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“Blijf
in je dromen
geloven ”

Passie voor koken op sterrenniveau
Stadsboerderij Brandevoort stapje dichter bij realisatie
Brandevoort in coronatijd

Expeditie Robinson:

Een droom die voor Jorik Benoit werkelijkheid wordt

Vragen over je hypotheek of
vermogen? Stel ze tijdens een
online videogesprek.
Maak nu een afspraak.

In deze tijd staan veel dingen even stil, maar sommige
dingen gaan ook gewoon door. Heb jij net jouw droomwoning
gespot? Of heb je juist nu tijd om je te verdiepen in je toekomstige
financiële situatie? Onze financieel adviseurs staan ook nu voor je
klaar om al jouw vragen te beantwoorden en je te voorzien van
passend advies. Ook geven zij inzicht in bijvoorbeeld de aankoop
van een woning, het oversluiten van je hypotheek of andere
inkomens- en vermogensvraagstukken. Dit kan eenvoudig en
veilig online via een videogesprek. Het enige dat je nodig hebt
voor een videogesprek is een computer, laptop, tablet of
mobiele telefoon met camera.
Zo heb je ook in deze bijzondere tijd een goede voorbereiding en passend advies.
Interesse of vragen? Bel ons op (0492) 39 19 19 of maak een
afspraak via rabobank.nl/afspraakmaken

www.rabobank.nl/afspraakmaken

Van de redactie
Corona

Wat léven we in een bizarre wereld op dit moment. Toen we begin januari samenkwamen met de redactie om het eerste nummer van de Brandevoorter Courant in de steigers te zetten, was
corona nog ver van ons bed. Ver weg in China. Inmiddels is het
virus doorgedrongen tot in het diepst van ons bestaan en heeft
iedereen er op wat voor manier dan ook mee te maken. Scholen
zijn lange tijd dicht geweest. Restaurants, cafés en veel winkels
hebben te maken met tientallen procenten omzetverlies. Veel
mensen zitten thuis - hebben nog wel een baan of niet meer en proberen uit alle macht onze maatschappij overeind te houden. De vitale beroepen de zorg, de politie, leraren, openbaar
vervoer, media en mensen die in de voedselketen werken zijn
volop bezig om onze maatschappij intact te houden. Bussen,
treinen en snelwegen oogden verlaten. De straten waren lange
tijd leeg, hooguit kwam je mensen tegen die een rondje hard
liepen of de hond uitlieten. Inmiddels is het allemaal weer een
beetje vrijer.
In deze omstandigheden hebben wij geprobeerd om deze tweede editie van de Brandevoorter Courant in 2020 te maken. We
bedanken de adverteerders die ons trouw zijn gebleven en de
mensen die de moeite hebben genomen om aan dit nummer
mee te werken. Fantastisch!

Correcties

Voor we iets zeggen over de nieuwe editie, eerst twee opmerkingen over de eerste. Om te beginnen: in ‘Van de redactie’ was
sprake van het tweede decennium van dit millennium. Een oplettende lezeres meldde ons dat in 2020 niet het tweede maar
al het derde decennium is begonnen. Waarvan akte! Een ander

artikel waar we reactie op kregen was dat over De Brandeliers.
Niet over de tekst, maar over de erbij geplaatste foto. Dat was
geen foto met De Brandeliers, maar een van de sleuteloverdracht aan De Keiebijters. Een foto die wel past in de sfeer van
carnaval, maar een foto van De Brandeliers was beter geweest.
Excuus hiervoor, dat gaan we volgend jaar beter doen.

Het nieuwe nummer

Ondanks dat het lastig was deze keer, hebben we toch weer
verschillende interessante artikelen. En ja, veel ervan gaan
over corona: hoe ging dat op school en hoe thuis, wat zegt de
winkeliersvereniging erover, hoe vier je een verjaardag, de berenzoektocht etc. Maar ook hadden we gesprekken met wethouder Antoinette Maas, met enkele van onze adverteerders
en met de wijkagent. We zijn binnen gaan kijken in een prachtig
nieuw huis, hebben met een heuse Expeditie Robinsondeelnemer gesproken en met een sterrenkok. En uiteraard waren
meerdere van onze vaste tekstleveranciers, zoals de Wijkraad,
’t BrandPunt en Fien de Vries ook weer present. En er zijn ontwikkelingen rondom de stadsboerderij van Brandevoort. Dat en
nog veel meer kunt u in dit nummer van de Brandevoorter Courant lezen. Wij wensen u veel leesplezier!
En mocht het lukken om deze zomer toch op vakantie te gaan:
heel erg veel leesplezier, of dat in Nederland is of toch ergens in
het buitenland. Maar vooral: blijf gezond! n
tekst: Jaap Taal
foto: Rianne van Lierop

GEZOCHT
Hoofdredacteur
De club van de Brandevoorter Courant is een groep enthousiaste vrijwilligers die met veel passie het wijkblad
iedere keer weer tot stand brengen zonder enige professionele achtergrond wat betreft deze activiteiten.

WE ZOEKEN MENSEN DIE GRAAG IETS BIJDRAGEN AAN DE WIJK IN DE VORM VAN DE BC
We zoeken per direct een hoofdredacteur die de tijd heeft om de kar voor ons te trekken. Je taken als
hoofdredacteur bestaan voornamelijk uit het bewaken van de planning, het overkoepelende overzicht houden en het leiden van vergaderingen. We komen vijf keer per kwartaal samen in het wijkhuis ter voorbereiding van een uitgave. Wil je graag meer informatie over de functie? Stuur dan ook een e-mail naar
redactie@brandevoortercourant.nl. We hopen je snel te zien!
Brandevoorter Courant
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Culinair Sterren Arrangement

Ga naar www.walkingdinner.com/lucasgassel
en boek je arrangement!
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(waaronder De Rozario met Michelin ster)

s

> Prachtige thema-wandeling over Lucas Gassel
> 3 gangen diner bij 3 geweldige restaurants
w alking

to

Keuze uit minimaal 2 gerechten bij iedere gang
Inclusief een glas wijn (of bier/fris) bij elk gerecht

> Toegangskaartje voor de expositie
> Hotelovernachting bij Golden Tulip West-Ende****
Sluit uw bezoek aan de Lucas Gassel
tentoonstelling in stijl af met een culinaire
wandeling langs drie toprestaurants
van Helmond. Proef het landschap van Lucas
Gassel op je bord en geniet van drie gangen
op drie verschillende locaties, waaronder
sterrenrestaurant De Rozario.

Het arrangement bestaat uit:
> 1 entreébewijs voor de tentoonstelling ‘Lucas Gassel,
meester van het landschap’ in Kunsthal Helmond
> 1 overnachting in viersterren hotel Golden Tulip West-Ende
inclusief ontbijt
> Lucas Gassel Walking Dinner, bestaande uit:
> Lucas Gassel stadswandeling
> Amuse en voorgerecht bij restaurant Roka
> Hoofdgerecht bij Michelin sterrenrestaurant De Rozario
> Nagerecht bij restaurant 33 Good Food

Voor slechts € 119,95 p.p. geniet u van
een culinair arrangement op sterren niveau!

• Dit arrangement wordt mede mogelijk gemaakt door Helmond Marketing •

Ga naar www.walkingdinner.com/lucasgassel
en boek je arrangement!
Arrangement zonder overnachting is ook mogelijk.
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hoofdredactie redactie@brandevoortercourant.nl | redactie Giel Pollemans, Jaap Taal, Marc Dekkers, Marga Dobma, Danijela Tetaric Adamovic, Stefan Verhallen, Jody Hoekstra, Mascha
van Straaten en Linda van Kortenhof-Bastian, ondersteunend Emmely Plas en Annet Daamen | distributie distributie@brandevoortercourant.nl, bij vragen of klachten over bezorging
advertenties werving - Paul Princen - advertenties@brandevoortercourant.nl | financiën Paul Princen | vormgeving & opmaak Johan Janssen en Maarten van Schaik
druk Drukkerij Hendrix, oplage 3.750 exemplaren, omvang 4+56 pagina´s | foto voorpagina Rianne van Lierop | vaste fotografen Rianne van Lierop en Vincent Knoops
het wijkblad op internet www.brandevoortercourant.nl | reacties info@brandevoortercourant.nl
De Brandevoorter Courant verschijnt vier keer per jaar. De redactie behoudt zich het recht voor de aangeboden kopij, indien nodig, te corrigeren en/of in te korten. De ingeleverde kopij
verplicht de redactie niet tot plaatsing. Opname van kopij betekent niet automatisch dat de redactie het met de strekking ervan eens is. Ook is het mogelijk dat door ruimtegebrek niet alle
aangeleverde kopij wordt geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor teksten en zetfouten in advertenties.

Activiteitenkalender: u vindt deze terug op onze website www.brandevoortercourant.nl/wijkkalender
Verschijning #3 2020 vanaf vrijdag 2 oktober, copysluiting vrijdag 4 september 2020
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
T

CH

O
ERK

V

V

T

CH

O
ERK

V

Hamerhoeve 3

Bakshoeve 13

Bakshoeve 17

5708 TN Helmond
koopsom € 375.000 k.k.

5708 TD Helmond
vraagprijs € 425.000 k.k.

5708 TD Helmond
koopsom € 399.000 k.k.

T

CH

O
ERK

V

T

CH

O
ERK

V

T

CH

O
ERK

V

T

CH

O
ERK

Bakshoeve 19

Louwerserf 13

Heebergsvoort 13

5708 TD Helmond
koopsom € 425.000 k.k.

5706 JH Helmond
vraagprijs € 299.000 k.k.

5706 HT Helmond
koopsom € 415.000 k.k.

Wij zien dat de woningmarkt in Brandevoort weinig tot geen last heeft van de corona-perikelen en dat er
voldoende animo is en blijft.
Wij hebben in de maanden Maart, April en Mei vele woningen verkocht!
De vraag naar woningen is nog steeds groter dan het kwalitatief goed aanbod. Wel merken we dat bepaalde
woningen wat meer tijd vergen voordat het tot een verkoop komt.
Bent u benieuwd naar uw verkoopmogelijkheden of naar de waarde van uw huidige woning? Ik kom graag
vrijblijvend bij u langs voor een gratis adviesgesprek.
Uw wijkspecialist:
Ruud Hesen
06 533 01 994

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

Vind ons ook op:

Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt

Het is lang geleden dat het voor zo’n lange periode zo stil was
in wijkhuis ’t BrandPunt. Zoals zovelen moesten ook wij de deuren sluiten in maart, zonder duidelijk vooruitzicht wanneer we
eventueel weer open zouden mogen. Bij het schrijven van dit
artikel (begin juni) staan de deuren inmiddels weer open, maar
slechts voor bepaalde activiteiten en bijeenkomsten. Met protocollen, posters met regels, een grote pomp handzeep bij de
deur en verschillende looproutes en uitgangen. De gezondheid
van ons personeel en onze klanten staat bovenaan, en om die
reden houden wij ons dus ook trouw aan de richtlijnen van het
RIVM en de overheid. Voor ons allemaal blijft het een onzekere
periode, ook voor het wijkhuis, maar onze gok is dat vooral de
discofeesten en gezellige drukke bijeenkomsten in de ontmoetingsruimte nog even op zich zullen moeten laten wachten...

Spic en span

Dat het wijkhuis gesloten was voor het publiek betekent niet
dat er niks werd gedaan achter de schermen. Zo heeft er een
grote schoonmaak plaatsgevonden in het hele gebouw waarbij
geen enkel hoekje is overslagen. Ook is er geverfd op de plekken
waar het nodig was en zijn de bar en tafels opnieuw in de lak
gezet. In een gebouw als het wijkhuis is altijd wel een klusje te
vinden, en op deze manier is door het beheer en het personeel
een positieve draai gegeven aan de huidige omstandigheden.
Het bestuur heeft gedurende deze periode elke week vergaderd. Op deze manier konden zij snel handelen bij de verandering van bepaalde richtlijnen en de financiele situatie in de
gaten houden.
Momenteel (midden juni) is besloten om het wijkhuis weer te
openen voor de activiteiten die wel mogelijk zijn zoals vergaderingen, met de anderhalve meter in het achterhoofd. ’t BrandPunt heeft een sociaal-maatschappelijke functie, en juist tijdens
dit soort periodes nemen we die taak erg serieus. Het blijft echter een uitdaging, vooral naar mate er (hopelijk) meer mogelijk zal zijn. Hoeveel groeperingen kunnen worden ontvangen?
Wat zijn de regels waar elke individuele activiteit zich aan moet
houden en kunnen deze gerealiseerd worden? Is er voldoende

personeel en vrijwilligers beschikbaar om deze activiteiten te
ondersteunen? Het is een hele puzzel, maar er wordt hard gewerkt om te zorgen dat alle stukjes uiteindelijk toch weer in
elkaar zullen passen.

Zoektocht naar vrijwilligers

Om onze activiteiten weer op te kunnen starten, en de wijk te
ondersteunen waar nodig, hebben wij de hulp nodig van vrijwilligers. Ons huidige bestand van vrijwilligers is groot, maar
een merendeel betreft mensen die – gezien hun leeftijd – zelf
in een risicocategorie vallen. Zij hebben deels aangegeven dat
ze het nog eng vinden om weer snel aan de slag te gaan. Maar
natuurlijk heeft ook een groot deel van de vrijwilligers gezegd
weer zo snel mogelijk te willen en kunnen beginnen. Om nu die
gaten te vullen die toch links en rechts ontstaan, zijn we op zoek
naar mensen die ons – al dan niet tijdelijk – willen helpen. We
hebben mensen nodig die bardiensten kunnen draaien, in de
keuken kunnen helpen, het leuk lijkt de social media kanalen
van het wijkhuis te beheren, of bereid zijn te ondersteunen bij
andere werkzaamheden in en rondom het wijkhuis. Alle beetjes
helpen, dus zelfs met een paar vrije uurtjes kunnen we samen
kijken wat de mogelijkheden zijn.
Laten we als Brandevoorters samen werken om de wijk draaiende te houden! Bereid om iets bij te dragen of wil je meer weten? Aarzel dan niet en neem contact op met beheerder Jan Damen, via beheerder@brandpunt.info of bel via 0492-432013.

Vooruitblik?

Normaliter wordt er een vooruitblik geplaatst naar de opkomende activiteiten. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk, maar uiteraard houden wij u zo goed mogelijk op de
hoogte. Houd onze website (brandpunt.info) in de gaten voor
de laatste ontwikkelingen. Wij hopen u zo snel mogelijk weer te
zien bij een activiteit en tot die tijd: blijf gezond! n
tekst: Het bestuur van ’t BrandPunt
foto: Rianne van Lierop
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Nieuws

Wijkraad

Samen sterk in deze bizarre tijd
Langzaam maar zeker komt Nederland weer dichterbij de versoepeling van de in maart ingevoerde coronamaatregelen,
maar hoe gaat Brandevoort hier mee om?
Inmiddels lijkt men redelijk gewend geraakt aan de aangepaste
regels, maar tegelijkertijd is het duidelijk merkbaar dat bepaalde maatregelen niet meer zo serieus worden genomen. Aan
het begin van deze periode werd het ineens massaal rustig op
straat. Men bleef thuis, zag nagenoeg geen vrienden of familie
en ondernam geen activiteiten. Maar toch bleek al snel dat ook
in Brandevoort mensen behoefte hadden aan die contacten,
met name de jongeren.

Drukte in de mailbox

Op sommige locaties werd het dan
ook snel druk. Denk hierbij aan het
skatebaantje, de ecozone en andere
speelgelegenheden voor jongeren.
Vanaf het moment dat dit merkbaar
was, zijn de controles in de wijk gestegen. Ook de jongeren dienen
afstand te houden en rekening te
houden met deze maatregelen. Met
name door het goede weer heeft het
jongerenwerk, de politie en handhaving het aardig druk gehad in de wijk.
Men reageerde hier nogal divers op:
de één vindt dat de maatregelen
overdreven zijn, de ander vindt dat
mensen ook echt massaal thuis moeten blijven.

“Laat ons
weten
wanneer u
een
initiatief
voor de wijk
heeft.”

De inbox van de wijkraad stroomde
de afgelopen weken vol met meldingen over de situatie in de wijk. Het
gedrag van de jongeren kunnen ook
wij niet controleren, maar toch proberen wij samen met onze
ketenpartners de situatie in de wijk zoveel mogelijk in de gaten
te houden. Natuurlijk zijn ook vele volwassenen massaal aan
de wandel of probeert men in groepen toch weer kleine activiteiten op te zetten. Het houden van afstand en het rekening
houden met de maatregelen is en blijft daarbij ieders eigen verantwoording.
Ook voor de komende periode willen wij de oproep doen, met
name aan de jongeren, om met verstand om te gaan met de
situatie. Gezamenlijk massaal gaan zwemmen in de ecozone
vanwege het goede weer is er dan ook nog zeker niet bij.

Steun voor lokale ondernemers

ondersteunen. Gelukkig is hier al gehoor aan gegeven. De voorzitter van de wijkraad heeft contact gehad met de winkeliersvereniging om de situatie door te spreken. Her en der zijn er
leuke initiatieven ontstaan welke er aan hebben bijgedragen
dat mensen toch hun uitgaven konden doen in het winkelcentrum.
In het komende najaar wordt het winkelhart van Brandevoort
weer verfraaid. Onder regie van de wijkraad is een werkgroep
bijeen gekomen om de Plaetse te vergroenen, en na jaren van
overleggen en bedenken is dan eindelijk de kogel door de kerk.
Er komt vergroening! Tevens zijn er op andere locaties in De
Veste initiatieven met bewoners welke bijdragen aan een mooier en groener centrum van Brandevoort.

Natuurlijk heeft Brandevoort ook op diverse andere manieren
te maken gehad met de crisis. Het winkelcentrum kon slechts
beperkt open en ondernemers kregen plots te maken met
maatregelen welke zij nog nooit eerder hebben hoeven nemen.
Toch willen wij u vragen om de lokale ondernemer te blijven

Ideeën altijd welkom

Ondanks dat vele activiteiten en evenementen geen doorgang kunnen
vinden, willen wij toch een oproep
doen om u te kunnen steunen in
deze periode. Heeft u een initiatief
gericht op veiligheid, leefbaarheid,
verfraaiing van onze wijk of andere
zaken? Laat het ons dan weten! Door
ons jaarlijkse budget kunnen wij, samen met u, mooie dingen realiseren
in onze wijk.

Begin februari is het pand van de
wijkraad, aan de Laan door de Veste
116, leeg komen te staan. De wijkraad heeft de beslissing moeten nemen om de huidige activiteiten per
direct te stoppen. Toch willen wij u
laten weten dat wij als bestuur openstaan om samen met u na te denken
over een nieuwe invulling van deze
locatie. Het betreft een relatief groot winkelpand wat bruikbaar
is voor diverse mogelijkheden en initiatieven. Mocht u hiervoor
een idee hebben, dan horen wij uiteraard graag van u!
Verder zijn diverse andere werkzaamheden van de wijkraad
door de coronacrisis op een laag pitje komen te staan. Natuurlijk blijven wij op dit moment betrokken bij alle ontwikkelingen
in de wijk en is er nog steeds zeer frequent contact met de wethouder, gemeente, politie, jongerenwerk en handhaving.
Hopelijk staat Nederland er bij ons bericht in de volgende
Brandevoorter Courant een stuk positiever voor. Voor nu, stay
safe and strong!
Lex van Gennip, Voorzitter Wijkraad Brandevoort
emailadres: wijkraad.voorzitter@brandevoort.org n

tekst: Lex van Gennip
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EEN
OPLOSSING
PVP is gespecialiseerd in het onderzoeken en
behandelen van psychische problemen bij
volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 0 jaar.

VOOR UW
MOEILIJKHEDEN?

BIG Register GZ-Psycholoog / Psychotherapeut

In een veilige omgeving helpt ons team van
betrokken hulpverleners u om inzicht te krijgen in
uw problemen en werken we samen aan
verandering.

T 0493 - 315 592
E info@pvpdeurne.nl
I www.pvpdeurne.nl

DEURNE
Tramstraat 17
5751 JK Deurne

HELMOND
De Plaetse 36
5708 ZJ Helmond

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

Intertoys Mierlo... je bent er zo!

Intertoys | Do
Dorpsstraat
orpsstraatt 142 | M
MIERLO
L | T 0492 661 205 | Geopend: ma 13.00 - 18.00 di t/m do 9.00 - 18.00 vr 9.00 - 20.00 za 9.00 - 17.00
LO
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Advertorial

Nieuwe naam vertrouwde tandarts

Mondzorg Brandevoort

Het team bestaat, naast tandarts Julie, uit baliemedewerkster Janne, assistente Marloes, preventie-assistente Kinga en mondhygiëniste Lidy

Sinds juni is er iets veranderd in Brandevoort: Tandartspraktijk
De Veste aan De Plaetse 34 heeft een andere naam gekregen:
Mondzorg Brandevoort. Maar belangrijker nog: tandarts Victor
Scuric, die hier sinds 2012 praktijk hield, heeft de praktijk overgedragen aan zijn collega-tandarts Julie Toemen. Zij is al jaren
een vertrouwd gezicht in de praktijk.
Wie is Julie Toemen?
Julie vindt het erg leuk om met kinderen te werken, die door
haar op speciale wijze op hun gemak worden gesteld. Julie: “Ik
geef instrumenten bijvoorbeeld andere namen. De boor noem
ik een raceauto, want die maakt hetzelfde geluid. En het bandje
dat ik in de mond plaats om een kies te vullen, noem ik een cupcakevormpje. Op die manier lukt het me om een bezoek aan de
tandarts ook voor jonge kinderen leuk te maken, er een feestje
van te maken.”
Julie, die wordt gezien als vriendelijk, rustig en geduldig omschrijft: “Mijn team en ik hebben er ontzettend veel zin in om
er een succes van te maken. Zelf werk ik hier al een aantal jaren,
maar voor de rest van het team is het een nieuwe start.”
De praktijk
Het team bestaat, naast tandarts Julie, uit baliemedewerkster
Janne, assistente Marloes, preventie-assistente Kinga en mondhygiëniste Lidy. Julie legt uit: “Een preventie-assistente ziet
patiënten vóór de tandarts en kijkt alvast hoe het gebit eruit
ziet, of er sprake is van veel tandplaque en legt uit hoe je die
plaque kunt voorkomen. We willen zoveel mogelijk uitleg geven
in de spreekkamer aan het hele gezin. Goed poetsen is namelijk
de verantwoordelijkheid van het kind én de ouders. Ik heb ge-

merkt dat ouders het enorm op prijs stellen als hun kinderen op
die manier een stukje voorlichting krijgen. Daar haal ik dan ook
veel van mijn energie uit!”
Mondzorg Brandevoort is dus een échte familiepraktijk voor het
hele gezin. In deze moderne tandartspraktijk met persoonlijke
aandacht levert het team optimale mondzorg. Dat begint bij het
voorkomen van problemen en door te luisteren naar de wensen
van de patiënt, met als doel een gezonde mond als onderdeel
van een gezond lichaam. De tandarts en haar team zorgen voor
een stralende lach!
Wij nemen nieuwe patiënten aan
Bent u in het mooie Brandevoort komen wonen en zoekt u(w
gezin) nog een leuke tandarts? Mondzorg Brandevoort neemt
patiënten aan. Een moderne praktijk in een moderne wijk. Voor
meer informatie of een afspraak kunt u een kijkje nemen op
mondzorgbrandevoort.nl of bellen naar 0492-746012. De praktijk is vijf dagen per week geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Corona
In deze wat onzekere tijd voor iedereen, treffen wij speciale
maatregelen om de veiligheid voor de patiënt en voor ons team
te waarborgen.
Tot ziens in onze praktijk!
Team Julie Toemen. n

Brandevoorter Courant

|

11

12
12

|

Brandevoorter Courant

Wonen

Binnenkijken

bij de Familie Waldt
Op een zonnige ochtend bel ik aan bij een splinternieuw huis aan de Abendonk 42 in Liverdonk.
De deur zwaait open en ik word hartelijk welkom geheten door een van de bewoners, de zoon
des huizes Wesley, vergezeld door de hond Luna.

Het gezin Waldt

De meeste bewoners van Brandevoort kennen Wesley van het mooie werk wat hij doet voor
Smile per Mile. Hij loopt momenteel, naast de vele andere bezigheden die hij heeft, met heel
veel plezier stage op Mondomijn als onderwijsassistent.
Het gezin Waldt bestaat uit vier personen, vader Richard, moeder Daniëlle, Sven van 17 en
Wesley van 20. Sinds afgelopen september woont het gezin in dit huis.
Vader Richard is werkzaam in de bouwsector en heeft samen met architecte Jenny Smets de
plannen gemaakt. Alle leden van het gezin hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden om
terug te zien in de woning en zo is het huis een verlengstuk geworden van het gezin.
Vervolgens was het elk weekend klussen, dat wat het gezin zelf kon doen is ook zelf gedaan.
Zo groeide het huis voor en met het gezin en is iedereen er al mee vertrouwd op het moment
van de verhuizing.
Dit is niet het eerste huis wat de familie heeft gebouwd. De eerder opgedane ervaringen zijn
natuurlijk meegenomen in dit nieuwe project. Voor vader Richard is bouwen een hobby en zo
creëert hij iets persoonlijks voor het gezin. Moeder Daniëlle zorgt op haar beurt voor de styling
en de leefbaarheid. Een prima combinatie, zo blijkt!

Omarmd door het huis

Wat direct opvalt als je van buiten de hal binnenstapt is een landelijke stijl die zich vertaalt in de
ruimte, het licht, witte gestucte muren, donkere vloeren en een massieve lichthouten trap naar
boven.
Even later zie ik dat dit concept door de hele woning is doorgetrokken. Dit geeft een weldadige
sfeer en eenheid.
Als je de woonkamer binnenstapt, dan doe je dat middels een trede naar beneden de ruimte in,
dit voelt alsof je een hele luxe zitkuil in stapt. De ruimte omarmt je. Als je in de woonkamer zit,
ben je op dezelfde hoogte als het gazon achter het huis. Het voelt alsof binnen in buiten overloopt. Als je vervolgens naar boven kijkt dan zie je dat de slaapkamer van de ouders als het ware
als een doos hoog in de woonkamer hangt. Ook hier blijkt, dat als je verstand van bouwen hebt
en je weet wat er mogelijk is, je heel verrassende elementen kan toevoegen in je huis.

In verbinding met elkaar

Binnen staan alle ruimtes in verbinding met elkaar. Zo kan iedereen zich in een andere ruimte
bevinden, maar wel het lijntje hebben met de anderen. Dit is bewust zo gemaakt omdat de
leden van het gezin graag in contact zijn met elkaar en met familie en vrienden. Iedereen is
welkom, de deur staat, meestal letterlijk, open.
Dat het een zoete inval is bij de familie zie je aan het feit dat er een tweede koelkast is in de
keuken, een heerlijk lange eettafel en een koﬃecorner. Dit huis is gericht op ontmoeting, contact met elkaar en anderen.
Ook buiten is de sociale kant van de familie duidelijk zichtbaar. Een groot terras en een gezellige loungeplek onder een smaakvol afgetimmerde overkapping. Deze overkapping sluit aan
op een ruimte waar later eventueel een woonplek voor Sven gecreëerd kan worden. Het is
mogelijk dat Sven wat langer thuis moet blijven wonen en zo kan toch een eigen plek voor hem
worden gecreëerd. Hij kan, indien gewenst, hier zelfstandig wonen met hulp.
Elk huis groeit met het gezin mee. Voor het eerst echter hebben ze nu een game-speelkamer
en dat bevalt erg goed. Deze kamer heeft een raam naar de keuken zodat er toch contact is en
kan in de toekomst worden gebruikt als slaapkamer.
Dank je wel voor een kijkje in jullie huis en in jullie leven. Heel veel geluk, liefde en gezondheid
toegewenst! n
tekst: Emmely Plas
foto: Rianne van Lierop
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Interview

Expeditie Robinson
Een droom die voor Jorik
Benoit werkelijkheid wordt

De grote droom van onze wijkgenoot Jorik Benoit (42) kwam
na twintig jaar uit toen hij mocht meedoen aan Expeditie Robinson. Twintig jaar geleden, toen Expeditie Robinson voor het
eerst op de Nederlandse televisie werd uitgezonden, ontstond
de droom van Jorik om mee te doen. In 2019 kwam zijn droom
uit. Hij onderging fysieke en mentale uitdagingen, moest proeven doorstaan en zich telkens herpakken om aan zijn strategisch
plan te houden. Dat alles met als doel om de finale te winnen.

de voetballerij en in het verleden was hij bij PSV Teammanager
van Jong PSV en begeleider van de buitenlandse spelers. Jorik
is heel nuchter, staat positief in het leven en laat zich niet gek
maken. Daarnaast is hij eigenwijs en heeft hij altijd hard moeten
werken om iets te bereiken. Door allerlei tegenslagen in zijn leven, waaronder het verlies van zijn dochter Bo bij de geboorte,
weet hij alles in perspectief te zien en te relativeren. Dit heeft
bijgedragen aan de mentale kracht van Jorik.

Expeditie Robinson

Voorbereidingen

Expeditie Robinson is gebaseerd op het achttiende-eeuwse
verhaal van zeeman Robinson Crusoe die na een schipbreuk op
een onbewoond eiland moet overleven. Intussen is het een razend populair televisieprogramma waarin zestien bekende en
soms onbekende Nederlanders allerlei proeven en een finale
voor de kiezen krijgen om uiteindelijk een geldbedrag en de titel te winnen.
Na diverse aanmeldpogingen is Jorik uiteindelijk uit ruim vijfduizend aanmeldingen geselecteerd om mee te spelen in Expeditie Robinson – Nederland tegen België. Acht Nederlandse
(waaronder Jorik) en acht Vlaamse kandidaten gingen in juni
2019, 32 dagen lang, op de Filipijnse eilanden bij 48 graden met
weinig eten en vertier in strijd met elkaar. Nog nooit eerder
hebben kandidaten het met zo weinig voedsel en zonder vuurstick moeten doen.

Positiviteitsgoeroe

“Ik ben een positiviteitsgoeroe!” De Brabantse Jorik is al tien
jaar gelukkig verloofd met zijn Ivonne en vader van Max, Xavi en
Bo. Hij werkt al twaalf jaar als sportdocent bij Summa, opleiding
Sport en Bewegen. Daarnaast werkt hij als spelersmakelaar in
14
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Jorik had geen tijd om zich voor te bereiden op de expeditie. In
maart 2019 kreeg hij na de castinggesprekken te horen dat hij
zijn inentingen moest regelen. Na de uitslagen van de medische
keuringen en een gesprek met de psycholoog kreeg hij uiteindelijk drie weken voor de reis te horen dat hij was geselecteerd om
mee te doen met Expeditie Robinson. Als Expeditie Robinson
fanaat wist Jorik al veel uitdagingen, strategieën, tactieken en
trucs waar hij mee te maken zou krijgen. Na een paar geheime
bootcamp sessies in Brandevoort leerde hij nog wat technische
kneepjes om hindernissen te trotseren. Daarmee was hij klaar
voor de grote uitdaging.

Je bent een held, dus geen gejank

Op Schiphol moesten de nerveuze deelnemers hun telefoon inleveren. Contact met de andere deelnemers tijdens de reis was
strikt verboden. Pas tijdens een lange busreis op de Filipijnen
van het vliegveld naar hun resort hadden ze de mogelijkheid
om elkaar te leren kennen en zodoende werden al de eerste
vriendschappen gevormd. Tijdens de twee dagen op het resort
kregen ze van de Afrikaanse ‘Jungle George’ uitleg over (giftige)
planten en dieren en de omgang ermee. Na een check up door
een arts kregen ze een peptalk van de hoofdproductie: “Jullie

zijn nu al de helden van de show, maar ga vooral niet janken
of zeiken want je hebt er zelf voor gekozen”. Bepakt met een
drinkfles en een rugzak waarin één lang T-shirt, één kort T-shirt,
één lange broek, één korte broek, één zwembroek, twee onderbroeken, twee paar sokken, één hoofddeksel en één paar
slippers vertrokken ze naar het eerste eiland. Daarmee begon
het avontuur voor Jorik pas echt.

Fysiek en mentaal zwaar

Jorik en zijn mededeelnemers worden tijdens de proeven flink
op de proef gesteld. Niet alleen fysiek maar ook mentaal. Zo
kreeg Jorik tweedegraads brandwonden onder zijn voeten, een
andere deelnemer hechtingen en weer een ander brak zijn middenvoetsbeentje. Gelukkig is Jorik mentaal erg sterk en weet
hij, ondanks de uitputting, zich steeds te herpakken en zich
aan zijn vooraf bedachte tactiek te houden. Bondjes werden
gesmeed en strategieën werden bepaald. Jorik hield zich afzijdig wanneer de gemoederen hoog opstapelden en stelde zich
dienstbaar op. Maar volgens Jorik is het allerbelangrijkste dat
je jezelf blijft: “Anders val je door de mand en dan lig je uit het
spel. Daarnaast is het een kwestie van geluk hebben.”

Mooiste moment

Tijdens een van de proeven, waarbij hij vormen moest onthouden en reproduceren, werd er een brief van Ivonne aan Jorik
voorgelezen. Door de emotionele inhoud had Jorik het zwaar
om de proef uit te voeren. “Het is zo bizar dat een brief je zo
kan raken”, aldus Jorik. Dit maakte het voor Jorik een van de
mooiste momenten van Expeditie Robinson. Je zou verwachten
dat hij zijn gezin thuis zou missen, maar volgens Jorik had het
nog wel langer kunnen duren omdat hij wist dat thuis alles goed
was: “Ik heb een sterke vrouw naast me die het thuis wel allemaal regelt.”

Van kalfsoog eten tot ‘effe spelleke spelen’

Uiteraard kan het eten van vreemde dieren tijdens Expeditie
Robinson niet ontbreken. Zo moest Jorik tijdens de eetproef
een kikker, kalfsoog en twee levende rupsen eten. Jorik at alles
in recordtijd op: “Ik heb tot op de dag van vandaag geen idee
hoe het smaakte, want ik was er niet mee bezig”.
Jorik vond de proeven het leukste om te doen. Hij zag het als
‘effe een spelleke spelen’ waarbij plezier hebben voorop stond.
Want volgens Jorik is gezelligheid de sleutel van succes.

Vierde plaats

Jorik won vier van de zes teamproeven en vier van de zes individuele immuniteitsproeven, waaronder de eetproef. Hij had
drie kansen voor het behalen van de finaleplaats. Helaas heeft
hij geen een ervan kunnen verzilveren. Daardoor eindigde Jorik
na 31 dagen op de vierde plaats van Expeditie Robinson. Hij had
nooit gedacht dat hij zoveel proeven zou winnen. “Met opgeheven hoofd ging ik naar huis”, aldus Jorik.

Weer thuis

Na een totale afwezigheid van 37 dagen kwam Jorik weer thuis.
Hij was in totaal 12 kilo afgevallen en mocht tot de uitzending
van de eerste aflevering in december niet vertellen waar hij al
die tijd was geweest. De eerste aflevering keek hij samen met
de andere deelnemers van de expeditie. Voor Jorik was het een
heftige herbeleving van Expeditie Robinson en een afsluiting
van een mooie, langverwachte droom. “Door Expeditie Robinson ben ik dankbaar voor hetgeen wat ik heb, daarnaast ben ik
heel dankbaar dat ik eraan heb mogen meedoen. Ik ben trots
op mezelf.” Na terugkomst bleek al gauw dat de mentale kracht
en deze dankbaarheid van Jorik tijdens Expeditie Robinson niet
onopgemerkt was gebleven. Hij had veel mensen geïnspireerd.
“Als je honderd procent hebt gegeven, dan faal je nooit.”

Nieuwe droom

Jorik: “Als je in dromen gelooft en je blijft ervoor gaan, dan komen ze ooit uit!”
Expeditie Robinson zit nog fris in het geheugen, maar dat staat
het verwezenlijken van nieuwe dromen en ambities niet in de
weg. Zo hoopt Jorik als gastspreker voor bedrijven op te treden.
Hij staat te popelen om mensen zijn verhaal en ervaringen van
Expeditie Robinson te vertellen. Hij wil als motivatiecoach mensen leren hoe om te gaan met (plotselinge) veranderingen en situaties. Daarnaast ligt zijn conceptopzet voor een nieuw format
van Expeditie Robinson al in Amerika. “Hoe gaaf zou het zijn als
Europa tegen Amerika zou strijden tijdens Expeditie Robinson?”
Wil je Jorik in actie zien? Kijk dan Expeditie Robinson: Nederland vs België, te zien op Videoland. n

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto’s: RTL
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Hamerhoeve 3

Bakshoeve 13

Bakshoeve 17

5708 TN Helmond
koopsom € 375.000 k.k.

5708 TD Helmond
vraagprijs € 425.000 k.k.

5708 TD Helmond
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Bakshoeve 19

Louwerserf 13

Heebergsvoort 13

5708 TD Helmond
koopsom € 425.000 k.k.

5706 JH Helmond
vraagprijs € 299.000 k.k.

5706 HT Helmond
koopsom € 415.000 k.k.

Wij zien dat de woningmarkt in Brandevoort weinig tot geen last heeft van de corona-perikelen en dat er
TE KOOP: Hasselbeemden 18
voldoende animo is en blijft.
Wij hebben in de maanden Maart, April en Mei vele woningen verkocht!
Zoekt u eenDe
woning
in
Brandevoort met zonnige vrije tuin, ruime houten
vraag naar woningen is nog steeds groter dan het kwalitatief goed aanbod. Wel merken we dat bepaalde
overkapping,
5 slaapkamers,
vaste
eenkomt.
zolder, eventueel 2 badwoningen
wat meer tijd vergen
voordattrap
het totnaar
een verkoop
Bent
u
benieuwd
naar
verkoopmogelijkheden
of naar
waarde vanaan
uw huidige
woning? Ik kom graag
kamers en een zeer ruimeuwwoonkamer
met
vrijdeuitzicht
de voorzijde?
bij u langs voor een gratis adviesgesprek.
Gelegen opvrijblijvend
korte afstand
van sportpark, eco-zone, winkels en nabij ontsluitingswegen? Dan is deze zeer ruime goed onderhouden woning de
Vind ons ook op:
Uw wijkspecialist:
beste keuze.ruud@woonplezier.nl
Plan een vrijblijvende
bezichtiging in door contact met ons
Ruud Hesen
www.woonplezier.nl
op
te nemen.
06 533
01 994
Tel.:Telefoon:
0492 549 055 0492 - 549 055 of ruud@woonplezier.nl

WE ZIJN VERHUISD!!!
Een compleet assortiment van ’s werelds grootste �ietsenproducent GIANT
is aanwezig. Van E-bike tot school�iets en van stads�iets tot sportieve hybride.
Samen gaan we op zoek naar de best passende �iets voor u. Liever toch een
ander merk zoals een Gazelle, Cortina, Union of Orbea? Dan hebben we nog
keuze in Lieshout waarnaar u voor service in Brandevoort terecht kunt. Een
of�iciële opening zal later dit jaar hopelijk plaatsvinden wanneer het RIVM de
maatregelen heeft versoepeld.
Tevens hebben wij sinds enkele weken ook een compleet assortiment kinder�ietsen en accessoires.
Ook zijn we voor TRIA Fietsen Brandevoort op zoek naar een allround medewerker met een commerciële inslag. Voor vragen over
deze functie bel dan 0499 - 425 360 of 0492 - 792 456 en vraag naar
Koen Schrama
TRIA Fietsen Brandevoort
Herselsestraat 21
0492-792456

TRIA Fietsen Lieshout
Papenhoef 21
0499-425360

www.triaﬁetsen.nl

VOOR AL UW HOUTEN
EN PVC VLOEREN

Voor meer informatie:

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

Bibliotheek Helmond

Enige tijd geleden las ik met veel interesse het interview met
Rob Krier in het Eindhovens Dagblad. Velen van u zullen denken,
wie…? Rob Krier? Ik dacht in eerste instantie precies hetzelfde, maar mijn
aandacht werd bij het doorbladeren
van de zaterdagkrant getrokken door
de afbeeldingen van Brandevoort. Een
bijzondere wijk op Helmonds grondgebied, net als de wijk waarin ik vanaf
mijn achtste levensjaar opgroeide:
Dierdonk. Beide wijken die symbool
staan voor de groei en ontwikkeling
die Helmond heeft doorgemaakt. Of
zoals de échte Helmonder zal zeggen:
de tijd dat er flink wat import bij kwam
in onze stad.

maar dat is Brandevoort in mijn ogen allerminst. Waar in veel
Vinex-wijken niet wordt nagedacht over voorzieningen en een
centrale ontmoetingsplek, is daar in
het ontwerp van Brandevoort juist
wel rekening mee gehouden. Bij de
presentatie van zijn ontwerp was er
trouwens ook veel kritiek, iets wat
mensen met een dapper gekozen visie wel vaker overkomt. Het feit dat
u en vele andere mensen in Brandevoort een fijne woonplaats hebben
gevonden en dat er vandaag de dag
nog steeds flink gebouwd wordt,
zegt eigenlijk meer dan genoeg:
Brandevoort lijkt geslaagd.

“Kom naar
de Bibliotheek
voor de visie
en historie
achter
Brandevoort.”

Dat was ook de bedoeling en dat is met
een wijk als Brandevoort goed gelukt.
Veel mensen van buiten de stad zagen de charme wel van zo’n wijk met
karakteristieke kenmerken. En ja… de
Luxemburgse architect Rob Krier is dus
de meester achter dit alles. In plaats van een modernistische
en nietszeggende Vinex-wijk waarvan Nederland er inmiddels
duizenden kent, koos Krier voor een unieke wijk met een klassieke en nostalgische twist. Dat kan al snel kitscherig worden,

Bent u naar aanleiding van deze
column geïnteresseerd geraakt in
de visie en historie achter Brandevoort? In onze Bibliotheekcollectie
hebben we meerdere (foto)boeken
over Brandevoort, de moeite waard
om ze eens te lenen en lezen! n

tekst: Robin Verleisdonk, Directeur Bibliotheek Helmond-Peel
foto: Vincent Knoops
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Dichtbij
VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Altijd in de buurt
Altijd
buurt
Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond
Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond

Gezondheidscentrum
De Plaetse
98B, Brandevoort
GezondheidscentrumBrandevoort,
Brandevoort, De Plaetse
98B, Brandevoort
Brouwhuis
Rijpelberg, Hof
16, 16,
Brouwhuis
Rijpelberg
Brouwhuis
Rijpelberg,
HofBruheze
Bruheze
Brouwhuis
Rijpelberg
Dierdonk
MedischCentrum,
Centrum, Waterleliesingel
18, Dierdonk
Dierdonk
Medisch
Waterleliesingel
18, Dierdonk

0492 504712
0492-504712
www.dichtbij-verloskundigen.nl

herinneringen vereeuwigen in een sieraad op maat gemaakt
• beplanting • bestrating • vlonder
• pergola • gazon • verlichting

06 484 914 22
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Nieuws

Koningsdag in coronatijd

Digitaal quizzen met de hele klas

Normaal vieren de basisscholen Koningsdag met een sport- en
speldag. Alle kinderen gekleurd in oranje sportkleding, een
openingsdans met Kinderen voor Kinderen, een hele dag met
sportieve activiteiten. Dit jaar gooide de sluiting van de scholen
roet in het eten. De kinderen waren thuis en samen sporten
was niet mogelijk. Op een creatieve manier zijn de leerkrachten van OBS Brandevoort op zoek gegaan naar een alternatief
programma.
In het OBS Journaal* presenteerde directeur Joris Dekker het
Grote Crazy 88 Sportspel. Een lijst met 88 verschillende challenges voor de kinderen, om thuis te doen. Een twintigtal opdrachten doen de leerkrachten van Brandevoort in het Journaal even
voor. Voor ieder wat wils, in passend oranje kleding natuurlijk.
Ook de sportdocenten van Jibb+ hebben een mooi programma
gemaakt, met sportieve en creatieve opdrachten voor de hele
familie. En de kinderen in de noodopvang zijn de hele ochtend
druk met een circuit met sportieve spellen. Groep 7 van juf Annemarie viert Koningsdag met de hele klas, samen, op afstand.
En omdat samen op afstand wel erg lastig wordt, spelen ze een
echte Hollandse Koningsdagquiz.

Ik Hou van Holland

Hoe krijg je alle kinderen tegelijk digitaal betrokken bij een
quiz? Om te beginnen natuurlijk door een hele leuke quiz te
maken. In acht rondes kregen de kinderen de meest uiteenlopende vragen voorgeschoteld. Van de vier teams was steeds de
captain in beeld en werd op de achtergrond via Whatsapp druk

overleg gevoerd tussen de teamleden onderling. ‘Geen ja, geen
nee’, bekend van tv maar extra moeilijk als je de vragen van
de juf op afstand moet beantwoorden. Een ronde ’30 seconds’
waarbij het team zo snel mogelijk woorden moet raden die de
captain omschrijft. Bij de lijstjesronde noemen de teams zo veel
mogelijk automerken op.
De rondes zijn soms heel serieus - zoals de kennisvragen. Ook
de spellingronde waar elk kind één letter zegt en ze samen een
woord spellen vraagt de nodige concentratie. Of de woordslang
waar na het genoemde woord steeds een samenstelling gemaakt moet worden: boekenkast - kastdeur - deurbel. En op
andere momenten is het weer heel lachwekkend. Snel door het
huis rennen om zo veel mogelijk rode spullen te verzamelen. En
op tijd weer terug achter je beeldscherm om het resultaat te
laten beoordelen door de jury. Met bonuspunten voor de best
oranje verklede teamcaptain.
Het resultaat mocht er zijn. Alle kinderen uit de klas een ochtend lang enthousiast (digitaal) betrokken en samen spelend.
Bijna zoals Koningsdag hoort te zijn. Het is allemaal niet zoals
we gewend zijn, maar zo levert deze coronatijd toch ook hele
mooie ervaringen op.
*een link naar het OBS-journaal is te vinden op YouTube n
tekst: Sacha Keijer
foto: leerkrachten & leerlingen
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Hobby

Passie voor koken
op sterrenniveau
Sinds de hype van kookprogramma’s zijn er in Nederland veel
amateurkoks bij gekomen. Maar niet iedereen heeft het in zich
om chef-kok in een Michelinrestaurant te worden. Voor Gijs
van den Heuvel was dat ook helemaal geen doel. Maar door
zijn passie en talent heeft hij toch in verschillende sterrenrestaurants gewerkt. In juli start hij, samen met oud-collega’s, zijn
eigen onderneming.

Lievelingseten

De 32-jarige Gijs, geboren in het Noord-Brabantse Handel,
woont samen met zijn vriendin Irene in Brandevoort. Hij is
vader van dochter Mikki, negen maanden oud. Koken doet
Gijs het liefst thuis, samen met zijn
vriendin. Lekker makkelijke en snelle
gerechten, maar ook gezónde maaltijden met veel groentes. Maar het allerliefste laat hij iemand anders voor
hem koken. “Het lekkerste is gewoon
eten bij mama”, vertelt Gijs. “Want
het gaat niet om het eten. Het gaat
om de sfeer; het samenzijn met familie. Maar mama kan heel lekker koken,
dus dat is mooi meegenomen. Ik heb
mijn kooktalent van haar.” Toch scoort
de Knorr-macaroni van schoonmoeders ook goed. Want volgens Gijs zijn
de sfeer en de emotie inherent aan
eten: “Als je een slechte dag hebt, dan
zal het eten minder lekker zijn dan
wanneer je dag helemaal top is.”

experimenten belandden uiteindelijk bij Zarzo op de kaart. Zo
kwamen bijvoorbeeld rode-wijnsaus met vanille en uitgebakken kinnebakspek, en pompoen met avocado en jalapeño als
desserts op de menukaart.

Uitdaging

Met eigenaar Adrian Zarzo als leermeester ging die ontwikkeling onvermoeid voort. Dat werd beloond met een functie als
chef-kok. Een maand nadat Gijs het goede nieuws kreeg kwam
daar nóg een mooie beloning bovenop. “Tijdens een familieweekend kwam er een telefoontje: Zarzo kreeg een Michelinster. Toen was ik op mijn 24e ineens chef-kok van een sterrenrestaurant. Dat was natuurlijk nogal een
uitdaging, de grootste uit mijn carrière.”

“Ik maak
mensen
graag blij
met
verrassende
gerechten”

Passie voor koken

Die passie voor koken was niet al op
jonge leeftijd aanwezig. Want hoewel Gijs op zijn veertiende al
in de horeca werkte had hij nog niet meteen de wens om kok
te worden. Dat kwam pas toen hij stage liep in de keuken van
Château de Raay, in Baarlo. Na zijn opleiding is hem gevraagd
om bij Restaurant de Lindehof in Nuenen te komen werken.
“Daar heb ik veel geleerd van chef-kok Soenil Bahadoer”, weet
Gijs. Twee jaar was hij sous-chef bij de sterrenzaak, waarna hij
zijn volgende stap zette.

Funky desserts

Die stap werd Restaurant Zarzo in Eindhoven, op dat moment
nog zonder Michelinster. Daar kon hij zijn creativiteit volop
kwijt. Want experimenteren, dat doet hij graag. “Ik ben geen
zoetekauw, dus maak ik liever hártige desserts. Een beetje
funky desserts, bijvoorbeeld met groente, spek en kip. Als kok
moet je je constant ontwikkelen, want het wiel is al tachtig keer
uitgevonden. Alle ideeën zijn al wel eens gemaakt”, vertelt Gijs.
Om zich dan ook te blijven ontwikkelen haalt hij inspiratie uit
kookboeken en kijkt hij documentaires op Netflix. Maar het
liefste experimenteert hij met allerlei producten. “Want als je
niets probeert, weet je niet of het werkt”, meent Gijs. De beste

Kiezen

Die uitdaging vereiste hard werken.
Gijs maakte lange dagen en veel uren
bij Zarzo. Toen dochter Mikki op komst
was en hij hoorde dat zijn moeder ziek
was, kwam er een moment van bezinning. “Ik moest kiezen tussen shinen
voor mijn carrière of er zijn voor mijn
familie”, vertelt hij. Die keuze was gauw
gemaakt: Gijs wilde er zijn voor zijn familie. Daarom maakte hij de overstap
van sterrenzaak Zarzo naar ketenrestaurant Montimar in Mierlo.

Ondernemen

Gijs bewondert de ondernemersgeest
van Montimar: “Het concept is perfect.
Maar ik kan er mijn creativiteit en passie voor koken niet in kwijt”, merkte hij. “Ik heb in de zes jaar bij
Zarzo ontdekt dat ik graag mensen blij maak met verrassende
gerechten. Daarom ligt mijn hart nog steeds bij koken op sterrenniveau.” Toen de kans zich voordeed om zélf een concept te
starten in Veldhoven, hoefde hij niet lang na te denken. “Samen
met een team van oud-collega’s gaan we technologie en horeca
samenbrengen. Echt een uitdaging, want alles moet vanaf niks
uitgewerkt worden. Maar vanaf 1 juli mag ik me ondernemer
noemen.”
Is dat zijn eindstation? “Zoals ik al zei: mijn hart ligt bij koken
op sterrenniveau. Dus wie weet wat de toekomst nog in petto
heeft…”
Kookboektip van Gijs: ‘Ottolenghi het kookboek’: lekker makkelijk en snel een gezonde maaltijd op tafel! n

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Rianne van Lierop
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nu ook online
onze webshop vindt je op

www.ink-united.com

Maak kennis met André en Karin,
onze makelaars in Brandevoort.
Bel voor een afspraak!

M O O I VA N S M I T S & S M I T S

Bent u op zoek naar nieuwe gordijnen?
Breng dan een bezoek aan onze showroom!
U kunt rekenen op ruim 30 jaar ervaring,
het beste advies en de hoogste kwaliteit van ons
eigen atelier.
Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
T 0492-55 99 88

• Ruim 30 jaar ervaring

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

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

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Recept dessert Knolselderij
voor 4 personen

Granite Citrus

120 gram koud water
65 gram vers citroensap
40 gram suiker
1 citroen geraspt
4 gram gelatine
Week de gelatine 3 minuten in een bakje water. Kook intussen
het water met de suiker. Voeg daarna de citroensap, gelatine en
de citroenrasp toe. Zet in de vriezer en roer elk half uur met een
vork door de massa totdat de massa bevroren is en je geschaafd
ijs over houdt.

Knolselderij

1 kleine knolselderij
100 gram citroen napoleon zuurtjes
Verwarm de oven op 180 graden en leg de knolselderij in zijn
geheel hierin totdat de knolselderij gaar is. Maak met een kleine lepel 12 bollen (3 per persoon) van de gepofte knolselderij. Doe de napoleon snoepjes in een keukenmachine totdat er
poeder over blijft. Zet de oven op 140 graden. Bepoeder een
bakmatje met de gecutterde napoleon. Doe het 5 minuten in de
oven totdat de suikermassa is gesmolten. Laat dit uitharden en
breek hier schotsen van die 1 centimeter aan elke zijde uitsteken, groter dan de bolletjes knolselderij. Leg de bolletjes knolselderij op een ovenplaat en leg hierop de schotsen napoleon.
Doe ze voor 2 minuten in de oven zodat de napoleon schotsen
mooi om de knolselderij heen smelten. Indien nodig modeleer
wat met je hand. Let op, dit kan warm zijn.

Physalis

12 stuks physalis
100 gram suiker
50 gram water
Doe de physalis op kleine cocktailprikkers. Kook de suiker met
het water totdat er een hele lichte karamel vormt. Doop de physalis één maal voorzichtig in de vloeibare karamel en leg op een
vet vrij papier. Laat dit uitharden.

Roomkaas met citroen
100 gram roomkaas
1 citroen geraspt

Meng de roomkaas met de citroenrasp en doe dit bij voorkeur
in een spuitzak of klein snoepzakje.

Lavas emulie

80 gram lavas
4 dl zonnebloem olie
30 gram suiker
30 gram water
1 dl soya melk
10 gram citroensap
Doe de lavas in een keukenmachine samen met de zonnebloemolie en laat dit 20 minuten draaien zodat de smaak van de lavas
in de olie trekt. Kook het suiker en het water samen en koel dit
terug. Pak een smalle maatbeker en doe de amandelmelk, suikerwater en citroensap hierin. Meng nu druppelsgewijs de lavas
olie toe totdat er een “mayonaise” ontstaat.

Hazelnoot knol purree

Gebruik hiervoor de overblijfselen van de gepofte knolselderij
140 gram knolselderij
40 gram gebruneerde hazelnoten
20 gram soyamelk
Blender de overblijfselen van de knolselderij samen met de
gebruneerde amandelen en de soyamelk totdat je een crème
hebt. Doe dit bij voorkeur in een spuitzak of snoepzak.

Saus van appel

200 gram appelsap
1 citroenrasp
2 gram gelatine
Week de gelatine in koud water. Verwarm de appelsap en voeg
hieraan de geweekte gelatine en citroenrasp toe en zet het in
de koelkast. Wanneer de massa afgekoeld is doe het door een
zeef.

Opmaak van het bord
•
•
•
•
•
•

Zet 9 stippen hazelnoot puree aan de linkerzijde van het bord
Zet 9 gelijke stippen roomkaas aan de linkerzijde van het bord
Zet 9 gelijke stippen lavas emulsie aan de linkerzijde van het bord
Zet hier speelt tussenin de bollen knolselderij en physalis
Hiernaast leg je een flinke lepel granite
Schenk de saus aan tafel over het gerecht.

Brandevoorter Courant

|

23

Ondernemer

Helmond Marketing

óók zeer actief ten tijde van corona!
Helmond Marketing is, zoals ze zelf zeggen, dé toonaangevende
partner van onder andere de Gemeente Helmond, het Gemeentemuseum, culturele instellingen zoals het Kasteel, de Kunsthal,
het Speelhuis en de Cacaofabriek, en het bedrijfsleven.

Helmond marketing in vogelvlucht

In deze vreemde tijden waarbij thuiswerken en afstand houden
de ‘normale’ gang van zaken is, wordt het interview met Loes
Swinkels - stadsmarketeer en projectmanager - telefonisch gehouden. Loes is sinds vijf jaar werkzaam voor Helmond Marketing, is getrouwd en heeft twee kinderen. “Als projectmanager
werk ik samen met mijn collega’s aan het toekomstige imago
van onze stad. Door middel van onze projecten laten wij zien
waar onze stad voor staat en waar we als stad goed in zijn. Als
trotse Helmondse zet ik mij hier heel graag voor in!”
Helmond Marketing is twintig jaar geleden in eerste instantie
begonnen als een evenementenbureau, maar is inmiddels vijf
jaar geleden een andere weg ingeslagen. Men houdt zich nu
meer bezig met promotie, marketing en ondersteuning van
evenementen en andere initiatieven in de stad. Helmond Marketing is hierin de verbindende partner in de stad en de regio
op zowel strategisch als operationeel niveau. Er zijn in het verleden vele evenementen bedacht en opgezet door hen die nu nog
steeds bestaan, zoals het Kasteel van Sinterklaas en de Kasteeltuinconcerten. Deze concerten zijn een groot succes en het is
erg jammer dat ze, als gevolg van corona, dit jubileumjaar niet
kunnen plaatsvinden. Tevens hebben ze de Helmond Uitagenda
opgezet waarop iedereen kan zien wat er speelt op cultureel
gebied in Helmond.

Ontdek je plekje

Vanwege de tijdelijke sluiting van de VVV was het niet mogelijk
om de verschillende routeboekjes te verkrijgen. Om inwoners
van Helmond toch de kans te geven gebruik te maken van deze
boekjes, heeft Helmond Marketing een actie opgezet. Inwoners
konden de routeboekjes tijdelijk gratis bestellen. De eerste 200
boekjes werden door de medewerkers per fiets thuisgebracht
bij de geïnteresseerden. Nu we deze zomer waarschijnlijk niet
ver weg op vakantie kunnen of willen gaan, is het een mooie gelegenheid om de eigen omgeving beter te verkennen. Er wordt
nog nagedacht om een vervolg te geven aan deze actie rondom
de routes in de stad. Om het aanbod voor bezoekers van de stad
nog aantrekkelijker te maken worden in samenwerking met verschillende partners nieuwe arrangementen samengesteld, zodat er voor jong en oud voldoende manieren zijn om een fijne
zomer te hebben in je eigen stad. Hopelijk zal er volgend jaar
weer meer mogelijk zijn maar Helmond Marketing zal zeker niet
blijven stilzitten.
Voor meer informatie, bezoek helmondmarketing.nl n

En toen kwam de coronacrisis

Hoe is Helmond Marketing hiermee omgegaan? Immers, promotie van evenementen die niet zullen plaatsvinden is een
lastig verhaal. Niet achterover leunen, maar actief na- en meedenken. Zo ondersteunt Helmond Marketing samen met Helmond Centrum en het wijkwinkelmanagement het initiatief van
de gemeente Helmond om een bestelsite te ontwikkelen voor
ondernemers uit de stad.
In samenwerking met het bedrijf Marvelous is inmiddels de
website helmondkooptlokaal.nl gelanceerd. Om deze site onder de aandacht te brengen is een commercial ontwikkeld voor
zowel consumenten als voor de geïnteresseerde ondernemers.
Samen met Helmond Centrum blijft Helmond Marketing communiceren dat lokaal winkelen, vooral nu, heel belangrijk is om
onze stad nog sterker te maken.
Op de website van dit platform kan men klikken op een specifiek bedrijf en dan word je doorgestuurd. Ondernemers die al
langer van plan waren om ook een website op te zetten naast
hun fysieke winkel of bedrijf kunnen hierbij om hulp vragen en
krijgen zo net dat extra duwtje in de rug. Ook als alles weer
enigszins ‘normaal’ zal zijn, biedt dit platform extra kansen voor
de ondernemers.
2 44
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tekst: Mascha van Straaten
foto: Rianne van Lierop
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SAVE THE DATE
Zaterdag 26 september 2020
BRANDEVOORT OPEN
Zaterdag 26 september a.s. organiseert
Golf de Gulbergen het 18-holes
BRANDEVOORT OPEN.
Wil je ook deelnemen aan dit leuke golftoernooi?
Of je lid van De Gulbergen bent of niet;
iedereen kan zich inschrijven. Wij werken
met verschillende handicap-categorieën.
Als je graag op de hoogte wilt worden
gehouden, of je alvast vrijblijvend wilt
aanmelden: reageer dan door een e-mail
te sturen naar info@golfdegulbergen.nl
onder vermelding van
• voor- en achternaam
• mailadres
• handicap
• telefoonnummer
Zien we jou ook op 26 september?
Zegt ʼt voort!!

Heiderschoor 26 • 5731 RG Mierlo
0492 - 59 24 55 • info@golfdegulbergen.nl
www.golfdegulbergen.nl
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Natuur en groen

Ecozone
Brandevoort
Uniek gebied

Waarschijnlijk waren we ons tot nu toe niet eens zo bewust van
het belang van de ecozone in Brandevoort. In de huidige en zeer
complexe situatie met het coronavirus - waarin ons wordt aangeraden zo min mogelijk naar buiten te gaan, en daarbij ook
nog eens minimaal anderhalve meter afstand te houden - zouden we de ecozone een grote privétuin kunnen noemen. Veel
groen, veel dieren, wandel- en recreatiepaden en speeltuintjes
voor kinderen zijn de perfecte plek als we zorgen hebben en
een beetje gedoemd zijn om thuis te zitten. De ecozone is ontworpen om de natuur te helpen en is een bijzondere omgeving:
het is een ecologische verbindingszone, een speciaal ingerichte
strook natuur voor de ontwikkeling van flora en fauna. Ecologische verbindingszones zijn natuurstroken die verschillende
natuurgebieden met elkaar verbinden. Dieren en planten kunnen zich via deze linten van natuur van het ene naar het andere
gebied verplaatsen. Natuurstroken zijn belangrijk voor flora en
fauna in Brandevoort.

Corona

Sinds we te maken hebben met de coronacrisis biedt de ecozone de bewoners van Brandevoort een mogelijkheid om op
een gemakkelijke manier in een natuurlijke omgeving te vertoeven en te bewegen. Vooral met het mooie zonnige weer blijven
mensen zo lang mogelijk in de natuur wandelen, spelen of sporten. Veel sportvissers zijn te zien in kleine groepen en onder de
tenten aan het meer, kinderen vinden het leuk om er te zwemmen of in rubberboten te varen. Ook zijn er steeds kleine groepen ouders met spelende kinderen bij het Raboveldje. Het is
een leuke zonnige plek, waar je gemakkelijk kunt picknicken en
waar voldoende ruimte is om ook de anderhalve meter afstand

van elkaar te houden. Het wandelen door de ecozone heeft, zeker tijdens deze coronacrisis, een kalmerende en ontspannende
werking. Een beetje een gevoel van zomervakantie... Veel mensen zullen juist nu blij zijn om in Brandevoort te wonen waar ze
kunnen genieten van natuur in de stedelijke omgeving.

Schoon houden

Daarom is het belangrijk - zeker nu méér dan ooit - hoe we met
die natuur die voor ons van zo groot belang is, omgaan. Gooi afval (vooral plastic) in de daarvoor bestemde afvalbakken. Het is
geen gezicht om eenden omringd door plastic flessen en vuil te
zien. Daarnaast dienen de huisdiereigenaren ervoor te zorgen
dat de ontlasting van hun dier wordt opgeruimd. Daarvoor kunnen de zakjes, die bij vrijwel elke trap te vinden zijn, gebruikt
worden. Het is tenslotte erg onhygiënisch en vies als kinderen
met hun handen in de poep terecht komen of als je er zelf in
trapt.
Uiteindelijk kost het maar een beetje moeite om de ecozone
van Brandevoort schoon te houden. In ruil daarvoor kunnen we
vele mooie dagen in de ecozone doorbrengen. n

tekst: Danijela Tetaric Adamovic
foto: Vincent Knoops
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Ondernemer

Praktijk voor Mondhygiëne
Lilian Schouten
(In normale tijden zouden we zelf met Lilian zijn gaan praten,
maar door de coronasituatie hebben we er dit keer voor gekozen om Lilian een aantal vragen toe te sturen en haar gevraagd
die te beantwoorden. Daardoor ontstond haar eigen relaas, dat
we hieronder met veel plezier weergeven - redactie.)

Wie ben ik?

Mijn naam is Lilian Schouten. Ik ben geboren in Spijkenisse.
Mijn ouders zijn van Rotterdamse komaf, maar voordat ik geboren werd verhuisden zij naar Spijkenisse. Direct na mijn geboorte bleek echter dat ik doof was. Dat was de reden dat mijn
ouders weer terugverhuisden naar Rotterdam zodat ik speciaal
onderwijs kon volgen. Dat onderwijs volgde ik aan het doveninstituut RMI. Het was in de tijd dat er nog geen gebarentaal
gebruikt mocht worden op de scholen, er werd vooral aandacht besteed aan liplezen en spreken. Niet alleen op school
maar vooral ook door mijn ouders zijn deze vaardigheden mij
aangeleerd. Hiermee kon ik na de lagere school verder in het
slechthorendenonderwijs in plaats van het dovenonderwijs. Na
de middelbare school heb ik de opleiding voor medisch analiste gedaan. Maar ik ben van nature een streber en dus wilde ik
verder studeren. Vervolgens heb ik aan de opleiding tandheelkunde (ACTA) de opleiding voor mondhygiëniste (HBO) gedaan.
Dit was in de tijd dat er nauwelijks hulpmiddelen waren voor
doven en slechthorenden, dat is nu anders. Na het behalen van
het diploma heb ik ervaring opgedaan bij diverse specialistische
praktijken in Nederland in de orthodontie en parodontologie.
Die specifieke ervaring heeft uiteindelijk geleid tot het hebben
van een praktijk met zeer veel zogenaamde paro-ervaring (ernstige tandvleesaandoeningen).

praktijken die tegenwoordig een graantje mee willen pikken
door ook een mondhygiënist in dienst te hebben. Vroeger waren het vooral de tandartsen die patiënten naar ons doorverwezen, tegenwoordig komen patiënten steeds vaker uit zichzelf,
dus zonder verwijzing. Door onze kwaliteiten en specialisaties
zien gelukkig steeds meer patiënten in, dat bij ons de kwaliteit
van de behandelingen en de service veel beter is! Ook sturen
steeds meer ouders hun kinderen naar mijn praktijk (kinderen
zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd), preventie is tenslotte het
voorkomen van problemen op latere leeftijd.

Corona

De coronacrisis heeft ook ons veel narigheid bezorgd. Ik heb
vrijwillig op 12 maart de praktijken gesloten, dus geen inkomen
gehad en veel hoge lasten zoals ook bij veel andere ondernemers. Tot voor kort konden wij ook geen aanspraak maken op
de financiële overheidstegemoetkomingen. Maar gelukkig hebben we geen personeel hoeven te ontslaan.
Nu zijn we met strikte protocollen weer aan de slag, dit omdat
we zorgplicht hebben en omdat het met de nodige maatregelen
ook mogelijk is. De ervaring met virussen en bacteriën is er sowieso altijd geweest in de mondzorg, het is een vast onderdeel
van ons werk en dus in feite niets nieuws. Die expertise zien de
patiënten ook, zij zijn heel erg blij dat ze weer bij ons terecht
kunnen! Mondhygiënische behandelingen zijn tenslotte sterk
bepalend voor de algemene gezondheid, iets wat veel mensen
niet weten en daarom onderschatten. Vooral de onzichtbare
ontstekingen in het gebit zorgen voor veel uiteenlopende ziekten en lichamelijke klachten, niet alleen in de mond dus!

Verhuizing naar Brabant

Mijn auditieve beperking is voor mij geen beperking om in de
‘horende maatschappij’ mijn werk te kunnen doen. Bij mij zijn
andere zintuigen sterker ontwikkeld. Het vraagt wel om veel
doorzettingsvermogen en het is zeker niet altijd gemakkelijk. Er
zijn heel wat obstakels die overbrugd moeten worden. Maar ik
denk dat iedereen wel een beperking heeft, in welke vorm dan
ook… ik ben trots op wat ik heb bereikt als één van de weinige
dove ondernemers in Nederland en op hetgeen ik kan doen:
andere mensen helpen en zorg verlenen.

De praktijk

Wat de toekomst brengt? Ik hoop dat mijn praktijk nog enigszins mag groeien. Stoppen met werken, daar denk ik nog niet
aan. En als ik daar wel aan ga denken, dan zal de toekomst bestaan uit veel wandelen in de Alpen. Dit naast de marathons die
ik nu loop…

Door een vroegere vriend kwam ik in Brabant terecht en ben
ik in Eindhoven gaan wonen. Op zijn advies ben ik in 1992 een
eigen praktijk begonnen in Deurne. In 1995 kwam ik op een
feestje mijn huidige echtgenoot Vincent tegen en inmiddels zijn
we al ruim 20 jaar getrouwd. In 1999 kwamen wij per toeval op
de fiets in het in aanbouw zijnde Brandevoort. Brandevoort had
ons hart veroverd en we wonen hier nog steeds met heel veel
plezier. Dit samen met onze 19 jarige zoon en zwarte labrador.
Het kleine praktijkje waarmee ik 28 jaar geleden begonnen ben,
is uitgegroeid tot twee zeer moderne, goed geoutilleerde praktijken. De praktijk in Deurne heeft twee behandelkamers met
zes personeelsleden, in Brandevoort heb ik een praktijk aan
huis. Vincent is er ook nauw bij betrokken en regelt de praktijkvoering met alles wat daar bij hoort.
De groei van de praktijk is te danken aan onze deskundigheid,
kennis en vooral de persoonlijke benadering van onze patiënten. Ik heb ook 28 jaar lang geïnvesteerd in personeel en apparatuur. Dit alles onderscheidt ons zeker van de vele tandarts-

Meer informatie over de praktijk of voor het maken van een
afspraak: lilian-schouten.nl. n
tekst: Lilian Schouten
foto: Vincent Knoops
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Je rijbewijs halen?
Dát doe je gewoon bij LesDirect in Brandevoort!

3
3
3
3

3

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

3
3

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

Aandacht voor jezelf en je relatie
Relatiecoaching
Individuele coaching

www.rondoo.nl
Hertogsveld 3 - Brandevoort

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

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

ONZE SERVICE IS
ONBETAALBAAR
DAAROM IS IE OOK GRATIS

• DUURZAME ENERGIE
OA HYBRIDE WARMTEPOMPEN
VAN BV ELGA & DAIKIN

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

• mooie, betaalbare kleding voor vrouwen • elke 4 weken nieuwe items •
• persoonlijk en dichtbij • je bent altijd welkom, loop gerust eens binnen!! •
•
Openingstijden
Dinsdag - Vrijdag 8.30 - 17.30 uur
Zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Zondag en Maandag gesloten
•
• www.zus-mode.nl • info@zus-mode.nl • De Plaetse 78 5708 ZJ Brandevoort •
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Bespiegelingen
Fien de Vries stuurde ons het volgende artikel, waarin ze met
Brandevoort wil delen wat haar zoal bezig houdt.
In wat voor wereld zijn we terecht gekomen? U en ik zijn nog
niet zo slecht af, gezien onze leeftijd.

Blijf daar maar eens rustig onder. Kleine kinderen die naar buiten willen en niet mogen. Ouders die thuis moeten werken, het
gemis van collega’s. Jongelui die in de bloei van hun leven zijn
zitten vol energie, moeten zich inhouden en kunnen ook niet
naar hun vrienden.

Het valt wel mee

Hoe is het zo gekomen?

Ik ben 80 jaar en over die groep heb ik het even. Ons salaris
komt wel binnen en ja, wij moeten zoveel mogelijk thuis blijven.
Allemaal niet leuk, maar als wij ons er aan houden, dan moet
het goed gaan met ons. Wij zijn oorlogskinderen en niet veel
gewend. We speelden met luciferdoosjes of die ene pop die we
hadden, verkleedpartijen, oh wat was dat leuk. En ik verbaasde
me over mezelf hoe kalm ik het opnam, terwijl ik nogal actief
ben. Het was wel even lekker rustig, had u dat nou ook? Ik hoorde dat wel vaker om me heen. Heeft dat dan toch iets te maken
met ons verleden? Passen wij ons daarom iets makkelijker aan?

In tijden van corona

Natuurlijk, wij zijn ook een beetje bang, want stel dat je corona krijgt. Dus wij denken, lekker een beetje uitslapen, even
naar AH of de boodschappen laten komen, een wandelingetje
maken, een puzzeltje en zo komen wij de dag wel door. En via
internet houden we onze contacten wel aan. Althans, ik hoop
de meesten van u. En de telefoon, Skype of FaceTime is binnen
handbereik.

Kinderen, kleinkinderen en ondernemers

Onze kinderen en kleinkinderen treffen het veel zwaarder, de
regel van thuisblijven is hen onbekend. Een nieuw wereldbeeld,
een wereld die toch angst en onrust teweeg brengt. Ondernemers, die nu geen inkomen hebben en hun hele zaak om moeten bouwen voor de anderhalvemeterregeling.

Hoe heeft het allemaal zover kunnen komen? Zijn wij daar zelf
schuldig aan? Denk eens aan de plastic soep, veroorzaakt door
mensen. Neem ook het overheersende individualisme van veel
mensen, het “alles willen meemaken”, waardoor je ook een
beetje een jachtig leven krijgt. Nu moet ik toch even aan Toon
Hermans denken die ooit zei: “Wat heb je aan één miljoen gulden als je hoge nood hebt en er is geen wc in de buurt?” Een
nadenkertje!

De knop omzetten

Voorlopig moeten we gewoon even de knop omzetten of we
willen of niet. Het positieve van deze tijd is wel weer dat de creativiteit onder de mensen toeneemt. De Nederlanders weten
wel van aanpakken als het moet - dat siert ons en geeft hoop.
Zolang er geen vaccin is tegen corona geef ik u de volgende
woorden mee van Toon Hermans:
Als je ’t een of ander kwelt
Ga niet zitten zeuren
Speel ook niet de grote held
Maar laat gewoon gebeuren. n

tekst: Fien de Vries
foto: Rianne van Lierop
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RESTAURANT

Geniet bij Pezzaz 2.0
van het Proeverij menu!

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

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

Eerlijk en puur genieten!

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

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

In een
stralende
auto de
zomerzon
tegemoet?
Europaweg 152 • Helmond
Collseweg 22 • Nuenen
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Wandelen doet meer
dan je denkt

‘Hoe gaat het met je?’ Een vraag die we vaak achteloos stellen zonder er een echt antwoord op te verwachten. ‘Goed, en
met jou?’ Veel verder dan deze interactie komen we vaak niet.
Helaas. Maar sta er je er wel eens bij stil hoe het écht met je
gaat? Of met de ander? De periode waarin we ons nu bevinden
nodigt uit tot reflectie, tot naar binnen keren. Wat doet social
distancing met me? Doe ik de dingen die ik leuk vind? Krijg ik
er energie van of kosten ze me vooral energie? Hoe wil ik na
deze corona-periode mijn leven inrichten? Veel mensen lopen
nu rond met deze vragen. En het antwoord zit meestal in jezelf.
Tijd dus voor reflectie. Een wandeling in de natuur is daar een
perfecte manier voor.

Antwoorden zitten in jezelf

Dat de antwoorden in jezelf zitten, betekent nog niet dat je
die zomaar even kunt opdiepen. Vaak komt er veel gepieker
bij kijken en dat levert stressklachten op. Op zulke momenten
biedt wandelen al een (stukje van de) oplossing. Misschien dat
je juist in deze coronaperiode daar de ruimte voor kan vinden.
Uit onderzoek blijkt namelijk steeds weer dat fysieke beweging,
en dan met name wandelen, je brein ook in beweging zet: je
bent beter in staat om te reflecteren en te relativeren. Ook wel
‘mindwandering’ genoemd. Tijdens het lopen maakt je lichaam
endorfines aan waardoor je beter bestand bent tegen negatieve gedachtes. Je bent je bewuster van je omgeving, bent veel
meer ‘aanwezig’ en daardoor scherper. Je begrijpt de wereld
om je heen beter. Wandelen hoeft dan ook niet in een stevig

tempo met een bepaald doel; doelloos wandelen is soms nog
wel beter. We hebben al genoeg momenten waarop we doelgericht bezig zijn.

Te veel binnen zijn

Veel mensen hebben vooral een zittend bestaan en zijn vrijwel
elke dag alleen maar binnen. In een onderzoek van Wageningen
University (2016) blijkt dat twee derde van alle Nederlanders
boven de 18 jaar meer buiten wil zijn. Het weer en te weinig tijd
worden als belangrijkste redenen genoemd om niet vaker naar
buiten te gaan. In de winter zijn de meeste mensen zelfs 90%
van hun tijd binnen! Vrijwel alle mensen die ik in mijn coachpraktijk spreek, geven aan dat ze eigenlijk vaker zouden willen
wandelen. Dat het zo fijn is om buiten in de natuur te zijn. Dat
antwoorden gemakkelijker komen. En daar kan ik het alleen
maar mee eens zijn. Het maakt het gemakkelijker om het piekeren los te laten en tot een oplossing te komen.
Stel jezelf nu eens de vraag: hoe gaat het met me? Hoeveel rust
gun ik mezelf? Wandel ik genoeg? We hebben in en rondom
Brandevoort zulke mooie natuur, denk maar aan de Strabrechtse Heide , de Stiphoutse bossen of de Molenheide (Mierlo). Dus
wat houdt je tegen?
rondoo.nl/wandelcoaching n

tekst: Nicole Fleskens
foto: Rianne van Lierop
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Rust- en oriëntatiepunt
Brandevoort
Staande bij de omgezaagde bomen aan het Hertogsveld, met
nog enkele uitgroeiende takken, mijmeren de fotograaf en redacteur van deze Courant over de treffende symboliek van deze
bomen. De takken op de levenloze bomen suggereren alweer
nieuw leven. Zo zou dat ook kunnen zijn bij een rustplaats voor
overledenen in Brandevoort. Een rustplaats in een jonge, dynamische wijk brengt immers leven en dood bij elkaar. Een rustplaats in een natuurlijke omgeving, zoals een plek in de ecozone
of groenplek ergens in Brandevoort zou hiervoor ideaal zijn.

Testament

Op het moment dat we de bomen fotograferen en over deze
boomstammen praten, passeert een jong stel mensen. Ze vragen wat wij bij de bomen doen. “We overleggen over een begraafplaats in Brandevoort, over een betere plek voor deze omgezaagde bomen,” leggen we uit. De man van het stel zegt: “Dat
is sterk, we hebben vanmiddag toevallig besloten om een testament te maken! Dat we binnenkort dood gaan, is hopelijk nog
lang niet aan de orde, maar we willen alvast nadenken en zaken
regelen, als er onverhoopt iets gebeurt. Maar aan een begraafplaats in Brandevoort hebben we helemaal nog niet gedacht.
Dat past toch niet in een moderne jonge wijk?” Gelukkig toont
dit initiatief om dood en leven dichter bij elkaar te brengen het
tegendeel aan. Wellicht zet het meer Brandevoorters aan om
na te denken over de plek die dood in het leven kan innemen.

Hoe gaat Brandevoort met de dood om?

In het interview met het Eindhovens Dagblad op zaterdag 11
april zegt de architect van de wijk Brandevoort, Rob Krier, dat
een woonwijk pas af is als er plek is voor een begraafplaatsals herkenbaar punt in de wijk. Zijn visie steunt op de gedachte
dat leven en dood bij elkaar horen. Al eerder is in de wijk de
gedachte voor een laatste rustplaats besproken. Bij het ontwikkelen van een wijkactieplan in 2014 is hier ook voor gepleit. De
gedachte is toen eigenlijk snel naar de achtergrond gedrongen,
omdat de Kerken waarschijnlijk geen toestemming zouden verlenen. Alhoewel in deze moderne tijd met wijkbewoners van
diverse gezindten het maar de vraag is of Kerken hier een stem
in zouden moeten en kunnen hebben.
Een alternatief kan zijn: een columbarium (Lat. urnenmuur).
Dit is te vergelijken met een begraafplaats. Wil de overledene
gecremeerd worden, dan kan in een columbarium de urn van
de overledene voor een aantal jaren op respectvolle wijze bewaard worden. Een kerk of crematorium hoeft niet perse in de
wijk te staan.

Een idee

Zodra architect Rob Krier hoorde dat er belangstelling was voor
een herdenkingspunt in de wijk én een begraafplaats, heeft hij
schetsen gestuurd van enkele hiervoor mogelijk geschikte plekken. Als hij in september de wijk bezoekt (uiteraard onder voorbehoud van coronabeperkingen), wil hij graag in gesprek met
ons over de uitwerking van deze gedachten. Zie de tekeningen
naast dit artikel.
In september wil Rob Krier nog een keer zien hoe zijn ontwerpen in de wijk gerealiseerd zijn. Hij is benieuwd of zijn levens-

werk geworden is zoals hij het ooit heeft uitgedacht. En het zou
helemaal mooi zijn als zijn ultieme gedachte hierover, namelijk
een Vinex-locatie met een middelpunt en een rustplaats voor
overleden bewoners, net als vroeger in de dorpen, gerealiseerd
zou kunnen worden.

Hoe realiseren?

Jan Roefs heeft als deelnemer van een onderhoudsploeg veel
ervaring met kerkhoven en rustplekken. Hij zegt dat de aankoop
van grond en onderhoud belangrijke punten van welslagen zijn.
En Lara Tamarinof vertelt over het fenomeen natuurbegraafplaatsen die nu vaker en vaker worden gerealiseerd in Nederland. Een natuurlijke overgang tussen leven en dood. Natuurbegraafplaatsen hebben van alles wat. Onder een ronde schijf
van een mooi afgezaagde boom is de zuil herkenbaar van een
traditioneel graf. Midden in een natuurlijke omgeving is een
dergelijk punt een mooi teken van bezinning ter gedachtenis
aan de overledene. Mensen kunnen er een mooie plek uitzoeken en die, voor een door henzelf te bepalen aantal jaren of
zelfs voor onbepaalde tijd, reserveren. Vervolgens zijn zowel de
boomschijf als de gedachtenis aan een overledene een onderdeel geworden van de herinnering. Opgenomen in de natuur en
in de woonomgeving van de leefplek van de overledene wordt
er voor nabestaanden een respectvolle overgang gecreëerd
tussen leven en dood.
Een combinatie van rusten en herdenken kan twee wensen van
voltooid leven in zich verenigen.

Samen filosoferen

Meerdere varianten van rust en oriëntatie zijn mogelijk. Uiteraard is de onderkenning en het zoeken naar een herkenningsplek in onze woonomgeving een start voor verder gesprek.
Wij nodigen de lezer uit mee te denken. Bij de auteur van dit
bericht kunt u zich opgeven. Begin juli willen we een bijeenkomst in ’t BrandPunt organiseren. Dan filosoferen we verder
over deze plannen, althans als dit dan al mogelijk is vanwege de
coronapandemie.
Op donderdag 9 juli tussen 20:30 en 22:00 uur praten we verder. Dan komen zowel de schetsen van Rob Krier, als de geconserveerde bomen van het Hertogsveld, als een plek in de wijk
met alle ins en outs aan de orde.
Degenen die zich via mail of anderszins opgeven, krijgen vóór 9
juli a.s. van ons bericht over de stand van zaken en een tegelijkertijd een herinnering voor deze bijeenkomst.
In september zetten we het gesprek hierover, samen met Rob
Krier, voort. n

tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops
tekeningen: Rob Krier
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06-11070387
www.re-you.nl

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

VERS VLEES en BROK
-

Klachtgerichte massagetherapie
met behulp van diverse technieken

GRATIS proefpakket bij:

o.a. Cupping | Deep Tissue | Triggerpoints

WWW.KIVO-HELMOND.NL

Twentehof 1, Helmond
0492 - 513703 - 06 22922680

Afhankelijk van (aanvullende) ziektekostenverzekering deels vergoed

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

Sterilisatie bij de huisarts,
persoonlijk én voordelig!

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

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

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

Schilderwerken
Wandafwerking
Beglazing
Spuitwerk
Houtrotrenovatie

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

Klarenbeemden

,

NG Helmond

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

Vakmanschap en kwaliteit

jouw schoonheidssalon in Brandevoort

◊ Gezichtsbehandeling
◊ Gelnagels zowel lak als verlenging
◊ Voetbehandelingen

Ankie Puts
Neerwal 60
5708 ZA Helmond
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Biopeeling GREENPEEL

kijk op de website voor meer informatie

T 06 539 48 684
www.deblauwereiger.nu
E info@deblauwereiger.nu
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Mini corona verjaardag
in Brandevoort

Zoals overal in de wereld is Brandevoort, als minuscuul onderdeel daarvan, sinds de coronacrisis enorm veranderd. Doordeweeks zie je buiten weinig mensen wat doet denken aan het
straatbeeld van ‘normale’ zondagen voor de crisis.
Omdat we allemaal zoveel mogelijk binnen moeten blijven, is
het voor iedereen een enorme opgave om te dealen met een
situatie die we, van oud tot jong, eigenlijk nog nooit hebben
meegemaakt.
Ook voor de vele ouderen die tot de risicogroepen behoren is
de wereld sinds afgelopen maart veel kleiner geworden dan
die al was toen zij nog gewoon aan het werk waren. Want het
contact hebben met vrienden en familie, het passen op kleinkinderen, het doen van de dagelijkse boodschappen enzovoort
is sindsdien uit den boze. Dat is ook voor ouderen zo en vooral
alleenstaanden onder hen zijn heel erg eenzaam.

80 worden tijdens corona

En… hoe kun je nu, in deze situatie, je tachtigste verjaardag vieren? Een van onze bewoonsters, Lydia van Ewijck, had voor de
crisis al een leuke uitnodiging ter gelegenheid van haar verjaardag op 5 april verstuurd aan een groot aantal vriendinnen om
dit heuglijke feit te vieren bij Villa Vesper. En toen was er, als uit
het niets, corona. En dus was er van vieren op de traditionele
manier geen sprake.

Feestelijk lied

Een van Lydia’s vele Brandevoortse vriendinnen, Corrie Cle-

mens, kwam op het lumineuze idee haar buiten op de rotonde
voor het appartement van haar en haar man Henk, een feestelijke morgenlied te brengen. Zij maakte ook de tekst voor een
lied van maar liefst vijf coupletten plus refrein op de melodie
van: “Oh heideroosje, wat ben je mooi”.
Dit is, op de heuglijke dag zelf, gezongen door vier van Lydia’s
kinderen en kleinkinderen en een aantal vrienden en vriendinnen uit Brandevoort. Onder ludieke muzikale begeleiding van
pannendeksels en lepels werd dit lied enthousiast ten gehore
gebracht. De zoon van Lydia en Henk is er zelfs voor op de motor vanuit zijn woonplaats Bussum naar Helmond gekomen.
Ook waren er een paar borden gemaakt met de tekst ‘Hoera’ en
‘80’ in grote letters en cijfers zodat Lydia en Henk die ook konden lezen vanuit hun appartement op de tweede verdieping.
Om toch ook een wat duurzamer presentje aan de feestelijkheden toe te voegen werd een prachtige bos rozen voor de deur
gezet.
Zo ziet u, dat ook Brandevoorters op ludieke en inventieve wijze
toch een manier hebben gevonden een feestelijk tintje te geven
aan de viering van de verjaardag van een lieve vieve 80-jarige
medebewoonster! n

tekst: Marga Dobma
foto: Guus Clemens
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Interview

Antoinette Maas

wethouder voor GroenLinks
Op 6 juli 1966 zag Antoinette het levenslicht, in Veghel. Na de
middelbare school aan het Macropedius College in Gemert
(tegenwoordig Commanderij College), een heel scala aan vervolgopleidingen en een zeer gevarieerde loopbaan verhuisde ze
uiteindelijk in het jaar 2000 naar Brandevoort.

Wie is Antoinette?

Ze vertelt: “Ik ben getrouwd met Willem, we hebben een samengesteld gezin. Willem en ik zijn circa tien jaar samen en vier
van onze (zes) kinderen wonen bij ons.”
Antoinette’s dochter Julia was één van de eerste baby’s van
Brandevoort, toen zij op 29 mei 2000 geboren werd was het
huis in ‘t Spuul nog maar net klaar.
Hier wonen is comfortabel. “Brandevoort is niet alleen mooi en
gevarieerd om te wonen, maar ook prettig om te leven met veel
voorzieningen bij de hand. We hebben zelfs een eigen station.”
Wethouder zijn is een druk bestaan. Maar toch, zo zegt Antoinette, heeft ze nog wel een beetje tijd voor haar hobby’s: “Ik
vind het heerlijk om te fietsen, ook wat langere tochten. Als je
knooppuntenroutes neemt, kom je op de meest mooie plekken in Nederland, dan merk je pas hoe goed onze fietspaden
zijn in vergelijking met het buitenland. Maar uiteraard is ook
een ‘rondje Helmond’ zeer de moeite. Verder ben ik onder andere wethouder van Cultuur, dan doe je vanzelfsprekend veel
met cultuur en evenementen. Een erg leuk deel van mijn portefeuille.”

Werk

We vroegen Antoinette waar ze heeft gewerkt voor ze wethouder werd. Na diverse functies bij een rechterlijke organisatie in
Den Bosch heeft ze ruim twaalf jaar in het Elkerliek ziekenhuis
gewerkt. Daarna is Antoinette circa vijf jaar zelfstandig geweest
op het gebied van redactie en fotografie.”Vervolgens heb ik een
aantal jaren als hoofdredacteur gewerkt bij de Weijmans Media
Groep en voor mijn wethouderschap was ik stafmedewerker informatievoorziening/communicatie bij het Stedelijk College en
de Internationale School in Eindhoven.”
Maatschappelijk betrokken als ze is, werd Antoinette in 2012
lid van GroenLinks. Ze zegt hierover: “Ik vond dat die partij zich
sterk maakte voor een duurzamere wereld, iets dat ik mijn kinderen en ons nageslacht toewens. Je zag (en ziet) dat we de
aarde in zo’n hoog tempo aan het opmaken zijn, dit gaan we
zo niet redden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014
werd ik gevraagd om me kandidaat te stellen. Dat ik ook direct
lijsttrekker werd, was voor mij wel een verrassing. Met een
tweekoppige fractie, Paul Smeulders als wethouder en een fantastisch team gingen we in 2018 de verkiezingen in. Die wonnen
we waardoor we nu met twee wethouders en zes raadsleden
vertegenwoordigd zijn in het bestuur van Helmond.”
Als wethouder is Antoinette verantwoordelijk voor de porte38
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feuilles Duurzaamheid (inclusief milieu en energietransitie),
Mobiliteit en Cultuur (inclusief toerisme en recreatie). Dat is
heel breed, maar ook heel boeiend. Het gaat dan om onderwerpen van schone lucht/schone grond, duurzame energie, tot een
autoluw/groen centrum (de visie is vorig jaar vastgesteld), fietsverkeer en de nieuwe verkeersvisie in de maak en het kunst- en
cultuurbeleid, inclusief de evenementen in onze stad.
Ze vertelt: “Ik heb geen speciaal stokpaardje, ben eigenlijk gedreven op meerdere terreinen. Ik maak me wel extra zorgen
over luchtkwaliteit, stankoverlast en andere milieuzaken. Maar
ik vind het ook goed om te zien dat binnenkort het laatste Helmondse deel van het snelfietspad naar Eindhoven wordt aangelegd (de fietsbrug over het kanaal ter hoogte van de Vlisco).
Ook maak ik me namens Helmond hard voor verbetering van
het OV, zoals verhoging van de sprinterfrequentie en verder is
zoals gezegd de verkeersvisie (m.b.t. de problematiek Kasteel
Traverse in relatie tot de verkeersproblemen in de regio) in de
maak.”
De energietransitie naar duurzame energie is er één van de lange adem. Samen met de regio wordt nu een strategie opgesteld
die ons uiteindelijk van fossiele brandstof naar schone energie
moet leiden. Dit gebeurt stap voor stap, met warmteplannen
voor iedere wijk, waarbij draagvlak erg belangrijk is.
En dan over de Cultuur: “Onze stad groeit als een pareltje, met
prachtige voorzieningen als Theater het Speelhuis, de Cacaofabriek, de musea, veel mooie amateurorganisaties en talrijke
evenementen die van Helmond een echte evenementenstad
hebben gemaakt. Helaas heeft de Coronacrisis erg veel impact.”

Corona

We kunnen er niet omheen, de coronacrisis. Antoinette vertelt dat de impact enorm is, zoals ook elders. Uiteraard op het
gebied van gezondheid, maar ook sociaal-emotioneel en economisch. De gevolgen worden steeds meer zichtbaar op alle
terreinen. “Van een crisissituatie, waarin de stad moest worden bestuurd, gaan we nu naar een volgende fase. We hebben
maximaal ingezet om de maatregelen van het kabinet hier door
te voeren en de stad in brede zin te ondersteunen, nu gaan we
samen de gevolgen in beeld brengen (voor zover nu al mogelijk)
en is er een crisis- en herstelnota in de maak. Dat we niet alle
problemen kunnen oplossen, is al wel duidelijk. Er zullen nog
moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. En of alles ooit nog
zo kan worden als het was, hangt ook in hoge mate af van het
vinden van een medicijn en een vaccin tegen dit afschuwelijke
virus.”

Brandevoort

Brandevoort heeft een dikke plek in het hart van Antoinette,
haar kinderen zijn hier opgegroeid. En de ontwikkelingen rond
Brainport Smart District, het gebied ‘boven’ de spoorlijn vindt

ze erg interessant. “Maar ook al woon ik er, ik ben niet de wijkwethouder van deze wijk. Bestuurlijk zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de hele stad, maar als wijkwethouder ben
ik betrokken bij de wijken Brouwhuis en Rijpelberg. Iedere wijk
in Helmond is verschillend, zo zijn ook de problemen daar anders. Brouwhuis ligt bijvoorbeeld naast een bedrijventerrein,
daar ondervinden ze nogal wat overlast van. Dan krijg je als
wijkwethouder ook met andere situaties te maken, overigens
ben ik daar vanuit mijn portefeuille Duurzaamheid/milieu ook
bij betrokken.”
We vroegen ons af hoe dat nou werkt binnen het college. Antoinette is wethouder vanuit GroenLinks, maar het college bestaat
uit wethouders van allerlei bloedgroepen. In hoeverre bijt dat
elkaar soms, en in welk opzicht wijkt het behoren tot een bloedgroep af van hetzelfde in de landelijke politiek? “Ons college
bestaat qua samenstelling uit vijf politieke partijen: GroenLinks,
VVD, SP, D66 en Lokaal Sterk. De samenwerking is uitstekend,
juist die brede samenstelling zorgt voor breed draagvlak. Op lokaal niveau zijn de verschillen ook minder groot dan landelijk,
je legt vooral de accenten anders. Wel loopt - uiteraard - duurzaamheid als een rode draad of beter gezegd groene draad door
dit college.”

Toekomst

Het wethouderschap duurt vier jaar, dat is relatief kort als je
inwerktijd en verkiezingstijd meetelt. Antoinette: “In een periode van zes jaar zou je voor de beleidsstappen die je uitzet ook
meer ruimte hebben om deze te realiseren. Zo hebben we bijvoorbeeld de visie ‘groen en autoluw centrum’ vastgesteld, een
belangrijke stap voor onze stad. Op termijn betekent dit meer
ruimte voor voetgangerszones en de fiets, en meer groen in ons
centrum - denk aan het stadspark. Uiteraard blijft het centrum
voor de auto bereikbaar, maar wordt het autoverkeer en parkeren meer aan de randen van het centrum afgewikkeld. Je ziet
deze ontwikkeling in veel steden, ook in Europa. Het duurt echter wel enige tijd voordat dit - ook qua infrastructuur - gerealiseerd is. Dat is inherent aan het wethouderschap, je zet iets in
gang en een toekomstig bestuur maakt dit verder af.”
“Ik vind het wel heel eervol om als wethouder iets voor je stad
te kunnen betekenen. Wat ik na deze bestuursperiode ga doen?
Als er één ding is dat ik heb geleerd de afgelopen jaren, is dat je
een politieke carrière niet kunt uitstippelen: het woord is altijd
aan de kiezer.” n
tekst: Jaap Taal
foto: Vincent Knoops
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Omdat iedereen anders is...
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Laat je klus doen
an!
door de Hubo vakm

Dé totaaloplossing voor iedere klus

GRATIS
MONTAGE

HORREN OP MAAT
Hubo Helmond

Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
Tel. 0492-532323

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN

15 JULI

Mierloseweg 288
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Stadsboerderij Brandevoort
stapje dichter bij realisatie

Onlangs heeft Stichting Stadslandbouw Brandevoort een ‘go’
gekregen van de selectiecommissie van Brainport Smart District
(BSD) op het voorstel om een stadsboerderij te realiseren in dit
deel van Brandevoort.
Inmiddels is de stichting enkele jaren bezig om te werken aan
‘het Groene Hart van Brainport Smart District’, zoals het plan
genoemd wordt. Doel is om een multifunctioneel centrum op
te richten voor een sociale en circulaire wijk. “Brandevoort is
een prachtige wijk die een groene impuls, zoals de stadsboerderij verdient. Wij willen op een sociale en duurzame manier een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijk van nu en in
de toekomst. We zijn graag het epicentrum van kennis en initiatieven dat op een laagdrempelige en gezellige manier werkt aan
duurzaamheidsdoelstellingen die in de wijk, stad en de wereld
spelen’’, aldus voorzitter Annelous Fleuren. Deze stadsboerderij biedt ruimte aan dieren, horeca, dagbesteding, ontmoeting,
maar ook aan Buurttuin Brandevoort.

Buurttuin kan blijven bestaan

Dit goede nieuws biedt perspectief voor Buurttuin Brandevoort, het succesvolle vrijwilligersinitiatief van de stichting die
sinds 2014 bestaat. Momenteel ligt de Buurttuin tijdelijk aan
de Markesingel. De stichting hoopt dat de Buurttuin permanent
gevestigd kan worden bij de stadsboerderij.
Door de maatregelen van de lockdown lagen de activiteiten in
de Buurttuin even stil. Er is dit jaar dan ook minder geplant dan
voorgaande jaren. Toch is er een klein groepje dat, op veilige
afstand, wekelijks een paar uurtjes in de tuin werkt. “De eerste
aardbeien zijn al geproefd, ze zijn heerlijk!”, vertelt Lara Tamarinof. De vrijwilligers van de Buurttuin vinden het heerlijk om in
hun tuin te werken en zijn blij toch nog wat contact met elkaar
te kunnen hebben. Binnenkort hopen ze elkaar weer vaker te
kunnen zien en de tuin nog mooier te maken. Iedereen is uiteraard welkom om eens in de tuin te komen kijken. Hij is altijd
open en toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft.

Vierkoppig bestuur

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit vier personen.
Bestuurslid Christ Tielemans is in 2014 de stichting en de Buurttuin gestart en later heeft Lara Tamarinof zich bij het bestuur
gevoegd. Annelous Fleuren (voorzitter) deed in 2018 een oproep in de wijk of er behoefte was aan een kinderboerderij,
zoals bijvoorbeeld Weverkeshof in Nuenen. Na veel positieve
reacties kwam ze via de gemeente in contact met het bestuur
van Stichting Stadslandbouw Brandevoort en besloten ze te
gaan samenwerken. Onlangs nam bestuurslid van het eerste
uur, Henk van Kesteren, afscheid en voegde Ralf Fleuren zich bij
het bestuur. Het huidige vierkoppige bestuur zet de schouders
onder het plan voor de stadsboerderij en komt graag in contact
met betrokken wijkbewoners die dit plan ook wel zien zitten.
“We gaan dit project met veel wijkbewoners samen doen, er
zijn veel verschillende taken en projecten en het moet echt een
stadsboerderij van en voor de wijk worden”, aldus Lara. Er is al
een pril contact gelegd met toekomstige bewoners uit Brainport Smart District.

Werk aan de winkel

Nu er een ‘go’ is op het plan, is er werk aan de winkel. Om de
plannen voor de stadsboerderij verder vorm te geven, wordt
een werkgroep businessplan opgericht die binnenkort aan
de slag gaat. Het werven van leden is inmiddels in volle gang.
Daarnaast staan de eerste gesprekken met commissie Brainport
Smart District gepland.
De stichting heeft onlangs een nieuwe website geopend om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de
plannen. Ook is er een Facebook en Instagrampagina gemaakt.
Wil je op de hoogte blijven? Bezoek dan stadslandbouwbrandevoort.nl. n
tekst: Ralf Fleuren
foto: Vincent Knoops
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Hazenwinkel decor bij
NOS Journaal

Op donderdag 10 april interviewt Wessel de Jong van het NOS
Journaal ondernemer Menno de Laat voor de camera met op
de achtergrond nieuwbouwwijk Hazenwinkel in ontwikkeling.
Dit item is terug te vinden op de website npostart.nl/nosjournaal in het journaal van 11 april, om 20.00 uur.
Graag zou Menno zijn kavel willen kopen en aan de slag willen
gaan met bouwen. Maar tot nu toe lukt het nog niet goed. Banken vragen meer dan anders extra zekerheden voor de financiering van de aankoop van zijn kavel.
Menno moet, naast allerlei andere formele verplichtingen, aantonen dat corona geen ingrijpende negatieve invloed heeft op
zijn financiële draagkracht. En dat is nog niet eenvoudig.

Onzekere tijden

Makelaars en huizenverkopers slagen er nog in om huizen aan
te bieden en kandidaat-kopers hun huizen te laten zien. Daarnaast verrijzen de grootse huizen op een aantal vrije kavels in
Hazenwinkel snel. Maar deze huizen zijn al in de fundering gezet voor het begin van de coronaperikelen in februari.
Nu lijkt er, op meerdere fronten, voor Brandevoort of preciezer
gezegd voor Hazenwinkel een aantal spaken in het bouwwiel te
komen. Geldverstrekkers en projectontwikkelaars lijken meer
en meer gehinderd te worden door de gevolgen van de coronacrisis. Zij vrezen voor financiële zekerheden van de geldvragers.
Hoe staat het met de financiële kredietwaardigheid van hun
klanten die een hypotheek willen? Zijn zij straks, tijdens en na
de bouw, nog voldoende in staat om hun maandelijkse lasten te
voldoen? En projectontwikkelaars zien hun logistieke proces in
gevaar komen. Materialen zijn soms moeilijk te krijgen.

Driedubbele waarborgen

Kopers van kavels moeten zich driedubbel verantwoorden als zij
grond willen kopen en hun huis willen bouwen.
Menno de Laat, de ondernemer uit Brandevoort en voorbeeld
in het NOS Journaal, laat zien dat hij ondanks de dalende economie van de coronacrisis, in staat is om aan zijn verplichtingen
te voldoen. En dat is niet eenvoudig om aan te tonen voor de
42
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bouw. Daarnaast blijkt de bouw van projectwoningen verdere
vertraging op te lopen. Aannemers kunnen niet op tijd voldoende werknemers inzetten voor de bouw. En door de sluiting
van een aantal aanleverende bedrijven ontstaat er een grotere
vraag naar materialen. De geplande materialen komen later
aan en zijn bovendien duurder dan tijdens de planning bij de
start van het project is begroot. De bouw van cluster 5 van een
van de woonprojecten schuift nu door naar oktober van 2020.
De geplande startdatum van juni blijkt dus niet haalbaar.

Raad van State

Ondertussen komt Hazenwinkel als recent woningproject van
Brandevoort negatief in het licht door een uitspraak van de
Raad van State. Eind maart oordeelt de Raad dat het bestemmingsplan niet in orde is. De gemeente heeft fouten gemaakt
met de geurcirkels van twee boerderijen. Voor een deel van de
woningen van Hazenwinkel kan dit tot een vertraging leiden.
Reeds gebouwde woningen en nog een aantal snel te bouwen
woningen lijken van deze uitspraak geen last te hebben.

Gelukkig

Ondertussen bouwen bewoners van een aantal vrije kavels wel
al flink door. Als je nu langs Hazenwinkel loopt, zie je nieuwe
indrukwekkende woningen tot stand komen. De woningen stralen weer als vanouds de Brandevoort-look uit. Al met al is een
nieuwe wijk in aantocht die de voltooiing van de wijk Brandevoort onder de spoorlijn in zicht brengt. Dit zal de oorspronkelijke architect van Brandevoort, Rob Krier, genoegen doen. Hij
liet onlangs in het Eindhovens Dagblad met veel nostalgie zijn
gedachten de vrije loop over het door hem gecreëerde bouwkundig ontwerp. Graag komt hij in september aanstaande, als
hij na de corona weer vrij mag reizen, naar Brandevoort. Dan
wil hij zien hoe Brandevoort zich heeft ontwikkeld na 2008, de
eerste bouwcrisis. n
tekst: Giel Pollemans
foto: screendumps NOS Journaal
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Stay@home Challenge
bij de Welpen van Scouting Brandevoort

Tijdens de persconferentie van 23 maart werden aanvullende
maatregelen met betrekking tot de coronacrisis aangekondigd.
Eén van deze maatregelen was dat alle publieke locaties moesten sluiten en samenkomsten van mensen werden verboden.
Dit betekende ook dat Scouting Nederland geen bijeenkomsten
meer mocht organiseren.

Rare tijden

Wat doe je als je hoort dat de scoutingbijeenkomsten voorlopig
niet doorgaan? Iedereen is druk bezig om het leven een nieuwe
invulling te geven, met alle rare dingen die daarbij horen. Thuis
huiswerk maken, de juf via een digitale leerweg zien, je vrienden missen, plotseling is je vader of moeder je ‘hulpjuf’ (die het
zeker niet zo goed kan uitleggen als je eigen juf of meester).
Niks aan. Je mag niet meer naar de Scouting waar je elke week
je welpenmaatjes ziet, mee kletst, lol maakt, avonturen beleeft.
Kortom het is anders.

Een idee is geboren

Maar de welpenleiding zou de welpenleiding niet zijn, als we
ook hier geen idee voor kregen. Met zijn vieren een skypeverbinding opgezet en een nieuw idee was geboren: we gaan gewoon thuis aan de slag met de welpenonderdelen!

drachten geplaatst. Deze opdrachten moeten voor de woensdagavond erna uitgevoerd worden. Als bewijs moet een video
en/of foto op Facebook geplaatst worden. De opdrachten bestaan onder andere uit: knopen maken, speurtocht in huis uitzetten, een eitje bakken, hut bouwen, een kaartje voor iemand
op de bus doen, een mooi bouwwerk maken etc. Wie elke week
minimaal drie van de vijf opdrachten voor woensdagavond
heeft uitgevoerd, wordt beloond met een mooie – speciaal voor
deze situatie ontworpen – badge.

Toch het scoutinggevoel

Bij de scouting geldt dat je mag zijn wie je wil zijn. Voor veel
kinderen geeft dit vrijheid en het bevordert de creativiteit. Hoe
fijn is het dan om thuis toch met scouting bezig te kunnen zijn?
Het is anders dan het huiswerk, want dat moet dezelfde dag
nog af. Door middel van de opdrachten blijft het scoutinggevoel
en wordt de creativiteit gestimuleerd.

Genoeg ideeën

Helaas weten we nog niet hoelang dit door moet gaan, maar
gelukkig zijn er nog ideeën genoeg. Andere scoutinggroepen
hebben dit idee ook opgepakt en zo worden een heleboel ideeën onderling uitgewisseld. n

Vijf opdrachten

Elke vrijdagavond om 19.00 uur worden via Facebook vijf op-

tekst en foto: Karijn de Koning
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Kies voor een kwalitatieve behandeling die past bij u voor een lang resultaat.
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)

• Voorlichting geven
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PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN

ARDE

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

Voor gewoon
fijn wonen
Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
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Corona treft ook winkeliersvereniging Brandevoort
Wat heeft het coronavirus voor impact op de winkeliers in Brandevoort? Dat is voor elke winkelier anders. De impact voor bijvoorbeeld kapsalon Freestyle, InShape afslankstudio en de tattooshop van Ink United is enorm. Zij waren van meet af aan
verplicht hun zaak te sluiten. De ondersteunende maatregelen
van de regering helpen in die gevallen een beetje, maar dekken
uiteraard bij lange na niet de schade.
De slager en de bakker doen goede zaken. Eten moeten mensen
toch, en men lijkt zich te realiseren dat die kleine ondernemer
echt alle steun nodig heeft.
Bij Cappadocia, Cafetaria Brandevoort, Domino’s, Shu Shu en
Villa Vesper hebben we te maken met partijen waar men kan
eten en drinken. En ook dat werd verboden: uiteindelijk mochten deze zaken gelukkig weer open voor afhaal, waar deze ondernemers zo hun eigen invullingen voor hebben bedacht. Creatieve oplossingen vaak.
Bij TRIA Fietsen lijken de zaken gewoon door te gaan, het werd
mooi weer en fietsen mag nog wel. Fijn voor deze ondernemer

die onlangs een groter pand betrok. De dames-modezaken zijn
open, bezorgen ook thuis, of werken op verzoek op afspraak.
In alle winkels zijn voorzorgsmaatregelen getroffen, om de afstand van anderhalve meter te kunnen bewaren. Zo ook bij Seringe, Primera en Hema. Elke winkel heeft een deurbeleid, voor
uw en onze gezondheid belangrijk om zo die afstand te kunnen
waarborgen. De winkeliers vragen het publiek dan ook om alleen te gaan winkelen, en niet met de hele familie.
Deze coronacrisis is voorlopig nog niet voorbij, denkt men. En
wat dan, na de crisis? Blijven mensen de ondernemers in ons
winkelcentrum steunen, behouden de meeste mensen hun
baan, hoe zal het winkelbestand er over pakweg een jaar uitzien? Heel veel vragen, zoals iedereen die zal hebben.
We hopen te kunnen rekenen op onze klanten. Zodat er ook na
de crisis nog een winkelcentrum in Brandevoort is.
Blijf gezond! n
tekst: Jet Uijen
foto: Vincent Knoops
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Toegevoegde waarde
voor de markt van morgen

Interim
management

Advisering

Change
Lean
management management

Op het snijvlak van sales, marketing en operations zijn
wij gespecialiseerd in organisaties laten inspelen op
nieuwe kansen en ontwikkelingen in voor hun bekende
en nieuwe markten. Qi Consultancy heeft alle capaciteiten en vaardigheden in huis om een ﬂinke commerciële
impuls en nieuwe energie te geven aan het vergroten
van de winstkans en het verhogen van de bijbehorende
omzet van uw organisatie.

www.qiconsultancy.nl

MOOI VOOR ELKAAR
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De P 528 biedt direct
verkoeling. Steek eenvoudig de stekker in
het stopcontact, voer
de bijgeleverde afvoerslang naar buiten
en de mobiele airco is
klaar voor actie.
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Miele-kwaliteit voor een lange
levensduur.
Eenvoudige bediening door sensortoetsen.
Behoedzame wasbehandeling met de
SoftCare-trommel van Miele.
Zuinig, krachtig, onverslijtbaar met
de ProfiEco-motor.
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50.- KORTING!
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BEL ONZE TECH

WOUT VAN VLERKEN
Hoofdstraat 105
Kanaalstraat 4B

5706 AK HELMOND
5711 EH SOMEREN

Tel 0492-539405
Tel 0493-539405

KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT OP WWW.WOUTVANVLERKEN.NL
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Op berenjacht

Wij gaan op berenjacht.
We gaan een hele grote vangen.
Wat een prachtige dag!
Wij zijn niet bang…
Kleine beren, grote beren; pandaberen, ijsberen; beren in
trouwkleding, beren verkleed als dokter; en beroemde beren
zoals Winnie de Poeh en de Troetelbeertjes. Sinds begin maart
zijn ook in Brandevoort de beren uit hun kastjes en hoekjes
gekropen en hebben een prominente plek op de vensterbank
weten te veroveren. Door welke straat je ook loopt, overal is
wel een beer te vinden: of deze nou verstopt is achter het glas
van de voordeur of met enkele vriendjes het hele raam heeft
overgenomen.
Na onder andere Australië en België kwam in maart de berenjacht ook naar Nederland, als vorm van vermaak voor de kinderen tijdens de coronatijd. Het idee is terug te leiden naar het
prentenboek ‘We gaan op berenjacht’, van Michael Rosen en
Helen Oxenburg, wat al meer dan 30 jaar een klassieker is. In
het boek gaan een vader en zijn vier kinderen op jacht naar

een hele grote beer om deze te vangen. Tijdens de lockdown
mocht er heel veel niet, maar kinderen konden wel naar buiten. Niet om in groepjes samen te komen in speeltuintjes of op
sportveldjes, maar wel om een gezonde wandeling te maken.
Het duurde niet lang voor een Facebookgroep werd opgericht,
gefocust op de berenjacht in Nederland. Inmiddels heeft de pagina al bijna 40.000 leden en komen er elke dag foto’s bij van
nieuwe beren. Een frisse neus halen is namelijk nog steeds een
prima tijdverdrijf voor het hele gezin, zelfs nu de maatregelen
wat versoepeld zijn.
Ook in Brandevoort lijkt de beer een symbool van hoop te zijn
geworden dat in elke hoek van de wijk terug te vinden is. Het
zijn namelijk niet alleen de kinderen die toch een glimlach op
hun gezicht krijgen zodra ze een breed lachende Fozzie Bear van
de Muppets in het raam zien zitten. Op deze pagina een kleine
selectie van deze prachtige berencollectie van Brandevoort. We
dagen je uit: kun jij ze terug vinden in de wijk? n
tekst: Jody Hoekstra
foto: Vincent Knoops
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Informatiepagina juni 2020
Rondje langs groene daken in Helmond

Regionale keuzes in energie

Het opvangen van water tijdens stevige regenbuien, het vergroten
van de biodiversiteit, verkoeling tijdens hete dagen én een mooie,
natuurlijke uitstraling, Zomaar wat voordelen van een groen dak op je
woning, garage of schuur. Steeds meer inwoners overwegen een groen
dak aan te leggen of hebben de stap inmiddels genomen. Zij maakten
dankbaar gebruik van de groene daken subsidie van gemeente
Helmond of andere subsidies.

In onze regio willen we meer duurzame energie en minder aardgas gebruiken.
Dat is beter voor het klimaat. Als Helmond timmeren we al een aantal jaren
aan de weg naar een duurzame toekomst. Samen met inwoners, bedrijven,
scholen en verenigingen werken we aan duurzame projecten en initiatieven.
Je vindt ze terug op www.allelichtenopgroen.nl. Als gemeente werken we
ook samen met 20 andere gemeenten, in de Metropoolregio Eindhoven.
Samen kunnen we grotere stappen zetten en bedenken we hoe we ZuidoostBrabant duurzamer kunnen maken. Dit doen we samen met de provincie, twee
waterschappen, de netbeheerder en verschillende belanghebbenden.
Hoe we dat willen doen, beschrijven we in de Regionale Energiestrategie (RES)

Lara Tamarinof woont in het centrum van Brandevoort waar de tuinen met
schuurtjes aan een binnenterrein liggen. Vorig jaar september zijn maar liefst
21 schuren voorzien van een groen dak. Lara nam daarvoor zo’n 2 jaar geleden
het initiatief. “Ik was zelf enthousiast over het aanleggen van een groen dak,
zeker omdat veel woningen de woonkamer op de eerste verdieping hebben.
We kijken uit op de schuurdaken. En dat uitzicht is nu met de sedumplantjes
op de daken zoveel mooier!”
Profiteren van subsidies
“We hebben de groene daken subsidie aangevraagd bij de gemeente.
Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van een subsidie van Waterschap
Aa en Maas. Dankzij deze subsidies vielen de kosten per woning ontzettend
mee.” Het aanleggen van de groene daken was snel gebeurd, de leverancier
verzorgde de aanleg van A tot Z. Het onderhoud beperkt zich tot 2x per jaar
wat onkruid er tussenuit plukken. Lara en haar buurtgenoten zijn blij met het
eindresultaat. En het voelt goed om op deze manier bij te dragen een groener
Helmond.

Zelf een groen dak aangelegd
Pieter Bakx woont in Helmond-Noord en had de mogelijkheden van een groen
dak al jaren geleden gezien. Toen zijn plat dak lek bleek te zijn, was dit een
uitgelezen kans om ermee aan de slag te gaan. “Ik heb me eerst verdiept in
de subsidiemogelijkheden en kwam zo bij de groene daken subsidie terecht.”
Pieter koos ervoor om de aanleg volledig zelf te doen. “Ik adviseer om je hierbij
goed te oriënteren en verschillende prijzen en aanbiedingen in de gaten
te houden. Qua planten is het belangrijk dat er een goede variatie is en er
minimaal 10 verschillende sedumplantjes worden geplaatst. Het onderhoud
aan het dak valt me erg mee, twee keer per jaar voeg ik voedingskorrels toe en
daar blijft het wel bij. Voordeel is de isolerende werking in de zomer en winter.
Daarnaast is het belangrijk voor de natuur dat het regenwater niet wegvloeit,
maar opgaat in de plantjes op het dak. Ik merk dat er nu ook meer vogels en
insecten in de tuin zijn.”

Concept Regionale Energiestrategie
In het eerste concept van de RES staat dat we in de komende jaren veel energie
willen besparen. Bijvoorbeeld door goed te isoleren. Want hoe minder energie
we nodig hebben, hoe minder we ook hoeven op te wekken. Daarnaast kijken
we naar maatregelen die relatief eenvoudig zijn. Denk aan zonnepanelen op
daken van bedrijven. In de RES staan ook de gebieden waar windmolens en
zonnevelden geplaatst zouden kunnen worden. We gaan onderzoeken welke
locaties geschikt zijn. We willen als regio in 2030 samen twee terawattuur aan
duurzame energie bijdragen aan het nationale Klimaatakkoord. Ter vergelijking:
één terawattuur is zo’n 2.500 voetbalvelden vol met zonnevelden.
Kijk voor meer informatie op:
www.metropoolregioeindhoven.nl/thema-s/energietransitie
Ontwikkelingen in Helmond
Specifiek voor Helmond werken we aan een Visie Zonnevelden voor de
inpassing van zonnevelden in onze gemeente. Deze wordt in juni besproken in
de gemeenteraad. Ook ontwikkelen we een Transitie Visie Warmte, waarbij de
aanpassing van het warmtenet een belangrijk onderdeel is. Daarnaast zetten
we in op gedragsverandering om energie te besparen en heeft de gemeente
een voorbeeldrol met de ontwikkeling van een duurzaam Huis voor de stad.

Steeds vaker krijgen we te maken met hittegolven
of hevige regenbuien. En daarmee met droogte én
wateroverlast. Gelukkig kunnen we onze tuin
hierop aanpassen! Zo is het een goed idee om een
regenton in je tuin te plaatsen. Deze ton kan veel
regen opvangen tijdens een heftige bui.
Dat water kun je vervolgens weer gebruiken om
je tuinplanten water te geven tijdens een droge
periode.
Meer tuintips vind je op onze website via
www.allelichtenopgroen.nl/tips

Meer informatie over de subsidies:
www.allelichtenopgroen.nl/subsidiemogelijkheden

Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot en meer
ruimte voor kwalitatief groen en water; dat zijn de ambities
in Helmond waarvoor alle lichten op groen gaan! Blijf op de
hoogte van wat er in de stad allemaal gebeurt, wat je zelf
4 8doen| én welke
Brandevoorter
Courant
kunt
hulp je kunt krijgen.

www.allelichtenopgroen.nl

@allelichtenopgroen

info@allelichtenopgroen.nl

@allelichtenopgroen

Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5
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Energieneutraal én
comfortabel in Hazenwinkel
Eind mei mogen de eerste bewoners in de sociale sector hun
nieuwe woningen betrekken. De woningbouwvereniging heeft
eﬃciënt in energiezuinige middelen geïnvesteerd. De huurder
betaalt gewoon zijn huur, maar heeft geen zorgen over een
gezonde en zuinige manier van energiegebruik. In een kleine
bergruimte boven op zolder draait de geruisloze warmtepomp
zijn rondjes en houdt via een ruime warmwaterboiler alle energiebehoefte van de bewoner goed op peil. De radiatortjes in de
verschillende woonruimtes zijn ruimschoots genoeg voor een
behaaglijke warmte.

Dicht bij de kern van Brandevoort

Mandy van Aerle is met haar twee kinderen dik tevreden over
het pand. Via woCom woont ze nu dicht in de buurt van het
centrum van Brandevoort. Ze kende Brandevoort al via haar zus
en enkele familieleden. De bouwstijl en de manier hoe bijvoorbeeld De Veste, het centrum van Brandevoort met een wal er
om heen is gevormd spreken niet alleen Mandy zeer aan. Ook
dochter Marjolijn heeft er wel een stuk verder fietsen voor over.
Eerst kon ze vanuit het centrum van Helmond naar ROC Ter AA
fietsen. Nu moet ze een paar kilometer meer trappen, maar de
route langs het spoor is heel goed te doen. Je bent zo in het
centrum van de stad.

Klein, maar fijn

De woning is niet al te groot, maar door deze eﬃciënt te benutten kun je er heel goed wonen met drie mensen. Op de eerste
verdieping heeft Mandy haar slaapkamer en kan Marjolijn over
twee kleinere kamers beschikken: een eigen slaapkamer en nog
een studeerkamer voor zichzelf. Zoon Max van 20 jaar heeft net
een nieuwe baan gekregen en gebruikt de zolder. Deze is groot
genoeg voor hem en in feite merkt hij niets van de grote warmtepomp die in het kleine kamertje naast hem staat.

Gasloos en energieneutraal

Mandy is met haar gezin een van de eerste bewoners van de
22 nieuwe, gasloze en energieneutrale woningen. In het voor
de rest nog tamelijk kale Hazenwinkel vallen de woningen meteen op. Verdeeld over drie blokken: acht woningen voor 1- en
2-persoonshuishoudens en veertien ruimere gezinswoningen.
De zon schijnt hard op één van de karakteristieke woningen aan
de Faassenhoek. Terwijl nieuwe bewoners een voor een buiten
hun sleutels ontvangen, kijkt de buurvrouw binnen al tevreden
in haar meterkast. Want behalve dat haar huis goed is voor het
milieu, is het vooral goed voor haar portemonnee. Met de nieuwe woning heeft Mandy dus ook een prachtig energievriendelijk thuis gekregen. “Prima op de toekomst voorbereid!”, zeggen
Mandy en Marjolijn tegelijkertijd.

voor de verwarming, ventilatie, warm tapwater en verlichting.” De woning zit vol moderne technieken die dit mogelijk
maken: hoog-isolerende vloeren en daken, extra dichting van
kieren, zonnepanelen op de daken, een ventilatiesysteem en
een warmtepomp voor de verwarming en warm water. “De bewoners betalen daardoor alleen nog voor hun energieverbruik
als dat hoger is dan gemiddeld. De energierekening is daardoor
fors lager dan bij een reguliere woning.”
Hazenwinkel loopt dus voorop met echte energiebesparing.
Andere nieuwe buurten in Brandevoort zouden dit voorbeeld
eigenlijk snel moeten volgen, want het is haalbaar en betaalbaar. n
tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops

Van ontwerp tot realisatie

Energierekening fors lager

Naast betaalbaarheid is duurzaamheid een steeds belangrijker thema voor woningcorporatie woCom. “Deze woningen
zijn gasloos en energieneutraal,” vertelt Arno Verhagen, projectleider bij woCom. “Een energieneutrale woning wekt bij
gemiddeld verbruik evenveel energie op als verbruikt wordt

• ontwerp & advies
• aanleg & onderhoud

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

Wettenseind 8a Nuenen | 040 2844044 | 06 19702668 | www.lapagondatuinen.nl
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BRAAKMAN
A DVO CAT E N
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond T 0492 544415

Specialisten in:
Arbeidsrecht
Letselschade
Familierecht
Mediation
Omgevingsrecht
Sociaal zekerheidsrecht

braakmanadvocaten.nl

GRAT
S P R E EI S
K
UUR
Mr. G.C.G. Raymakers
Mr. L.C.J. Sars

Voor particulieren en ondernemers

Centrale verwarming | Airconditioning
Sanitair | Ventilatie | Warmtepompen

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

Replica tegenover vintage
Midden in het hart van Brandevoort in De Veste opent Frankie van
den Elzen zijn shop-in-shop in het pand van TRIA Fietsen. Via het
kruispunt naar het station is deze winkel makkelijk te vinden.
Hij laat ons zijn vintage fietsen zien en geeft een toelichting op
deze bijzondere tweewielers. Frankie ervaart zijn bezigheden in
deze tak van de fietsenbranche als een uitgelezen kans om werk
en hobby te verenigen. Het gaat volgens hem meer om de originaliteit en uniciteit van deze vintage fietsen dan om de verkoop van
de al of niet moderne hippe fietsen. Het zou volgens hem mooi zijn
als zijn klassiek en authentiek aanbod van vintage fietsen ook zou
aanslaan bij de bewoners van deze wijk. “Dan is mijn levenswerk
gewoon geslaagd!”, zegt Frankie glunderend.

Weinig vintage - winkels

Al 30 jaar bezig

Al jarenlang heeft Frankie met Koen van TRIA Fietsen in Lieshout,
een samenwerkingsverband. In een loods achter de winkel van
Koen in Lieshout heeft Frankie een groot aantal vintage fietsen en
alles wat daarmee te maken heeft, staan. Sinds enkele jaren repareert en verkoopt Koen zijn hippe en moderne fietsen in zijn zaak
in Brandevoort. Onlangs kreeg Koen de kans om zijn werkruimte
te vergroten. Deze beschikbare ruimte was iets te groot voor hem
alleen. Daardoor kwam er een unieke gelegenheid voor Frankie
om zich eveneens te vestigen bij TRIA Fietsen in Brandevoort. Voor
Frankie is deze shop-in-shop constructie een prima kans om zijn
vakwerk en authentieke beroep bij de bewoners van Brandevoort
te introduceren. Graag nodigt hij geïnteresseerde bewoners/fietsers uit om bij hem te komen kijken en te ontdekken dat er, naast
een groot aanbod aan hippe moderne fietsen van TRIA Fietsen
ook prachtige authentieke vintage fietsen te vinden zijn in de uitgebouwde zaak.

Al heel lang is de vijftigjarige Frankie bezig met zijn passie. Dertig
jaar geleden is hij, door toeval, in de metaal- en ijzerwaren en in
de rijwielbranche beland. Na een aantal jaren ontdekte hij dat hij
sterk geïnteresseerd raakte in met de hand gemaakte (klassieke)
rijwielen. De constructie, de kleuren van de gelakte frames en
vooral de bijzondere stijl van een aantal fietsen gaven hem, en in
een iets latere periode ook zijn vrouw, grote voldoening. Van het
verzamelen, het gereed maken voor de verkoop en het aan de man
brengen van zijn vintage fietsen aan een specifiek koperspubliek,
maakte hij een uniek beroep. Ongeveer tien jaar geleden maakte
hij van zijn passie een fulltimebaan en hij ervaart deze keuze nog
altijd als de juiste.

Actief in de hele wereld

Veel handelaren en particulieren die ook met originele fietsen bezig zijn, bellen hem en bieden hem bijzondere fietsen aan. Soms
herinneren fietsenmakers zich Frankie en zijn zoektocht naar vintage fietsen nog goed. Zij hebben dan nog een mooi rijwiel staan
en willen graag dat hij deze in de verkoop doet. Onlangs nog nam
een grote buitenlandse rijwielhandelaar, die een beroerte had gehad, contact met hem op en na overleg kon hij zijn zaak en zijn
vintage fietsen overnemen. Deze collega ervoer dit als zijn ultieme
wens en daarmee bewees Frankie hem dan ook een grote dienst.

Frankie heeft hier in Brandevoort een bijzonder en zeldzaam bedrijf opgezet. In heel Nederland zijn er maar relatief weinig rijwielspeciaalzaken die vintage fietsen verkopen. Graag wil hij in ZuidNederland, samen met zijn echtgenote, zijn passie uitbouwen. Hij
kan er inmiddels van leven en bovendien halen hij en zijn vrouw
veel voldoening uit hun bedrijf. Samen met andere rijwielhandelaren en zijn intussen opgebouwde netwerk in andere landen in
Europa en daarbuiten, kan hij veel vintage fietsen (eventueel) opknappen zodat ze in orde zijn voor de verkoop aan geïnteresseerde
kopers.

Samen met TRIA Fietsen

Op de website van Frankie van den Elzen (thevintagebicycle.com)
kunt u alvast voorgenieten van een aantal fietsen uit de vintage
collectie. n

tekst: Marga Dobma en Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops
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Coronacrisis:

jongleren voor ouders met (jonge) kinderen
Maandag 23 maart 2020
7.30/ 8.00 uur
Ik word wakker van de wekker van mijn man. Het duurt niet
lang voor het woord van het moment in mijn hoofd opkomt:
corona. Ik bekijk de berichten op nu.nl; hier word ik niet vrolijk
van en dus stap ik om 8.00 uur mijn bed uit. Dat is het fijne van
deze crisis; net even lekker wat later uit je bed stappen want
je hoeft niet naar het werk te rijden. Om het werkritme aan te
houden ga ik douchen, aankleden en maak me op: een frisse
start van mijn werkdag!
8.30/9.00 uur
Mijn man is met zijn boterhammen vertrokken naar het werk
om zijn eigen bedrijf draaiende houden en ervoor te zorgen
dat zijn personeel aan het werk kan blijven. Terwijl ik samen
met mijn twee kinderen (Evelien van 7 jaar en Valentijn van 8
jaar) aan het ontbijt zit, wast de wasmachine de eerste was van
deze nieuwe week. Weer een voordeel van thuiswerken… Na
het ontbijt gaan de kinderen aan de slag met hun huiswerk. We
zitten samen aan de keukentafel. Via school is netjes een (t)
huiswerkschema van de hele week aangeleverd. Al snel krijg ik
te horen: “Mam, moet ik dit maken?” “Eh, ja…” “Maar dat wil
ik niet.” “Zeg je dat ook tegen de juf in de klas?” “Nee.” “Nou,
dan ook niet tegen mij want nu ben ik de juf.” Zucht… en dat een
paar keer per dag.
10.00/10.15 uur
Na de fruithap en een aantal zuchten en tegensputteringen ga
ik met de kinderen even een frisse neus halen want we moeten
wat lesboeken van school ophalen. Al snel merk ik dat de frisse
lucht me goed doet, even eruit. Bij school tref ik andere moeders. Wat fijn om ze weer even te zien en spreken. Wel raar zo:
van meerdere keren per week elkaar treffen naar sporadische
ontmoetingen. Het doet me goed om te horen dat de andere
moeders, net als ik, worstelen met het hooghouden van meerdere ballen in de lucht: werken, moeder zijn, huishouden doen
en onderwijs voor de kinderen verzorgen. Het valt niet mee.
Thuis aangekomen probeer ik voor de derde keer aan mijn werk
toe te komen.
11.00 uur
O jee, ik heb een Skypemeeting met mijn manager. Ik moet het
even zo zien te regelen dat de kinderen niet in beeld komen en/
of erdoorheen gillen. Ik vlucht maar naar boven en duim dat
de kinderen hun huiswerk blijven maken en geen ruzie maken
om een of ander potlood of gum die van de ander zou zijn. Na
de meeting kom ik naar beneden en ik zie al aan het gezicht
van mijn dochter dat haar broer de sommen heeft gemaakt…
boefjes!
12.00/ 13.30 uur
Om het schoolritme er zoveel mogelijk in te houden gaan de
kinderen voor de lunch buiten spelen met de andere kinderen
uit de straat. De afspraak was dat de kinderen in de straat zouden blijven en om 12.30 uur binnen zijn. Nu beseffen we pas dat
we echt boffen dat we leuke buren met kinderen hebben. Na
een half uur buiten spelen gaan we lunchen. O… dat was de be52
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doeling. Blijkbaar zijn de kinderen op het stepbaantje… ook dat
nog… Nadat ik ze nogmaals heb duidelijk gemaakt dat het geen
vakantie is en dat ze alleen in de straat mogen spelen, zitten we
pas om 13.30 uur aan de lunch. Morgen nieuwe poging…
14.00 uur
Ik krijg een e-mail van de manege. Daar zat ik al op te wachten. Mijn dochter is aanstaande zaterdag jarig en zondag had
ze een ponyfeestje. In verband met corona is het geannuleerd.
Voorzichtig vertel ik het aan mijn dochter. En ja hoor, de watervallen. Ik ben blij dat we de kinderen het (jeugd)journaal en
alle persconferenties hebben laten meekijken. Ze snapt het en
ik beloof dat we het na de coronacrisis wel weer inhalen. Mijn
moederhart is even gebroken…
15.30 uur
Na veel gezeur (om onder andere de IPad) en geleur is het huiswerk van de kinderen eindelijk af. Ik merk al aan mezelf dat mijn
lontje inmiddels alweer een stuk korter is geworden; tijd voor
de kinderen om weer lekker naar buiten te gaan zodat ik ook
even mijn adempauze kan nemen. Of ga ik nu voor mijn werk
meters maken? Om na te denken bekijk ik Facebook en zie via
de Weggeefhoek allerlei spullen voorbij komen, blijkbaar van
de grote schoonmaak/ opruiming om en in huis. Waar halen de
mensen de tijd vandaan?
17.30 uur
Mijn man komt thuis, de tafel is gedekt en het eten is klaar.
Even eten. Jeetje, wat was ik daar aan toe. Welke dag was het
ook alweer?
20.00/ 20.30 uur
Een half uur later dan normaal liggen de kinderen lekker in bed
en lezen ze nog even uit hun boek voor. Om 20.15 uur plof ik gesloopt op de bank om mijn man ook nog wat aandacht te geven.
Via Netflix kijken we onze serie verder. Om 21.25 uur schrik ik
wakker…ik was op de bank in slaap gevallen. Toch maar op tijd
naar bed, morgen weer een dag. n

tekst en foto: Linda van Kortenhof-Bastian
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Half maart is heel Europa in de ban van het coronavirus en dan
komt ook het moment dat wij er niet meer om heen kunnen:
Sportpark Brandevoort moet op slot. En dat in een tijd waarin
een gezonde leefstijl en voldoende beweging juist zo belangrijk
zijn. William Kuipers, de beheerder van het sportpark vertelt
over deze periode.

Voor en tegens

William vertelt: “Ik vind het vooral vervelend voor de vrijwilligers die ineens thuis komen te zitten. De kinderen en volwassenen die hun sport moeten missen. Aan de andere kant is het
goed voor de veiligheid vanwege het besmettingsgevaar en dat
is uiteindelijk het belangrijkst.”

Sportpark
Brandevoort
in coronatijd

In de eerste week na de sluiting is er veel regelwerk, iedereen
moet op de hoogte gebracht worden en het is voor de jeugd
in Brandevoort nog even wennen dat ze niet even een balletje kunnen trappen op de velden. De weken daarna gebruikt
William om samen met een aantal vrijwilligers wat klussen te
doen op het terrein en in het gebouw. Het sporthuis is van binnen geschilderd, er zijn mooie leibomen geplaatst bij de jeu-deboulesbaan, er is aan de riolering gewerkt en de waterleiding
is aangepast. Natuurlijk ging het gewone onderhoud aan de
velden ook door.

Voorbereid op de nabije toekomst

William en zijn vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat het
Sportpark weer helemaal klaar was om sporters te ontvangen
zodra het weer mocht. Zo zijn er vrijwilligers die hun vaste klussen hebben en die dat iedere week komen doen. Daarnaast zijn
er vrijwilligers die komen helpen op het moment dat het nodig
is. William vertelt: “Ik heb contact gehouden met de vrijwilligers, met veel van hen werk ik al meer dan tien jaar samen.
Voor mij is het belangrijk dat een vrijwilliger het werk doet wat
hij of zij graag doet. Als je iets leuk vindt om te doen, dan houd
je het langer vol.” William is echter de uitzondering. “Thuis
schilder ik nooit, daar heb ik een hekel aan.” Maar op het Sportpark was hij regelmatig te vinden met een kwast in zijn handen.

Weer open

Gelukkig komt eind april het bericht dat de jeugd weer buiten
mag sporten. William bereidt, samen met de sportclubs, de beperkte opening van het Sportpark voor. Waar mogelijk worden
extra sportclubs toegelaten op het Sportpark, dat nu optimaal
gebruikt wordt. Vanuit Gemeente Helmond komen er complimenten over hoe er uitvoering wordt gegeven aan de richtlijnen. Ze hebben veel positieve geluiden gehoord. Wat voor William belangrijk is: “De kinderen waren blij om weer te kunnen
sporten. Perfect hoe de jeugd zich aan de afspraken houdt.
Corrigeren is bijna niet nodig.” Er zijn vrijwilligers namens het
Sportpark aanwezig en op het veld zorgen de trainers dat het
sporten goed en veilig verloopt.

Voor iedereen

Half mei mochten ook de volwassenen weer sporten in de buitenlucht en mochten er weer massages gegeven worden. We
wachten nog op het bericht dat ook het Sporthuis weer open
mag, die datum is nog niet bekend als dit artikel geschreven
wordt. Hopelijk duurt dat niet al te lang en kunnen we snel ook
weer wat drinken in het Sporthuis. n

tekst: Suzan Beks
foto: Vincent Knoops
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Van onze wijkagent
Het is een bijzondere periode die onze gemoederen flink bezig
houdt. Zo ook die van wijkagent Roy Mudde.

Corona

In de afgelopen periode is Roy extra vaak benaderd door bewoners. Meer dan vóór de coronatijd. 80% was dan ook coronagerelateerd. Van vragen wat mag wel/niet tot meldingen van
een feestje, over groepjes jeugd en naast elkaar geparkeerde
en bemande auto’s. Van de vele meldingen sprongen er twee
hotspots uit: het skatepark Flaimtrails en het pleintje bij OBS
Brandevoort aan De Plaetse. Op deze plekken verzamelde zich
extra veel jeugd die zich overigens grotendeels hield aan de anderhalve meter afstand.
Dergelijke issues deden zich ook voor in andere wijken en plaatsen. Ontwikkelingen elders werden dan ook nauwlettend gevolgd. Roy heeft samen met betrokkenen zoals de gemeente
en jeugdzorg de situatie rondom het sportpark in de gaten gehouden. Daarna heeft men besloten om het skatepark niet af
te sluiten, maar het juist op één plek beheersbaar te houden.
Daarmee werd de rest van onze wijk ontzien. Politie en handhavers bezochten meerdere keren per dag, in uniform of burger,
beide plekken en konden zo goed monitoren wat er gebeurde.

Jongeren in Brandevoort en hun vrije tijd

In eerdere uitgaven is geschreven over de overlast van jeugd.
Bijvoorbeeld in de parkeergarages, afval in en vernielingen aan
de parkeerplaats, schades aan auto’s en intimideren van bewoners. Sinds dag één dat Roy in onze wijk actief is, is dat voor
hem een aandachtspunt. Hij spreekt over dit onderwerp met
diverse betrokkenen zoals de jongeren zelf, de gemeente en de
Vereniging van Eigenaren. Er is een plan van aanpak gemaakt.
“Eén van de punten daarin is het Zerotolerance beleid”, vertelt
Roy, “Er is een hele tijd overheen gegaan waarin gesprekken
met jongeren zijn geweest en waarschuwingen zijn uitgedeeld.
De overlast hield echter aan en nu is het zo dat jongeren die
niks te zoeken hebben in de garages, een bon tegemoet kunnen zien”. Een van de achterliggende oorzaken van de overlast
is dat er in de wijk voor jongeren van circa zestien jaar weinig
te doen is.
In de zomer van 2009 is in opdracht van gemeente Helmond
een onderzoek verricht naar de vrijetijdsbesteding van Brandevoorter jongeren van elf tot achttien jaar. Ruim een kwart
van de jongeren heeft de enquête ingevuld. Dit is een beperkte
respons ten opzichte van andere wijken. De 13-15 jarigen waren het minst tevreden (6,5). De 11-12 jarigen gaven aan een
skateveld te missen (dit is er dus gekomen) en 30% (vooral ouderen) geeft aan een hangplek te missen. De algehele conclusie
uit het onderzoek is ook dat jongeren over het algemeen best
tevreden zijn. Als ze iets missen dan is het met name ontmoetingsplekken waar zij zelf ongestoord en zonder dat zij anderen
storen, hun vrienden kunnen ontmoeten.
Roy vertelt dat hij opnieuw in deze materie is gedoken en er
gelukkig nieuwe ontwikkelingen gaande zijn om een oplossing

voor de jeugd te vinden. Eén van de suggesties is een hangplek,
bijvoorbeeld in de vorm van een container, waarbij de jeugd zelf
ideeën kan inbrengen. Deze komen dan via Roy bij de gemeente
terecht. Blijkbaar is een container al eerder aan de jeugd beloofd, maar is deze er nooit gekomen. Roy heeft goede hoop dat
er voor de jongeren nu een concrete oplossing komt.

Autospiegel vernield

Tijdens het interview wordt er aangebeld. Het is de buurman.
Hij zag de politieauto op de oprit staan en was benieuwd of
het ging over het incident van zaterdagnacht. Om twee uur ’s
nachts kwamen er een aantal jongeren met veel kabaal door de
straat. De volgende ochtend bleek dat de spiegel van een auto
in de straat kapot was. Via via is inmiddels bekend wie die jongeren zijn en dat ze de schade van de spiegel willen vergoeden.
Roy: “Meld vernielingen altijd bij de politie, maar als de daders
bekend zijn, probeer het dan eerst onderling op te lossen. Dat
is voor beide partijen beter. Mocht dat niet lukken, dan kan je
altijd nog aangifte doen.” Na het interview blijkt (via Facebook)
dat in die nacht meerdere vernielingen waren gepleegd. Naast
de autospiegel zijn bij de parkeerplaats van het tennisveld twee
lantaarnpalen en een raam van een geparkeerde bus vernield.
Wat is er de afgelopen maanden zoal gebeurd? Enkele highlights.

Autodiefstal

In de afgelopen maanden zijn in onze wijk duurdere auto’s vaker het doelwit van diefstal geweest. Bewoners kunnen de politie daarbij nuttige informatie leveren. Roy heeft daarbij een
verzoek: “Heeft u camera’s hangen en hoort u ’s nachts geluid,
bekijk dan de beelden. En bij twijfel graag altijd een melding
maken bij de Politie”.

Inbraken

“Aan de hand van ontvangen camerabeelden en meldingen,
hebben we in maart een spoor van inbraken kunnen oplossen”,
vertelt Roy. Vanaf november was er een toename van inbraken
en verdachte situaties in Brandevoort, Mierlo-Hout en Stiphout. Met hulp van de ontvangen informatie van bewoners is
de dader opgespoord en in maart opgepakt. Op het moment
van schrijven zit de verdachte nog in bewaring.

Mag ik je foto?

In de afgelopen periode heeft Roy ook meldingen ontvangen
van een man die meisjes op straat benaderde om een foto van
hen te maken. De man is een bekende van de politie en is daarop aangesproken. Volgens Roy had de man hiermee overigens
geen kwaadaardige bedoelingen. n

tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops
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Nieuws

Jeugdpagina OBS
Activiteiten bingo
Isa

Jaïren

Een vlog maken in het Engels
Eerst heb ik 30 minuten naar de bingokaart gekeken voor ik
wist wat ik ging doen. Ik dacht misschien is het leuk als ik over
mijn sport ga vloggen. Ik ging een paar trucjes laten zien op de
trampoline. Daarna ging ik vertellen hoe ik binnen turn als het
buiten koud is of regent. Ik moest heel vaak de vlog opnieuw
maken. Want telkens moest ik lachen. Maar uiteindelijk bij de
zevende poging lukt het. Het is niet echt een lange vlog maar
wel in het Engels.

Zing een liedje
Ik zing wel elke keer een liedje in mijn hoofd of ik neurie of ik
zing zoals ik altijd zing, hard dus. Maar soms dan zijn mijn ouders niet zo blij als ik hard zing. Dus ga ik soms buiten zingen
want dan kan ik kei hard los gaan.

Iets bakken
Ik heb een regenboog taart gebakken met papa. Toen we beslag hadden gemaakt moesten we het in vijf schaaltjes verdelen. Ik heb in elk schaaltje kleurstof gedaan en zo werden het
vijf verschillende kleuren. Daarna was het de bedoeling dat we
elke kleur één voor één in de bakvorm deden. Tussen elke kleur
moesten we een laag botercrème smeren. En als allerlaatste
heb ik sprinkles over de taart gegooid. Het was heel erg leuk
om dit te bakken samen met papa. En het was erg lekker.

Speel een gezelschapsspel
Jokeren kennen papa en mama van vroeger en hebben ze mijn
zusje en ik geleerd. Mama vertelde dat zij vroeger vaak na het
eten gingen jokeren. Ik ben er ook heel goed in. Soms speel ik
een beetje vals maar dat hebben ze dan niet door. Ik heb ook
hele slimme trucjes van mijn oom geleerd hihi.
Koken
Het leek mij leuk om een eitje te bakken. Ik denk dat ik niet de
enige jongen ben die een eitje gaat bakken. Het was gelukkig
wel gelukt en daarna heb ik het lekker opgegeten.

Jelte
Auto wassen
Het was best eenvoudig. Je moest gewoon sproeien en dan met
een spons er overheen. Maar toen mijn broertje de sproeier
kreeg, ging hij op mij spuiten. Ik duwde de spons in zijn gezicht.
Op een gegeven moment hielden we een wapenstilstand. Ik
kreeg de sproeier en ik ging meteen sproeien en Tijs kreeg niet
eens de kans om met sponzen te gooien. Toen we klaar waren
glom de auto mooi.

Colin
Een tekening maken
Mijn oma was jarig. Mijn moeder kwam op het idee om haar
te verrassen. Wij wilden met stoepkrijt voor hun huis schrijven
‘Gefeliciteerd Oma’ en slingers ophangen. Ik stond om acht uur
op om op tijd te zijn voordat oma wakker werd. Maar het ging
niet zo makkelijk want de hond van mijn opa en oma blafte heel
hard en stopte niet en wij moesten heel stil zijn want hun raam
stond open. Gelukkig zag oma ons niet. Toen wij thuis waren
belden wij oma en opa. Ze had alles gezien toen ze het gordijn
open deed. ze was heel blij.
Puzzelen
Wij wilden graag puzzelen en wij hadden twee puzzels in de
kast liggen. Die puzzel had 1000 stukjes, het ging over de zee
en zeedieren. Het was ook nog een 3D puzzel waar je een 3D
bril bij kreeg. En als je de puzzel af had kon je alles in 3D zien.
De puzzel duurde wel lang om af te maken, want bijna alles was
blauw. Wij konden ook een stukje niet meer vinden. Wij zaten
de hele tijd te zoeken en hij lag gewoon op de grond.
5 6 |
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De hond uitlaten
Ik zat zoals gewoonlijk op de bank vanwege corona toen mijn
moeder zei: “jongens we gaan naar het bos”. In het bos begon
ik eerst met takken gooien maar Bommel raakte geïnteresseerd
in de bal. Hij bleef de hele tijd blaffen van: “Kom, schiet de bal
nou, ik wil ook wel een beetje plezier met de bal”. Het was wel
grappig want hij kan best een goede keeper zijn. Op een moment begon hij gewoon te spelen met een reus van een hond
die hem gewoon omver liep. Bommel vond het kennelijk niet
erg want die ging gewoon vrolijk door maar dan ging hij wel
naar een iets kleiner hondje om mee te spelen. n

tekst: de kinderen

Nieuws

Kindervakantieweek,
het doek is gevallen

Helaas.... dit jaar geen grote groepen kinderen op het Palladium. Geen uitje met de bussen en ook geen midzomeravond.
Natuurlijk is de gezondheid van iedereen veel belangrijker en
kunnen we daarom het besluit de kindervakantieweek 2020
niet door te laten gaan, heel goed ‘verkopen’.
Maar ons kindervakantieweek-hart doet wel pijn. Voor veel kinderen zou het de eerste keer zijn dat ze zouden deelnemen. Of
juist de laatste keer. Bij de inschrijving verwachtingsvolle snoetjes. Kan ik me als jeugdvrijwilliger inzetten? En weten jullie al
waar het uitje heen gaat?
Natuurlijk wisten we dat! Deze week vol pret voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijden staat er natuurlijk niet zo maar.
Elk jaar zijn verschillende commissies druk bezig om deze week
gevuld te krijgen met leuke activiteiten. Zorgen dat alle inschrijvingen verwerkt worden, vele brainstormavonden over het thema, het ontwerpen van de posters en natuurlijk het ‘inkopen’

van materialen voor de week zelf! Vanaf september komen de
verschillende commissies samen om te zorgen dat alles draait.
Behalve in 2020! Dit jaar blijft het Palladium leeg. Maar niet
getreurd. Het voorwerk voor 2021 is al gedaan, de contacten
liggen er en we hopen dat de groepjes zich ook volgend jaar
weer inschrijven.
Tot dan! #Staysafe
Mocht je nu denken: dat klinkt als een leuke organisatie waar ik
graag deel van uit zou willen maken. We zijn altijd op zoek naar
enthousiaste meedenkers en meewerkers. Voor het komend
jaar is er in elk geval plek in de organisatie en sponsoring. Denk
jij eventuele sponsoren te kunnen overtuigen van onze leuke
week? Neem dan contact met ons op via kvwbrandevoort.nl. n
tekst: Susanne Derks

76 Herdenking
bevrijding Mierlo-Hout
e

De Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout herdenkt op
22 september alweer de 76e bevrijding van de Duitse onderdrukking. Dit gebeurt bij het monument op de hoek van de
Hoofdstraat en de Houtse Parallelweg en in de Sint Luciakerk.
Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:
• 12.00 uur Ontsteken bevrijdingsvuur in het bijzijn van
		 schoolkinderen
• 19.00 uur Herdenkingsdienst in de St. Luciakerk
• 19.45 uur herdenking bij het monument

Iedereen is welkom om dit bij te wonen. Meer informatie over
Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout:
www.monumentmierlohout.nl n

tekst: Harrie Raaijmakers
foto: Mario Coolen
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Sportverenigingen
Dat sporten goed voor je is dat weten we allemaal. Sporten helpt preventief tegen overgewicht en bevordert de kwaliteit van het leven
en is ook vooral ontzettend leuk!
Waar kunnen we naartoe in Brandevoort, of als we niet in Brandevoort terrecht kunnen, waar moeten we dan naartoe? De sportindex
laat een overzicht zien van de sportverenigingen uit Brandevoort en verenigingen uit de omgeving met leden uit onze wijk.
Mis je nog een sportvereniging, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
Naam
Website
---------------------------------------------------------------------------------Atletiek Helmond
www.atletiekhelmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Atma Yoga
www.atmayoga.nl
---------------------------------------------------------------------------------Badmintonclub BC 85
www.bc85helmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Balletstudio Brandevoort
www.balletstudiobrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Basketbalvereniging Black Shots www.blackshots.nl
---------------------------------------------------------------------------------Bootcamp Brandevoort
www.bootcampbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Budovereniging De Hechte Band www.dehechteband.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dansschool Friends
www.dansschoolfriends.n
---------------------------------------------------------------------------------Dédé Dance
www.dededance.nl
---------------------------------------------------------------------------------DV X-perience
www.dvxperience.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 Softbalclub Nuenen www.hscn.nl
----------------------------------------------------------------------------------

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

Groeperingen
BrandTastic
E: info@brand-tastic.nl
W: www.brand-tastic.nl
---------------------------------------------------------------------------------Buurttuin Brandevoort
E: info@buurttuinbrandevoort.nl W: www.buurttuinbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------CS de Brandeliers
E: info@brandeliers.nl
W: www.brandeliers.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dickensnight Brandevoort
E: voorzitter@dickensnight.nl W: www.dickensnight.nl
---------------------------------------------------------------------------------Ditisonzewijk.nl
E: brandevoort@ditisonzewijk.nl W: www.brandevoort.ditisonzewijk.nl
---------------------------------------------------------------------------------Druzhba
E: info@druzhba.nl
W: www.druzhba.nl
---------------------------------------------------------------------------------Fotoclub Brandevoort
E: a.storm4@chello.nl
W: www.fotoclubbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Digitale beeldgroep Isosensori
E: dialtic@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------KBO St, Lucia
E: secretariaat@kbo-stlucia.nl W: www.kbo-stlucia.nl
---------------------------------------------------------------------------------Kobra
E: info@koorbrandevoort.nl
W: www.koorbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------5 8
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Kunstkwartier Helmond
E: info@kunst-kwartier.nl
W: www.kunst-kwartier.nl
---------------------------------------------------------------------------------Muziekvereniging Unitas
E: info@muziekvereniging-unitas.nl W: www.muziekvereniging-unitas.nl
---------------------------------------------------------------------------------Naaiclub Brandevoort
E: naar.emmy.toe@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------Popkoor Brandnew Voices
E: info@popkoorbrandnewvoices.nl W: www.popkoorbrandnewvoices.nl
---------------------------------------------------------------------------------Sambaband Brandeleros
E: voorzitter@brandeleros.nl
W: www.brandeleros.nl
---------------------------------------------------------------------------------Scouting Brandevoort
E: secretaris@scoutingbrandevoort.nl W: www.scoutingbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Theater Brandevoort
E: info@bartvanloon.nl
W: www.theater-brandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Wijkhuis ‘t BrandPunt
E: info@brandpunt.info
W: www.brandpunt.info
---------------------------------------------------------------------------------Wijkraad Brandevoort
E: wijkraad.voorzitter@brandevoort.org W: www.wijkraad.brandevoort.org
---------------------------------------------------------------------------------Witte Wel Witte Nie
E: info@wittewelwittenie.nl
W: www.wittewelwittenie.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Bedrijvenindex
Omdat iedere ondernemer, groot en klein, de gelegenheid moet krijgen om te adverteren in de BC hebben we nu een speciale bedrijvenindex voor in Brandevoort gevestigde ondernemers waarin je voor maar € 12,50 per editie een naamsvermelding krijgt. De bedrijvenindex zal per editie groeien, zodat de Brandevoorters in één oogopslag het juiste bedrijf vinden. Interesse, laat het ons even weten
via advertenties@brandevoortercourant.nl
B4 Print
Grafisch ontwerp & webdesign
De Plaetse 173 - 5708 ZK - Helmond
T: 06 81 89 77 81
E: info@b4print.nl
W: www.b4print.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buro 7
Slimme websites & frisse vormgeving
Laan door de Veste 58 - 5708 ZZ - Helmond
T: 0492 32 01 75
E: info@buro7.nl
W: www.buro7.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Blauwe Reiger
Schoonheidssalon, nagelstyling, pedicure
Neerwal 60 - 5708 ZA- Helmond
T: 06 53 94 86 84
E: Info@deblauwereiger.nu
W: www.deblauwereiger.nu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Èmotions By Monique
Goudsmid
Dobbelserf 2 - 5706 JE - Helmond
T: 06 15 35 28 46
E: info@emotionsbymonique.nl
W: www.emotionsbymonique.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie Rianne van Lierop
Fotografie
Ardijnserf 3 - 5706 JB - Helmond
T: 06 54 97 35 14
E: info@fotografieriannevanlierop.nl
W: www.fotografieriannevanlierop.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knoops Fotografie
Fotografie
Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond
T: 06 53 92 66 96
E: info@knoopsfotografie.nl
W: www.knoopsfotografie.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per Manus
Natuurgeneeskundige therapie
Stappenhoeve 5 - 5708 WC - Helmond
T: 06 47 66 41 94
E: info@permanus.nl
W: www.permanus.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SiteTurn webdesign & onderhoud
Webdesign
Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond
T: 0492 84 68 21
E: info@siteturn.nl
W: www.siteturn.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuinontwerpburo Frank Stegers
Tuinontwerpen
Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond
T: 06 14 79 46 93
E: info@frankstegers.nl
W: www.frankstegers.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verwaijen Consulting
Projecten - advies - training - coaching
Neerwal 84 - 5708 ZA - Helmond
T: 06 53 94 39 44
E: info@verwaijenconsulting.nl
W: www.verwaijenconsulting.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VidaSense
Psychologie-Coaching-Training
Woesthoeve 1 - 5708 VN - Helmond
T: 0492 66 73 79
E: info@vidasense.nl
W: www.vidasense.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ellen Verheijen | studie adviseur
Studiekeuze advies voor scholieren
Meienvoort 4 – 5706 HK - Helmond
T: 06 430 22 303
E: tellentenzo@gmail.com
W: www.studiekeuzebootcamp.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

112 Ziekenhuis Elkerliek Helmond
0492 - 59 55 55
0492 - 51 39 71
088 - 0031 100 Welzijn Brandevoort
0900 - 88 44 Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98,
5708 ZJ Helmond
14 0492 www.sgcb.nl of 0492 - 507 700 voor alle praktijken
Huisartsenpraktijk Brandevoort
0492 - 50 47 05
14 0492 bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
Voor herhalingrecepten belt u de Huisarts
Huisartsenpost Zuid-Oost Brabant - avond/weekend 0900 - 88 61
0800 - 90 09
073 - 68 38 000 Apotheek Brandevoort via brandevoort@medsenapotheek.nl
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

TE KOOP

Vraagprijs € 305.000,- k.k.

Broederwal 263

TE KOOP

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

TE KOOP

TE KOOP

Vraagprijs € 485.000,- k.k.

Vraagprijs € 385.000,- k.k.

Egelsvoort 3

Herenlaan 181

TE KOOP

TE KOOP

UW HUIS TE
KOOP?

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Herenlaan 143

TE KOOP

Vraagprijs € 400.000,- k.k.

Klarenbeemden 12
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Vraagprijs € 569.000,- k.k.

Kravelsbeemden 19

TE KOOP

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

Laan door de Veste 18

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Statenlaan 56

Vraagprijs € 539.000,- k.k.

Brandevoort 37
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Schelvisstraat 8

