tot hij zijn nieuwe appartement kan 
betrekken. “Ik denk dat het heel 
mooi gaat worden. En dan ook nog 

in de wijk waar ik altijd heb ge-
woond.”
 
Wethouder Frans Stienen besloot 
de bijeenkomst met de woorden 
dat hij hoopt dat de toekomstige 
bewoners zich snel thuis zullen 
voelen in Brandevoort. “In een 
wijk als Brandevoort moet plek 
zijn voor iedereen. Ik ben dan ook 
blij dat we eindelijk kunnen star-
ten. Net als alle bewoners volgens 
mij.” Als alles volgens planning 
verloopt, wordt blok 25 eind 2018 
opgeleverd. n

tekst: Luuk Peters (woCom)
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

Ouders waarderen kraamzorg de Zorgboog met een 

9,3

de Zorgboog  |  T 0900 - 899 86 36  
info@zorgboog.nl  |  www.zorgboog.nl

 zorgboog  |   DeZorgboog  |   Zorgboog

Zorgeloze kraamtijd 
Ontspannen en tevreden; zo willen we graag dat jij je 

voelt. Onze professionele kraamverzorgenden zorgen 

ervoor dat je volop kunt genieten van je kraamperiode. 

Ze leggen je graag in de watten en vinden het 

belangrijk dat er ruimte is voor jouw wensen. 

Echtscheiding

Alimentatiezaken

Ontslagzaken

Incassozaken

Letselschadezaken

Bestuursrecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mr. R.P.V.W. Willems

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens



1 7

Preventieve bestrijding
eikenprocessierupsen

De gemeente bestrijdt al jaren de overlast die eikenprocessierupsen veroorzaken. 
Ook dit jaar worden in alle wijken de eikenbomen preventief bespoten. 
Op dit moment is nog niet precies aan te geven wanneer dat gebeurd. 

Het spuiten is afhankelijk van een aantal factoren. 

Voor het beste resultaat 
mogen de eikenbomen nog 
niet te veel blad hebben. Verder 
moeten de rupsen actief zijn en al 
eikenbladeren eten. Ook moet het 
windstil zijn en het liefst droog of 
een beetje motregen. Door al deze 
voorwaarden wordt vaak pas vlak 
van tevoren bekend wanneer het 
bespuiten van de eiken gebeurt. 
Zodra dit bekend is, komt dat op de 
website www.helmond.nl/rupsen en 
Twitter te staan.

Biologisch bestrijdingsmiddel
De eikenbomen worden besproeid 
met een biologisch bestrijdings-
middel. Binnen de bebouwde kom 
gebeurt dat ’s avonds en ’s nachts 
om te zorgen dat de nevel niet op 
mensen terecht komt. Het mid-
del is in principe ongevaarlijk voor 
mensen, maar de gemeente wil 
helemaal geen risico nemen. Er 
wordt gewerkt met een grote tractor 
met spuitcombinatie. Doordat er ’s 
avonds en ’s nachts wordt gewerkt, 
kan dit geluidsoverlast geven. De 
medewerkers lopen in bescher-
mende kleding en de tractor is 
voorzien van extra licht. Zeker in de 

nacht kan die verlichting hinderlijk 
zijn. De gemeente vraagt begrip 
hiervoor.

Nesten melden
De eikenprocessierups komt alleen 
voor in eikenbomen. De nesten 
zijn herkenbaar aan het grijze 
spinsel dat eromheen gebouwd 
wordt. Hierin zitten de resten van 
de vervelling met de brandharen. 
In het zomerseizoen worden de 
rupsen bestreden door ze te pluk-
ken of weg te zuigen. Dat gebeurt 
door een gespecialiseerd bedrijf. 
Nesten kunnen telefonisch worden 
gemeld bij de gemeente via T: 0492 
14 0492 of via www.helmond.nl. 
Alle nesten kunnen worden aan-
gemeld, ook als ze in particuliere 
eikenbomen zitten. De gemeente 
probeert de gemelde nesten binnen 
een week te verwijderen. Meldingen 

van eikenprocessierupsen bij 
speelplekken en scholen wor-

den met spoed behandeld. Men 
kan beter niet zelf de nesten uit 

de boom halen. De gemeente zorgt 
ervoor dat de rupsen gratis op een 
degelijke manier worden verwijderd. 

Contact vermijden
Mensen moeten elk contact met 
de rupsen en de resten ervan, ver-
mijden. Het is raadzaam om hals, 
armen en benen te bedekken in 
een gebied waar veel eiken staan. 
De reacties verschillen van persoon 
tot persoon zeer sterk. Over het 
algemeen verdwijnen de klachten 
binnen twee weken. Bij ernstige 
klachten is het raadzaam contact 
op te nemen met de huisarts.

Informatie
Meer informatie over de eikenpro-
cessierups en de bestrijdingsme-
thodes zijn te vinden op 
www.helmond.nl en 
http://milieuleefomgeving.rivmvoor-
lichtingscentrum.nl n

tekst: Gemeente Helmond

foto: Jaap Taal
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“Brandevoort,
een wijk voor iedereen”

Een soort poppenspeler
“Het mooie aan mijn werk vind 
ik het proces dat je van begin tot 
eind met elkaar doormaakt: van 
idee tot en met realisatie”, begint 
Jacqueline ons gesprek. “Samen 
met de wijkraad, projectontwik-
kelaars, bewoners en collega’s 
vanuit andere afdelingen van de 
gemeente Helmond, kijken naar 
mogelijkheden om de wensen op 
gebied van wonen een invulling 
te geven. Antwoorden die passen 
bij de vragen, de budgetten, de 
tijd van nu en de unieke bouwstijl 
die we voor ogen hebben voor 
Brandevoort. En dan hebben we 
het niet alleen over stenen, maar 
ook over vragen op het gebied 
van veiligheid, natuur, verkeer, 
voorzieningen et cetera. Veel 
partijen zijn bij de ontwikkeling 
van de wijk betrokken. Als pro-
jectmanager is het van belang 
om op het juiste moment aan de 
verschillende lijntjes te trekken. 
Als een soort poppenspeler. Het 
allermooiste moment is nog altijd 
als je, ondanks alle betrokken-
heid van begin tot eind, toch nog 
positief verrast bent als delen 
worden opgeleverd.”

We zijn weer aan het bouwen 
en uitwerken
“In 2017 had Brandevoort voltooid 
moeten zijn volgens onze eerste 
plannen. Destijds, al weer meer 
dan twintig jaar geleden, hadden 
we de economische crisis niet 
voorzien. Dit had een grote ver-
traging tot gevolg. In 2013 was er 
zelfs veel aanbod op de woning-
markt, doordat bestaande huizen 
in de wijk te koop werden gezet. 
We zien nu weer een aantrekken-
de economie. De komende jaren 
gaan we weer voortvarend aan de 
slag om de wijk af te bouwen. In-
middels is fase 1 afgerond, is fase 
2 gestart en zijn er 3.200 wonin-
gen gerealiseerd. In fase 2 richten 

we ons, naast het bouwen in de 
Veste, onder andere op twee nieu-
we wijken: Liverdonk en Hazewin-
kel. Een groei van 300 woningen 
per jaar is nu ons streven. Het 
bouwen van Hazewinkel betekent 
ook we naar een nieuwe locatie 
gaan zoeken voor de buurttuin. En 
zoals het hoort bij een levendige 
wijk krijgen we ook nieuwe vragen. 
Zoals van de Bootcamp, die ook 
graag een vaste plek wil in onze 
wijk. Ook deze vragen krijgen onze 
aandacht. 

De bouwvertraging biedt 
nieuwe kansen
“De vertraging die we hebben 
opgelopen biedt nieuwe kansen. 
Zo hebben we meer ingespeeld op 
de vraag naar huurwoningen zowel 
met een sociale huurprijs als een 
vrije sector huurprijs, bouwen we 
aan woningen voor mensen met 
een beperking en hebben we ook 
oog voor de nieuwe vragen die op 
ons afkomen. Zoals het feit dat 
mensen steeds langer thuis blijven 
wonen. Dat vraagt een andere kijk 
en manier van denken. En we blik-
ken nog verder vooruit. Zo willen we 
een deel van de wijk (ten noorden 
van het spoor) gaan vullen met 
slimme woningen. Een living lab/
proeftuin waaraan tal van organisa-
ties gaan meewerken. Met al deze 
ontwikkelingen en nieuw aanbod 
kunnen we het imago van een 
elitewijk van ons af gaan schudden. 
Een beeld dat overigens niet correct 
is, want de prijzen van de woningen 
liggen echt niet hoger dan elders in 
de regio. Kortom, Brandevoort is en 
wordt een wijk voor iedereen.”

Leefbaar Brandevoort
“Met het ouder worden van de wijk, 
krijg je ook vragen rondom voor-
zieningen voor jeugd en tieners. 
De afgelopen jaren resulteerde 
dat in een stoere skate- en fi ets-
crossbaan. Met de jeugd blijven we 

voortdurend in gesprek. Zo gaan 
we in de ecozone bijvoorbeeld een 
trapveldje maken, waar ze ook lek-
ker kunnen voetballen en hangen. 
Ons winkelcentrum blijft in ontwik-
keling. Samen met de winkeliersver-
eniging blijven we kijken naar het 
aantrekkelijk maken en houden van 
dit gebied. Voor op het plein van 
de OBS Brandevoort hebben we 
naast de bankjes nu ook een aantal 
houten toestellen neergezet voor 
de kinderen om te spelen. Ook de 
biologische markt blijkt succesvol. 
En met de huidige aanbieders heb-
ben we al een mooi aanbod. Het 
begin is gemaakt. 
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tekst: Patricia Teuns

foto: Rianne van Lerop

Jacqueline Klomp, voor velen in de wijk geen onbekende, is al meer dan 35 jaar werkzaam bij de 
gemeente Helmond als projectmanager Ondernemen & Ontwikkelen (voorheen Projectbureau Hel-

mond). Een functie waarbij ze nauw betrokken is bij de ontwikkeling van Helmond. Zo ook bij de wijk 
Brandevoort. Ze heeft zelfs aan de wieg gestaan van Brandevoort. En Jacqueline draagt onze wijk 
ook privé een warm hart toe; ze woont al weer negen jaar in de Veste. Mooie aanknopingspunten 

voor de Brandevoorter Courant (BC) om met Jacqueline in gesprek te gaan.

Als gemeente hebben wij geen in-
vloed op huurprijzen en contracten, 
maar ik wil wel graag meedenken 
naar mogelijkheden voor een zo 
aantrekkelijk mogelijk winkelgebied. 
En, we moeten natuurlijk ook niet 
vergeten, dat het aantal winkelpan-
den gebaseerd is op 6.000 huishou-
dens en dat hebben we tot nu toe 
nog niet bereikt. Ik hoop dat met 
de bouw van nieuwe woningen, ook 
het winkelaanbod zal toenemen.”

Buurt maak je zelf
“Samen met mijn collega’s fi etsen 
we geregeld door de wijk om te 
kijken hoe het er voor staat, wat 

goed is en wat we kunnen verbete-
ren. Een leuk weetje is dat we dan 
ook op mooie ideeën komen. Niet 
alles wordt bij ons bedacht op de 
tekentafel. Op dit moment leggen 
we de laatste hand aan de ecozone. 
Samen met de scholen maken we 
hier een gezellige opening van. En 
we zijn nog in gesprek om bij het 
Carolus Borromeus, aan de noord-
zijde van het spoor, het fi etspad 
door te trekken richting Helmond 
en Nuenen. 

Als bewoners, jong en oud, hebben 
we ook zelf de verantwoordelijk-
heid om de wijk leefbaar en veilig 

te houden. Het is toch een kleine 
moeite om met het warme weer de 
boom en de planten voor je huis 
water te geven of even het onkruid 
weg te halen. Natuurlijk blijft de 
groenvoorziening de verantwoorde-
lijkheid van de gemeente, maar met 
de beperkte budgetten en con-
tractafspraken zijn er ook grenzen 
aan wat we kunnen. Samen kunnen 
we echt veel meer bereiken. Im-
mers, met elkaar maken we de wijk 
Brandevoort.” n
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nefit.nl/slimmecombinaties

N e f i t  h o u d t 

N e d e r l a n d  w a r m

Met de nieuwe generatie energiebesparende HR-ketels en duurzame 
oplossingen van Nefi t bent u klaar voor de toekomst. Nu tot € 350,- retour!

Nefi t. Zo easy kan het zijn.

*  Actie geldt van 11 september t/m 31 december 2015.

Meer comfort. Minder energie. 

Bezoekadres
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond
info@heesmans.nl

Heesmans Installatie Techniek BV & Heesmans Dakwerken BV
Postadres
Postbus 2119
5700 DA Helmond

Huh koud? Ik zei toch dat je een 
Remeha cv-ketel moest nemen

remeha.nl/actieremeha.nl/actie

Huh? Korting tot wel € 300,-?! Jazeker! Van 1 oktober 2015 tot en met 29 februari 2016
krijg je bij aanschaf en installatie van één van de Remeha actieproducten een fi kse 

korting. Oplopend tot wel € 300,-. Kijk snel op remeha.nl/actie voor de actieproducten 

en voorwaarden of vraag ernaar bij jouw installateur. Remeha staat garant voor warmte.

Vervang je oude cv-ketel voordat je in de kou zit

Nu tot € 300,- voordeel

Tzerra Plus CW5

Met onze cv-ketel acties
zit u er warmpjes bij deze winter!

Remeha cv-ketel moest nemen

Vervang je oude cv-ketel voordat je in de kou zit
OF

Heesmans Installatie Techniek & Dakwerken
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL  Helmond

t (0492) 66 13 52
f (0492) 66 42 45
e info@heesmans.nl

Ook voor

airco bent u

bij ons aan

het juiste

adres!
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Hertogsveld 3  5708 ZP Helmond
06-36556242  nicole@rondoo.nl

•	Loop je vast, privé of in je 
werk?

•	Heb je het gevoel dat je niet op 
je plek zit?

•	Heb je moeite met het maken 
van een keuze?

    Vind de kracht weer in jezelf!

www.rondoo.nl

coaching ~ reflectie ~ talenten ontdekken

Uw zekerheid, onze zorg!
Marktstraat 18 | 5731 HW Mierlo

0492 - 66 17 12 | mierlo@veldsink.nl | www.veldsink.nl

Geldropseweg 40 Mierlo    T 06-51249350
● Eigen echospreekuur
● Flexibele spreekuurtijden
● Kinderwensspreekuur
● Geldrop - Mierlo - Mierlo-Hout - Brandevoort

Madelon Janssen
Tea Bijlsma
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Je kinderkleding ruilen of doneren bij 
Stichting Kloffie & Co

Als je vanuit Brandevoort de Oud-
vensebrug over gaat, ben je niet 
ver verwijderd van Stichting Kloffie 
& Co. ‘Wie???’ hoor ik sommigen 
al denken… Anderen weten direct 
waar het over gaat, want we heb-
ben verschillende bezoekers (en 
vrijwilligers) uit het mooie Brande-
voort die ons al lange tijd volgen. 
En door hun heb ik nu de eer om 
een stukje te mogen schrijven 
voor de Brandevoorter Courant.

Ruim 3 jaar geleden op een 
woensdagavond werd mijn idee 
‘geboren’. Kloffie & Co moest een 
initiatief gaan worden dat kinder-
kleding voor iedereen mogelijk 
zou maken. We leven immers nog 
altijd niet in een maatschappij 
waarbij dat voor iedereen van-
zelfsprekend is. Maar we kennen 
allemaal het ‘probleem’ wel dat 
de kinderen veel te snel groot 

worden… Ze groeien als kool en 
kleding is niet aan te slepen. En 
dan de seizoenen niet te vergeten.
Diezelfde avond stuurde ik mijn 
idee naar vrienden en kennissen 
om bij hun de interesse te pijlen, 
ik opende een Facebookpagina 
en de eerste inzameldata werden 
gepland. Ook de eerste ruildatum 
stond ingepland. Daarna belande 
we in een stroomversnelling. 
De gemeente stelde een pand 
ter beschikking, rekken werden 
opgebouwd en de ‘winkel’ raakte 
steeds voller. De afgelopen 2 
jaar wisselden jaarlijks meer dan 
35.000 kledingstukken van eige-
naar. Ik schrijf bewust wisselden, 
want buiten het lidmaatschap 
van € 1,- per maand, komt er 
geen geld bij kijken. En het leuke 
is, iedereen is welkom bij onze 
stichting. Dus heb je een kleine 
beurs of wil je gewoon bijdragen 
aan een beter milieu en kleding 
hergebruiken, voel je dan meer 
dan welkom!

Hoe werkt het ruilsysteem? 
Wanneer je voor het eerst bij ons 
komt, regelen we als eerste je 
lidmaatschap (€ 12,-) en het bij-
behorende pasje (€ 2,- borg). Als 
dat gebeurd is, kun je de kleding 
die je hebt meegenomen om te 
ruilen direct inleveren. De kleding 
wordt nagekeken op vlekken of 
gebreken en wanneer ze goed 
zijn, ontvang je per kledingstuk 
1 punt (jassen 2 punten) op je 
pasje. Om te voorkomen dat er 
erg lange wachtrijen ontstaan bij 
de inname, hebben we een limiet 
ingesteld van 25 kledingstukken 
per kind/per keer (dit geldt alleen 
bij het inleveren). Terwijl wij de 
kleding nakijken, kun je in de win-
kel ondertussen al op zoek gaan 
naar kleding die je weer mee wilt 
nemen. Het kan natuurlijk zo zijn 
dat er niet altijd iets in de win-
kel hangt wat je aanspreekt (we 
zijn immers afhankelijk van wat 
er ingeleverd wordt) maar dat is 
geen probleem. De punten op je 
pas zijn onbeperkt houdbaar, dus 

je kunt ze ook bewaren voor een 
volgend bezoek. 
Na een jaar ontvang je auto-
matisch een mail over hoe je je 
lidmaatschap kunt verlengen. 

Doneren kan ook
Buiten het feit dat je mee kunt 
doen aan het ruilsysteem, is het 
ook mogelijk kleding te doneren. 
Soms heb je zelf simpelweg te 
veel punten, maar het kan ook 
zijn dat je vooral iemand anders 
blij wilt maken met de kleding die 
niet meer past. De gedoneerde 
punten komen op het ‘uitgestelde 
pasje’ en daarmee kunnen we de 
minima voorzien van een startba-
sis aan punten. Wanneer je enkel 
en alleen wilt doneren, zijn daar 
uiteraard geen kosten aan verbon-
den. 
Neemt niet weg dat een financi-
ele bijdrage aan onze stichting 
natuurlijk meer dan welkom is. 

Open dankzij vrijwilligers
Kloffie & Co draait volledig op 
vrijwilligers die ons helpen buiten 
gezin en werk om, daarom heb-
ben we gekozen voor beperkte 
openingstijden. Eén keer in de 
twee weken zijn we op zater-
dag open. De ene keer is dit de 
zaterdagochtend van 9.30 - 12.30 
uur, de andere keer is het de 
zaterdagmiddag van 13.00 - 16.00 
uur. Aansluitend aan de zaterdag-
opening zijn we ook de woens-
dagavond van 19.00 - 21.00 uur 
open. Onze openingstijden vind je 
ook op onze Facebookpagina.

Waar kun je ons vinden?
Begin dit jaar zijn we binnen 
Mierlo verhuisd naar onze huidige 
locatie aan de Hekelstraat, tegen-
over huisnummer 11. In dit voor-
malige schoolgebouw hebben we 
de beschikking over twee lokalen, 
een eigen entree en parkeerplaat-
sen voor de deur. We hopen jullie 
snel te zien! n

tekst: Lizette Coolen

foto: Rianne van Lierop
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Van Brazilië 
naar Brandevoort

Eigenlijk is het best bijzonder dat ze 
hier uiteindelijk terecht zijn geko-
men, dat geven ze zelf ook toe. Eli-
ane komt oorspronkelijk uit Brazilië. 
Vier jaar lang reisde ze de wereld 
over voor haar werk om uiteindelijk 
in Eindhoven terecht te komen. In 
Nederland was het moeilijk voor 
haar om een baan te vinden in de 
marketingcommunicatie, wat ze ge-
studeerd had, omdat ze de taal nog 
niet goed sprak. Ze ging bij het Van 
Abbemuseum aan de slag. Toen ze 
op een avond met een bevriende 
collega wat ging drinken bij De 
Vooruitgang in Eindhoven, tijdens 
het EK-voetbal, hoorde Peter daar 
haar Portugese accent en zo raak-
ten ze aan de praat. Peter kwam 
en komt nog steeds veel in Zuid-
Amerika dus ze hadden direct een 
klik. Eliane: “Mijn familie heeft een 
bedrijf in moderne lampen, waar 
ik zo had kunnen werken, maar ik 
genoot van de vrijheid hier. En toen 
ik Peter leerde kennen, wilde ik niet 
meer terug naar Brazilië. Ik was 
toe aan een volgende fase in mijn 
leven, huisje, boompje, beestje.”

De juiste keuze 
Peter en Eliane gingen samenwo-
nen in een appartement in Val-
kenswaard, waar Peter opgegroeid 
is, maar moesten al snel op zoek 
naar een ander huis. Vrienden 
stelden voor om eens in Brande-
voort te gaan kijken en toen ze hier 
binnenkwamen, waren ze meteen 
verkocht. Bij ieder huis was wel iets, 
maar dit huis was meteen goed. 
Eliane: “Ik houd van koken, gezellig-
heid en veel vrienden over de vloer 
dus het moest ruim genoeg zijn. Dit 
huis stond al een tijdje leeg, de tuin 

was verwaarloosd, dus je moest er 
echt doorheen kijken. Ik zag met-
een mogelijkheden.” Peter had er in 
het begin wel moeite mee om hier 
te aarden. “Ik ben wel geboren in 
Helmond en ik heb veel familie hier 
maar toch voelde ik me de eerste 
weken ontheemd. In Valkenswaard 
woonde ik in het centrum waar het 
altijd levendig was en alles om de 
hoek te verkrijgen was. Hier kan het 
heel rustig zijn, vooral ’s winters. 
Maar toen onze zoon Peter (tien 
jaar) eenmaal naar school ging, 
begon ons sociale leven ook hier 
vorm te krijgen.”

Na de moeizame start kunnen 
Peter en Eliane zich ondertus-
sen niet meer voorstellen dat het 
ergens anders fijner wonen is. 
Peter: “Ook al zouden we ooit nog 
willen gaan verhuizen, dan zal 
dat altijd binnen Brandevoort zijn. 
Als we iets perfects tegenkomen, 
springen we er misschien in, maar 
dat moet dan wel in Brandevoort 
zijn. Je woont hier in de stad maar 
toch voelt het als een dorp. Er is 
veel saamhorigheid in de buurt, 
we voelen ons hier veilig, alles 
is dichtbij. “ Eliane: “We zitten 
dichtbij Eindhoven. Dat is fijn, 
want soms kriebelt de grote stad. 
Ik kom uit Sao Paulo. Mijn zus be-
greep in het begin niet dat ik hier 
wilde wonen, het is hier zo anders 
dan het leven in Sao Paulo. Ik vind 
het fijn om hier te wonen, maar ik 
vind het ook fijn dat ik zo naar de 
stad kan als ik die behoefte voel. 
Ik probeer vrienden die op zoek 
zijn naar een huis altijd te overtui-
gen van Brandevoort. Ik ben echt 
fan van Brandevoort!”

Je moet er zelf iets van maken
Toen we het huis kochten, was het 
allesbehalve onze smaak. We heb-
ben meteen de tuin en de keuken 
aangepakt. Vorig jaar kwamen we 
op het punt van verbouwen of 
verhuizen. We besloten het huis 
grondig aan te pakken, van een 
nieuwe badkamer en gestucte 
muren tot een nieuwe voordeur 
aan toe. “We vinden het belangrijk 
dat ons huis goed voelt. Ik reis veel 
voor mijn werk.” Als salesmanager 
bij een grondstoffenleverancier uit 
Engeland is Peter verantwoordelijk 
voor de verkoop voor delen van Eu-
ropa, het Midden-Oosten en Zuid-
Amerika. De materialen worden 
toegepast als dunne film coating 
met verschillende toepassingen. 
“Gelukkig kan ik, als ik niet reis, 
vanuit huis werken. Zeker omdat 
Eliane voor haar werk als gastvrouw 
bij de Down Town Gourmet Market 
in Eindhoven ook onregelmatig 
werkt. Er kan altijd iemand naar de 
voetbalwedstrijd van onze zoon en 
ik kan heel flexibel helpen bij de 
trainingen.” 

Eliane vult aan: “Dit huis is perfect 
voor ons, een grote eettafel, heel 
de dag zon in de tuin. We genieten 
van de kleine dingen, een fiets-
tocht, een lekker wijntje. Ik ga in de 
winter altijd graag naar mijn familie 
in Brazilië, maar het is altijd heer-
lijk om weer thuis te komen. Zelfs 
als het hier zo extreem koud is, 
dan maken we het binnen gewoon 
gezellig!” n

Peter en Eliane van Hoeck [43 en 45 jaar oud] wonen in augustus alweer tien jaar in Brandevoort. 
Het ruime, moderne huis aan de Polbeemden herbergt veel meer ruimte dan je vanaf de 
buitenkant zou verwachten. Peter: “Dit was het derde huis dat we bekeken in Brandevoort 

en we waren meteen overtuigd door de grootte van de woonkamer.” En met boven ook nog eens 
drie ruime slaapkamers, een voor Brandevoortse begrippen grote badkamer en een fijne werkruimte 

op zolder biedt dit huis vele verrassingen.

tekst: Marieke Donkers

foto: Vincent Knoops
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Fotografie als 
liefhebberij

Een gemeenschappelijke passie, 
dat is wat de leden van fotoclub 
Brandevoort met elkaar verenigt. 
In het najaar van 2004, een paar 
jaar nadat de eerste woningen in 
onze wijk werden opgeleverd, heeft 
een aantal bewoners het initiatief 
genomen tot het oprichten van een 
fotoclub. Twee jaar later volgde de 
eerste tentoonstelling. Op dit mo-
ment schommelt het ledental rond 
de veertig leden, waarbij het niveau 
van de leden varieert van begin-
nend tot geschoold en in sommige 
gevallen zelf professioneel foto-
graaf. Ieder lid is bij de organisatie 
betrokken onder het motto ‘van, 
voor en door allen’.

Veel verschillende werkgroepen
Aangezien de interesses van onze 
leden zeer divers zijn, wordt er 
gewerkt met verschillende werk-
groepen. Als lid kan je aan alle 
werkgroepen deelnemen, waarbij 
alles mag, maar niets moet. Zo zijn 
er werkgroepen voor architectuur, 
mensenfotografie (studiowerk), 
makro en close-up, documentaire 
en straatfotografie, landschap en 

natuur en voor mensen met iets 
meer vrije tijd, de daggroep ‘zilver-
uitjes’. Deze laatste groep bestaat 
uit leden die ook op doordeweekse 
dagen tijd hebben om erop uit te 
gaan; hun activiteiten beperken 
zich niet tot één onderwerp.
De resultaten van de samenwerking 
binnen de vereniging leiden heel 
vaak tot hele mooie foto’s en als 
de fotografen deze willen laten zien 
aan een breder publiek, dan kan 
dat vrijwillig tijdens onze jaarlijkse 
fototentoonstelling. Deze wordt 
altijd in maart gehouden.

Meer kennis en ervaring 
De werkgroepen bedenken en orga-
niseren ieder hun eigen activiteiten 
zoals fieldtrips, werkgroepavonden, 
cursussen of fotobespreekavon-
den. Daarnaast worden er alge-
mene clubavonden gehouden. Dan 
nodigen we een goede gastspreker 
uit en/of we bespreken foto’s met 
de aanwezige leden. Op deze wijze 
streven we ernaar om elkaar op 
een steeds hoger niveau te brengen 
en nieuwe inspiratie op te doen. 
We hebben niet de intentie om 

beginnende fotografen op te leiden, 
daarvoor heeft bijvoorbeeld de 
Volksuniversiteit Helmond uitste-
kende en betaalbare cursussen 
voor beginners en gevorderden. 
Het beter gebruiken van de camera 
hoort wel bij de activiteiten van 
onze fotoclub.

Meer informatie
Is uw nieuwsgierigheid gewekt of 
heeft u interesse in het vrijblijvend 
bijwonen van een werkgroepavond, 
neem dan gerust contact met ons 
op via secretariaat@fotoclub-
brandevoort.nl. U bent van harte 
welkom!
Op www.fotoclubbrandevoort.nl 
vindt u meer informatie. Foto’s en 
verslagen van recente activiteiten 
kunt u zien op onze Facebookpa-
gina. n

tekst en foto: fotoclub
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Voorkom terugkerende 
rugklachten 

Degenen die door terugkerende 
rugklachten getroffen worden, 
hebben daar in wisselende mate 
last van. Soms eenmalig, soms 
herhaald en soms langdurig. Maar 
vooral heeft men er last van. Het 
beïnvloedt de alledag van het op-
staan uit bed, het aankleden, het 
doen van huishoudelijke taken, het 
werk, de hobby, de sport en zelfs 
de relationele- en gezinsactivitei-
ten als het geven van een knuffel 
of het optillen van een kind. De 
achtergrond van deze klachten is 
divers. Zo kan er sprake zijn van 
een ziektebeeld als hernia of artro-
se. Patiënten die zich melden met 
dit soort klachten bij de huisarts 
of fysiotherapeut worden hierop 
onderzocht en indien er een ziek-
tebeeld aan de hand is, wordt hier, 
eventueel na specialistisch onder-
zoek in het ziekenhuis, een beleid 
of therapie op toegepast, hetgeen 
mogelijk leidt tot herstel. Tot zover 
duidelijk. Maar in het overgrote 
deel van de rugklachten is het ach-
terliggende ziektebeeld helemaal 
niet te benoemen, maar doet het 
niet minder pijn. Dit noemen we 
aspecifieke lage rugklachten. 

Terugkerende klachten
Mensen met klachten van deze 
aard wachten vaak af en ervaren 
dat na korte of langere tijd een 
natuurlijk herstel optreedt. Soms 
melden ze zich bij de huisarts 
of fysiotherapeut en wordt er in 
eerste instantie geadviseerd actief 
te blijven en herstel af te wachten. 
Soms is een kortdurend begelei-
dings-/ behandelingstraject nodig 
en herstellen deze klachten.

De vraag is dan echter hoe goed 
het herstel is geweest, want een 
deel van deze patiënten wordt 
herhaald getroffen door dit soort 
klachten. Soms tot wel tien keer 
per jaar. Indien een episode (zoals 
we een klachtenperiode ook wel 
noemen) dan bijvoorbeeld tot 
een week kan duren, heeft zo’n 
persoon op jaarbasis een paar 
maanden in het jaar beperkingen 
ten gevolge van de klachten. Dan 
wordt het natuurlijk erg vervelend 
en gaat het grotere invloed krijgen 
op het algemeen functioneren van 
de persoon. Ook raakt menig pati-
ent hierdoor onzeker en gaat zich 
minder durven belasten.

Speciaal programma van 
Gezondheidscentrum 
Brandevoort
Aangezien we in Gezondheidscen-
trum Brandevoort met regelmaat 
geconfronteerd werden met deze 
voor de patiënt zeer vervelende 
klachten, die echter ook nog eens 
herhaald terugkomen, hebben we 
een programma opgesteld voor 
mensen die hier op jaarbasis meer 
dan drie keer last van hebben.

Gezondheidscentrum Brandevoort 
is een centrum waarin de behan-
delaars weliswaar onafhankelijke 
zelfstandige zorgverleners zijn, 
maar er is wel een samenwerkings-
overeenkomst. Hierin hebben wij 
met elkaar afgesproken dat de zorg 
die hier vandaan geleverd wordt 
verder gaat dan alleen maar alle 
zorgverleners onder een dak. We 
hebben in verschillende takken 
onze samenwerking geclusterd, 
er is een beweegzorg cluster, een 
ouder-kind cluster, een psychoso-
ciaal cluster, een farmaco-huisart-
sen cluster en een management 
cluster. Deze clusters komen 
meerdere keren per jaar bijeen en 
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tekst: Dick van Beuzekom

tekst: Erna Boskman

foto: Ingrid Bijsterveld

vlnr: Linde Zoetelief, Jorrit van den Berg, Niels Yuen en Simon Bijsterveld

bespreken dan actuele thema’s. 
Zorgverzekeraars zijn sterke voor-
standers van dit soort samenwer-
king, omdat men weet dat dit leidt 
tot verbetering van kwaliteit van 
zorgverlening. De zorgverzekeraars 
stellen dan ook gelden ter beschik-
king voor deze samenwerking.

Het beweegzorg cluster heeft sinds 
vorig jaar een project opgezet om 
extra aandacht te geven aan pa-
tiënten met deze aspecifieke lage 
rugklachten. Doel hiervan is om de 
patiënt die hierdoor getroffen is, 
inzicht te geven in het mechanis-
me van het ontstaan van de klach-
ten en hiermee de regie over deze 
klachten terug te laten krijgen.

Hoe doen we dit?
Degene die zich voor dit program-
ma aanmeldt, wordt in een periode 
van een paar weken gezien door 
respectievelijk een manueelthera-
peut, een podotherapeut en een 
haptotherapeut. De manueelthe-
rapeut onderzoekt de beweeglijk-
heid, kracht, coördinatie en be-
lastbaarheid van wervelkolom en 

extremiteiten en kijkt met name 
naar de verbanden daartussen. 
De podotherapeut onderzoekt en 
beoordeelt de stand van voeten, 
knieën, heupen en rug. De hapto-
therapeut beoordeelt samen met 
de patiënt de mentale aspecten 
van de klachten in combinatie 
met de reacties van het lichaam 
op bijvoorbeeld stressfactoren. Na 
deze drie onderzoeken vindt er 
een zogenaamd multidisciplinair 
overleg (MDO) plaats, waar naast 
de drie bovengenoemde onder-
zoekers de patiënt aanwezig is en 
waar mogelijk ook diens huisarts.

In dit overleg worden de resultaten 
besproken met de patiënt. In het 
algemeen is dit voor de patiënten 
een erg verhelderende bijeen-
komst. Men krijgt meer inzicht in 
het klachtenbeeld, samenhang en 
behandelmogelijkheden. In samen-
spraak met de patiënt wordt een 
eventueel behandeltraject bespro-
ken, vooral de mogelijke volgorde 
hierin is daarbij een onderwerp.

Het project loopt nu net één jaar, 

de beoordeelde personen heb-
ben hier zonder uitzondering meer 
inzicht door gekregen. Als gezond-
heidscentrum pretenderen we niet 
hierdoor de rugklachten helemaal 
te kunnen genezen, maar wel te 
kunnen bijdragen aan een forse 
afname van de frequentie van de 
klachten en duidelijk meer begrip 
bij de patiënt voor zijn eigen klach-
ten. Het zogenaamde toegenomen 
zelfmanagement speelt hierin een 
belangrijke rol. 

Aanmelden
Het traject van onderzoeken en 
bespreken van deze klachten wordt 
vergoed uit de samenwerkingsgel-
den van het gezondheidscentrum. 
Het eventueel hieruit volgende 
behandeltraject is voor kosten van 
de patiënt die hiervoor een aan-
vullende verzekering kan hebben. 
Aanmelden voor het traject kan via 
een e-mail naar:
fysiotherapie@sgcb.nl of telefo-
nisch naar 0492-504730. n

Enthousiaste rekenaars 

Op donderdag 18 mei deed groep 
8B van de Vendelier mee met de 
finale van Razend Enthousiaste 
Rekenaars. Dit is een project waar 
ze vanaf november 2017 mee 
bezig zijn geweest. De opdracht 
was dat ze een evenement moes-
ten organiseren en daarbij kregen 

ze allerlei ingewikkelde reken-
opdrachten die van toepassing 
waren op het organiseren van een 
evenement. De groep, bestaande 
uit Niels Yuen, Simon Bijsterveld, 
Jorrit van den Berg en Linde 
Zoetelief, bedacht het evenement 
‘Heel Brandevoort Bakt!’

Tijdens de finale moesten ze 
zichzelf en hun evenement 
presenteren. De tafel was mooi 
aangekleed en natuurlijk waren er 
cupcakes om uit te delen! Naast 
het presenteren moesten ze ook 
nog een aantal rekenopdrachten 
doen binnen een bepaalde tijd. 
Hiermee verdienden ze de laatste 
punten voor de rekenwedstrijd. 
Dit waren de punten die er mede 
voor zorgden dat ze Razend En-
thousiaste Rekenkampioenen zijn 
geworden! In oktober 2017 mogen 
ze daarom naar het evenement 
Cinekid Filmfestival in Amsterdam 
om een kijkje achter de schermen 
te nemen. 
Dit project is mede mogelijk 
gemaakt door Meijenberg & CO/
KPMG. Vanuit deze organisatie 
konden de kinderen uit groep 8 
rekenen op coaching en allerlei 
tips om de puntjes op de i te zet-
ten, voordat alle opdrachten naar 
de jury gingen. Heel leerzaam en 
spannend. Succes in oktober! n
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Op weg naar school…

Donderdagochtend, mijn dochtertje 
Fleur besloot vandaag dat ze haar 
nieuwe zomerjurkje, wat ze van 
oma gekregen had, aan wilde doen 
naar school. Vandaag was het de 
dag van de schoolfoto’s, alleen 
nog niet de dag van de zomerse 
zon. De regenlaarzen die volgens 
haar bij het zomerjurkje hoorden, 
kwamen beter van pas. De volkoren 
boterham met gebraden kipfilet 
werd resoluut naar mijn bord ver-
plaatst, maar peperkoek met boter 
werd geaccepteerd. Het woord re-
calcitrant vond zijn betekenis deze 
ochtend. 

Het was al vroeg zonnig buiten, en 
een beetje vochtig. Het had gere-
gend in de vroege uurtjes waardoor 
ik Fleur gelijk geven moest dat we 
toch echt profijt hadden van haar 
regenlaarzen. Want bij elk plasje op 
weg naar school hadden we deze 
nodig om de regenlaarzen te testen 
op waterdichtheid. 
Terwijl een afslaande wijkgenoot 
ons glimlachend voorrang geeft op 
de rotonde richting school, komen 
we bij het einde van het trottoir. 
We willen rechtdoor onze weg ver-
volgen maar een boos gebarende 
collega-mama met twee recalci-
trante kleuters kruisten onze weg. 
Hoewel ik zelf de intentie had om 
rechtdoor onze weg te vervolgen 
lukte me dat niet op een veilige 
manier… 

Hoewel we beiden als Brandevoort-
se wijkgenoten op weg naar school, 
met onze kroost veilig en vooral op 
tijd willen arriveren, ontstaat er toch 
een irritatie. Een irritatie die we wel-
licht allemaal wel eens ondervin-
den. Fietsend, lopend of rijdend…

Hoe zit dat nu eigenlijk? Wie mag 
als eerst zijn of haar weg vervol-
gen? Wie heeft er voorrang?
Dat rechtdoorgaand verkeer op 
dezelfde weg voorrang heeft op 
afslaand verkeer weten we inmid-
dels wel. Maar geldt dat dan ook 
voor lopende ouders met mini 
Brandevoorters op hun fietsjes op 
het trottoir?

Ja. Herinneren we de verkeersregel, 
Artikel 18, lid 1 RVV 1990, nog? Be-
stuurders die afslaan, moeten het 
verkeer dat hen op dezelfde weg 
tegemoet komt of dat op dezelfde 
weg zich naast dan wel links of 
rechts dicht achter hen bevindt, 
voor laten gaan. Tuurlijk! 

Maar wat verstaan we dan onder 
‘verkeer’ en wat valt er onder de 
‘weg’. Verkeer, ja simpel, iedereen 
die gebruik maakt van de weg, de 
weggebruikers. Met weggebruikers 
bedoel ik: voetgangers, fietsers, 
bromfietsers, bestuurders van een 
gehandicaptenvoertuig, van een 
motorvoertuig of van een tram, rui-
ters, geleiders van rij- of trekdieren 
of vee, bestuurders van een be-
spannen of onbespannen wagen.

De Wegenwet geeft geen definitie 
van begrip ‘weg’. 
Aangesloten kan worden bij de 
definitie uit de Wegenverkeers-
wet 1994: ‘alle voor het openbaar 
verkeer opstaande wegen of paden 
met inbegrip van de daarin lig-
gende bruggen en duikers en de 
tot die wegen behorende paden en 
bermen of zijkanten’.
Hiertoe behoren dus ook trottoirs, 
voetpaden, voetgangersgebieden, 
rijwielpaden en parkeerplaatsen/-
terreinen. 
Grofweg gezegd is de weg alles wat 
ligt van sloot tot sloot… 

Mijn dochtertje en ik bevinden zich 

dus ook op de weg, samen met 
mijn collega-mama in de auto. 
Waarschijnlijk ken je deze situatie 
wel? Deze bevindt zich aan het 
begin van een straat die toevallig 
ook nog eens mijn naam draagt, 
de Vermulstdonk. En in de ochtend 
vaak vergelijkbaar met het Place 
Charles de Gaulle in Parijs, met het 
Mondomijn als onze grijze Arc de 
Triomphe. 
Waar in Parijs op dit punt aan het 
westelijke eind van de Champs-Ély-
sées twaalf banen samenkomen en 
allerlei weggebruikers door elkaar 
heen voortbewegen, voelt het op 
een doordeweekse ochtend op de 
Vermulstdonk vaak hetzelfde!
Enfin, om mijn standpunt maar 
duidelijk te maken, begrijpen jullie 
wel wat voor bruisende drukte er ’s 
ochtends plaatsvindt rondom onze 
grijze Arc in het aankomende witte 
dorp. En de nieuwe Brandevoorters 
wonen er nog niet eens.

Multitaskend kijk ik om me heen, 
en zie dat er nog meer wegge-
bruikers rechtdoor hun weg willen 
vervolgen. Zowel achter mij als van 
voren op de rijbaan. Een moeder 
met twee kinderen en vriendelijke 
viervoeter aan de riem, een oma 
met drie kleuters, én een tegemoet 
komende tractor met vier Pirelli 
tm700 mega banden waar zoveel 
profiel in zit dat de fietsband van 
mijn dochter ertussen past. Wat me 
opvalt is dat de tegemoet komende 
tractor vervolgens wel voorgelaten 
wordt maar iedereen achter mij op 
het trottoir niet. 

Lieve wijkgenoten, echt waar, al dit 
verkeer, dat zich bevindt op dezelf-
de weg rechtdoor, zowel in dezelfde 
richting als tegemoetkomend, heeft 
toch echt voorrang op de bestuur-
ders die links (of rechts) afslaan 
richting de ingang van onze Arc. Ik 
weet, het is druk, we willen allemaal 
voordat de deur met de vriendelijke 
hand gevende juf dichtgaat, onze 
kroost zelfstandig naar binnen laten 
gaan. Maar zoals iedereen weet, 
geduld is een schone zaak. Oók op 
weg naar school. n 

tekst: Anke Vermulst

foto: Rianne van Lierop
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Nieuw initiatief in Brandevoort: 
duofietsen in Helmond

Veel ouderen en mensen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking kunnen vaak niet zelf-
standig fietsen. Anneke Doomernik 
uit Brandevoort lanceerde het idee 
om deze groep in de gelegenheid te 
stellen met een vrijwilliger samen 
te fietsen op een duofiets. 

Een duofiets is een fiets waarop 
twee personen (een vrijwilliger met 
een deelnemer) naast elkaar kun-
nen zitten. De fiets heeft drie wielen 
met een elektrische trapondersteu-
ning. De vrijwilliger is de bestuurder 
en de deelnemer kan, afhankelijk 
van zijn/haar beperking of zin, al 
dan niet meetrappen. De fiets is te 
vergelijken met de ‘gewone’ elektri-
sche fiets. Op deze manier kunnen 
zowel deelnemers als vrijwilligers 
gezellig fietsen en er zo een leuk 
dagje uit van maken.

Oprichting Stichting Duofiet-
sen Helmond
Samen met haar echtgenoot Johan 
bedacht Anneke op welke wijze 

haar plan te realiseren zou zijn. Op 
de dag van het tienjarig bestaan 
van wijkgebouw ’t BrandPunt sprak 
Anneke onze wijkwethouder De 
Leeuw aan en legde haar dit plan 
voor. De wethouder reageerde 
enthousiast en zij regelde via de 
gemeente Helmond een mooie  
financiële bijdrage voor de aan-
schaf van de eerste fiets. 

Zoektocht naar sponsoren 
Aan duofietsen hangt een behoor-
lijk prijskaartje, daarom besloten 
Johan en Anneke om sponsoren 
binnen te halen, om zo hun droom 
verder uit te kunnen bouwen.  
Inmiddels heeft de stichting diverse 
financiële bijdragen mogen ontvan-
gen. Stichting Duofietsen Helmond 
is opgericht op 23 februari 2017.

De eerste fietsrit
Het is de bedoeling dat er als groep 
gefietst wordt en de fietsen worden 
ingezet voor ritten in Helmond en 
omgeving. De benodigde fietsen 
zullen, indien nodig, met een aan-

hanger naar de startplaats gebracht 
en gehaald kunnen worden. Halver-
wege iedere route wordt er gepau-
zeerd. Per rit zijn de kosten voor de 
deelnemers € 3,50 inclusief koffie 
of thee.
Na de grote vakantie zou gestart 
kunnen worden met minimaal vier 
en mogelijk zelfs zes duofietsen. 
Om deze fietsen veilig te kunnen 
stallen, is een grote zeecontainer 
geplaatst aan de rand van Brande-
voort. Deze container wordt voor-
zien van een elektrische installatie 
voor het opladen van de accu’s. 
Het startsein wordt uiteraard fees-
telijk ingeluid in de wijk waar het 
plan is ‘geboren’, in Brandevoort 
dus!

Aanmelden is al mogelijk
Op www.duofietsenhelmond.nl 
vindt u meer informatie en aanmel-
den kan via:  
duofietsenhelmond@gmail.com. n

tekst: Marga Dobma

foto; Vencent Knoops
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Het kind aan het stuur 
Eindelijk was het dan zover: mijn 
eerste boek “Het kind aan het 
stuur, Executieve functies; het 
ontwikkelen van zelfsturing” is 
uitgegeven op 19 april 2017!
Ik wilde mijn jarenlange erva-
ring vanuit mijn praktijk en mijn 
studies over executieve functies, 
bundelen in een boek. Executieve 
functies... dat klinkt misschien 
heel ingewikkeld, maar als ou-
ders, verzorgers en iedereen die 
met kinderen werkt, krijgen we 
er allemaal mee te maken; de 
zelfsturing van het kind. Execu-

tieve functies zorgen voor sturing 
en controle van je gedrag zodat je 
een taak kunt uitvoeren en kunt 
volbrengen. Voorbeelden hiervan 
zijn: je aandacht bij een taak of 
gesprek kunnen houden, onthou-
den wat je moet doen, meteen 
beginnen met je werk in plaats 
van het uit te stellen, op tijd 
komen, jezelf kunnen remmen en 
het plannen van taken. 

Veel werkuren bij Villa Vesper
Het schrijven van het boek was 
behoorlijk wat werk. Ik heb veel 
thuis, maar ook heel wat uren bij 
Villa Vesper zitten schrijven. Ik 
wilde graag ontwikkelingslijsten 
per leeftijdscategorie in mijn boek 
verwerken en dat kostte extra tijd. 
Alle theorie die in het boek ver-
werkt is, komt vanuit mijn beroep 
logopedie en mijn studie psycho-
logie. 
Ik heb een eigen uitgeverij ‘Kind 
en Ontwikkeling’ opgestart om 
mijn boek in eigen beheer uit te 
kunnen geven. Via www.kinden-
ontwikkeling.nl kan het boek be-
steld worden. En natuurlijk ligt het 
boek ook in de schappen bij Villa 
Vesper, in mijn eigen wijk. Daar 
ben ik erg trots op!

Boekpresentatie met allereer-
ste exemplaar
Zaterdag 22 april heb ik een be-
sloten boekpresentatie gehouden. 
Het allereerste exemplaar van 
‘Het kind aan het stuur’ heb ik 
overhandigd aan mijn zoon Job 
van Splunder. Hij was zo trots op 
mij en gaat het boek in zijn eigen 
geplande carrière als leerkracht 
gebruiken! Illustratrice Emma van 
der Geer was ook aanwezig. Ze is 
15 jaar en woont in Brandevoort. 
Haar leuke, moderne illustraties 
maken het boek echt af. Emma 
en ik hebben nog heel wat boeken 
mogen signeren. 

Gratis presentaties
Binnenkort zal in Brandevoort nog 
twee korte presentaties gehouden 
worden, in combinatie met een 
vragenronde over de ontwikkeling 
van executieve functies van het 
kind. Deze presentaties zijn kos-
teloos. Houd de FB-pagina’s van 
Villa Vesper en Kind en Ontwikke-
ling in de gaten voor de data. n

tekst: Angelique van Zon

foto: Angelique van Zon

Dit verdient een vervolg
Na een periode van rust en bezin-
ning zijn we halverwege april als 
Witte Wel Witte Nie-team weer bij 
elkaar gekomen om de afgelopen 
editie te evalueren. Door de vele 
enthousiaste reacties die we van 
deelnemers ontvingen op zowel 
quiz- als feestavond was het voor 
ons zo klaar als een klontje: dit ini-
tiatief verdient een vervolg. Een blik 

op de kalender en wat onderling 
overleg leverde het volgende op: 
de 2018-editie van Witte Wel Witte 
Nie zal plaatsvinden op zaterdag 27 
januari 2018. 

Inschrijven na de vakantie
De inschrijving voor deze tweede 
editie zal direct na de zomervakan-
tie starten. Vanaf vrijdag 1 septem- 

ber kunnen teams zich inschrij-
ven via onze website www.witte-
welwittenie.nl. We hopen dat alle 
positieve reacties van afgelopen 
jaar zullen resulteren in een groot 
aantal teams en deelnemers! Houd 
Facebook en Twitter de komende 
weken in de gaten voor extra infor-
matie! n

Witte Wel Witte Nie 
We zijn weer begonnen!

tekst: Gaubi Beijers 

Het is al weer 4,5 maand geleden dat de eerste editie van de Witte Wel Witte Nie-wijkquiz 
afgesloten werd met een spetterend feest in ‘t BrandPunt. Een passend einde van een week 

die ons als organisatie heel erg veel plezier en voldoening heeft opgeleverd en ons nog vele jaren 
bij zal blijven! Maanden van voorbereiding, overleg, voorpret en ook stress die uiteindelijk een 

super verlopen quizavond en een heerlijke feestavond opleverden. 
Dit alles hadden we nooit durven dromen!
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FORD FIESTA € 14.995 € 4.780 € 10.965 2,99% 2,99% 37 mnd € 119 € 7.523 € 11.807

Van Mossel treedt op als (verbonden) bemiddelaar en 
bemiddelt daarmee uitsluitend voor FCE Bank. De Europese 
Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt 
voorafgaand aan de totstandkoming van de overeen-
komst verstrekt (21717002).

 VANAF  
 119,- P/M

ÓÓK MET
FORD OPTIONS

(PRIVATE LEASE V.A. 239,- P/M)
NÚ IN DE SHOWROOM BIJ VAN MOSSEL FORD HELMOND!

DE COMPLEET NIEUWE 
FORD FIESTA VANAF  14.995,-
TIJDELIJK INCLUSIEF  750,- AANKOOPKORTING

VANAF 119,- 
ÓÓK MET

FORD OPTIONS

(PRIVATE LEASE V.A. 
NÚ IN DE SHOWROOM BIJ VAN MOSSEL FORD HELMOND!NÚ IN DE SHOWROOM BIJ VAN MOSSEL FORD HELMOND!NÚ IN DE SHOWROOM BIJ VAN MOSSEL FORD HELMOND!NÚ IN DE SHOWROOM BIJ VAN MOSSEL FORD HELMOND!NÚ IN DE SHOWROOM BIJ VAN MOSSEL FORD HELMOND!NÚ IN DE SHOWROOM BIJ VAN MOSSEL FORD HELMOND!
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Helmonds Muziek Corps
ook een beetje van Brandevoort

Door Helmond, voor Helmond
“HMC probeert uit alle wijken van 
Helmond muziekbeoefenaars te 
enthousiasmeren om lid te worden”, 
legt Irene Claessens ons uit. Irene zit 
in het negenkoppig bestuur en heeft 
de portefeuille PR & Communicatie. 
“We willen er zijn voor Helmond, 
we staan voor kwaliteit en variatie 
in de Muziek, streven naar instroom 
van jeugd en Corps onderstreept 
het verenigingsleven. Zo komen de 
drie woorden van onze naam ook 
in de kernwaarden terug”. HMC wil 
recreatief spelen nadrukkelijk combi-
neren met muziek maken op semi-
professioneel niveau: “In de tweede 
helft van 2017 is het concours en 
daar gaan we voor behoud van onze 
plaats in de Eerste Divisie, net onder 
het hoogste niveau dat alleen voor 
(semi-)professionele muzikanten is 
weggelegd.” Irene zelf speelt klarinet 
in het harmonieorkest en woont in 
Brandevoort. “Daarnaast willen we 
heel graag meer zichtbaarheid in 
onze stad en daarom gaan we letter-
lijk de straat op. Het zou gaaf zijn als 
er ook in onze wijk nog meer mensen 
de weg weten te vinden naar onze 
vereniging”, stelt ze lachend vast. 

Al bijna 135 jaar oud
HMC werd opgericht op 15 oktober 
1883 als fanfare van de Koninklijke 
Nederlandsche Machinefabrieken 
v/h E. Begemann. Binnen tien jaar 
na de oprichting trok de directie van 

de fabriek zich terug uit de fanfare, 
maar ondersteunde hen nog wel een 
tijdlang financieel. Op het moment 
dat ze dit ook niet meer deden ging 
de fanfare zelfstandig verder als Hel-
monds Fanfare Corps. In 1905 kocht 
men houtinstrumenten en werd de 
fanfare een harmonie met als naam: 
Helmonds Muziek Corps. Tot aan 
de dertiger jaren van de 20ste eeuw 
was er een marginaal bestaan voor 
HMC. In de jaren voor de Tweede 
Wereldoorlog klom de harmonie uit 
het dal. Helaas gooide de oorlog roet 
in het eten. Op het moment dat alle 
Nederlandse culturele verenigingen 
zich van de Duitse bezetter verplicht 
aan moesten sluiten bij de “Kultur-
kammer” ging het corps uit elkaar. 
De koperinstrumenten werden 
verstopt. Op Bevrijdingsdag 25 sep-
tember 1944 kwamen de leden weer 
bij elkaar en brachten de bevrijders 
spontaan een serenade.

Bergopwaarts
Na de oorlog ging het bergopwaarts 
met HMC. Muzikaal ging het in een 
stijgende lijn, vooral door toedoen 
van de dirigenten Cor Swinkels en 
Ton Kotter. In 1955 werden de eerste 
uniformen aangeschaft: rode jassen, 
groene broeken en een groene baret 
met pluim. Al snel kreeg de harmonie 
de bijnaam “de Rooi Herremenie”. In 
1952 werd de drumband opgericht, 
nu bekend als slag-werkensemble 
JES (Jeugd Ensemble Slagwerk).

Harmonie vanaf 1960
Het harmonieorkest is in 1960 ge-
promoveerd naar de hoogste afde-
ling van de Koninklijke Nederlandse 
Federatie van Muziekgezelschappen 
(KNFM). Onder leiding van dirigent 
Hans Pastoor werd het harmonieor-
kest in maart 2004 landskampioen 
(KNFM). Onder leiding van dezelfde 
dirigent Hans Pastoor ‘promoveerde’ 
het harmonieorkest in juni 2007 naar 
de concertdivisie.

Toekomst
Helmonds Muziek Corps timmert 
nog altijd aan de weg en hoopt dat 
niet alleen de leden maar vooral ook 
haar luisteraars in de toekomst nog 
volop plezier beleven aan haar mu-
zikaliteit. In 2008 vierde HMC haar 
125-jarig bestaan met alle Helmon-
ders door een gala te organiseren 
waar onder andere Guus Meeuwis 
optrad en door een concert te geven 
in de kasteeltuin waar heel Helmond 
van kon genieten.
Irene sluit af: “We hebben nu 225 
leden, waarvan 100 actief en daar-
bovenop nog 60 in opleiding. Van 
die 60 spelen er alweer 45 in diverse 
jeugdorkesten. Dus we hebben een 
bloeiende vereniging, maar als Bran-
devoorter zou ik nog wel wat meer 
bekende gezichten willen zien”. n

tekst: Peter Nouwen

foto: Erik van Heeswijk

Op 20 en 21 mei 2017 trad het Helmonds Muziek Corps (HMC) op in het Carolus Borromeus 
College in Brandevoort en beide avonden waren een succes. Samen met Theaterkoor Nutsz 

en onder leiding van dirigent Rob van der Zee en artistiek leidster Danny Mikesz werden 
verschillende nummers ten gehore gebracht uit bekende musicals. Uiteraard hebben vele 

wijkbewoners de concerten bezocht, maar ook een aantal van de in totaal 250 leden komt uit onze 
wijk. Daarnaast is HMC regelmatig betrokken bij de Kindervakantieweek (KVW) in onze wijk.
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Is er een situatie waarin u wel eens hulp nodig heeft? 
Bijvoorbeeld omdat u een chronische ziekte heeft, 

uit het ziekenhuis komt of financiële problemen heeft?

Met Guidohelmond kunnen inwo-
ners en professionals snel vinden 

waar zorg en ondersteuning in 
Helmond te vinden zijn. Guido-
helmond is geen onbekende, deze 
digitale sociale kaart bestaat al 
een aantal jaren, maar is onlangs 
vernieuwd op initiatief van de ge-
meente Helmond. 

Iedereen komt wel eens in een situ-
atie terecht waarbij hulp of advies 
nodig is van een organisatie. Op 
de website vindt u informatie over 
vrijwilligersinitiatieven, wijk- en 
buurtgerichte activiteiten en aller-
lei kosteloze voorzieningen in uw 

eigen omgeving. Ook vindt u op de 
website links naar nuttige diensten 
en producten die tegen betaling 
worden aangeboden. Zo kunt u zélf 
een passende oplossing vinden 
voor uw situatie of kan een profes-
sional u snel helpen. 

Heeft u zelf activiteiten of voor-
zieningen die u graag op Guido-
helmond wilt plaatsen zodat deze 
makkelijk gevonden kunnen worden 
door Brandevoorters? Ga dan naar 
www.guidohelmond.nl en klik bo-
venin op de knop ‘contact’. n

Aan de slag met Guido
dé vernieuwde sociale kaart van Helmond

Brandevoort binnenkort 
WhatsApp-proof

In Brandevoort werkt de wijkraad, 
samen met buurtpreventieteams, 
de politie, LEV-groep en de ge-
meente Helmond aan een wijk die 
‘WhatsApp-proof’ is. 
Het streven is dat binnen niet al te 
lange tijd het netwerk (onderdeel 
van de wijkraad) digitaal gaat. Het 
netwerk werkt via WhatsApp (te 
downloaden op bijvoorbeeld een 
smartphone) met de bedoeling dat 
mensen die zich hebben aange-
meld via de website www.buurtpre-
ventie.brandevoort.org (ingedeeld in 
preventiegroepen) de extra ogen en 
oren zijn van onze wijk. 

WhatsApp netwerk
Er worden een aantal preventie-
groepen (maximaal 256 personen 
per groep) opgericht in Brande-
voort. Deze staan via beheerders-
groepen met elkaar in verbinding. 
Zo ontstaat er een sterk netwerk 
waarbij bewoners elkaar kunnen in-
formeren in het geval van verdachte 

of gevaarlijke situaties. Hierbij kunt 
u denken aan verdachte/vermiste 
personen, diefstal, inbraak, bero-
ving, doorrijden na een aanrijding, 
beschadiging van auto’s of gebou-
wen, medische noodsituaties zoals 
verzoeken om EHBO-hulp, reani-
matie en AED.

Gezocht: coördinatoren
Het is vanzelfsprekend dat iedere 
bewoner in de wijk een alar-
merende of gevaarlijke situatie 
moet/kan melden aan de be-
voegde instanties via telefoon-
nummer 112. Bovendien kunnen 
zij via een WhatsApp-groep deze 
situatie ook melden aan een van 
de coördinatoren (drie coördi-
natoren per WhatsApp-groep). 
Deze coördinatoren zetten de 
melding door naar een hoger 
groepsproces. Hiervoor zoekt de 
wijkraad nog coördinatoren. Aan-
melden hiervoor kan via e-mail: 
info@appbrandevoort.nl.

Bijeenkomsten
Als het netwerk klaar is, worden er 
diverse bijeenkomsten in 
’t BrandPunt gepland waar bewo-
ners vragen kunnen stellen en/of 
telefooninstellingen kunnen laten 
installeren. Vooral voor Brande-
voorters die niet zo technisch zijn 
aangelegd, zijn deze bijeenkomsten 
de aangewezen plek om alle hulp 
te krijgen die men nodig heeft. 
De bijeenkomsten zijn breed van 
opzet, iedereen is welkom en ze 
zullen zowel overdag als’s avonds 
worden georganiseerd. Met als doel 
dat alle Brandevoorters hun licht 
over dit onderwerp kunnen komen 
opsteken. Bovendien wordt er op 
ieder adres in de wijk een envelop 
in de brievenbus gedaan met een 
meterkastkaart en de WhatsApp-
flyer met tekst en uitleg over deze 
app. Vanaf dat moment kan ieder-
een zich aanmelden. n

tekst: Marga Dobma
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31 oktober Brandoween! 
Halloween, we horen het u den-
ken, dat is toch pas eind oktober? 
Klopt, op dinsdag 31 oktober om 
precies te zijn, maar in Brande-
voort vieren wij Brandoween al op 
zaterdag 28 oktober.

De organisatie is al heel druk be-
zig om er dit jaar weer een succes 
van te maken. Nog leukere work-
shops en nog meer entertainment 
tijdens de tocht. Daarom geven 
we u graag alvast deze 
vooraankondiging. 
En we willen 
u vragen 
of 

we weer op uw inzet kunnen re-
kenen. Want zonder spookachtig 
versierde huizen en spannende 
pleintjes wordt de spooktocht niet 
zo leuk als vorig jaar. De route is 
dit jaar dezelfde als die van vorig 
jaar. Ook dit jaar hebben wij weer 
leuke prijzen voor het mooiste 
huis en het leukste plein of straat.

Heeft u vragen over de organisa-
tie, neem dan contact op met het 

bestuur. Zie de website 
(www.brandoween.nl) voor onze 
contactgegevens. Ook zoeken 
wij nog vrijwilligers om op za-
terdag 28 oktober te helpen bij 
onder andere de workshops, het 
begeleiden van de spooktocht 
en bemannen van een rustpunt 
onderweg. 
Mocht je zelf niet aan de route 
wonen, maar wel graag een act 
verzorgen, neem dan contact met 
ons op. Dan gaan we op zoek 
naar een leuke plek en denken we 
graag mee met de uitvoering. n

tekst: Annemarie Diepenbroek

foto:  Joost Sannen
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Dier en Dokter Helmond   
Boerhaavelaan 66 
T. 0492 - 540 953

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

Dier en Dokter Eindhoven  
Pastoor Dijkmansstraat 44
T. 040-2112450

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

Bij Dier en Dokter hebben we 
speciale koelmatten, ballen en 

koelhalsbanden die uw dier 
helpen aangenaam koel te 

blijven, ook als er een hittegolf is. 
Kijk op onze website voor meer 

informatie.

Voorkom een hotdog, 
houd uw hond koel!

Het zonnetje begint te 
schijnen en de vakantie-

kriebels komen weer omhoog. 
Wij helpen u graag met een 

goede vakantieplanning voor 
uw huisdier. De checklist kunt 

u vinden op onze website.

Goed voorbereid 
op reis?

Koelt 

gedurende 

3 tot 4 uur!

Telefoon 0492 57 90 90, info@compaen-wonen.nl  www.compaen-wonen.nl

Actief in Mierlo, Brandevoort, 
Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout
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Wat is BankBattle?
BankBattle is een internet ge-
stuurde kennisquiz waarbij door het 
uitvoeren en beantwoorden van op-
drachten een kluiscode gevonden 
moet worden. Daarna kan pas de 
eindopdracht worden gemaakt. Wie 
het snelst de eindopdracht heeft 
afgerond, heeft gewonnen. Tijdens 
deze ‘wedstrijd’ moeten leerlingen 
goed met elkaar samenwerken. 
Een bepaalde tactiek, klassikaal 
samenspel en strategie zijn hierbij 
erg handig.

BankBattle day!
Woensdag 17 mei was het BankBat-
tle day. Alle 15 deelnemende groe-
pen 7 en 8 startten met het uitvoe-

ren van praktijkopdrachten en het 
beantwoorden van vragen. Bijvoor-
beeld over schoolvakken, muziek, 
computers, techniek, televisie en 
internet. Maar liefst 350 kinderen 
van zeven Helmondse basisscholen 
namen deel aan deze kennisquiz. 
De meesters en juffen hadden een 
zware taak; zij mochten de kinderen 
niet helpen. Alle groepen werden 
door een medewerker van Rabo-
bank Helmond verrast met een 
leuke rugzak met lekkers en han-
dige Rabobank earplugs. 

OBS Brandevoort winnaar
Team 2 van OBS Brandevoort is de 
winnaar van BankBattle 2017. De 
kinderen van de winnende groep 

kraakten de geheime code als 
eerste team in Helmond in 2.693 
seconden! Het was een close finish 
want team 3 van OBS Brandevoort 
had 2.696 seconden nodig. 
 
Team wint workshop vloggen 
Team 2 van OBS Brandevoort wint 
voor de hele klas een workshop 
vloggen. Ze gaan leren hoe ze een 
interessante vlog kunnen maken. 
Ze bedenken een onderwerp, 
denken na over de meerwaarde 
en leren de filmtechniek achter het 
maken van een vlog. Een workshop 
waar de leerlingen aan de slag 
gaan met expressieve vaardigheden 
en met mediawijsheid. n

Op 18 juni opende wethouder 
Margreet de Leeuw-Jongejans 
de nieuwe bloemenpluktuin van 

Buurttuin Brandevoort. Alle wijkbe-
woners kunnen nu zelf op de don-
derdag-  of zaterdagochtend een 

boeket bloemen plukken tegen een 
kleine vergoeding. Meer informatie: 
www.buurttuinbrandevoort n

OBS Brandevoort
winnaar van BankBattle 2017

Brandevoort
bloementuin rijker

Ruim 350 enthousiaste leerlingen uit groep 7 en 8 gingen 17 mei de strijd aan in de Rabobabank 
BankBattle. Bij de deelnemende 15 groepen van 7 basisscholen uit Helmond liep de spanning hoog 

op. Want het doel was; het zo snel mogelijk kraken van de Rabobank BankBattlekluis!

foto: Jan Dijstelbloem





IkWoonLeefZorg.nl informeert ouderen en mantelzorgers

‘Wij kunnen alles nog’

Nederland vergrijst en dat heeft gevolgen voor de woonsituatie van mensen. Om ouderen die 
langer thuis blijven wonen en hun mantelzorgers te informeren over alle mogelijkheden, ontwikkelde 

de Rabobank samen met Interpolis het platform IkWoonLeefZorg.nl. Claire (81) en Willie Jaegers 
(83) uit Brandevoort behoren tot de doelgroep. Deze actieve tachtigers denken bewust na over de 

toekomst, maar genieten nog volop van het leven.

Geen geraniums op het balkon, geen aangepaste maatregelen in het toilet of de badkamer en geen fauteuils voor 
de buis. Claire en Willie Jaegers staan midden in het leven. Het levenslustige echtpaar maakt duidelijk dat senioren 
prima langer thuis kunnen blijven wonen. Ze zijn namelijk ook langer vitaal. Deze tachtigers wandelen nog elke avond 
vijf kilometer, fietsen regelmatig naar Eindhoven en houden er een druk sociaal leven op na. 

Appartement 
Het echtpaar koos wel bewust voor dit appartement aan de Biezenlaan in Brandevoort. ‘We hadden voorheen een 
huis in Stiphout met een grote tuin en een zwembad. Dat vraagt flink wat onderhoud. Nu kunnen we het huishouden 
helemaal zelf runnen’, vertelt Willie Jaegers, die overigens een zeer succesvolle turncarrière achter de rug heeft. Hij 
werd meerdere malen Nederlandse kampioen op de meerkamp. Mede voor zijn sport heeft het stel heel wat van de 
wereld gezien. ‘Maar dat hoeft van ons nu niet meer, we genieten nu van een etentje met vrienden of een bezoek aan 
onze kinderen.’ 

Het stel is heel tevreden en blij dat ze alles nog zelf kan. Maar ze denken wel bewust na over de toekomst. ‘Als één 
van ons wegvalt, dan gaat de ander in het Palladium wonen, hier in het centrum van De Veste. Dat hebben we al 
besproken’, vertelt meneer Jaegers. Zijn vrouw vult aan: ‘Mijn grootste angst is om dement te worden. Ik heb met mijn 
dochter afgesproken dat ze me helpt met de verzorging als dat gebeurt. Ik heb het namelijk altijd belangrijk gevonden 
om er goed verzorgd uit te zien.’ 

IkWoonLeefZorg.nl
Het platform IkWoonLeefZorg.nl kende het echtpaar nog niet. Ze zijn echter wel geïnteresseerd: ‘Je bevindt je in een 
levensfase waarin je rekening moet houden met het feit dat je zorgbehoefte kan toenemen.’ Grace Timmermans is 
adviseur Dagelijkse Bankzaken bij Rabobank Helmond. Daarnaast is ze net als het echtpaar een trotse Brandevoorter. 
Ze legt uit waarom de bank samen met Interpolis het initiatief heeft genomen tot het platform. ‘Meneer en mevrouw 
Jaegers bevinden zich in de gelukkige situatie dat zorg nu nog niet nodig is. Op het moment dat die zorgvraag er wel 
is, is het prettig om een plek te hebben waar je alle informatie kunt vinden die langer thuis blijven wonen makkelijker 
maakt.’ 

IkWoonLeefZorg.nl biedt praktische en financiële informatie voor mantelzorgers en ouderen. ‘We geven duidelijke tips 
en komen met concrete oplossingen. We willen ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen en mantelzor-
gers in hun onmisbare rol ontlasten.’ Het platform bundelt informatie over zelfstandig wonen, zorg, sociale contacten 
en financiën. Bovendien zijn er directe koppelingen naar onder meer de Belastingdienst, gemeenten en thuiszorgor-
ganisaties.

Zorgeloos wonen
Grace hoopt dat het platform senioren helpt om een leven lang zorgeloos te wonen. ‘Iedereen moet zich vrij, zeker 
en veilig voelen in zijn of haar eigen huis. Met dit platform kunnen we mensen inzicht geven in de manieren om hun 
woongenot te vergroten. Zo kunnen ze de regie nemen over hun eigen situatie.’ n

ADVERTORIAL
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Nieuwe beheerder

‘t BrandPunt

Jan Damen is per 1 mei jongstle-
den de nieuwe beheerder van ons 
wijkhuis ’t BrandPunt. Hij volgt 
daarmee Sandra Geleijns op. Jan 
stellen we in deze editie graag aan 
u voor. 

Voor deze kennismaking zoek ik 
Jan op in het wijkhuis. Voordat ik 
zijn kantoor bereik, heeft hij mij al 
gezien en word ik hartelijk begroet. 
Jan is een geboren en getogen 
Helmonder. Getrouwd met Mary en 
drie dochters, Felicity (25 jaar), Ce-
lesta (23 jaar) en Jaleesa (16 jaar). 
Samen hebben ze lang in Rijpelberg 
gewoond. In 2010 verhuist de fami-
lie Damen, naar de wens van Mary, 
naar Brandevoort. Oorspronkelijk 
wilde Jan niet weg. Tijdens de bouw 
was hij toch ‘verkocht’ en is niet 
meer weg te slaan uit hun huis in 
de Veste en wordt kind aan huis in 
’t BrandPunt. Misschien ken je Jan 
van de Carnavalsvereniging Bran-
deliers, waarvan hij vier jaar lang 
voorzitter is geweest.

‘t BrandPunt, een tweede 
thuis 
Jan, een echte “mensen-mens”, 
kan prachtig vertellen. Al 39 jaar 
werkt hij bij hoveniersbedrijf Du Pré 
in Mierlo-Hout. Begonnen als all 
round boekhouder. In 1998 is hij 
mede-eigenaar geworden en heeft 
het bedrijf op zijn beurt in 2011 
overgedragen aan zijn compag-
nons. Nu is hij financieel manager 
en begeleidt hij het personeel. 
Begin dit jaar besluit hij het wat 
rustiger aan te doen en gaat twintig 
uur per week werken. Maar de 
rustige periode duurt maar kort. 
Per 1 mei is hij voor twintig uur 
beheerder van het wijkhuis gewor-
den. Vrienden vonden de vacature 
van beheerder echt iets voor Jan. 
“Eigenlijk verwachtte ik niet te 
worden aangenomen. Ik heb geen 
horecaervaring, maar misschien 
zochten ze juist meer een teamlei-
der en ik werk graag met mensen. 
Dat gaf wellicht de doorslag…”. Met 
een glimlach op zijn gezicht vertelt 

hij verder over zijn tweede thuis. 
Waarschijnlijk heeft het bestuur 
dat vooraf al goed aangevoeld. Jan 
kwam tenslotte al jaren over de 
vloer. 

Een hobby dichtbij huis
Als beheerder krijgt hij veel vrijheid 
van het bestuur. Hij is onder meer 
verantwoordelijk voor de admini-
stratie, boekingen, planning van het 
personeel en helpt, wanneer nodig, 
ook mee in de bediening. “Ik heb 
respect voor mijn voorganger. Deze 
baan is voor mij een hobby, maar 
het is meer werk dan ik dacht”.

En voor de toekomst? Jan glun-
dert, “Niks fijner dan een hobby te 
hebben, zo dichtbij huis. Ik voel me 
echt thuis in ‘t BrandPunt en wil 
dat andere mensen zich ook thuis 
voelen. Dat maakt het dé huiska-
mer van Brandevoort. n

tekst: Marc Dekkers

foto: Vincent Knoops
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Informatieavond
‘Kinderen in het digitale tijdperk’

tekst: Fannie Heesakkers

Noor van Oorschot, wijkverpleeg-
kundige en Renate Jacobs, logo-
pediste, maakten met hun verhaal 
over tabletgebruik bij het jonge 
kind duidelijk dat ook de allerklein-
sten steeds vaardiger worden in 
het gebruik van digitale middelen. 
Door de valkuilen en tips helder te 
benoemen, gaven ze waardevolle 
tips voor de jonge ouders onder 
ons. Toen de kinderfysiotherapeu-
ten Lisette van Gurp en Mariska 
van de Wijngaard de lichamelijke 
risico’s uiteen zetten, ging er een 
golf van herkenning en van zorgen 
door de zaal. Laten we met elkaar 
goed op onze houding en vooral 
op die van onze kinderen blijven 
letten!

Wat is normaal?
“Wat is normaal?” is een veel 
gestelde vraag waar Fannie Hees-

akkers, orthopedagoge en Bertie 
Bookelmann, haptotherapeute 
uitgebreid bij stil stonden. Want 
aan games en het gebruik van 
social media zitten niet alleen na-, 
maar ook voordelen. Hoe vind je 
dan als ouders de juiste balans? 
Het vooral in gesprek gaan en 
blijven met je kind blijkt van belang 
om te voorkomen dat je elkaar niet 
alleen ‘verliest’ door de digitalise-
ring, maar juist ook door de strijd 
erover!

Last but not least sloot Matthijs de 
Croon, preventiewerker van Nova-
dic-Kentron, aan met een pakken-
de presentatie vanuit zijn ervaring 
met wanneer gamen een versla-
ving wordt. Een heldere weergave 
van signalen om als ouders goed 
op te letten. Kortom, een boeiende 
avond vol herkenbare situaties, 

waar iedere ouder in deze tijd mee 
te maken krijgt en vol interessante 
tips en handvaten om hierin toch 
vooral een goede balans te vinden!

Vanwege succes herhaald op 
4 oktober
Mocht u onverhoopt deze avond 
hebben gemist, geen nood; op 
woensdagavond 4 oktober worden, 
vanwege het succes, de presenta-
ties nog eens herhaald en bent u 
opnieuw van harte welkom op de 
informatieavond in Gezondheids-
centrum Brandevoort! Houd de 
affiches en de website in de gaten 
en schrijf u te zijner tijd op tijd in 
via www.sgcb.nl. n

Affiches op de scholen, kinderdagverblijven en in de winkels…Brandevoort kon er niet omheen; 
woensdagavond 10 mei was er de informatieavond ‘Kinderen in het digitale tijdperk’ 

in Gezondheidscentrum Brandevoort. Huisarts Debbie Camron heette iedereen van harte 
welkom en begon met een mooie introductie van het thema. Interessant en vooral belangrijk, 

want de huisartsen zien steeds meer kinderen (en volwassenen) met klachten die lijken 
voort te komen uit overmatig beeldschermgebruik. 



42

tekst en foto: Frank Stegers

Smart Gardening
Een langzame stijging van 
de gemiddelde jaartem-
peratuur merken we 
niet direct, maar wel 
langere perioden 
van droogte en 
daaropvolgend, 
langere perioden 
van natheid. 
Belangrijk is 
dat we gaan 
anticiperen op 
deze gevolgen 
van de klimaat-
verandering in 
onze eigen tuin. 
Of in ieder geval 
onze bewustzijn 
daaromtrent ver-
groten.  In Brande-
voort wordt hier al een 
beetje op ingespeeld. 
Natuurlijk, we hebben al 
een gescheiden riool, maar er 
zijn (steeds meer) voorzieningen 
om overtollig water op te vangen, 
zoals retentie-bekkens en wadi’s. 
Dat zijn een soort van vage sloten 
of verdiepingen in grasvelden.

De afgelopen winter en dit voor-
jaar waren erg droog. En af en toe 
ineens een flinke regenbui. Het 
gras en de planten moeten ener-
zijds tegen veel water in korte tijd 
kunnen, maar anderzijds ook weer 
bestand zijn tegen lange droogte. 
De grond moet een overschot aan 
water snel af kunnen voeren en 
daarnaast genoeg vocht vast kun-
nen houden als het weer eens een 
maand kurkdroog is. 

Het vertrekpunt moet goed 
zijn
Zorg voor een goede bodem en 
siertuinbemesting met het nodige 
humusgehalte is een must. Tuinier 
je op klapzand, spit dan ook nog 
bentoniet of kleideeltjes mee in. Zit 
je op klei, dan is een toevoeging 
van grof of scherp zand belangrijk. 
Hiervoor kun je ook fijn split of 
gebroken lava nemen. 
Wil je weinig groen in je tuin? Met 
uitzondering van split of grind 
hebben bestrate oppervlakten veel 
minder óntwatering. Dan moet je 

het 
hebben 

van áfwatering, zoals lijn-afwate-
ringsgootjes. Let op, je belast hier 
wel het riool extra mee.

Kies een slimme com-
binatie
Plant bomen of so-
litaire stuiken, die 
het overvloedige 
zonlicht wat 
filteren of 
afzwakken. 
Laat je 
voor-
lichten 
bij de 
kweker 
of de 
boom 
niet 
te 
groot 
of te 
klein 
voor 
je tuin 
is. En 
verdiep 
je in 
planten. 
Een roze 

hortensia met dun blad is breed, 
frisgroen van kleur en combineert 

mooi met een blauwe lavendel 
met dik, smal en grijs blad. He-

laas beide zijn geen bondge-
noten! De eerste houdt van 
frisse grond, dus voldoen-
de vocht en de tweede 
van drogere condities. De 
hortensia staat niet graag 
de hele dag in de zon en 
de lavendel op zijn beurt 
houdt van bakken en 
braden.
Een truc om de ver-
damping van water in 

de grond te vertragen en 
langer vast te houden is, 

de bodem bestrooien met 
een dikke laag mulch. Dit kan 

organisch, zoals bodemstrooi-
sel, maar ook mineraal materiaal 

zoals split of gebroken lava. Dit 
scheelt naast sproeibeurten ook 
onkruidgroei. Slim tuinieren is al 
mogelijk met dit soort tips. n
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Altijd al zelf je eigen melk vers wil-
len tappen? Dat kan! Sinds enkele 
weken staat er een melktap aan de 
Lungendonksebaan 6 in Mierlo. Als 
je op de Goorsebrug staat, dan kun 
je de rood/wit geblokte Brabantse 
vlag zien hangen. En als je wilt kun 
je ook nog even naar de koeien en 
kalfjes kijken.
Het melktappen is heel eenvoudig, 
Je koopt een fles (als openingsac-
tie zijn de flessen nog even gratis) 
of je neemt zelf een fles mee. Je 
werpt gepast muntgeld in de auto-

maat, zet de fles op de juiste plaats 
en drukt op start. De fles loopt 
vanzelf vol, waarna je kunt genieten 
van heerlijke, verse weidemelk.
De koeien komen 120 dagen per 
jaar, zes uur per dag buiten. Daar-
om mag de melk ook oprecht wei-
demelk genoemd worden. Verder 
wordt er zo weinig mogelijk antibio-
tica gebruikt om de koeien gezond 
te houden. De eigenaresse krijgt 
geregeld van klanten de reactie dat 
dit weer eens echte melk is, zoals 
die vroeger smaakte. Het is recht 

van de koe, niks toegevoegd, niks 
uitgehaald. En dat proef je.
Gezonde mensen kunnen de melk 
zo drinken, dat doen wij ook en 
dat is toch het lekkerste. Maar wij 
zijn officieel verplicht om te ver-
melden dat het verstandig is om 
de rauwe melk eerst te koken voor 
consumptie bij oudere mensen, 
zwangere vrouwen, kleine kinderen 
en mensen met een verminderde 
weerstand. n

Melk, vers van de tap

tekst: Moniek Coolen

Rondleidingen 
De Veste

Wist u dat op aanvraag rondleidin-
gen worden gegeven door de Veste, 
het centrum van onze wijk? Dit ini-
tiatief is ontstaan vanuit Senioren 
Brandevoort en tal van mensen zijn 
al rondgeleid door een enthousias-
te groep van vrijwilligers. Wellicht is 
dit een leuk idee voor een familiere-
unie, feestje of personeelsuitje?
Wilt u zelf, of met anderen, Brande-

voort beter leren kennen? Dat kan 
onder begeleiding van een lokale 
gids, van wie u allerlei leuke en in-
teressante wetenswaardigheden te 
horen en te zien krijgt. De start van 
de route is in wijkhuis ’t BrandPunt. 
Andere opties zijn mogelijk; dit 
kunnen we met u altijd telefonisch 
doorspreken. Voor inlichtingen, 
kosten en/of boekingen:

Telefoonnummer: 0492 – 769047
E-mail: info@rondleidingen/bran-
devoort-deveste.nl
Website: www.helmond.ditisonze-
wijk.nl/wijkorganisaties/rondleidin-
gen-brandevoort/ n

tekst: Marga Dobma
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Karpers,
het zijn best slimme beesten

Marvin Princen (22 jaar) is een fanatieke karpervisser. Al jaren is hij te vinden langs de waterkant, in 
Brandevoort of bij de Karpendonkse Plassen. Of het nu vroeg of laat is, er is altijd wel een moment 
te vinden om even te gaan vissen. Geregeld trekt Marvin eropuit om met vrienden in een tent langs 
de waterkant een week lang karpervissen te vangen. Helemaal zijn ding is nachtvissen. Waar het om 

gaat? Lekker luieren, (bij)kletsen met vrienden, genieten van de omgeving en de natuur zorgt voor 
een echt rustmoment. Heerlijk na dagen werken of school. En dan maar hopen dat een flinke karper 
wil bijten. Dat maakt deze hobby weer spannend. Het vissen van Marvin gaat over onze landsgren-

zen heen. Zijn geliefde en mooiste vijverstek ligt in Frankrijk.

Steeds meer jeugd pakt de 
hengel
Als kind nam zijn vader hem gere-
geld mee om te gaan vissen met 
een vaste stok. Nu, jaren later, ligt 
zijn garage vol met verschillende 
materialen en heeft hij al jaren een 
pas om te vissen op betaalwaters. 
“Tot je veertiende mag je gratis 
vissen met een vaste stok. Daarna 
wordt een vispas verplicht als je 
op betaalwaters wilt vissen en dan 
mag je ook verschillende hen-
gels gebruiken,” geeft Marvin aan. 
“Het lijkt erop dat vissen onder de 
jongeren steeds populairder wordt; 
steeds meer jeugd vind je langs de 
waterkant met een hengel. Ook bij 
veel betaalwaters kun je niet meer 
terecht, omdat de limiet aan leden/
bezoekers is bereikt. Ofwel, vissen 
is voor alle leeftijden.

Er zijn ook vrienden die wel eens 
aan Marvin vragen wat er zo bijzon-
der is aan het vissen op karpers. 
Vissen heeft nog steeds een wat 
stoffig imago. Het antwoord van 
Marvin is dan altijd: “Ga maar eens 
mee en ervaar zelf hoe lekker re-
laxed het is. Tuurlijk, je kunt erover 
praten, je kunt het proberen uit te 
leggen, maar je moet het toch echt 
zelf ervaren.”

Wat is een mooie stek?
Sinds acht jaar richt Marvin zich 
op karpers. Marvin: “Die zijn groter 
en moeilijker te vangen. Want een 
feit is dat karpers niet zomaar 
bijten. Als er op een plek veel gevist 
wordt, dan is het moeilijker om ze 
te vangen. Natuurlijk zijn er ook vis-
sen die altijd bijten. In elke plas heb 

je dus een nieuwe uitdaging. Waar 
zitten ze, waar reageren ze wel en 
waar niet op. Je kunt verschillende 
technieken proberen, verschillende 
hengels en materialen inzetten. Dat 
maakt het vissen extra leuk. Er zijn 
dagen dat je veel vangt en soms 
heb je dagen, dan vang je echt 
helemaal niets. 
In Brandevoort heb je een mooie 
stek bij de oude en nieuwe vlon-
der. Hier bijten vissen al vrij snel 
met wat brood. In onze wijk tref je 
vooral kleine vissen. Leuk voor de 
jeugd.” Marvin helpt geregeld de 
jonge vissers door tips te geven. 
“Ook in rietkragen zijn de vissen 
actiever. Dus ook een goede plek 
om te proberen de vissen te van-
gen.”

Vissen zijn best slim
In wateren waar veel wordt gevist, 
zijn vissen berekender en krijg je ze 
niet zo snel boven. Dan komt het 
op ervaring en uitproberen. “Ik kijk 
dan bijvoorbeeld op welk voer ze 
wel afkomen. Soms lukt het met 
iets verrassends, zoals hondenbrok-
ken. Ook is het handig om te weten 
dat karpers in diepere delen beter 
en sneller bijten. Als het warm weer 
is of bij ondiep water, dan is het 
lastiger om ze te vangen.”

Vissen moet relaxt zijn
Langs het kanaal in Helmond vind 
je Marvin niet meer, want daar heb-
ben veel mensen een eigen stek 
waar ze dagen voer gooien voor-
dat ze gaan vissen. Zit jij daar dan 
ineens op hun plek, dan word je 
weggejaagd. En omdat het hier om 
open water gaat, heb je grote kans 

dat je je visspullen kwijtraakt. Of-
wel, het is daar niet echt een fijne 
en relaxte plek om te vissen.
“In Frankrijk heb je veel waterplas-
sen met omheining en bewaking. 
Hierdoor kan niet iedereen op het 
terrein komen en heb je je eigen 
plek voor je spullen en tent. De 
sfeer is dan veel relaxter en de 
omgeving is prachtig. Deze zomer 
ga ik samen met vrienden naar een 
andere en voor ons nieuwe plek in 
Hongarije. ”

Wees goed voor dier en na-
tuur
“De zwaarste vis die ik ooit heb 
gevangen is 18,5 kg. Aan viswed-
strijden doet Marvin niet mee. Die 
wedstrijden zijn op hoog niveau en 
internationaal. Dan heb je dus ook 
sponsors nodig om dit mogelijk te 
maken. “Het gaat vooral om het ge-
nieten, gewoon je eigen ding doen,” 
geeft Marvin aan. “Het is niet de 
bedoeling dat je in betaalwaters de 
vissen vangt om ze daarna op te 
eten. Catch and kill is niet toege-
staan. Na het vangen, zorg je ervoor 
dat de vis weer voorzichtig wordt 
losgelaten in het water. Vissen is 
geen vrijblijvendheid. Je hebt ook 
verantwoordelijkheden, namelijk dat 
je de vissen goed behandelt en je 
eigen rommel opruimt. Dat geldt 
voor iedereen, jong en oud.” n

tekst: Patricia Teuns

foto’s: Vincent Knoops



46

INBOUW
KOELER
• energieklasse A++ 
• nismaat 88 cm 
•  inhoud 155 liter 
• deur-op-deur montage 
• glazen legplateau’s
• digitale temperatuurinstelling 
• LED binnenverlichting 
• KRIE 2883

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

VAN DUPPEN WITGOED    |    OOSTENDE 10    |    5702 NP HELMOND    |    TELEFOON (0492) 52 30 51    |     WWW.VANDUPPEN.NL

883

499,-
   euro      

589,-  

Wij hebben alles op het gebied van wassen & 
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een 
persoonlijk en deskundig advies geven bij de 
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij 
hebben een zeer groot assortiment van 
alle bekende merken. Dit alles tegen 
scherpe prijzen én direct uit voorraad 
leverbaar. Daarnaast hebben wij een 
eigen servicedienst.

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

*Actie geldig t/m 31 juli 2017

Mierloseweg 86, Helmond, Tel.: (0492) 53 50 66, www.driessendeverffabriek.nl

Sigma Sikkens Wijzonol



47

Dat kan toch anders!
De Stepekolk-Oost, tussen de 
Brandevoortse Dreef en de Eco-
zone. Een prachtig stukje wijk met 
fantastische en karakteristieke 
woningen, groen en een fraaie 
brede straat. Tevens een belangrijke 
verkeersader van en naar De Veste. 
Het mooie van de verkeerssitu-
atie is dat voetgangers, fietsers en 
doorgaand autoverkeer van elkaar 
gescheiden zijn. Een veilige situatie 
dus zou je denken.

Helaas is het anders. Op dit korte 
stukje weg zijn twee kruisingen. 
Hier zijn de fraaie drempels, zoals 
je elders in de woonwijk vindt, 
opgetrokken uit kinderkopjes. Deze 
ronde drempels zijn kenmerkend 
voor de binnenste delen van de 
woonwijk, waar ze uitstekend hun 
werk doen. Helaas zijn er al een 
paar gevallen bekend van mensen 
op fietsen en brommers, die met 
glad weer uitglijden op deze naar 
de zijkant aflopende drempels.

Veel overlast van drempels 
met kinderkopjes
Terug naar de Stepekolk- Oost. Net 
als in de rest van de wijk geldt hier 
een maximumsnelheid van 30 km/
uur. Niet iedereen heeft dit in de 
gaten en de snelheid is over het 
algemeen dan ook (veel) hoger dan 
toegestaan. De drempels hebben 
ook niet echt een snelheid beper-
kende werking. Naast de gebrekkige 

functie als snelheidsbeperking, 
geven ze ook nog eens overlast. De 
kinderkopjes zorgen namelijk voor 
een flinke toename in het contact-
geluid van de auto’s. Omwonenden 
doen ’s nachts noodgedwongen de 
ramen van de slaapkamers dicht, 
omdat ze anders wakker worden 
van het geluid van passerende 
auto’s. 

De omwonenden hebben de 
gemeente verzocht een oplossing 
te zoeken voor de problemen. Die 
worden mooi verwoord door één 
van deze omwonenden en mede-
initiatiefnemer van het contact met 
de gemeente:

“Er zijn gelukkig nog genoeg men-
sen (het merendeel) die zich keurig 
gedragen in het verkeer, laten we dat 
vooropstellen. Op de Stepekolk- Oost 
zijn twee kruisingen die beiden een 
tweetal situaties opleveren die niet 
wenselijk zijn.

Het zijn de drempels van kinderkop-
jes die de moderne auto’s geenszins 
vertragen en zeer veel geluidspro-
ductie veroorzaken. Bij het deur aan 
deur gaan om meningen te peilen 
en handtekeningen te verzamelen, 
kregen we vaak te horen dat mensen 
die aan de voorzijde slapen alles 
potdicht moeten houden om het ge-
luid te verzachten, ook wanneer het 
weer tropische temperaturen levert. 

Er waren zelfs gevallen bij waarbij 
de kinderkamer is verhuisd naar de 
achterzijde van het huis omdat de 
kinderen niet konden slapen! Zelfs 
tot diep in de Polbeemden waren 
er serieuze klachten over het geluid, 
omdat dat al weerkaatsend de straat 
in trekt.

Daarnaast zijn het de mensen met 
een zij-tuin die veel extra last van 
de geluidsproductie in de mooi weer 
periode hebben. Tevens is het regel-
matig toeteren van auto’s, die door 
de snelheid van het verkeer geen 
voorrang krijgen bij de beide kruisin-
gen, voor veel mensen een punt van 
irritatie. En wat dacht u van de ge-
vaarlijke situaties die ontstaan omdat 
er mensen zijn die gewoon zodanig 
hun snelheid opvoeren dat er op het 
kleine stukje wordt ingehaald, waarbij 
de drempels hier voor lief worden 
genomen!  

Wanneer we de drempels zo zouden 
maken dat ze echt een vertragende 
functie hebben en de geluidspro-
ductie terugbrengen naar normale 
waarden, zoals op het asfaltgedeelte 
(dat is zeker een acceptabel niveau), 
zou dat voor de meeste van bovenge-
noemde zaken enigszins een oplos-
sing kunnen zijn“ aldus deze bewo-
ner van de Stepekolk-Oost. n

tekst: Alex Ruwers

foto: Vincent Knoops
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Het is broeierig warm als ik op zon-
dagmorgen 11 juni aankom op het 
oude MOB-terrein aan de Kuund-
ertseheide in Bakel. Meer dan 100 
enthousiaste leden van scouting 
Brandevoort zitten aan hun ontbijt 
en hebben zichtbaar te ‘lijden’ ge-
had onder de drukte, de spanning 
en vooral de (late) avond daarvoor. 
Kinderen tussen 5 en 18 jaar zitten 
door elkaar rustig te genieten van 
hun ontbijt. De ouderen hebben 
het kampvuur weer nieuw leven 
ingeblazen en er hangt een gemoe-
delijke sfeer. Op de achtergrond zijn 
leiders al druk in de weer de spel-
len op te stellen, die de laatste ac-
tiviteit vormen van het enerverende 
weekend. Een scoutingweekend dat 
in het teken staan van het 15-jarig 
bestaan van de club.

Fantastisch terrein met alle 
faciliteiten
Ik word opgevangen door Twan, die 

in de organisatie zit van het jubile-
umweekend. Hij bevestigt dat het 
laat is geworden zaterdagavond en 
dat sommigen lang de slaap niet 
konden (of wilden) vatten. 
Wat opvalt is dat het terrein lijkt 
ingericht voor een groep als deze. 
Er is voldoende ruimte voor ac-
tiviteiten, er staan tipi’s voor de 
kleinsten, de leiders hebben hun 
eigen woonruimten variërend van 
een sheltertentje tot een compleet 
ingerichte vouwwagen en de jeugd 
vanaf 11 jaar mocht een slaapplaats 
regelen in het bos. Ook hier was 
veel variatie te zien: slaapzak op de 
grond, hangmatten, zelfgemaakte 
‘puntzakken’, maar ook tentjes en 
boomhutten. De centrale verza-
melplaats is een overdekte schuur, 
waar eten en drinken wordt opge-
slagen en uitgegeven en daarbij 
een klein sanitair gebouw. Verder 
zijn er twee heuvels waarop, in en 
omheen divers speeltoestellen zijn 

geplaatst. Na het ontbijt is er overal 
wel beweging. 

De start 15 jaar geleden
Christy en Sandra zijn de oprichters 
van scouting Brandevoort en halen 
samen herinneringen op. “Piet Zijl-
mans wilde deze scouting starten 
in 2002 en zocht vrijwilligers, ik zag 
een oproep op de school van mijn 
zoon en besloot te reageren”, ver-
telt Christy. “We kregen de boerderij 
aangewezen als op te knappen 
locatie en samen met leden van de 
Ronde Tafel Croy, waar mijn man 
lid van was, zijn we begonnen. Er 
was veel op te knappen. Zo hebben 
we een nieuwe betonvloer gestort, 
een trap aangebracht naar de zol-
der, verwarming geregeld, dat soort 
dingen”. Sandra gaf gehoor aan 
een oproep via de Brandevoorter 
Courant: “Ik was meteen enthou-
siast, Christy en ik kenden elkaar 
niet, maar we hebben er samen de 

Scouting is gewoon 
ontzettend gaaf

Het is broeierig warm als ik op zondagmorgen 11 juni aankom op het oude MOB-terrein aan de 
Kuundertseheide in Bakel. Meer dan 100 enthousiaste leden van scouting Brandevoort zitten aan 
hun ontbijt en hebben zichtbaar te ‘lijden’ gehad onder de drukte, de spanning en vooral de (late) 
avond daarvoor. Kinderen tussen 5 en 18 jaar zitten door elkaar rustig te genieten van hun ontbijt. 

De ouderen hebben het kampvuur weer nieuw leven ingeblazen en er hangt een gemoedelijke sfeer. 
Op de achtergrond zijn leiders al druk in de weer de spellen op te stellen, die de laatste activiteit 

vormen van het enerverende weekend. Een scoutingweekend dat in het teken staan van het 15-jarig 
bestaan van de club.
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schouders onder gezet. Scouting 
Mierlo heeft ons fantastisch gehol-
pen en al snel hadden we 15 leden, 
jongens en meisjes door elkaar”. 
Inmiddels is er een wachtlijst en 
houdt Christy de groepsopbouw 
via een gedegen ledenadministratie 
goed in de gaten. Het ledenaantal 
is met 181 veel hoger dan een ge-
middelde scoutingclub (circa 100). 
“Wat ook nog leuk is om te zien, is 
dat er al veel stelletjes zijn geboren 
binnen onze club. Dat schept ook 
een band”, lacht Christy.

Betrokkenheid enorm groot
Ik spreek vervolgens nog spontaan 
een aantal mensen en iedereen 
is even enthousiast en roemt 
vooral de betrokkenheid van alle 
leden bij de club. Maartje is naast 
organisator bijvoorbeeld ook de 
grote inspirator van alle activitei-
ten tijdens dit weekend. Als zij de 
kinderen aanspoort om na een 
gemeend ‘Lang zullen ze leven’ ook 
nog allemaal de twee jarige jobs 
een hand te gaan geven om ze 
te feliciteren dan gebeurt dat ook 
gewoon. Jennifer woont in Eersel, 
maar is door een ander lid overge-
haald om zich aan te sluiten en is 
al jaren leidster: “Het is zo’n leuke 
club en ook een mooie afspiegeling 
van Brandevoort, er zijn heel veel 
verschillende mensen, die ook uit 
allerlei windstreken aan zijn komen 

waaien in de wijk. Dat maakt ook 
dat we een andere cultuur hebben 
met veel eenheid, betrokkenheid 
en verdraagzaamheid. De jongste 
is bijvoorbeeld ook pas 5 jaar oud, 
de oudste 61. Er zijn leden die al 15 
jaar lid zijn en er is iemand aanwe-
zig die pas 15 weken lid is”. 
De dag ervoor zijn alle leden, die 
meer dan 10 jaar lid zijn in het zon-
netje gezet. Er zijn er zelfs een paar, 
waaronder Christy en Sandra, al 15 
jaar bij scouting Brandevoort.

Nieuwe voorzitter sinds 
maart 2017
Als laatste spreek ik Marc Fleskens, 
sinds maart de nieuwe voorzitter 
van scouting Brandevoort. “Wat 
hier dit weekend gebeurt, is eigenlijk 
een uitstekende weergaven van de 
ontwikkeling van onze club. Gestart 
met twee vrijwilligers, die de eerste 
jeugdleden eigenlijk de verplichting 
meegaven dat hun ouders ook lid 
zouden worden om het aantal lei-
ders mee te laten groeien met het 
aantal leden. Er was nog niets toen 
Christy en Sandra samen begon-
nen. Inmiddels zie je dat de jeugd-
leden van weleer, welpen, bevers en 
scouts zich langzaam ook aandie-
nen als leiding en dat het organisch 
groeit. Daarmee zijn de cultuur-
dragers van de toekomst ook aan 
boord gebleven.” Marc noemt ook 
de betrokkenheid van iedereen als 

sterk punt en legt uit dat dit ook de 
essentie is van scouting: “Ondanks 
het feit dat wij een eigen cultuur 
hebben weten te creëren, staat 
scouting voor SAMEN en uitda-
gingen. Samenwerken, van elkaar 
leren, gebruik maken van elkaars 
krachten en talenten staat hoog 
in het vaandel. Daarnaast doe je 
hier dingen die je thuis niet zo snel 
doet. Dat brengt nieuwe uitdagin-
gen en werkt grensverleggend. We 
maken met elkaar ook de program-
ma’s van activiteiten die passen 
bij onze leden. Daar mag eenieder 
in meedenken, dat werkt anders 
dan op een camping, waar een 
animatieteam een voorgeschreven 
programma afwerkt. Wij blijven 
vernieuwend bezig om elkaar uit te 
dagen en te inspireren. Dat is ook 
onze ambitie om daarin door te 
ontwikkelen. Dit weekend bedoeld 
voor alle leden is zo succesvol dat 
we dit vaker gaan doen, elk lustrum 
of als het aan mij ligt zelfs elke 
twee jaar”. Op mijn vraag wat hij 
zeker vermeld wil hebben, ant-
woordt Marc: “Wat er zeker in moet, 
is dat scouting gewoon ontzettend 
gaaf is”. n

tekst: Scouting

foto: Visual Focus
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“Een trots Helmond”

Zelf komt Linda uit Eindhoven, 
maar ze voelt zich meer Helmon-
der. Ze is enorm trots op Helmond. 
“Het oude imago is allang passé. In 
nog geen twintig jaar tijd heeft de 
stad zo’n ontwikkeling doorgemaakt 
met nieuwe wijken als Brande-
voort, Dierdonk en de aanpak van 
het centrum. Naast sterke histo-
rische waarden heeft Helmond 
ook zijn plek in het hedendaagse 
veroverd. Zoals Brainport, Auto-
motive, Food en de ideeën rondom 
het starten van een slimme wijk 
in Brandevoort. Hierdoor acteren 
we regionaal, nationaal en ook 
internationaal. Helmonders mogen 
naar mijn mening veel trotser zijn 
op hun stad en daar openlijk voor 
uitkomen.”

Hoe zorg je voor een kloppend 
hart?
“Voor mij is het centrum van Hel-
mond de kern die alle wijken aan 
elkaar verbindt. De mix van kleine 
ondernemers en grote ketens, met 
daarbij het aangelegde groen en het 
kanaal, maakt Helmond centrum 
een mooie plek om te verblijven. 
Als ik mensen uitnodig een kijkje te 
nemen in ons centrum, dan krijg ik 
geregeld de reactie: ‘wat een gezel-
lig, mooi centrum met veel groen.’ 
Veel mensen weten ook niet dat we 
een mooie kunstroute hebben. Je 
vindt in de zijstraten tal van kleine 
ondernemers met speciaalzaken 
en ben je even klaar met winkelen, 

dan kun je heerlijk uitrusten aan 
de waterkant. En doordeweeks kun 
je met de stadsparkerenpas ook 
nog eens voordelig parkeren (het 
tweede uur gratis).”

Groeiend aantal bezoekers
“Onze passantentelling geeft 
een toename aan van het aantal 
centrumbezoekers. Vooral aan 
het eind van de week zien we een 
stijging. Dat is een mooie ontwikke-
ling. Maar ik ben nog niet tevreden. 
Met zo’n 90.000 inwoners en de 
toename van het aantal toeristen 
naar onze stad, ligt er nog wel een 
uitdaging om die toename voort 
te zetten en te zorgen dat ze ook 
langer blijven in het centrum. De 
omgeving hebben we al aangepakt, 
nu is het ook tijd om de leegstand 
te bestrijden.”

Een diversiteit aan winkelke-
tels en kleine detailhandel
“Uit onderzoek blijkt dat Brande-
voorters geneigd zijn om eerder 
naar Eindhoven te rijden dan naar 
het centrum van Helmond als het 
winkelaanbod niet in de wijk is. 
Veelal omdat ze dat gewend zijn 
en/of dat ze niet weten wat hun 
eigen centrum op dit moment te 
bieden heeft. Tuurlijk, we hebben 
hier niet alle winkelketens zoals in 
Eindhoven, maar de diversiteit aan 
detailhandel maakt het meer dan 
goed. Heb je de winkels niet in je 
eigen wijk, dan vind je die negen 

van de tien keer wel in je eigen 
centrum. Alleen je moet natuurlijk 
wel weten, dat die er zijn.” 

Allerlei evenementen maken 
een stad bruisend
“Net als in Brandevoort worden er 
in het centrum ook steeds meer 
evenementen georganiseerd. In sa-
menwerking met de centrumonder-
nemers zijn er op de koopzondagen 
leuke evenementen en activiteiten 
in Helmond Centrum. Activiteiten 
die worden georganiseerd door 
verschillende partijen. Dat maakt 
een centrum levendig en gezellig. 
En dat trekt ook mensen van buiten 
Helmond. Onlangs was er bijvoor-
beeld het Drakenbootfestival en 
binnenkort de Kasteeltuinconcerten. 
En natuurlijk mogen we de carna-
valsoptocht, de kermis en ons eigen 
kasteel, waar jaarlijks veel kinderen 
een bezoekje brengen aan de Sint, 
niet vergeten. Ik kan natuurlijk blijven 
opsommen, waarom Brandevoorters 
naar het centrum zouden moeten 
komen. Maar eerlijk, dat moet je 
toch zelf ervaren.
Ik nodig alle Brandevoorters uit om 
te komen en te ervaren. Kijk ook 
eens op onze vernieuwde website 
www.helmondcentrum.nl, hier vind 
je meer informatie over de diversiteit 
van het aanbod en de evenemen-
ten in het centrum. Ook kun je ons 
volgen op Social Media! ” n

Stichting Helmond Marketing heeft de mooie taak om Helmond op de kaart te zetten. 
Een Helmond waar iedereen trots op is. Het mooie aan Helmond is dat de wijken allemaal 

een eigen identiteit hebben, met het centrum als verbindende schakel. Linda Haverkamp is nu 
één jaar centrummanager van Helmond. Haar focus ligt op het verbinden van de ondernemers, 

vastgoedeigenaren van Helmond en de gemeente. Waar ze het meest trots op is? 
“Dat deze partijen het afgelopen jaar meer zijn gaan samenwerken. Haar volgende stappen zijn de 

aanpak van de leegstand en de bewoners uit alle wijken van Helmond meer naar het 
centrum krijgen. Immers, het hart houd je alleen samen kloppend.” 

tekst: Patricia Teuns

foto: Helmond Marketing
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Slimste wijk 
zet Brandevoort op wereldkaart

Met de wijze waarop Brandevoort 
is gebouwd, heeft de gemeente 
Helmond onze wijk op de kaart 
gezet. Geen vinexwijk zoals alle 
andere. Nee, de architectuur van 
de huizen in onze wijk was zo 
anders en vernieuwend dat vanuit 
heel Nederland bussen vol met 
stedenbouwkundigen, bestuurders, 
ambtenaren en andere geïnteres-
seerden kwamen kijken. Zelfs 
toenmalig koningin Beatrix is in 
2012 een kijkje komen nemen in 
deze mooie wijk. 

De ontwikkeling van de wijk is ech-
ter door de recessie behoorlijk stil 
komen te liggen. En dat is een un-
derstatement. De wijk had al bijna 
klaar moeten zijn. Gelukkig zien 
we weer diverse bouwactiviteiten 
en ook de ecozone wordt onder 
handen genomen. In de Veste zijn 
nieuwe woonblokken gebouwd en 
voor de volgende blokken zijn de 
hekken al geplaatst. Maar dat is 
niet alles. De gemeente Helmond 
gaat Brandevoort opnieuw op de 
kaart zetten. En ditmaal wereldwijd. 
Hoe? Als ‘s werelds slimste wijk!

Slimme wijk, wat betekent 
dat?
Als het aan de gemeente, provincie, 
Brainport en diverse andere partijen 
ligt, wordt aan de oostkant van het 
spoor, de kant van het schoolge-
bouw van Carolus, de slimme wijk 
gebouwd met wel duizend huizen. 
Maar wat is een slimme wijk? Heeft 
het te maken met technische snuf-
jes? Is het vooral op duurzaamheid 
gericht? Voorzien we in ons eigen 
voedsel? Speelt sociale cohesie en 
saamhorigheid een essentiële rol? 
Ieder heeft zo zijn eigen opvattin-
gen, ideeën en wensen. Wat ‘slim’ 
voor Brandevoort inhoudt is nog 
niet precies bekend, maar dat zal 
niet lang duren want de gemeente 
zet er vaart achter.

Ideeën in ontwikkeling
Om zonder enige beperkingen het 
ontwikkelproces in te gaan, heeft 
de gemeente op 23 maart 2017. 
een brainstormsessie voor wijkbe-
woners georganiseerd. De aanwe-
zigen werden in groepen verdeeld. 
Aan de hand van een aantal vra-
gen gaven de deelnemers inzicht 
in hoe volgens hen de wereld er 

in 2050 uitziet. Per ronde was een 
kleine tien minuten uitgetrokken. 
Binnen dit korte tijdbestek kreeg je 
enigszins een idee waar het in de 
toekomst naartoe gaat. 

Maar de officiële start van de 
ideeën was op 5 april, dit betrof 
een vierdaagse brainstormsessie 
met de naam ‘Syntegration’. Op de 
Automotive Campus dacht men 
na over één vraag: hoe kunnen we 
in Helmond de slimste wijk van de 
wereld bouwen? 42 stakeholders 
van het project Brainport Smart 
District bogen zich onder leiding 
van een Zwitsers adviesbureau 
over deze vraag. Hieruit ontstond 
een nieuwe kernvraag “Wat moe-
ten we doen om van Brainport 
Smart District in 2022 een light 
house project te maken als de 
meest leefbare adaptieve woonwijk 
ter wereld, met behulp van cutting 
edge onderzoek en technologie die 
de sociaal-economische ontwikke-
ling bevordert?

Vijf wijkbewoners brainstor-
men mee
De deelnemers bestonden uit ver-
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tegenwoordigers van de gemeen-
ten Helmond en Eindhoven, de 
provincie Noord-Brabant, de TU/e 
en Tilburg University, diverse grote 
en kleine bedrijven en ook vijf 
Brandevoorters. Elke wijkbewoner 
heeft zijn eigen expertise. Christ 
Tielemans, voorzitter van de Buurt-
tuin Brandevoort. Lara Tamarinof, 
zij ademt duurzaamheid, Sebastián 
Pérez, architect en voorstander van 
zelfvoorziening, Dick van Beu-
zekom, fysiotherapeut en Joost 
Meijer, werkzaam binnen in de IT. 
Samen staan zij aan de basis van 
wat in 2018 van start moet gaan: 
de bouw van de slimste wijk.

Ik sprak met Joost over zijn deel-
name aan Syntegration. Joost 
heeft grote interesse in het “In-
ternet of Things’ (IoT). IoT staat 
voor het verbinden van apparaten 
en sensoren met internet om 
gegevens te kunnen uitwisselen, 
bijvoorbeeld slimme koelkasten, 
lantaarnpalen of luchtkwaliteits-
sensoren.
“Het was een intensief, vermoei-
end, maar vooral enorm inspi-
rerend en creatief proces. Het is 
uniek om als bewoner deel te ne-
men als volwaardige gesprekspart-
ner. Meedenken aan de uitbreiding 
van je eigen stad, dat geeft me 
energie.” aldus Joost.

De eerste dag had tot doel om de 
centrale onderwerpen te bepalen. 

Alle genoemde thema’s werden 
teruggebracht tot twaalf onder-
werpen: een Veerkrachtige stad, 
Mobiliteit, Gezondheid, (financi-
eel) Ecosysteem, Delen als een 
dienst, Groen/Duurzaam, Diversi-
teit, Open infrastructuur, Energie, 
Implementatie proces, Data en als 
laatste Aantrekkelijke omgeving. 
Joost nam onder andere deel aan 
het onderwerp Data. “De zaken die 
besproken werden en de ideeën 
die op tafel kwamen, zijn te veel 
om op te noemen. We hebben het 
bijvoorbeeld gehad over wc’s die 
kunnen meten hoe gezond we zijn. 
En ook over het feit dat de verza-
melde data niet zomaar bij de ver-
zekeraar terecht mag komen. Niet 
de dienstverlener wordt eigenaar 
van deze data maar de bewoner. 
En hoe kunnen we met al die data 
zorgen dat onze wijk gezonder 
wordt?” aldus Joost. 
Hij gaf nog een sprekend voor-
beeld welke tijdens het thema 
‘Delen als een dienst’ op tafel 
kwam. “Schiphol koopt tegenwoor-
dig geen lampen om zijn luchtha-
ven te verlichten, maar koopt licht. 
Het gaat Schiphol niet om het 
product maar om de oplossing. 
Deze manier van denken brengt 
een omslag in onze consumptie-
maatschappij. Producenten maken 
producten met een beperkte 
levensduur. Dat is goed voor hun 
omzet. Neem bijvoorbeeld de 
lamp, die heeft een levensduur van 

een aantal branduren, terwijl die 
oorspronkelijk is ontworpen met 
een levensduur tot wel 100 jaar. 
In het voorbeeld van Schiphol zal 
de leverancier van licht nu lampen 
gaan inzetten met een langere 
levensduur. Met die gedachte kun-
nen we ook naar onze wijk kijken. 
Kiezen we er bijvoorbeeld voor om 
zelf een auto te bezitten of kopen 
we vervoer?”

De bouw start in 2018
Het onderzoeksbureau heeft de uit-
komsten van de brainstormsessie 
gepresenteerd aan de gemeente. 
Voor alle thema’s zijn concrete 
acties benoemd, waarmee letterlijk 
morgen gestart kan worden. Na-
tuurlijk is daarvoor nog een verdere 
uitwerking nodig en bovendien een 
strakke coördinatie. Een project-
groep gaat de ideeën uitwerken en 
voor het einde van dit jaar ligt er 
een uitgewerkt plan. Hiermee kan 
de daadwerkelijke realisatie van 
Brainport Smart District opgestart 
worden. Dat dit niet eenvoudig is, 
moge duidelijk zijn. Een dergelijk 
integraal Smart City project is nog 
nergens ter wereld gerealiseerd.

En starten met de bouw? Als het 
aan de deelnemers ligt al in 2018. 
Ze laten er geen gras over groeien… 
wordt vervolgd. n

tekst: Marc Dekkers

foto: Marc Dekkers

van links naar rechts Christ Tielemans, Lara Tamarinof, Joost Meijer, Sebastián Pérez, Dick van Beuzekom
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Senioren Brandevoort
Brandesoos
De koffieochtend is verplaatst naar 
’t BrandPunt en gaat daar door 
onder de naam Brandesoos. U 
bent iedere woensdagochtend  van 
10.00 uur tot 12.00 uur van harte 
welkom. De kosten bedragen € 2,- 
per persoon voor twee kopjes koffie 
of thee en meestal ook wat lekkers. 
Wegens de vakantieperiode
is er geen koffieochtend van maan-
dag 17 juli t/m zondag 13 augustus.  
Voor meer informatie: Corrie Cle-
mens ( gucoclemens@live.nl).

Extra hulp nodig?
Tijdens een van de SB-bijeenkom-
sten is een korte presentatie ge-
geven over Share Care. Dit gesub-
sidieerde programma biedt goede 
mogelijkheden om de mantelzorg 
rondom een hulpbehoevende 
beter en efficiënter te organiseren. 
Binnenkort geven we meer infor-
matie over de ins en outs van dit 
hulpmiddel. Die bijeenkomst is vrij 
toegankelijk.
Recent is begonnen met de bouw-
werkzaamheden van blok 25, waar 
naast zorgwoningen ook huisves-
ting komt voor cliënten van Oro en 
SamenGaan. Vier groepswoningen 
die onder verantwoordelijkheid van 
Zorgboog vallen bieden mogelijkhe-

den om dementerenden een goede 
en veilige woonomgeving te bieden.
Een van de bewoners gaf aan, 
vanwege zijn visuele beperking, 
behoefte te hebben aan pas-
sende zorg. Het blijkt dat het Rode 
Kruis speciaal voor mensen met 
een visuele beperking huiska-
merbijeenkomsten organiseert in 
het Helmondse Parochiecentrum 
Schabbert. Hierbij zijn vrijwilligers 
aanwezig die bekend zijn met de 
beperkingen van de gasten. Zo kan 
men samen hele gezellige en nut-
tige uren met elkaar doorbrengen. 
Samen met KBO Brabant Afdeling 
St. Lucia, gaat SB kijken of er meer 
mensen met visuele beperkingen 
zijn, die van deze gelegenheden 
gebruik willen maken.

Meer computerervaring
Voor mensen met beperkte compu-
terervaring is het platform Cubigo 
ontwikkeld om het gebruik van
internet op de computer en tablet 
te vergemakkelijken. Tijdens onze 
SB bijeenkomst werd hierover
een presentatie gegeven. Bij vol-
doende interesse geven we,  in 
samenwerking met KBO-Brabant, 
een meer gedetailleerde presentatie 
organiseren. Geïnteresseerden kun-
nen zich bij SB melden. 

Nieuwe activiteiten
Er zijn plannen om in het Plein 
meer activiteiten te organiseren 
rondom historie en actuele wijkin-
formatie. Hiervoor is het Plein en 
SB op zoek naar vrijwilligers. KBO-
St Lucia wil ook activiteiten vanuit 
Brandevoort organiseren, zoals een 
tweede fietsclub vanuit Brandevoort 
laten vertrekken. Belangstellenden 
kunnen zich melden.
Recent is met wijkwethouder Mar-
greet de Leeuw gesproken. Zij is 
bereid om een soort spreekuur te 
organiseren onder de naam: Op de 
koffie bij Margreet. Inwoners krijgen 
de mogelijkheid heel ongedwongen 
met haar te spreken over zaken die 
betrekking hebben op onze wijk. 
Voor onderwerpen die niet tot haar 
portefeuille behoren, gaat ze zorgen 
dat het op de juiste plaats terecht-
komt. We zullen binnenkort de data 
en tijdstippen via de lokale media 
bekendmaken.

De volgende SB vergaderingen vin-
den voortaan plaats tussen 15.00 
uur en 17.00 uur, waarna kan
worden afgesloten met deelname 
aan de FAFF. n

tekst: Holke Flapper

Elke maand komt Senioren Brandevoort (SB) bij elkaar om ontwikkelingen, 
ideeën en activiteiten die betrekking hebben op of gericht zijn op senioren te bespreken.
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Jeugdtheaterschool Annatheater
kent twee jonge talenten uit onze wijk

Ik heb het over Pepijn van den Berg (13 jaar) en Iza van Blokland (17 jaar, op voorgrond foto linker 
pagina) die vorig jaar met het Annatheater de Brabantse Theaterprijs in de wacht sleepten met het 
toneelstuk “In de ban van Richard”. Beiden speelden ook de hoofdrol van Richard III; Pepijn meer in 
zijn onzekere, jongere periode en Iza in het tijdperk daarna toen koning Richard de wrede machtheb-

ber werd.

Wat is er zo leuk aan toneel-
spelen?
De Jeugdtheaterschool is een plek 
waar kinderen en jongeren van alle 
leeftijden op verschillende niveaus 
acteerlessen kunnen volgen. Pepijn 
zit al zeven jaar bij het theater en 
vertelt dat hij het fijn vindt om 
helemaal iemand anders te kunnen 
spelen: “Je kunt alles loslaten, je 
kunt in de veiligheid van een ander 
karakter jezelf helemaal laten gaan. 
Ik speelde vroeger als klein kind al 
toneelstukjes en de aanmelding bij 
het Annatheater was een logisch 
gevolg.” Regisseur en begeleider La-
vínia Germano prijst Pepijn vooral 
om zijn enorme verbeeldingskracht. 
Iza geeft aan het juist heerlijk te 
vinden dat ze helemaal zichzelf 
mag zijn: “Je kunt jezelf laten zien 
en iedereen kan in een veilige om-
geving zijn of haar kwetsbare kant 
laten zien. Je speelt ook een soort 
ontmoeting tussen jezelf en je rol”.

Het is dan ook een hechte groep 
die open en vanuit vertrouwen met 
elkaar omgaat. Lavínia vindt dat 
ook essentieel: “Iedereen heeft de 
beste bedoelingen naar elkaar en 
met elkaar. Kritiek mag, maar wel 
altijd opbouwend en beargumen-
teerd. En het liefst nog oplossings-
gericht. Zo houden de kinderen 
elkaar scherp en wordt het steeds 
beter. Ze houden mij inmiddels ook 
scherp!”, lacht ze. Iza heeft, behalve 
een krachtige uitstraling op het 
toneel, vooral een enorme werklust: 
“Ze is er altijd, werkt altijd hard 
en dat moet ook, want je moet er 
helemaal in zitten. Het is een mix 
van vanuit emotie en gevoel in het 
personage kruipen en controle over 
wat je aan het doen bent. Dat is 
voor heel veel mensen een behoor-
lijke uitdaging. Je hebt talent nodig, 

maar vooral motivatie”. Lavínia kijkt 
nu wat serieuzer en vertelt verder 
dat er naast de repetities ook nog 
veel thuis geoefend moet worden 
op teksten en op beweging. Verder 
is enige muzikaliteit erg wenselijk, 
want je moet kunnen spelen met 
variatie in je stemgeluid en tekstrit-
me.

Pepijn vond de rol van Richard III 
tot nu toe de meest interessante 
om te spelen: ”Het was heel dub-
bel allemaal, hij had voortdurend 
dubbele gedachten. De ene keer 
was hij onzeker en wanhopig en de 
andere keer wreed en onverdraag-
zaam”. “Voor mij was dat de rol 
van de Boze Koningin in Sneeuw-
witje in 2014”, voegt Iza toe. Een 
boze koningin en een wrede koning 
spelen, wat zegt dat over Iza zelf? 
“Misschien wel meer dan ik zou 
willen”, lacht de spontane puber 
haar mooie tanden bloot. Ik kan 
me er niets bij voorstellen als ik de 
onschuld in haar ogen zie, ze lijkt 
me vooral heel aardig!  

‘Young Heart’ is de nieuwe 
uitdaging
Na het grote succes van vorig jaar, 
gooit de productiegroep van Jeugd-
theaterschool Annatheater het dit 
jaar over een heel andere boeg. 
Waar zij vorig jaar met Shakespeare 
in het verleden doken, speelt het 
gezelschap dit jaar een eigentijds 
stuk. 

Het is een hele uitdaging, want het 
is anders dan voorgaande jaren: 
geen duidelijk verhaal, geen duide-
lijke relaties. Er wordt een beroep 
gedaan op de creativiteit van de 
spelers en hun eigen ervaringen 
worden in het stuk verwerkt. Elke 
puber is verschillend en toch zijn 

het allemaal pubers. Misschien is 
een puber wel meer zichzelf dan de 
doorsnee volwassene!

“Young Hearts” is een boeiend en 
verrassend stuk waarin door middel 
van losse fragmenten ieder perso-
nage een ontwikkeling doormaakt. 
Als de liefde bij je langskomt, dan 
verander je…voor altijd, want wat 
is er nou extremer dan een puber? 
Juist: de liefde.

Pepijn vertelt daarover: “De rollen 
zijn best extreem, je hebt veel vrij-
heid in je spelen en voor ons wordt 
het langzaam steeds duidelijker 
hoe het grote geheel eruit komt te 
zien. Het vormt zich zo echt”. Iza 
vult aan: “Je kunt veel herkennen in 
jezelf, het stuk is heel divers en ook 
heel uitgesproken in die diversiteit. 
Er zit ook voortdurend ontwikke-
ling in de rollen, ook door het stuk 
heen. We oefenen nu nog zonder 
decor en dat wordt straks ook weer 
bijzonder als de decorstukken er 
wel zijn!”

Lavínia sluit af met: “Mensen in de 
zaal worden altijd blij verrast. Het is 
echt bruisend theater met inhoud 
en humor!”

Data voorstellingen: zaterdag 30 
september, zondag 1, vrijdag 6, 
zaterdag 7 en zondag 8 oktober
Aanvang: vrijdag en zaterdag 19.30 
uur, zondag 15.00 uur
Entree: kinderen / jongeren € 8,00, 
volwassenen € 10,00
Reserveren: 
reserveren@annatheater.nl, 
telefoon 06-28104333
www.annatheater.nl n

tekst: Peter Nouwen
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Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

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

--
--

--
--

--
--

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

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding 
en ontvang een cadeau t.w.v. € 25,- 

bij de start van de zorg

WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL         040 - 206 44 44

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

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

--
--

--
--

--
---

--------------------- CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare

. . 

www.bee-different.nl    +31 (0)6 48369319    info@bee-different.nl
www.het-koetshuis.nl    +31 (0)6 50849780     info@het-koetshuis.nl

... bij de realisatie van uw woondromen?

Hoe kunnen wij u helpen ...

&&ARCHITECTUUR & REALISATIE

i n t e r i e u r w e r k e n

... bij de realisatie van uw woondromen?

Verstand van Brandevoort
Gevoel voor mensen

 
   T 0492-55 99 88  

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

ACTIE VAN DE MAAND

Daarom Smits&Smits

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

smitsensmits.nl

Bij ons heeft u nog steeds een ruime 

keuze uit de mooiste gordijnstoffen.

Wij meten GRATIS bij u in!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

*vraag naar de voorwaarden
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Warm welkom bij 
Badmintonvereniging BC’85

Gezellig, recreatief en com-
petitief
“Gezelligheid en je welkom voelen 
zijn voor ons echt kernwaarden. 
Mensen die op maandagavond bin-
nen komen lopen in de sporthal in 
Brandevoort worden altijd meteen 
goed opgevangen en krijgen de 
gelegenheid uitgebreid kennis te 
maken met de vereniging en met 
de sport”, legt Hennie uit. Hij is 
inmiddels 13 jaar voorzitter en doet 
dit nog steeds met veel plezier. “Ik 
speel niet meer actief, maar ik vind 
het geweldig om te zien hoeveel 
plezier we hebben met elkaar.”

Sasja is penningmeester en is zo-
juist gepromoveerd naar het eerste 
elftal: “Naast de gezelligheid willen 
we toch ook wel graag winnen. We 
hebben een mooie mix kunnen 
creëren van vrij spelen, trainen en 
competitie. Er kan op drie niveaus 
competitie gespeeld worden en 
omdat we lid zijn van de Helmond-
se Badminton Bond (HBB) spelen 
we alle competitiewedstrijden in 

Helmond. De wedstrijden zijn op 
woensdag- en donderdagavond 
maar niet iedere week. Daardoor 
is het voor drukke gezinnen goed 
mogelijk mee te doen. Daarnaast 
is er iedere maandagavond van 
19.15 – 22.15 uur gelegenheid om 
vrij te spelen of mee te doen aan 
de trainingen. Het maakt niet uit 
hoe laat je komt en hoe laat je gaat. 
Daardoor zijn we meestal toch wel 
met 30 tot 35 leden aanwezig”. 
Hennie vervolgt: “We zijn ook erg 
blij met onze trainer Theo de Jong. 
Hij brengt je op een ontspannen 
manier op een hoger plan. Zelfs de 
trainingen zijn daardoor gezellig, 
maar we worden ook steeds beter. 
Stiekem is er dan toch nog wel de 
ambitie om met ons eerste team 
door te dringen in de topklasse”. 

De naam en nog meer gezel-
ligheid
BC’85 staat kortweg voor de Bad-
minton Club die is opgericht in 
1985. Ooit gestart in de oude MTS-
gebouwen aan de Helmondselaan 

is de vereniging sinds de bouw van 
Brandevoort verhuisd naar onze 
wijk. De club kent zo’n veertig leden 
en heeft het streven om rond de 
vijftig leden te hebben. “Dat is een 
mooi aantal. Je kent elkaar dan 
allemaal nog, maar je hebt vol-
doende body om iedereen lekker te 
laten badmintonnen met en tegen 
elkaar”, gaat Hennie verder. “We 
hebben jaarlijks twee toernooien 
onder elkaar en eens per jaar een 
goed bezochte feestavond. Ook 
dat onderstreept de sfeer van 
onze club!” Sasja sluit af met een 
oproep aan de Brandevoorters: 
“Loop op maandagavond gerust 
eens binnen. Als je sportschoenen 
meeneemt die geschikt zijn voor 
binnensporten dan verzorgen wij de 
rest. Rackets en shuttles zijn altijd 
voldoende aanwezig.”

www.bc85helmond.nl n

tekst: Peter Nouwen

foto: Vincent Knoops

Mijn gesprekspartners Hennie van Leuken en Sasja van der Burgt laten vanaf de eerste minuut 
zien waar de badmintonvereniging BC’85 voor staat. Ik word vriendelijk welkom geheten, ontvang 

koffie en een koekje en voel me direct thuis en op mijn gemak.
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De Zorgboog
zet zich in voor alle generaties

In Gezondheidscentrum Palladium 
in de Veste tref ik Diana Rijntjes, 
directeur Wijkzorg en wijkverpleging 
van de Zorgboog. In haar kantoor 
vertelt Diana over het brede aan-
bod voor jong en oud. “Bij de Zorg-
boog staan we klaar voor alle gene-
raties. Iedereen, ongeacht leeftijd, 
kan bij ons terecht voor een breed 
pakket aan diensten in wonen, wel-
zijn en zorg. We zijn werkzaam in 
de regio Zuidoost-Brabant en dus 
ook actief in Brandevoort.”

Fijne kraamtijd
“Veel jonge gezinnen in Brande-
voort kennen de kraamzorg van 
de Zorgboog. Onze bekwame 
kraamverzorgenden hebben al veel 
gezinnen in deze wijk begeleid 
tijdens de bevalling en kraamtijd. 
De geboorte van een kindje is een 
prachtig moment en het is voor 
ouders belangrijk dat ze volop kun-
nen genieten van een onbezorgde 
fijne kraamtijd. We werken nauw 
samen met verloskundigen, gynae-
cologen en kinderartsen in de regio 
en is er veel afstemming tijdens 
de zwangerschap, de bevalling en 
in de weken erna. Als de kraam-
tijd voorbij is, nemen de artsen en 
verpleegkundigen van de Zorgboog 
Jeugdgezondheidszorg de zorg 
voor het kindje over. Dit gebeurt 
op het consultatiebureau dat ook 
gevestigd is in Gezondheidscen-
trum Palladium. Daarnaast biedt 
de Zorgboog ook cursussen voor 
jonge ouders ter voorbereiding op 
de zwangerschap, om fit en gezond 
te blijven of om tips te ontvangen 
over de ontwikkeling en opvoeding 
van het kind,” vertelt Diana Rijntjes. 

Ook ouderen in vertrouwde 
handen
“In Brandevoort hebben we een 
eigen wijkteam van verzorgenden 

en verpleegkundigen. Steeds meer 
ouderen blijven langer thuis wonen. 
De Zorgboog ondersteunt deze 
mensen. De wijkzorg en wijkverple-
ging van de Zorgboog omvat vele 
vormen van zorg en de deskundige 
medewerkers staan 24 uur per dag, 
zeven dagen in de week klaar. Ook 
met domotica oplossingen, zoals 
beeldschermzorg en personenalar-
mering kunnen mensen langer zelf-
standig en vooral ook veilig thuis 
blijven wonen. Daarnaast bieden de 
collega’s van Zorgboog in Balans 
fysiotherapie, ergotherapie, logo-
pedie, diëtetiek en psychologie op 
locatie of bij mensen thuis. Aan de 
Suytkade in Helmond is een gespe-
cialiseerde kinderpraktijk gevestigd. 
De specialisten van Zorgboog in 
Balans houden iedere week gratis 
inloopspreekuren op het consulta-
tiebureau in Helmond.”

Kleinschalig wonen
In het woongedeelte van het 
Palladium is een kleinschalige 
groepswoning voor verpleeghuis-
zorg gehuisvest. Op termijn gaan 
zeven bewoners verhuizen naar een 
nieuwe locatie van de Zorgboog. 
Diana Rijntjes: “Vorige maand is 
het startschot gegeven voor de 
bouw van vier kleinschalige wonin-
gen waar 28 ouderen straks komen 
te wonen. 
In een groep wonen zeven perso-
nen en vormen samen, met hulp, 
een gezamenlijke huishouding. 
Hier is ook de beschikking over een 
groepshuiskamer, een keuken en 
iedere bewoner beschikt over een 
eigen slaap-/woonkamer. 
Het nieuwbouwproject, blok 25 
genaamd, is een initiatief van ORO, 
Stichting SamenGaan, woningcor-
poratie woCom en de Zorgboog. In 
totaal worden er zestig wooneen-
heden gebouwd voor mensen die 

wat meer zorg en aandacht nodig 
hebben. De bouwstijl sluit aan 
bij de bestaande woningen in de 
Veste. Naar verwachting wordt het 
complex eind 2018 opgeleverd.

Contact
Dagelijks zetten zo’n 2.400 mede-
werkers en 1.000 vrijwilligers zich 
in voor de bewoners in de regio. De 
diensten en producten van Zorg-
boog zijn vindbaar op www.zorg-
boog.nl. Voor vragen kunt u ook 
terecht bij de dertien centralisten 
van het Cliëntcontactcentrum. n

Ook interesse in een ondernemersverhaal?
Neem contact op met 

advertenties@brandevoortercourant.nl.

tekst: Marga Dobma

foto: Rianne van Lierop
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• advies en ontwerp 
• aanleg en onderhoud

Bollenhoeve 9  Helmond  |  0492 667376  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

Pierre v.d. Vorst Optiek
Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten

 Het is en blijft een
kwestie van gunnen...

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

De Opticien van Stiphout
voor brillen en contactlenzen 

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E

• Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur

• Wij zijn nagenoeg 51 weken per jaar geopend

• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen

• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

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

www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | praktijkmanager.prinsen@gmail.com

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

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

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

...omdat ‘t gaat om mensen.

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

VOOR AL UW HOUTEN VLOEREN

WWW.SCHEPERSPARKET.nl

Wijncursussen op 3 niveaus
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.  
De laatste avond met wijn-spijs!

Wijnvignet - Basisniveau 1 (2 avonden)
27-6 en 4-7; 12-9 en 19-9; 30-11 en 7-12 2017

Wijnoorkonde - Basisniveau 2 (5 avonden)
Start 3 oktober 2017

Wijnbrevet - Gevorderden (10 avonden)
Start 13 september 2017

Info: 06 21813048 
WWW.KARINLIPS.NL  

 

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

verkoop onderhoud Tweewielerwinkel 

v.h. jaar 2017 

Gratis haal- en brengservice in Brandevoort  
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Brandevoortvol Business
Een ondernemende wijk, met veel 
activiteiten, evenementen en on-
dernemers. Een wijk waar onder-
nemers elkaar kunnen ontmoeten 
tijdens de activiteiten van Business 
Club Brandevoort (BCB). Maar niet 
alle Brandevoortse ondernemers 
blijken BCB te kennen of hebben 
nog een ‘oud’ beeld van het net-
werk. Alle reden om in gesprek te 
gaan met BCB voorzitter Jan de 
Beer en voormalig bestuurslid Petra 
Adelaars, om iedereen goed te 
informeren. 

Jan is sinds 2014 voorzitter en in 
het dagelijks leven is hij risico- 
en verzekeringsadviseur voor de 
zakelijke markt. Petra Adelaars is 
eigenaresse van een kapsalon in 
Brandevoort. Zij was bestuurslid 
van het eerste uur en heeft onlangs 
haar bestuurstaken overgedragen. 
Om inzicht te krijgen in wat Busi-
ness Club Brandevoort precies 
doet en wil, stelden wij de volgende 
vragen.

Hoe omschrijf je Business 
Club Brandevoort?
Petra: “Om ondernemers uit onze 
wijk te leren kennen, hebben we de 
BCB opgericht. De Businessclub 
is bijna net zo oud als de wijk. De 
leden waren een mix van winkeliers 

en ondernemers. De onderwerpen 
die op de agenda stonden, waren 
vooral winkelcentrum georiënteerd, 
denk aan veiligheid, vergunningen 
en bereikbaarheid. In 2009 is beslo-
ten een aparte winkeliersvereniging 
op te richten en ons met BCB te 
focussen op ondernemers.”

Jan: “Het is een ongedwongen, 
informele en laagdrempelige club. 
Met een klein budget, het lidmaat-
schap ligt rond de € 100,- , weten 
we leuke dingen te organiseren. 
Circa vier keer per jaar een netwerk-
bijeenkomst met daaraan gekop-
peld een leuke activiteit.” 

Wat is jouw memorabele 
BCB moment?
Jan: “Een bezoek aan de natuur-
begraafplaats Weverslo bij Venray. 
Deze niet voor de hand liggende 
locatie zorgde in eerste instantie 
voor enige twijfel bij de leden. Maar 
daardoor was de verrassing des te 
groter. De wandeling over de be-
graafplaats leek meer op een rust-
gevende wandeling door het bos. 
Tijdens de wandeling vertelde de 
eigenaar over het ontstaan. Verder 
zorgde één van de leden voor een 
inspirerende presentatie. Genietend 
van de ondergaande zon, sloten 
we af met een heerlijke BBQ in de 

landelijke tuin van de eigenaar. 
Dit alles maakte het voor mij een 
memorabel moment.” 

Petra: “Ik kan mij de bijeenkomst 
over verandermanagement nog 
goed herinneren. Inmiddels alweer 
acht jaar geleden. Het ging over de 
ontwikkeling van flexibel werken. 
Een tendens die sterke invloed had 
op mijn kapperszaak.” 

Wat is de toekomst van de 
club?
Petra: “Ik zie dat Jan voor een 
gezonde mix gaat en er een frisse 
wind doorheen laat waaien. Nieuwe 
ideeën ontstaan en de informali-
teit en gezelligheid blijft behouden. 
Voor de toekomst hoop ik dat meer 
directieleden en managers kennis 
komen maken met BCB.”
Jan: “Ik wil van BCB meer een on-
dernemersnetwerk maken, die ook 
maatschappelijk actief is voor onze 
wijk. Waarin we ondernemerszaken 
bespreken, kennis uitwisselen en 
ervaring delen. Waarbij leden zich 
meer kunnen profileren. En een 
groei in het aantal leden, al is dat 
niet specifiek een doel. In onze 
mooie wijk die nog in ontwikkeling 
is, zie ik nog potentie genoeg.” n

tekst:Marc Dekkers

Smile per mile
Samen met zijn collega organiseert 
Wesley Waldt (17 jaar en woonach-
tig in Brandevoort) op 10 september 
een nieuwe activiteit:  ‘Smile per 
mile’. Een evenement waarbij ze ern-
stig zieke kinderen en kinderen met 
een beperking een dagje meenemen 
in de meest bizarre sportwagens. 
Wesley: “We hebben al drie gewel-
dige edities gehad, maar daar had-

den we geen naam aan verbonden. 
Dit jaar gaan we, onder de noemer 
‘Smile per mile’, uitpakken met 45 
sportwagens, ongeveer 50 kinde-
ren en vele extra’s. We gaan er een 
topdag van maken!” 

Het evenement zal starten bij het 
Carolus Borromeus College in 
Brandevoort. Iedereen is van harte 

welkom om bij de start en finish te 
komen kijken. Kijk voor meer infor-
matie of eventuele vragen op
www.smilepermile.weebly.com. 
Als voorproefje zal de trailer deze 
maand online komen te staan.  n 

tekst: Wesley Waldt

foto: ROWI photography
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De standerdmolen
in Mierlo

Dé blikvanger van Mierlo, de stan-
derdmolen, staat op een prominente 
plek in het dorp, op het vernieuwde 
molenplein. Deze molen uit 1640 is 
één van Nederlands oudste typen 
molen. Elke zaterdag staat er een 
enthousiast molenteam klaar om de 
werking van de molen te laten zien 
en te vertellen over de geschiedenis 
van deze bijzondere molen. 

Nog geen 5% van alle molens in 
Nederland is een standerdmolen. Er 
zijn slechts 46 exemplaren bewaard 
gebleven, waarvan bijna de helft in 
de provincie Noord-Brabant. Dat 
komt omdat het werken met een 
standerdmolen minder gemakkelijk 
is dan met een stenen molen, de 
ruimte voor het malen van graan en 
de opslagruimte zijn beperkt, en de 
levensduur is een stuk korter dan 
die van een stenen molen. De stan-
derdmolen dankt zijn naam aan de 
zware, verticale houten spil waar het 
rechthoekige bovenhuis op rust.

Enthousiast team van vrijwil-
ligers
Het molenteam bestaat volledig uit 
vrijwilligers; 2 gediplomeerde mo-
lenaars (Fons Hermans en Ronald 
Groothedde) en vijf molengidsen. 
Eén daarvan, Miek Ligtvoet, is zelfs 
al twintig jaar op de molen. Recen-
telijk zijn er vier nieuwe molengidsen 
bijgekomen. Die komen allen uit 
Mierlo, en één daarvan, Jan Mo-
lenkamp, gaat beginnen met zijn 
opleiding tot vrijwillige molenaar.

Jan: “Al heel lang dacht ik eraan hoe 
het zou zijn als molenaar. Dat komt 
ook omdat enkele van mijn voorou-
ders molenaar waren. Je heet niet 
voor niets Molenkamp! In mei 2016 
ben ik na een stukje in de krant, 
waarin over de molen van Mierlo 
werd geschreven en waarvoor vrijwil-
ligers werden gevraagd, bij de molen 
binnengestapt en heb ik gevraagd 
wat een vrijwilliger allemaal op de 
molen kan doen. Na een jaar samen 
met de molenaars als gids mee te 
hebben gelopen, begon het steeds 
duidelijker te worden, ik wil ook mo-
lenaar worden. Ik wil ook deze oude 

“machine” kunnen bedienen. Begin 
juni is het mij gelukt om een oplei-
dingsplaats te krijgen op molen De 
Oostenwind in Asten. De opleiding 
tot molenaar duurt cica 2,5 jaar, 
waarbij ik deels ervaring zal opdoen 
in Asten en deels in Mierlo, voordat 
ik aan het landelijk examen kan 
deelnemen. Kom gerust eens een 
keer langs op de molen. Wie weet 
wordt ook jij door het molenvirus 
gegrepen!”

Fons: “Als je net over de vijftig bent 
en de kinderen zijn het huis uit, dan 
is het tijd om een nieuwe invulling 
aan je vrije tijd te geven, naast mijn 
werk bij de politie. In 2007 ben ik in 
aanraking gekomen met het vrijwil-
ligerswerk bij de molen. Na een 
introductie bij de standerdmolen in 
Asten beviel mij dat molenwerk wel. 
De opleiding tot vrijwillig molenaar 
heb ik voornamelijk is Asten gevolgd 
en in mei 2009 afgesloten met een 
positief afgelegd examen, afgeno-
men door examinatoren van de Hol-
landsche molen. Vervolgens heb ik 
op diverse molens hand- en span-
diensten verricht. In mei 2010 heb ik 
de oude molenaar, Wiel Nijs, die dat 
jaar gestorven was, opgevolgd als de 
molenaar van de standerdmolen in 
Mierlo.
 
Geschiedenis
De standerdmolen van Mierlo stond 
vroeger in het heidegebied tussen 
Geldrop en Mierlo. Hij was eigen-
dom van de heren van Mierlo die 
hem verpachtten aan molenaars. 
In 1857-1858 werd de molen afge-
broken en overgebracht naar de 
Dorpsstraat in Mierlo. In 1939 was 
de molen echter niet meer dan een 
ruïne en toe aan restauratie. Een 
gedenksteen herinnert nog aan de 
feestelijke heropening. In 1956 was 
de molen opnieuw in een verwaar-
loosde toestand. De gemeente 
Mierlo kocht hem toen en restau-
reerde hem opnieuw.

Fons: “De windvang van de molen 
is niet geweldig, maar de ligging in 
het centrum van Mierlo maakt al-
les goed. Zeker nu er een prachtig 

molenplein voor ligt met een mooi 
begroeide molenbelt. Het werken 
met en in een molen is een unieke 
belevenis. Werken met zo een oud 
ding en hij doet het nog ook! Het 
mooie aan het molenaar zijn, is dat 
je lichamelijk bezig bent: je klimt 
wat, trekt aan touwen, doet veel 
aan traplopen, weet wat van oude 
technieken en je bent gastheer voor 
de bezoekers op de molen. Dit alles 
maakt het molenaar zijn tot een 
geweldige hobby!”
 
Molengids Iet van Dijk: “Als kind 
had ik al een grote fascinatie voor 
windmolens. Ik vond ze toen al 
indrukwekkend. Een prachtig bouw-
werk in het landschap, aangedreven 
door de wind. Puur Nederlands en 
zo ingenieus vanbinnen. Als we 
vrienden uit het buitenland op be-
zoek hadden, dan was een bezoekje 
aan ‘onze’ molen in Mierlo een 
must. Toen we in 2015 met Fransen 
op bezoek waren, werd mij gevraagd 
of ik interesse had om molengids te 
worden. Op dat moment werkte ik 
nog en heb ik gezegd dat ik in 2017 
wel een cursus zou willen volgen. Zo 
gezegd, zo gedaan. Na ruim 35 jaar 
mijn eigen logopediepraktijk te heb-
ben gehad in Mierlo, heb ik In april 
2016 mijn praktijk overgedragen. En 
sinds maart van dit jaar ben ik in het 
bezit van het Certificaat Molengids. 
Ik merk zelf dat ik er veel energie 
van krijg. Bovendien brengen we 
hiermee een stukje historie over aan 
de bezoekers.”

Wekelijks is de molen voor het pu-
bliek geopend en wel op zaterdagen 
van 10.00 uur tot 14.00 uur. Ook is 
de molen, na afspraak, op andere 
tijden te bezoeken. Bij toerbeurt 
draaien de gidsen op zaterdag en 
andere gelegenheden mee met de 
molenaar en geven ze uitleg over de 
molen. De molen is vrij toegankelijk 
voor publiek. Voor meer informatie 
en actuele openingstijden zie 
www.standerdmolenmierlo.nl of volg 
de molen via Facebook. n

tekst: Marieke Donkers

foto: Rianne van Lierop
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Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

3 of 4 gangen keuze Pezzaz menu

***
Seizoenenmenu

***
Verrassingsmenu

Geniet van 
heerlijke gerechten bij Pezzaz!

Puur en eerlijk eten 
in een sfeervolle ambiance!

Lauwerstraat 22 | 5708 XG Helmond | Tel.: 06 - 25 00 65 51
E-mail: info@lesdirect.nl | www.lesdirect.nl

Je rijbewijs halen?
Dát doe je gewoon bij LesDirect in Brandevoort!
•	 Rijles	vanaf	16,5	jaar
•	 Praktijk	+	theorie	examengarantie
•	 Leuke	en	gestructureerde	rijlessen	
	 volgens	R.I.S	methode	in	Helmond	
	 Eindhoven	en	omstreken
•	 Elke	week	een	vaste	rij-instructrice

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

GRATIS complete online theorieopleiding mét slaaggarantie!

Gezondheidscentrum
Brandevoort
De Plaetse 98B, Helmond
T: 0492 - 504712
M: 06 - 46012212

• Praktijk met twee  
 enthousiaste en ervaren 
 verloskundigen.

• Overdag en ‘s avonds  
 spreekuur.

• Echoscopie in eigen  
 praktijk.

• Informatieavonden  
 in samenwerking met 
 JIJWIJ.

• Kinderwensspreekuur.

• Werkzaam in de   
 gemeentes Helmond  
 en Mierlo.

www.deinstallatieman.nl

Cijnsbeemden 2  •  5706 NP Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76  •  E-mail: info@deinstallatieman.nl

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a. 
 • Service & onderhoud cv
 • Airco systemen
 • Waterontharders
 • Complete badkamers
 • Loodgieterswerkzaamheden
 • Duurzame energie
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Oproep wijkagent
‘Meld misdaad, desnoods anoniem’

Waarom doet niet iedereen 
melding? 
Patrick: “Uit angst voor wraak 
bijvoorbeeld. Wat als de dader een 
bekende is? Wat als je hem tegen-
komt? Je kunt daar soms echt van 
wakker liggen. Het kan ook zijn dat 
je er tegenop ziet om te moeten 
getuigen in de rechtszaal.”

Hoe anoniem is M.? 
Rob: “M. is onafhankelijk en geen 
politie. M. ziet je telefoonnummer 
of IP-adres niet. Men vraagt niet 
naar de naam van een melder en 
wil die ook niet weten. Gesprek-
ken worden niet opgenomen en 
de verwerking van de melding is 
beveiligd.” 

Hoe verloopt zo’n gesprek?
Patrick: “Stel: je vermoedt dat 
verderop in de straat een hennep-
kwekerij zit. Je belt 0800-7000 en 
vertelt je verhaal. De medewerker 
aan de telefoon neemt de melding 
op en vraagt zo veel mogelijk feiten. 
Alleen als M. jouw anonimiteit kan 
waarborgen en de informatie bruik-

baar genoeg is voor de politie om 
ermee aan de slag te gaan, geeft 
M. de informatie aan ons door. 
Wij vergelijken de informatie met 
informatie in de politiesystemen. 
Misschien is er al eerder een inval 
gedaan, heeft de dader al eens 
vastgezeten, et ecetera. Wij beslis-
sen dan of we actie ondernemen.” 

Kun je ook online melden bij 
M.?
Rob: “Dat kan. Melden hoeft niet 
via de telefoon, maar kan ook via 
de website www.meldmisdaad-
anoniem.nl. Rechts bovenin zit 
een grote, rode knop: ‘anoniem 
melden’. Als je daarop klikt, kun je 
lezen hoe online melden werkt, of 
je kunt direct doorklikken naar het 
online formulier.” 

Welke zaken kun je bij M. 
melden?
Patrick: “M. maakt geen onder-
scheid tussen ‘zware’ en ‘lichte’ 
criminaliteit. Van moord en ver-
krachting tot mishandeling en 
drugshandel. Daarnaast kun je bij 

het meldpunt terecht met tips over 
bijvoorbeeld hennepkwekerijen, in-
braken en illegale handel en opslag 
van vuurwerk.”

Waar is M. niet voor be-
doeld?
Rob: “De meldlijn is niet bedoeld 
voor situaties waar andere mo-
gelijkheden voor zijn. Heb je met 
spoed politie nodig, dan bel je 112. 
Hoef je niet anoniem te blijven of 
is er géén spoed, bel dan de politie 
via 0900-8844. Ook is M. er niet 
voor aangiftes, klachten en meldin-
gen van verkeersovertredingen of 
overlast en dergelijke.”

Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw 
wijkagent?
Mail ons:
patrick.de.vogel@politie.nl en
rob.jansen.op.de.haar@politie.nl n

tekst: Politie Helmond

Voor het oplossen van misdrijven is de hulp van het publiek onmisbaar. De politie roept daarom 
op om altijd melding te doen van een misdrijf. Desnoods anoniem. Dat kan bij Meld Misdaad 

Anoniem (M.) via het gratis telefoonnummer 0800-7000 of de website 
www.meldmisdaadanoniem.nl. Jaarlijks worden er meer dan duizend misdrijven opgelost 
dankzij tips via M. Wijkagenten Patrick de Vogel en Rob Jansen op de Haar leggen uit.
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SV Brandevoort
sprankelend voetbal en aandacht voor de jeugd

Het is alweer een drukte van jewelste als we aankomen op sportpark Brandevoort. Die middag wor-
den alle jeugdelftallen gehuldigd die kampioen zijn geworden en ook in de kantine is het al gezellig 

druk. Onze gesprekspartners zijn voorzitter Harry Elzendoorn en vrouwelijk bestuurslid Ingrid  
Hankins, die verantwoordelijk is voor de PR & communicatie. 

Kampioensjaar
Het eerste elftal is dit jaar ook 
kampioen geworden na een 3-0 
overwinning op concurrent ELI. 
In het seizoen 2015/2016 werd al 
bijna promotie afgedwongen en dat 
smaakte naar meer. Na dit op zich 
al succesvolle seizoen werd gezocht 
naar een trainer die aansluit op het 
gewenste profiel en die werd gevon-
den in de persoon van Patrick van 
Hout. Duidelijk geen passant, maar 
een trainer die mee wil bouwen aan 
de toekomst. De prestaties van het 
eerste elftal stralen immers ook af 
op de 45 (!) jeugdelftallen.
 
Begeleiden vanuit de doel-
stelling
Het is meteen herkenbaar dat ook 
Harry een voorzitter is met een 
visie. Vrijwel al zijn antwoorden zijn 
toekomstgericht en herbergen een 
behoorlijke mate van ambitie: “We 
zijn kampioen geworden, maar wil-
len altijd vooruit blijven kijken. Zo 
zijn we met circa 800 leden behoor-
lijk uit ons jasje aan het groeien 
en voortdurend met de gemeente 
in gesprek over het uitbreiden van 
het aantal velden en kleedkamers. 
Maar ook verregaande samenwer-
king zijn daarbij zeker een optie, 
waarbij je samen met andere clubs 
gebruik zou kunnen maken van 
elkaars accommodatie. We kun-
nen nog verder professionaliseren, 
hoewel dat een woord is dat ik liever 
niet gebruik, maar wat wel aansluit 
bij de ambitie. De ouders die onze 
selectie elftallen trainen worden zelf 
ook getraind en het zou mooi zijn 
als ze ook allemaal op termijn een 
officieel trainersdiploma behalen. 
Datzelfde geldt overigens ook voor 
onze eerste elftalspelers. Zij zouden 
nog meer kunnen betekenen in 
de trainingen van onze jeugd. We 
staan voor sprankelend en aanval-
lend voetbal en dat kunnen zij als 
allerbeste overbrengen”. Toch is het 

niet alleen maar prestatief uiteraard. 
Harry gaat verder: “We willen vooral 
een wijkfunctie hebben en zorgen 
voor sociale binding. We streven 
dan ook naar begeleiding vanuit de 
doelstellingen, die per team en per 
lid variëren. Bij jongens en meisjes 
is dat anders, we hebben een G-
team en we hebben natuurlijk grote 
verschillen tussen de selectieteams 
en de recreatieve voetballertjes. Er is 
echter altijd een bepaalde spanning 
tussen competitie en recreatie, zeker 
nu, want succes trekt aan. Daarbij 
gaat het ook niet alleen om voetbal-
technische zaken, maar ook om op 
andere vlakken leren van elkaar”.

Vernieuwend en creatief
Ingrid vertelt dat SV Brandevoort 
ook staat voor vernieuwing en door 
de enorme groei vaak creatief om 
moet gaan met de omstandigheden: 
“We hebben nog steeds een groei-
end aantal leden en dat vergt wat 
van onze creativiteit; met de indeling 
van de teams, kleedkamers, velden 
en van de wedstrijden. Deze creati-
viteit stelt ons wel in staat om altijd 
buiten de kaders te denken. De kan-
tine is bijvoorbeeld niet van de club 
en we ‘missen’ deze inkomsten dus. 
Dan moet je creatiever omgaan met 
contributiegelden en sponsoring. 
En komt het nog meer aan op onze 
vrijwilligers!”
Harry vult haar aan: “Je ziet dat het 
steeds lastiger wordt om ouders die 
soms beiden een drukke baan heb-
ben te bewegen iets te betekenen 
voor de club. Toch blijven wij men-
sen oproepen en enthousiasmeren 
om iets te doen voor de vereniging. 
Al is het maar een paar uur per 
maand. Daarbij is het belangrijk om 
te beseffen dat vrijwillig niet hetzelf-
de is als vrijblijvend. We streven wel 
naar commitment. Dat verdienen 
onze leden!” Ook de kidsclub, waar-
bij jonge spelertjes aan de hand 
van de Eerste elftal-spelers het veld 

betreden bij thuiswedstrijden, geeft 
aan hoe vernieuwend SV Brande-
voort kan zijn. 

Vrouwelijk bestuurslid richt 
zich op communicatie
Vernieuwing is ook vrouwen in het 
bestuur toelaten? Harry lacht en 
geeft aan dat hij dit alleen maar toe-
juicht: “Ingrid is in staat om accen-
ten in discussies te verleggen door 
vanuit een andere invalshoek ineens 
een andere kijk op een situatie te 
geven. Dat is heel verhelderend. 
Daarnaast zijn dames nou eenmaal 
vaak wat zorgvuldiger als het om 
mensen gaat. Wij mannen willen 
nog weleens vanuit de oplossing 
denken en dan is zo’n tegenhanger 
vaak heel welkom. We zoeken nog 
een negende bestuurslid en wat mij 
betreft is dat zeker een vrouw!”

Ingrid richt zich in haar communica-
tie momenteel vooral op de werving 
van vrijwilligers: “We hebben in 
principe voldoende leden, hoewel 
iedereen natuurlijk van harte wel-
kom is. Echter hebben we nu vooral 
behoefte aan mensen die achter en 
voor de schermen hand- en span-
diensten zouden willen verrichten. 
Daarnaast zijn we misschien de 
afgelopen jaren wel erg bescheiden 
geweest. We mogen trots zijn op 
wat we hebben bereikt en mogen 
dat ook nog iets meer gaan uitstra-
len”. “Zonder naast onze schoenen 
te gaan lopen”, vult Harry haar 
lachend aan. 

Het moge duidelijk zijn dat de wijk 
een bruisende voetbalvereniging 
heeft en dat met dit bestuur er zeker 
niet stilgezeten gaat worden de 
komende jaren. We zullen het met 
belangstelling volgen. n

tekst: Peter Nouwen

foto: Vincent Knoops
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Ooievaars
gespot in 

Brandevoort
Met regelmaat zijn sinds enige 
jaren ooievaars te spotten bo-
ven Brandevoort. Soms wel met 
tien tegelijk hoog in de lucht. Een 
bijzondere verschijning, dit omdat 
de ooievaar ruim 25 jaar geleden 
in Nederland nog maar uit tien 
paren bestond. Ook heel bijzon-
der is te noemen dat de ooievaar 
ook in Zuid-Nederland broedt. Dat 
de ooievaar dicht in de buurt van 
Brandevoort broedt is te wijten aan 
de dierentuin “Dierenrijk” in Nu-
enen. Jaren geleden werden daar 
zieke wilde ooievaars opgevangen 
om te kunnen herstellen. Er werden 

speciale ooievaarsnesten gemaakt 
op houten palen en de ooievaars 
werden bijgevoerd. Ooievaars 
trekken ooievaars aan dus in de 
loop der jaren is de populatie hier 
in de omgeving sterk gegroeid, dit 
ook mede door het bijvoeren. Het 
bijvoeren van de ooievaars gebeurt 
inmiddels niet meer, je ziet ze daar-
om met regelmaat over graslanden 
en akkers lopen op zoek naar eten. 
De ooievaar is een trekvogel maar 
minstens een vijfde overwintert in 
eigen land. n

tekst: Vincent Knoops

foto: Vincent Knoops
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Lopersgroep Brandevoort
met de trein

Veel plezier
Tijdens het lopen wordt er heel 
wat gelachen en gekletst. Of het 
nou gaat om de groep met begin-
nende hardlopers, de wandelaars 
of de meer geoefende lopers… er is 
volop ruimte voor verhalen en voor 
humor. Ben je even te moe om te 
praten of te lachen? Dan luister je 
lekker mee. Het is allemaal prima. 
Na afloop van de training even 
napraten is inmiddels vaste prik. 

Originele evenementen: trei-
nenloop en Beverloop
In juni stond de treinenloop op het 
programma. Daarvoor gebruikten 
we de vier stations die Helmond 
rijk is. Je koopt een enkeltje naar 
het station van je keuze en loopt, 
met de groep, een mooie route 

van minimaal zes en maximaal 
25 kilometer terug naar Sportpart 
Brandevoort. 
In de zomer organiseren we de Be-
verloop: met z’n allen in de bus op 
weg naar De Bever in België. Hoe 
verder je wilt lopen, hoe eerder je 
uit de bus stapt. 

Andere uitdagingen
De lopers van Lopersgroep Bran-
devoort zijn niet vies van de nodige 
uitdagingen. Zo bedwingen zij de 
Gulberg, niet één keer, maar soms 
drie of vier keer achter elkaar! Maar 
daar blijft het niet bij. Regelmatig 
doen de lopers mee met wedstrij-
den. Van korte afstanden van vijf 
kilometer tot halve of zelfs hele 
marathons. In Nederland, maar ook 
in het buitenland. 

Veel lopers hebben het trailrunnen 
ontdekt. Rennen door de natuur. 
Niet de eindtijd staat voorop, maar 
de beleving. Onderweg worden sel-
fies gemaakt of fraaie plaatjes van 
de natuur..

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en aan-
melden op www.lopersgroepbran-
devoort.nl. of kom een keer naar 
één van de trainingen op zaterdag-
ochtend van 9.15 en 10.30 uur of 
maandag- of woensdagavond van 
19.00 – 20.15 uur. n

Je komt de lopers van Lopersgroep Brandevoort overal tegen. Van De Veste tot de Stiphoutse Bos-
sen en van Helmond Centrum tot ’t Groot Goor. Maar ook op de Strabrechtse Heide, 

Groot Schooten, stadspark De Warande, de Mierlose bossen… de kilometers vliegen voorbij. 
Sportpark Brandevoort is dé ideale uitvalsbasis om de mooiste plekjes van Helmond 

en omgeving aan te doen.

tekst: Margriet Swinkels
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Hoofdstraat 105     5706 AK  Helmond     Tel 0492 539405     info@woutvanvlerken.nl     www.electroworldwoutvanvlerken.nl

Miele vaatwasser
G4262 scvi

Inbouw model

MET ZORG VOOR U
GESELECTEERD

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Kwaliteit
Duurzaamheid
Onderhoud

Van 999,-

 nu 799,-*

Samsung koelkast
RB31FERNCSAEF
RVS uitvoering

Van 549,- nu 399,-*

*na aftrek van 50,- refund via Samsung

Cool select zone

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Kwaliteit
Duurzaamheid

*na aftrek van 150,- refund via Miele

A
ENERGIE
KLASSE A

ENERGIE
KLASSE

Een herenboerderij in Brandevoort,
iets voor jou?

Maak jij je zorgen over de kwaliteit van je voedsel? Wil je weten waar je eten vandaan komt en hoe 
het geproduceerd wordt? Vind jij dat het allemaal wel wat duurzamer kan? 
Kijk dan eens naar de mogelijkheid om een eigen herenboerderij te starten. 

Op dit moment worden in Brandevoort 200 huishoudens gezocht die samen een eigen 
herenboerderij willen starten, compleet met een boer die groenten en fruit teelt 

en varkens en kippen fokt. Iets voor jou?

Wat is een herenboerderij?
Gezond, lekker en betaalbaar eten 
van je eigen boerderij. Dat is waar 
de herenboerderij voor staat. Dit ge-
beurt duurzaam en zoveel mogelijk 
in harmonie met de natuur. Met oog 
voor een rijke grond en welzijn voor 
dieren. Een herenboerderij is een 
coöperatie van consumenten. De 
deelnemende gezinnen runnen 
samen een boerderij. Met die 
boerderij wordt voorzien in eigen 
voedsel. Gezond, lekker, duurzaam 
geteeld en voor een prijs vergelijk-
baar met die van de supermarkt. Op 
deze manier weten de deelnemende 
gezinnen waar het voedsel vandaan 
komt en hoe het is geproduceerd. 

Hoe werkt het concept?
Meedoen betekent dat je, als 
huishouden, lid wordt van de 
herenboerderij. Je legt eenmalig 
€ 2.000,- in, de investering die de 
boerderij mogelijk maakt. Verder 
worden de jaarlijkse kosten ge-
deeld, omgerekend ongeveer € 
11,- per persoon per week. Wat je 
terugkrijgt is je dagelijkse eten zoals 
groente, fruit, aardappelen, eieren, 
rund-, varkens- en kippenvlees. 
Voor mensen die geen vlees eten, 
geldt een gereduceerd tarief. Daar-
naast ben je dus echt voor 1/200ste 
deel eigenaar van de boerderij! Wil 
je later – om wat voor reden dan 
ook – uit de coöperatie stappen, 

dan verkoop je jouw 1/200ste deel. 
Of je doet het over aan kinderen of 
kleinkinderen. 

Meer weten of meedoen?
Bekijk www.herenboeren.nl, word 
lid van de Facebook groep ‘Heren-
boerderij Brandevoort’ En heb je 
interesse, stuur dan een mail naar 
marcelamber@onsmail.nl.
Bij voldoende interesse wordt er 
een eerste bijeenkomst gepland 
waarin Stichting Herenboeren 
Nederland meer vertelt over het 
concept van de herenboerderij én 
over de ervaringen met reeds gere-
aliseerde herenboerderijen. n

tekst: Amber van Houtum

tekst: Amber van Houtum
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Spiraaltje laten plaatsen
bij Verloskundigen Praktijk Nieuw Leven

Vanaf 28 april is het bij Verlos-
kundigen Praktijk Nieuw Leven 
(gevestigd in Brandevoort) ook 
mogelijk een spiraaltje te laten 
plaatsen door Imke Bijnen en Leen 
van Leuken, beiden verloskundigen. 
Op deze manier kunnen zij het 
gehele traject van voor de zwanger-
schap, met preconceptie, tot na de 
zwangerschap, met anticonceptie, 
uitvoeren.
Het grote voordeel hiervan is dat 
er dan voor de zwangerschap al 
kennisgemaakt is met een van de 
verloskundigen, waardoor dit ver-
trouwd voelt. Ook na de bevalling is 
het fijn als je door je eigen verlos-

kundige ook meteen je spiraaltje 
kunt laten plaatsen. 

Jaren bescherming met een 
spiraaltje
Het plaatsen van een spiraaltje 
kan op zijn vroegst 11-12 weken na 
de bevalling. Mocht je nog nooit 
zwanger zijn geweest, dan wordt 
aangeraden het spiraaltje net na je 
menstruatie te plaatsen. Dan staat 
de baarmoedermond nog iets open 
en is het spiraaltje gemakkelijker in 
te brengen. 
Er bestaan twee soorten spiraaltjes; 
met hormonen, waarvan het meest 
bekende spiraaltje de Mirena is, en 

het koperhoudend spiraaltje zonder 
hormonen, de T-Safe. Een Mirena 
spiraal blijft tot vijf jaar na plaatsing 
werken en de T-Safe zelfs tien jaar. 
Kijk voor meer info over beide spi-
raaltjes op www.anticonceptie.nl.
Preconceptie zorg en anticonceptie 
zorg zitten bij veel verzekeraars in 
het pakket waardoor het plaatsen 
van een spiraaltje (gedeeltelijk) 
vergoed kan worden. Voor meer 
informatie over het plaatsen van 
spiraaltjes kun je op de website 
www.verloskundigennieuwleven.nl. 
terecht. n

tekst: Leen van Leuken

foto: Leen van Leuken
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Naam Website
----------------------------------------------------------------------------------
Atma Yoga www.atmayoga.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Badmintonclub BC 85 www.bc85helmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Balletstudio Brandevoort www.balletstudiobrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Basketbalvereniging Black Shots www.blackshots.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Biljartclub Brandevoort in actie 
----------------------------------------------------------------------------------
Bootcamp Brandevoort www.bootcampbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Brandevoort Fit www.brandevoortfit.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Bridgeclub ‘t Brandpunt 
----------------------------------------------------------------------------------
Bodo vereniging De Hechte Band www.dehechteband.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Dansschool Friends www.dansschoolfriends.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Dartclub Brandevoort 
----------------------------------------------------------------------------------
Dédé dansballet www.dededance.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Flame Trails www.flametrails.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Helmondse Atletiek Club (HAC) www.hac-helmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Hockeyclub Mierlo www.hcmierlo.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Hockeyclub Helmond www.hchelmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Honk en Softbal club Nuenen www.hscn.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Sportverenigingen

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

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/
----------------------------------------------------------------------------------
Ditisonzewijk.nl 
E: brandevoort@ditisonzewijk.nl W: www.brandevoort.ditisonzewijk.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Druzhba 
E: info@druzhba.nl W: www.druzhba.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Fotoclub Brandevoort 
E: a.storm4@chello.nl W: www.fotoclubbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Het Plein Brandevoort 
E: info@hetpleinbrandevoort.nl W: www.hetpleinbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Groeperingen
ikenjijenwij ouder en kindgym
E: info@ikenjijenwij.nl W: www.ikenjijenwij.nl
----------------------------------------------------------------------------------
KBO St, Lucia
E: secretariaat@kbo-stlucia.nl W: www.kbo-stlucia.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Kunstkwartier Helmond 
E: info@kunst-kwartier.nl W: www.kunst-kwartier.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Naaiclub Brandevoort 
E: naar.emmy.toe@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------
Theater Brandevoort 
E: info@bartvanloon.nl W: www.theater-brandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Wijkraad Brandevoort
E: wijkraad.voorzitter@brandevoort.org W: wwwwijkraad.brandevoort.org
----------------------------------------------------------------------------------

Dat sporten goed voor je is dat weten we allemaal. Sporten helpt preventief tegen overgewicht en bevordert de kwaliteit van het leven en is ook vooral 
ontzettend leuk!
Waar kunnen we naartoe in Brandevoort, of als we niet in Brandevoort terrecht kunnen, waar moeten we dan naartoe? De sportindex laat een overzicht 
zien van de sportverenigingen uit Brandevoort en verenigingen uit de omgeving met leden uit onze wijk.
Mis je nog een sportvereniging, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
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B4 Print Grafisch ontwerp & webdesign De Plaetse 173 - 5708 ZK - Helmond
T: 06 81 89 77 81 E: info@b4print.nl W: www.b4print.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bizz & Bloom Persoonlijke en professionele ontwikkeling Stoefshoeve 3 - 5708 VW - Helmond
T: 06 51 84 12 42 E: info@bizzandbloom.nl W: www.bizzandbloom.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blokkie om honden uitlaatservice Honden uitlaatservice Geldropse Ventweg 10 - 5706 LC - Helmond
T: 06 16 68 63 72 E: info@blokkieom.nl W: www.blokkieom.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Verbeterpraktijk Coaching & training procesverbetering Smeedsbeemden 10 - 5706 NS - Helmond
T: 06 83 33 56 92 E: arnout@deverbeterpraktijk.nl W: www.deverbeterpraktijk.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotografie Rianne van Lierop Fotografie Ardijnserf 3 - 5706 JB - Helmond
T:  06 54 97 35 14 E: info@fotografieriannevanlierop.nl W: www.fotografieriannevanlierop.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fabrique Lexique Tekstbureau Broederwal 73 - 5708 ZT - Helmond
T: 06 11 47 85 26 E: info@fabriquelexique.nl W: www.fabriquelexique.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knoops Fotografie Fotografie Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond
T: 06 53 92 66 96 E: info@knoopsfotografie.nl W: www.knoopsfotografie.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lumen Natuurgeneeskundig Therapeut Herenlaan 162 - 5708 ZS - Helmond
T: 06 45 29 24 95 E: info@praktijk-lumen.nl W: www.praktijk-lumen.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muurschilderingen It’s Easy Art Muurschilderingen Baby & kinderkamers Den Ossekamp 9 - 5706 SE - Helmond
T: 06 18 77 68 81 E: info@itseasyart.nl W: www.itseasyart.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedicure Jolanda Pedicure Schutsboom 33 - 5706 KH - Helmond
T: 0492 31 99 61 E: info@pedicurejolanda.com W: www.pedicurejolanda.com 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SiteTurn webdesign & onderhoud Webdesign Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond
T: 0492 84 68 21 E: info@siteturn.nl W: www.siteturn.nl 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuinontwerpburo Frank Stegers Tuinontwerpen Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond
T: 06 14 79 46 93 E: info@frankstegers.nl W: www.frankstegers.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Villa Banouk  webshop lifestyle, speelgoed, cadeau art. Pundershoeve 6 - 5708 VL - Helmond
T: 06 40 42 74 09 E: info@villabanouk.nl W: www.villabanouk.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.O.C. Vertrouw op Compas Coaching & Advies Herenlaan 162 - 5706 ZS - Helmond
T: 06 44 31 98 48 E: peternouwen@vertrouwopcompas.nl W: www.vertrouwopcompas.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verwaijen Consulting   Neerwal 84 - 5708 ZA - Helmond
T: 06 53 94 39 44 E: info@verwaijenconsulting.nl W: www.verwaijenconsulting.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zuster Kadago Verzorging en verpleging Moerdonksvoort 25 - 5706 HL - Helmond
T: 06 81 23 89 32 E: info@zusterkadogo.nl W: www.zusterkadogo.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedrijvenindex

ALARMNUMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71
GG&GD 58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar &  0900 - 88 44
Patrick de Vogel e-mail rob.jansen.op.de.haar@politie.nl of 
patrick.de.vogel@.politie.nl 
stadswacht 84 59 70
 
GEMEENTE 14 04 92

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas 0800 - 90 09
water 59 48 94

Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 59 55 55

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

Omdat iedere ondernemer, groot en klein, de gelegenheid moet krijgen om te adverteren in de BC hebben we nu een speciale bedrijvenindex waarin je 
voor maar € 7,50 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 stefan@brandevoortercourant.nl
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De makelaar
in Brandevoort

A
LEX

De markt trekt aan en het 
aanbod van woningen krimpt. 
Steeds meer mensen kiezen 
voor Brandevoort. 
Niet zo gek natuurlijk. 
Want zeg nou zelf…… 
BrandBrandevoort is toch de mooiste 
wijk van Nederland?

Vanwege de vele succesvolle 
verkopen zijn op zoek naar 
nieuw aanbod.

Alex komt graag bij je thuis 
vvoor een gratis en vrijblijvende 
waardebepaling en verkoop-
advies

    0492 - 347 003
    
    06 - 241 99 781

info@makelaarinbrandevoort.nl

wwwww.makelaarinbrandevoort.nl


