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Redactioneel

Van de redactie
Summertime!

Oftewel zomer! Laatst betrapte ik mij er op dat ik me stoorde
aan de verengelsing van onze mooie taal. Je kunt geen blad lezen of televisieprogramma bekijken of je hoort bijna in elke zin
wel een engels woord of uitdrukking. Is onontkoombaar vrees
ik, realiserend dat ook ik niet ontsnap aan de tand des tijds.
Maar… het is zomer! Heerlijk! Je ziet gezinnen in Brandevoort
zich klaarmaken om weer vreemde landen en kusten te gaan
ontdekken. De werkdruk en alle stress van zich afspoelen in zeeën en zwembaden. En dan vervolgens met ons wijkblad heerlijk
op een ligbed ontspannen en lezen over alles wat reilt en zeilt
in onze wijk. Zo maar even een greep zonder teveel te verklappen; in de rubriek jeugd hangout onder andere mooie verhalen
over het maken van sieraden en mijn jeugdkamer. Heel actueel
een artikel over gevluchte Oekraïners die in onze wijk zijn opgevangen en deze keer hebben we een heel bijzonder huisdier in
de spotlight.

Sport en gezondheid zijn rubrieken waar ook weer in deze uitgave aandacht aan wordt besteed. Kortom, te veel om op te
noemen.

Wanneer u door De Veste wandelt, rijdt of fietst dan ziet u
volop werkzaamheden van het bouwrijp maken van de grond.
Op deze bouwplaats worden de al reeds verkochte woningen
gebouwd. Daarbij is het goed om te weten dat er een tweetal
fases gaan starten van de verkoop van nog eens 90 duurzame
woningen. Zo krijgt De Veste bijna al weer zijn definitieve vorm.

Ik wens onze lezers een hele fijne warme zomer en natuurlijk
een heerlijke vakantie toe. Veel leesplezier! n

Ook nu wil ik graag weer aandacht vragen voor onze zoektocht naar redacteuren. Ondanks meerdere oproepen hebben
wij nog geen enthousiastelingen mogen verwelkomen. Mocht
je er over willen nadenken en misschien meer willen weten?
Schroom dan niet om een mailtje te sturen of contact op te nemen met de redactie. We vertellen je er graag meer over.
Ondertussen lees ik ter controle nog een keer het geschrevene
terug en jawel... ook ikzelf ben “besmet” met het virus dat verengelsing der Nederlandse Taal heet. En ach... wat zou het. Als
de lezer maar begrijpt wat er wordt bedoeld. Dat is het belangrijkste!

tekst: Hans Minkjan
foto: Vincent Knoops
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
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Kollershoeve 21

Middellaan 44

Zonmanshoeve 30

5708 WB Helmond
vraagprijs € 595.000 k.k.

5708 ZE Helmond
koopsom € 425.000 k.k.

5708 TX Helmond
koopsom € 369.000 k.k.
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Monnikserf 24

Lorreman 6

Klarenbeemden 26

5706 JM Helmond
vraagprijs € 324.000 k.k.

5706 KP Helmond
koopsom € 489.000 k.k.

5706 NG Helmond
vraagprijs € 590.000 k.k.

Wist u dat ik naast makelaar ook gecertificeerd taxateur ben? Dat een taxatie u als klant veel voordeel kan
opleveren?
Uw huidige woningwaarde zal hoogstwaarschijnlijk gestegen zijn ten opzichte van de hypotheek die erop
rust. Banken hebben hierdoor meer zekerheid en gunnen hun klanten dan vaak een rente-korting.
De kosten van een rapport zijn fiscaal aftrekbaar en wij kunnen altijd een vrijblijvende inschatting maken of
een rapport daadwerkelijk nodig is.
Meer informatie? ruud@woonplezier.nl

Uw wijkspecialist:
Ruud Hesen
06 533 01 994
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ruud@woonplezier.nl
www.woonplezier.nl
Tel.: 0492 549 055
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Vind ons ook op:

Column

Balans

Zijn we uit balans of zitten we in een overgangsfase naar een
nieuwe balans?

Onstuimig

Het weer is onstuimig. Aan de ene kant harde wind en regen en
aan de andere kant zonnige dagen van +20⁰C. Maar niet alleen
de natuur is onstuimig. Ook in de hele wereld is het onstuimig.
De oorlog in Oekraïne met alle gevolgen van dien; stijgende
gas-/elektraprijzen, inflatie, tekort aan bouwmaterialen tot
banen in overvloed met een tekort aan personeel en een lage
werkloosheid.

Uitdaging

We vallen van het ene in het andere… van de corona naar de
oorlog in Oekraïne naar de inflatie en nu het apenpokkenvirus.
Het lijkt niet op te houden. Het lijkt wel alsof we worden uitgedaagd. Net zoals je in je leven ook wordt uitgedaagd. Ook dan
weet je wel weer je balans te vinden, hoe dan ook. Al met al
worden we sterker door alles wat we meemaken.
De balans is momenteel even kwijt. We moeten erop vertrouwen dat de balans weer terug komt. Want dat is ons de voorgaande keren toch ook gelukt? n

Herhaling

Vanuit het verleden weten we dat de geschiedenis zich herhaalt
en dat de economie van ons land/ de wereld zich wel weer hersteld, maar van het weer weten we dat wij dit hevige en onstuimige klimaat vaker gaan ervaren door de klimaatveranderingen.

Positieve kant

Alles is met elkaar verbonden. Het ene kan niet zonder het
andere. Je zou zeggen dat wij uit balans zijn geraakt. Maar is
dat ook zo? Zitten wij misschien in een soort van overgangsfase naar een nieuwe balans? Aan de ene kant gebeuren op
de wereld nare dingen. Dat maakt het ons moeilijk om ook de
positieve kant van de huidige situatie te bekijken. Denk maar
eens aan de goede samenwerking tussen de landen om Rusland
te boycotten en de bereidwilligheid van mensen om de Oekraïners op te vangen, de stijgende werkgelegenheid en de nieuwe
mogelijkheden van andere manieren van energie opwekken
(waterstof). Daarnaast kunnen we ook weer genieten van de
gewone dingen in het leven zoals uit eten gaan, reizen zonder
mondkapje en borrelen met vrienden.

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Vincent Knoops
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Ontdek
Helmond
visithelmond.nl

hup
sport
4 maanden
all-in met
extra veel
korting voo

van € 29
4,-

De actie is verlengd tot 1 juli.
Meer info over de actie:

hUP.EU/sport/actie

HUP · Arkweg 3-17 · 5731 PD Mierlo · 0492 - 67 89 11 · www.hup.eu
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r
€ 199,-

Nieuws

Nieuws van wijkhuis
't BrandPunt

In de vorige update in de eerste editie van de Brandevoorter
Courant van 2022 konden we al voorzichtig positief zijn over
de start van het jaar. Inmiddels zijn we allemaal erg blij (en
opgelucht!) dat het wijkhuis weer volledig open is, en alles
weer kan en mag. De corona maatregelen liggen voor nu achter ons, en het is mooi om te zien dat de wijkbewoners daar
ook meteen vol gebruik van maken. Als wijkhuis hebben we
alweer veel bezoekers, zowel bekende als onbekende gezichten, mogen ontvangen en allerlei bijeenkomsten, activiteiten
en vergaderingen kunnen helpen faciliteren. Hopelijk belooft
dit alleen maar veel goeds voor de rest van het jaar!

Een terugblik & een blik vooruit

De afgelopen maanden zijn alle reguliere activiteiten weer op
gang gekomen en alle ‘trouwe’ clubs zijn weer terug op hun plek
in het wijkhuis. Het was in het begin even zoeken voor iedereen
waar mensen al wel behoefte aan hadden en wat wellicht nog
iets te vroeg was. Zo konden de zwetsbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking tussen Stichting Brandevoort in Actie
en de Brandeliers helaas niet doorgaan in april. We hebben er
echter inmiddels alweer enkele andere mooie bijeenkomsten
op zitten en veel om naar uit te kijken. Zo is het SingleCafe weer
opgestart en hebben we een geslaagde presentatiemiddag
gehad van Dansvereniging X-perience. We kijken uit naar een
riktoernooi van Rikclub ‘t BrandPunt in mei en net zoals jaren
terug, zal het wijkhuis weer een post zijn als onderdeel van de
Kennedymars in de nacht van 2 op 3 juli.

Speciaal voor 55+’ers: The Big Bingo Revue

Wijkhuis 't BrandPunt, Brandevoort in Actie en Wijkraad Brandevoort organiseren in juni speciaal voor de ouderen (55+) een
show vol livemuziek, humoristisch kienen en quizzen. The Big
Bingo Revue, een Helmondse formatie die wel van wanten weet
als het gaat om muziek en kolder, treedt op zondag 26 juni om

14:00 uur op. Erica en Irma Martens (bekend van Dubbel Trubbel, de OudDoorconcerten en Muziek in 't Portiek) verzorgen de
muziek en Henkes (Striepke Veur, DJ Henkes), Birgit van Ekert
(Petazzie mi Skruwsaws) en Rob Bouwman (tonprater, winnaar
Narrekap) zorgen voor de kolder eromheen. Bij binnenkomst
wordt een bijdrage van € 3,50 gevraagd voor de show, een kopje koffie, en iets lekkers. We hopen veel wijkbewoners te kunnen verwelkomen!

Vrijwilligers gezocht

In het wijkhuis kunnen we altijd wat extra hulp gebruiken,
vooral nu het weer zoals vanouds gezellig druk is! Om die reden
zijn wij op het moment op zoek naar vrijwilligers die graag hun
steentje bij zouden willen dragen door bardiensten te draaien.
Hiervoor is geen ervaring noodzakelijk. We zijn vooral op zoek
naar mensen die vrijdagavond zouden kunnen helpen, al is het
maar voor een paar uurtjes op tweewekelijkse/maandelijkse
basis. Als je interesse hebt, neem dan gerust contact op met
ons bestuurslid Harry Aarts (pz@brandpunt.info), beheerder
Jan Damen (beheerder@brandpunt.info), of contacteer ons via
Facebook.

Activiteiten in de planning

Houd onze Facebook pagina en onze website (www.brandpunt.
info) in de gaten voor de laatste ontwikkelingen rondom activiteiten en evenementen in het wijkhuis.
Wil je een activiteit organiseren of heb je leuke ideeën? Meld je
dan bij onze beheerder Jan Damen, via beheerder@brandpunt.
info of telefoonnummer 0492-432013 of 06-28589947.
Hopelijk tot snel in ‘t BrandPunt! n
tekst: Het bestuur van wijkhuis ’t BrandPunt
foto: Vincent Knoops
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“Financieel advies
gericht op jouw situatie.
Daar kun je op rekenen.”

Joan Bekx

Persoonlijk advies
in de buurt.

Marktstraat 18, Mierlo | 0492 - 66 17 12 | mierlo@veldsink.nl
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vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Nieuws

Nieuws van de wijkraad

Het is ook de wijkraad niet ontgaan dat er diverse wijkinitiatieven worden genomen om vluchtelingen uit Oekraïne in de
Brandevoort te helpen. Lex van Gennip legt uit hoe de wijkraad
het Oekraïne café in de Laan door de Veste ondersteunt. Verder
vertelt Lex welke actualiteiten op dit moment spelen en geeft
hij een update wat er de afgelopen maanden is gerealiseerd.

nessen. Trek je sportkleding aan en neem een kijkje want wat
meer beweging kan geen kwaad toch?!

Gerealiseerd in de wijk

Lex geeft een korte update van initiatieven in de wijk waar de
Wijkraad de afgelopen periode aan heeft bijgedragen:

Oekraïene café: Laan door de Veste 116

Repair Café Brandevoort was nog niet gestart of er meldde zich
een groep van vier vrijwilligers bij de Wijkraad met een sociaal
initiatief. Ze wilden Oekraïense vluchtelingen helpen en zochten een geschikte locatie; zo werd het repair café tijdelijk offline gezet en werd het Oekraïne café gevestigd op Laan door
de Veste 116. In het begin een plek waar bewoners spullen
konden doneren om de vluchtelingen - die met weinig kleding
en spullen hun land uit zijn gevlucht - te kunnen helpen met
sportkleding, speelgoed, schoenen en kleding. Vanuit de wijk
wordt veel gedoneerd en al snel zijn de kledingrekken gevuld.
Het is een komen en gaan in het café. Het is ook een plek geworden waar vluchtelingen elkaar treffen en waar de koffie en
thee altijd voorhanden is. Om de hulpvragen en het aanbod van
hulp te stroomlijnen wordt gevraagd zoveel mogelijk het emailadres: info@oekraiene-Brandevoort.nl te gebruiken. Er is ook
een Facebookgroep Oekraïne – Brandevoort waar je terecht
kan. Lex vertelt dat serieuze en goede initiatieven op de steun
van de wijkraad kunnen rekenen, zo hebben ze geld beschikbaar gesteld voor de inrichting van het Oekraïne café.

• Biljartvereniging in ‘t BrandPunt een nieuw biljartlaken
gekregen zodat de ballen weer soepel over het laken rollen.
• De Pizzatuin is geopend met een financiële bijdrage van de
Wijkraad, een initiatief voor jong en oud, in het teken van
duurzaamheid en gezondheid.
• Met het verkeersmaatje Victor Veilig remmen automobilisten direct af. Het initiatief van Loes Knapen om er een aantal
te plaatsen, is door de Wijkraad omarmd. Momenteel zijn er
twee aangeschaft. Afhankelijk van het succes ervan worden
er meerdere voor de wijk aangeschaft.
• Op 26 juni vindt in ’t BrandPunt The Big Bingo Revue plaats.
Deze show wordt speciaal voor de ouderen door
Brandevoort in actie en de Wijkraad georganiseerd. Het is
een show met live muziek en sketches van de Helmondse
formatie The Big Bingo Revue.
• De website www.wijkraadbrandevoort.nl is vernieuwd en
dat werd hoog tijd volgens lex. De nieuwe site is overzichtelijker, een stuk eenvoudiger in gebruik en heeft een actuelere
content met een betere nieuwspagina. Neem gerust eens
een kijkje.

Open sports

Oproep

Een samenwerking van de Wijkraad, Jibb+ en de Commissie
Spelen en Groen van de Gemeente Helmond heeft ervoor gezorgd dat vanaf begin juni tot half juli negen unieke outdoor
fitnesstoestellen in de buitenruimte van sportpark Brandevoort
worden geplaatst. De toestellen zijn veilig te gebruiken, zowel
zelfstandig als in groepsverband. Ze zijn bedoeld om alle doelgroepen in de wijk de mogelijkheid te bieden om buiten te fit-

Borrelt er al lange tijd een creatief wijkinitiatief in je hoofd? Of
wil je iets voor de jeugd in de wijk doen of heb je een geniaal
plan om de verkeersveiligheid te verbeteren? Schroom dan niet
om te mailen naar: secretaris@wijkraadbrandevoort.nl n

tekst: Stefan Verhallen
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Ondernemer
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Ondernemer

Kameraden worden
zakenpartners

Hoe vaak komt het voor dat goede kameraden besluiten samen te gaan ondernemen? Als ik er zo over nadenk, ken ik
er niet veel, maar op één of andere manier inspireert het mij
wel. Het is heel speciaal als je samen met een vriend waarmee
je lief en leed deelt, ook zakelijk een samenwerking aangaat.
Met mijn beste vriend heb ik het ook meermalig besproken,
maar het is nooit concreet geworden. Bij Jorn Peeters (25) en
Boris Beekmans (35) wel. Het is een mooi voorbeeld van twee
goede vrienden die wel de stap hebben gezet. Zij zijn medeeigenaar geworden van Van Hout Keukens in Beek en Donk.

Stroomversnelling

51 jaar geleden heeft Theo Van Hout, de opa van Jorn, het bedrijf opgericht. In de loop der tijd hebben zijn ouders Jan en
Carin Peeters, het bedrijf overgenomen. Van kleins af aan was
Jorn te vinden in de winkel van zijn opa en later in die van zijn
ouders. Hij verrichtte kleine klusjes, ging mee met het wegbrengen van keukens en ontwikkelde zich verder binnen het bedrijf.
Jorn kent Boris al een tijd en zijn ruim zes jaar vrienden door
dik en dun. Als ze een biertje gingen pakken, hadden ze het
er wel eens over om samen in de keukenzaak te stappen. Het
idee bespraken ze met Jan en Carin. Vorig jaar tijdens Koningsdag kwam dat idee in een stroomversnelling. Jan had namelijk
een nieuw bedrijf opgericht in luxe designtafels en wilde daar
meer tijd aan besteden. Dat was dus een goed moment om
extra ondersteuning voor Van Hout Keukens te krijgen. En zo
geschiedde het. Jan vroeg aan Boris of hij per direct kon beginnen. Boris zegde zijn baan op als accountmanager van interne
transportmiddelen en omdat hij nog vakantiedagen had, begon
hij nog in dezelfde maand bij Van Hout Keukens. Het klikt tussen
iedereen goed en kort daarna wordt de zakelijke vriendschap

officieel. Boris en Jorn zijn nu samen met Jan en Carin de medeeigenaren.

Onder het genot van een pilsje

De twee vrienden zijn het gezicht in de winkel. Als verkoopspecialist zijn ze het contact met de klant, maken ze keukenontwerpen en zijn ze verantwoordelijk voor het orderproces en de
projectbegeleiding tot aan de plaatsing van de keukens.
Boris: “Jorn is zorgzaam en bedreven met mensen. Hij is echt
een sociaal dier en op design vlak kan ik veel van hem leren”.
Jorn: “Boris is zakelijk heel serieus en leert sneller dan vele anderen. Hij is gestructureerd en goed in het ordenen van de zakelijke processen. We kunnen elkaar daarom enorm versterken.”.
Ze passen precies bij elkaar en dat geldt ook voor de ‘aanhang’.
De vriendin van Boris, zij is het zusje van Jorn, is al jaren de beste vriendin van de partner van Jorn. Hoe grappig kan het zijn.
Tijdens de vrije uurtjes voetbalt Boris en rijdt Jorn graag motor.
Jorn heeft ook een puppy, Jaxx, van elf weken, waar hij gek op
is en veel mee gaat wandelen. Jorn en Boris houden beiden van
lekker eten en een biertje. En onder het genot van een pilsje
bespreken ze de zakelijke en privésituaties en blikken ze vaak
terug naar hoe het begon
Als ik hun mooie zaak in Beek en Donk verlaat, vang ik nog een
glimp van ze op. Alle vier staan ze stralend en vol trots voor de
camera van onze fotograaf.
www.vanhoutkeukens.nl n

tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops
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Sociaal

Carnavalsvereniging
De Goudblinkers

crowdfunding actie en op zoek naar een tijdelijk onderkomen

Al meer dan tien jaar is de 27-jarige Jasper Goossens één van
de vaste enthousiaste wagenbouwers van Carnavalsvereniging
De Goudblinkers. Na de sloop van de loods op de Diepenbroek
is een nieuwe locatie gevonden, maar de loods moet nog gebouwd worden. Voor de opbouw ervan is een crowdfunding actie gestart. Tot de nieuwe loods er staat zoeken zij een tijdelijk
onderkomen.

Door de tijd heen

Toen Jasper vijftien jaar was, ontstond het idee om samen met
een groep vrienden uit Mierlo-Hout en Brandevoort een wagen te bouwen voor carnaval. Met hulp van ouders werd in de
loods tegenover de voetbalvelden aan de Kaldersedijk de eerste jeugdwagens gebouwd. De afgelopen jaren werd de loods
op de Diepenbroek gebruikt om de wagens te bouwen. Vorig
jaar werd de loods vanwege asbest en nieuwbouwplannen gesloopt.

Een hechte groep van jong en oud

Jasper vertelt dat de vereniging al lang geen vriendenclubje
12 |
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van een paar kameraden is, maar inmiddels is uitgegroeid tot
een grotere club van 20-30 vaste bouwers. Rondom de carnaval bestaat de groep uit 60-70 personen van verschillende leeftijdsgroepen. Ook de jeugd in Brandevoort weet de bouwer te
enthousiasmeren waardoor zij deel uitmaken van de groep.
“Natuurlijk hebben we veel plezier tijdens de bouw maar vooral
de sociale contacten onderling en de uitwisseling en ontwikkeling op het gebied van techniek en bouwkunde is goud waard!”
vertelt Jasper enthousiast. En ook niet onverdienstelijk; ze
vielen met de afgelopen tien wagens bijna altijd in de prijzen.
Waaronder verschillende eerste plaatsen in de optochten van
Helmond en Mierlo-Hout. Ook in Mierlo, Asten en tijdens de
lichtjesparades in Deurne en Mierlo-Hout zijn verschillende
prijzen binnengehaald.

De elfde carnavalswagen

Het elfjarige jubileum is door Corona al twee keer uitgesteld
en lijkt nu door het ontbreken van een loods weer in gevaar
te komen. “De jubileumwagen moet een speciale wagen worden, we kunnen niet wachten om aan de gang te gaan”, vertelt

Sociaal
Jasper. De bouwspullen staan deels opgeslagen in een zeecontainer en de wagen staat half afgebouwd onder een zeil op de
Diepenbroek. Een treurige aanblik waar na de zomer toch echt
verandering in moet komen; de elfde wagen moet er komen.

De nieuwe loods op de Nuenensedijk

De Wijkraad Brandevoort heeft zich, niet alleen voor de Goudblinkers maar ook voor andere wijkinitiatieven, ingezet om een
nieuwe loods te zoeken. De locatie wordt een nieuw te bouwen
loods op de Nuenensedijk. Voor de afrastering en de vloer zijn
middels al sponsoren geregeld. Voor de bouw is afgelopen jaren
geld ingezameld. Hierbij heeft ook de Wijkraad een serieus bedrag gereserveerd. De loods moet demontabel zijn en men wil
zoveel mogelijk gebruik maken van circulaire producten. Helaas
is de bouw nog niet gestart omdat het begrootte bedrag voor
de bouw na anderhalf jaar sparen niet meer voldoende blijkt te
zijn. De prijzen van de bouwmaterialen zijn het afgelopen jaar
omhoog geschoten waardoor er een gat is ontstaan in de begroting.

Tijdelijke loods of pand gezocht!

Om de periode tussen nu en de bouw van de nieuwe loods aan
de Nuenenseweg te overbruggen is de vereniging op zoek naar
een tijdelijke oplossing voor het aankomende jaar. Wie kan de
Goudblinkers tijdelijk helpen? Het gaat om de periode november 2022 tot maart 2023. Zij zoeken een loods of ander leegstaand pand van ongeveer 120-150 m2, met bij voorkeur een
hoogte van 3,5 meter.
Bijdrage voor de Crowdfunding kan via onderstaande QR code n

Crowdfunding actie

Uiterlijk aankomende november moeten de Goudblinkers verder bouwen aan de jubileumwagen zodat zij hiermee de aankomende carnaval kunnen pronken. Om het financiële gat te
dichten worden diverse acties opgezet en worden zakelijke
sponsoren gezocht. Ook is er een crowdfunding actie opgezet. De volledige opbrengst hiervan gaat naar de bouw van de
nieuwe loods. Natuurlijk zijn alle initiatieven vanuit de wijk van
harte welkom. misschien zijn er circulaire materialen via een
bouwbedrijf, alles kan helpen om te kunnen starten met de
bouw van de nieuwe loods. Kun je helpen, laat het dan weten
via wijkraad@brandevoort.org

tekst: Stefan Verhallen
foto: De Goudblinkers

Evenement

Geevers Special Car Rally
Op zondag 22 mei was ie dan weer: de Geevers Special Car Rally. Ieder jaar is het weer een spektakel van toffe, stoere, dikke,

dure, mooie en knappe auto’s. Arjan, een van de inwoners van
Brandevoort, organiseert de rally voor zijn werkgever Geevers
Autoparts en de rally is voor klanten van Geevers. Ieder jaar is
de route weer anders en verrassend.

Vergunning

Arjan besloot voor 2022 Brandevoort aan te doen, maar dan
wel over de Plaetse nabij de markthal en verder dwars door
Brandevoort. En dat lukte. De gemeente werkte graag mee aan
een vergunning en de Brandevoorters liepen in grote getale uit
om de pakweg 100 equipes voorbij zien te komen. Herenlaan,
Biezenlaan, Broederwal en Neerwal, Middellaan en Herselsestraat, overal doken de rallyauto’s op! De pitsstop onder de
markthal was een van de mooi hoogtepunten van de route.

Succes

Al met al een succes voor zowel Geevers als voor de aandacht
van ons mooie Brandevoort. n

tekst: de redactie
foto: Wesley Waldt
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Mierlo

in onze
winkel is
een...

Intertoys Mierlo... je bent er zo!
Intertoys | Dorpsstraat 142 | MIERLO | 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

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout
WWW.COMPAEN-WONEN.NL
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Onderwijs

Groep 6B BS De Vendelier

winnaar PSV Brainport Scholenchallenge 2022

Dinsdag 24 mei j.l. heeft groep 6B van juf Stephanie, meneer
Ingmar en meneer Mark de hoofdprijs van de PSV Brainport
Scholenchallenge in de wacht weten te slepen. Tijdens de
finaledag presenteerden diverse scholen uit de regio hun
ideeën over het PSV stadion van de toekomst. Voorafgaand
aan deze finaledag werden de kinderen uitgedaagd om na te
denken over de voetbalclub van de toekomst. Dat deden zij
aan de hand van vijf thema’s: energie, gezondheid, veiligheid,
voeding en mobiliteit.
Middels het zogenaamde Onderzoeken & Ontwerpend leren
gingen de kinderen uit groep 6B met veel enthousiasme aan
de slag en werden er diverse innovatieve oplossingen bedacht.
De diverse prototypes van onder andere: de Recyclebus, de
Lampidel (gezonde snack), de Carpoolapp, The GreenRoof en
de Raket- en Trapstoel, sloegen in als een bom. Dit alles werd
door de jury, bestaande uit bedrijven uit de regio en Brainport, bekeken, bevraagd en beoordeeld. We waren helemaal
door het dolle heen toen Toon Gerbrands (directeur PSV) ons
tot winnaar uitriep.
De samenleving verandert in een steeds hoger tempo, dat
vraagt om onderwijs dat meebeweegt.
De vaardigheden die van belang zijn voor het onderwijs in de
21ste eeuw, de zogenaamde 21st Century Skills, dienen aan
te sluiten bij de ontwikkelbehoeften van een kind. Ze dragen
bij aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding en
bereiden hen voor op de (toekomstige) maatschappij. Zeker in
onze Brainportregio.
Op basisschool De Vendelier willen we hier zoveel mogelijk op
anticiperen door onze kinderen kennis te laten maken met de
skills die voortvloeien uit zaken zoals Wetenschap & Technologie, Creative/Design Thinking, Ondernemerschap, Internationalisering, Programmeren en Onderzoekend & Ontwerpend

Leren. Verder vinden we het als school belangrijk om deze en
andere kennis te delen.
Daarom zijn we al sinds enkele jaren bezig om bovenstaande
een vaste plek binnen het onderwijsprogramma te geven.
Dit doen we op een betekenisvolle manier door deze kennis en vaardigheden, zoals o.a. oplossend gericht denken,
samenwerken, reflecteren, groepsdoorbrekend werken, presenteren, ICT-geletterdheid, analyseren, internationalisering,
communiceren en experimenteren te integreren in ons reeds
bestaande visie op onderwijs.
Op bovenstaande gebieden gebeurde er de afgelopen jaren
veel op onze school.
Te denken valt aan de jaarlijkse samenwerking met Madscience, onderzoekend en ontwerpend leren middels o.a. TopOntdekkers en de KleuterUniversiteit, het werken met techniekopdrachten in het technieklokaal, inzet leskisten uit de
Techniek Torens, deelname aan de Dutch Technology Week,
samenwerking met bedrijven, Roboticalessen, groepsdoorbrekend werken van kinderen uit de bovenbouw met kinderen uit de onderbouw, proefjescircuits, aandacht voor Kunst &
Cultuur, Rots & Water, ouderbetrokkenheid, ‘leren op maat’,
eigenaarschap, First Lego League, PSV BrainportscholenChallenge, Engels, de Taalkansklas en HILEVEL, Ateliermiddagen,
excursies en workshops, deelname Make-It Week en nog een
tal aan andere activiteiten. (Van al deze activiteiten zijn er regelmatig foto’s te zien op onze Facebookpagina)
Dinsdag 24 mei heeft op onze school de audit voor Brainportschool plaatsgevonden. Met een mooi juryrapport mogen we
vol trots zeggen dat we het predicaat Brainportschool hebben
ontvangen! n
tekst en foto: info school

Brandevoorter Courant

| 15

Nieuws

Scouting Brandevoort 20 jaar!
Vorig jaar bestond Scouting Brandevoort 20 jaar. Om dit te vieren werd in het Pinksterweekend het ‘THUIS-weekend’ georganiseerd. En nee, ‘THUIS’ betekent niet thuis in Brandevoort.
Het feest vond plaats van vrijdag 3 juni tot en met 6 juni in
Nistelrode op het labelterrein van Scoutcentrum ‘Achter de
Berg’. Twan Wilting is medeorganisator en al acht jaar trotse
begeleider bij Scouting Brandevoort. Hij vertelt ons over 20
jaar Scouting Brandevoort en het feestweekend.

het ledenaantal van 50 naar zo’n 115 leden. Het groeiend aantal
leden, een krachtige lobby richting gemeente Helmond en een
actief jongerenbeleid van de gemeente, zorgden er voor dat de
gemeenteraad op 2 februari 2010 besloot dat Brandevoort 13
voortaan de nieuwe stek werd. Eén jaar later verhuisde Scouting Brandevoort naar haar huidige locatie in de groenstrook
van Brandevoort.

20 jarig geleden…

Twan vertelt: “‘THUIS’ staat niet voor ‘thuis’ in Brandevoort,
maar voor:
‘T’ van tent:
We sliepen in tenten, caravans, onder een dekzeil of zelfs onder
de sterrenhemel.
‘H’ van humor:
We moesten uiteraard wel lol met elkaar hebben.
‘U’ van uitdaging:
We hadden een uitdagend programma voor iedere speltak bedacht.
‘I’ van identiteit:
Bij de scouting mag je zijn wie je bent en waar je je thuis voelt.
‘S’ van samen:
Samen een leuke tijd beleven en herinneringen maken”.

…werd door een clubje van vier mensen besloten dat de kinderen in Brandevoort ook moesten kunnen scouten. Zodoende
gingen zij aan de slag en vonden een schilderachtige negentiende-eeuwse boerderij aan de Doornweg. De eerste wervingsactie
(met hulp van Scouting Mierlo) was een succes en zo zag Scouting Brandevoort in 2000 het levenslicht. De Scoutingboerderij
functioneerde tien jaar als thuisbasis van Scouting Brandevoort.
Boer Van Lierop die 72 jaar in de boerderij woonde, bracht in de
eerste jaren regelmatig een bezoek en leerde de kinderen over
zaaien en oogsten. Hij vertelde ook over de sprookjesboom aan
de rand van het erf. In deze enorme conifeer heeft menig scout
geklommen en hutten gebouwd!
In 2009 liet de gemeente vrijwel alle bomen op het terrein kappen en rukten de graafmachines op om het omliggende terrein
bouwrijp te maken. Tegelijkertijd maakte Scouting Brandevoort
in deze periode een sterke groei door. In twee jaar tijd groeide

16 |
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Het programma

“Dit jaar gingen van de 180 leden maar liefst 130 leden (van vijf
tot zelfs 60+ jaar oud) van alle speltakken mee; van de Bevers
tot en met de roverscouts. Het was alleen al leuk om de voorbereidingen te treffen want iedereen was weer heel enthousiast om een programma op te zetten. Dit was dan ook al heel
gauw gemaakt”, vertelt Twan enthousiast. Het weekend werd
geopend met een groot vuurspektakel. Tijdens de rest van het
programma werden de groepen (deels) opgesplitst naar speltakken en sommige activiteiten werden gezamenlijk gedaan.
Het porgamma bestond uit: bezoek aan BillyBird, kano varen,
spellen, bouwen van bruggen en een ‘bonte avond’.

Scouting-virus

Naast het 20-jarig bestaan van Scouting Brandevoort waren er
ook heel veel jubilea te vieren; vijftien jaar en zelfs twintig jarige lidmaatschaps-jubilea. De mensen die twintig jaar geleden
Scouting Brandevoort hadden opgericht, zijn nog steeds binnen
de scouting actief. Eénmaal besmet met het Scouting-virus kom
je er niet zo snel vanaf want het blijkt dat heel het gezin Wilting

bij de scouting zit. “Onze zoon Thomas begon bij de bevers toen
hij vijf jaar was, dus elf jaar geleden. Zo langzaamaan is heel het
gezin besmet geraakt met het scouting-virus. En wij zijn niet het
enige gezin, er zijn namelijk meerdere gezinnen binnen Brandevoort die zijn ‘besmet’”, vertelt Twan lachend.

Over de volgende 20 jaar…

“Wij als ouderen kunnen langzaamaan een stapje terug doen
nu dat de jeugdleden opstaan om ook leiding te geven aan een
speltak. Op vrijdag en zaterdag zijn inmiddels vier achttienjarigen actief als scoutsleiding. Dat is supergaaf om te zien; zij staan
immers dichter bij de scouts. Daarnaast krijgen wij als ouderscouts meer ruimte om ook een weekend niet naar de blokhut
te hoeven komen. In de komende twintig jaar zullen de huidige
scouts het verder van ons overnemen zodat Scouting Brandevoort kan blijven voortbestaan”, vertelt Twan enthousiast. Dus
op naar de volgende twintig jaar! n
tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Rob Weyers
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Unieke keukenontwerpen,
vakmanschap
en goede
service!

design | maatwerk
pvc vloeren | renovatie
keukenverbouwingen

Korenmijt 3 | Beek en Donk ( Ind.ter. Bemmer ) | T. 0492 - 46 19 41
vanhoutkeukens.nl
18 |

Brandevoorter Courant

Hobby

Robin Goossens
“Zwemtopper uit de wijk”

Robin is 22 jaar en woont met haar ouders Hans en Monique
én een blonde Labradoodle pup - die op allerlei manieren onze
aandacht wilde hebben - sinds 2004 aan de Leenselvoort. Met
dezelfde krachtige bouw als Ranomi Kromowidjojo kan je direct
zien dat deze zelfverzekerde en welbespraakte jongedame een
topzwemster is.

Talent ontdekt in Nuenen

Het begon allemaal in Nuenen waar Robin op achtjarige leeftijd,
nadat ze op ‘t Wolfsven haar zwem ABC had gehaald, doorging
voor haar zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Dat ging haar gemakkelijk
af en daarom mocht ze als recreant meedoen aan de clubkampioenschappen. Tijdens de clubkampioenschappen in Nuenen
werd haar zwemtalent direct opgemerkt door Martin, de hoofdtrainer van zwemvereniging ZPV uit Nuenen. Sindsdien doet Robin aan wedstrijdzwemmen en begon in september 2009 haar
succesvolle zwemcarrière.

Alles voor de sport

Robin deed vanaf het begin af aan al mee met de beste in haar
leeftijdsklasse en de trainingsdrang werd steeds groter. Ze gaat
voor haar plezier en zonder moeite zes keer in de week trainen,
zelfs twee keer ‘s ochtends heel vroeg voordat ze naar school
gaat. Daarnaast doet ze drie keer in de week aan krachttraining.
Op zondag vindt het wedstrijdzwemmen plaats. Dit schema vergt
een ijzersterke discipline. Gezonde voeding, niet roken, weinig alcohol en tijdens feestjes bij vriendinnen gaat Robin om 23.00 uur
naar huis als de rest op stap gaat.

Trotse ouders

Haar ouders hebben Robin altijd ondersteund in haar carrière en
vooral haar vader Hans heeft heel wat uurtjes langs het zwem-

bad gestaan. Hans heeft in 2013 zijn trainersdiploma niveau
drie gehaald en sindsdien is hij actief voor de vereniging. Dat is
overigens wel heel bijzonder want hij vindt zelf zwemmen maar
niets. Dat haar ouders haar in alles steunen blijkt ook wanneer
in coronatijd een verwarmd zwembad in de tuin wordt geplaatst
zodat ze haar zwemoefeningen kan blijven doen. Robin prijst zich
gelukkig met haar ouders en het feit dat ze enig kind is, is misschien wel een voordeel. Sporten op topniveau is prijzig. Een professioneel zwempak kost al gauw € 500,00 en aan één exemplaar
heb je niet genoeg.

Dromen over de Olympische Spelen

Robin behoort al jaren tot de Nederlandse top op het onderdeel 200 meter schoolslag. Met een bronzen medaille op deze
afstand, zesde op het laatste Nationaal Kampioenschap en
Brabants kampioen in mei van dit jaar, droomt ze nog steeds over
meer. Het topniveau van een zwemster ligt rond het vijfentwintigste levensjaar, dus Robin kan zeker nog groeien. Ondanks dat
het niveauverschil met de mondiale top nog groot is, mag je altijd blijven dromen en dan zou een deelname aan de Olympische
Spelen de ultieme droom zijn. Samen met haar ouders is ze al
als bezoeker naar de spelen van Londen en Rio geweest waar ze
verschillende zwemfinales heeft gezien. Wie weet gaat Robin de
top halen, maar ze heeft plezier in haar sport en dat is nog steeds
het hoofddoel!
ZPV Nuenen: Heb je interesse om te gaan wedstrijdzwemmen?
Dan is ZPV Nuenen een leuke club waar je ook op topniveau
kan zwemmen. ZPV Nuenen ligt op 10 minuten met de auto van
Brandevoort vandaan. n
tekst: Stefan Verhallen
foto: Vincent Knoops
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Binnenkijken

Van koeien- en varkensverblijf
naar woonhuis

Aan de rand van onze wijk, aan de Broekstraat, vinden we nog
‘echte’ lang- en kortgevelboerderijen uit de achttiende eeuw. Een
aantal huizen zijn zelfs gemeentelijke rijksmonumenten. De familie Van Zantvoort verhuisde begin dit jaar van De Hoeves naar
een prachtige kortgevelboerderij met riet gedekt zadeldak uit
circa 1851. Wij mochten een kijkje komen nemen.

Een droom die uitkwam

Ron en Jole hebben een aantal jaren in deelplan De Hoeves in
Brandevoort gewoond. “De Broekstraat is al jaren onderdeel van
onze vaste wandelroute. Telkens zeiden we tegen elkaar dat als
er ooit een boerderij in deze straat te koop zou komen, wij ervoor zouden gaan. En toen kwam dit huis te koop! Een droom die
uitkwam toen wij de handtekening onder de koopakte hadden
gezet!”, vertelt Jole stralend.

Huis met een verhaal

“Het huis dateert uit circa 1851. Het is een monumentaal pand
in het beschermd dorpsgezicht van 't Broek en bewoond door
verschillende gezinnen.. Toen we het huis net hadden betrokken,
kwam ons een bijzonder verhaal ter ore. Een vakman vertelde
ons dat zijn moeder in dit huis is geboren en dat tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn opa en oma twee Engelse soldaten hadden
geholpen om te schuilen. Zij verbleven twee weken op de hooizolder. Dat was heel bijzonder om te horen. Het maakte het huis
nog bijzonderder dan dat het al is”, vertelt Jole enthousiast.

Compleet verbouwd

“De vorige eigenaren hebben het huis in 2018 flink gerenoveerd.
De woonkamer en een gedeelte van de woonkeuken waren voorheen het koeien- en varkensverblijf. De woonkeuken is het hart
van ons huis. Wij zitten er niet alleen om te eten, maar ook om
gezellig lang na te tafelen. De meiden zitten er graag om te tekenen en te spelen”, vertelt Jole. Ondanks de verbouwing, zijn de
karakteristieken van het huis bewaard gebleven. Zo zijn de oude
eikenhouten balken, zes ruiten stalramen en de mendeuren nog

aanwezig. Om de woonboerderij een authentieke uitstraling te
geven is de vloer deels betegeld met Franse boeren plavuizen
en staan er steensmuren. “De bovenetage was een zolder die
niet gebruikt werd. Daar zijn nu vier slaapkamers en een ruime
badkamer voor de meiden gecreëerd. Wij hebben de balustrade
afgemaakt, want die ontbrak nog”, aldus Jole. De bovenetage is
nog steeds open, waardoor je een mooie open verbinding met
de woonkeuken en huiskamer houdt. De ouderslaapkamer ligt
beneden, tegenover een zogenaamd opkamertje, en heeft een
nieuwe badkamer en suite gekregen. Er zijn nog volop plannen
om de tuin en de buitenverblijven aan te pakken.

Dierenfamilie

Dochter Giulietta is gek op dieren en daarom bezit de familie een
hond, twee konijnen en zes kippen. Dit najaar wordt de dierenfamilie uitgebreid met twee varkentjes. “De namen van de varkentjes zijn zelfs al een tijdje bekend; Huib en Peter”, vertelt Jole
lachend.

Tuin met zonsondergang

De tuin grenst direct aan akkerland. Daardoor oogt de tuin nog
veel ruimer waardoor je een heerlijk gevoel van ruimte voelt
en ziet. Inmiddels is Guilietta in de prachtige oude kersenboom
geklommen. “Daar is ze dagelijks te vinden”, aldus Jole. “En ook
onze dochter Alexis gaat, sinds dat wij hier wonen, graag naar
buiten om op de trampoline te springen”, vervolgt Jole.
De zon gaat onder en zakt langzaam achter de bomen die aan
het einde van het akkerland staan. dat dit een droomhuis op een
droomlocatie is!
Wij zijn benieuwd naar jouw huis. Wil je hierover vertellen?
Stuur ons een e-mail via: redactie@brandevoortercourant.nl. n

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Guido van Echteld
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ARATUUR NODIG?
NIEUWE KEUKENELAPP
EN LAAT U UITGEBREID ADVISEREN!
KOM LANGS IN ONZE WINK

INBOUWVAATWASSER

INDUCTIEKOOKPLAAT

• 4 kookzones met boost
(2x2 kookzones kunnen
gekoppeld worden)
• ReStart functie
• 17 standen
• timer per kookzone
• PerfectFry
BraadSensor Plus
• aansluitwaarde 7,4 kW
• PVQ775FC5E

• volledig geïntegreerd
• digitaal display met resttijd
• 6 programma’s
• InfoLight
• HomeConnect via WiFi
• Flex korven
• zeer stil; 44dB
• aquastop
• SMV4HBX00N
van 1149.-

van 1399.-

NÙ € 749.-

NÙ € 749.-

INBOUWCOMBI
KOKEND WATER KRAAN

• compacte bakoven met
magnetron en
6 verwarmingssystemen
• zwart, inhoud 45 liter
• TFT kleur- en
tekstdisplay
• AutoPilot
• emaille binnenwanden
• CMG633BB1
van 1769.-

NÙ € 1149.-

• voor warm, koud én
kokend water
• 3 liter direct kokend
water (100 graden)
• met flexibele
uittrekslang
• optie voor gekoeld
bruisend water
• FLEX Chroom PRO3

GRATIS MONTAGE IN DE
REGIO HELMOND

vanaf

€ 1.195.-

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

www.dier-en-dokter.nl
Behandeling op afspraak
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Dier en Dokter Mierlo

Dier en Dokter Helmond

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

Boerhaavelaan 66
5707 SL Helmond
T. 0492 - 540 953

Nieuws

Duurzame en biologische
weekmarkt

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een duurzame markt onder de Markthal van Winkelcentrum Brandevoort. Deze markt
is in 2009 gestart en uniek in de regio. Door de jaren heen
is de markt een hechte groep van vaste deelnemers geworden. Inmiddels wordt op deze markt een breed assortiment
aan biologische, duurzame en fairtrade producten aangeboden. We spreken een aantal bezoekers over hun motivatie om
naar deze markt te komen. Wat blijkt? Ze komen niet alleen
uit Brandevoort en het is er heel gezellig!

een goede motivatie om naar de markt te komen. Er is namelijk altijd ruimte voor een praatje of meer informatie over de
producten. Je kunt er zelfs inspiratie ophalen voor een heerlijk
biologisch recept of lekkere hapjes. Bij de groentekraam kun je
in je eigen tempo zelf je groenten en/of fruit uitkiezen. Weet je
niet hoeveel je nodig hebt voor een bepaald recept of heb je inspiratie nodig? Vraag het gerust aan de verkoper. De producten
komen in ieder geval vers van het land en worden biologisch
geteeld.

Divers aanbod

Van binnen en buiten Brandevoort

De bezoekers van de markt geven aan dat ze het diverse aanbod van de markt prettig vinden en hier eigenlijk alles kunnen
vinden wat ze nodig hebben. In combinatie met de nabijgelegen supermarkten kunnen de boodschappen voor de hele week
worden gedaan. Daarnaast bieden de andere winkels de mogelijkheid om ook andere boodschappen te doen of om even te
‘shoppen’ of koffie te drinken. Op de markt vinden we kraampjes met verse groenten, vis, wijn, brood, kaas, eieren, vlees en
lokale delicatessen. De aangeboden producten zijn uitsluitend
biologisch, duurzaam en fairtrade en zo veel mogelijk van lokale
bodem. Voor ieder wat wils en heel lokaal dus.

Inspiratie voor een (nieuw) recept en producten nodig?
Het contact met de teler, of een afgevaardigde daarvan, is ook

De duurzame markt wordt niet alleen goed bezocht door de
lokale bewoners van Brandevoort, maar ook van daarbuiten.
Zo vinden wij er ook mensen vanuit Nuenen en Mierlo. Allemaal vanwege het verse en biologische aanbod. De markt in
Brandevoort is één van de weinige in de omgeving. Daarvoor
bezoeken de mensen graag ‘onze’ markt onder de Markthal.
De beste tip van een bezoeker, voor mensen die het niet kennen: "Kom vooral een keer en proef het verschil!" n

tekst: Sanne de Beer
foto: Guido van Echteld
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Lopersgroep Brandevoort
viert 10 jarig jubileum
Je hebt ze vast wel door de wijk zien lopen in de afgelopen 10
jaar. Groepjes hardlopers in vrolijke sportieve kleding die in
en rondom Brandevoort trainen. Of groepjes wandelaars die
gezellig een leuke tocht lopen in de omgeving. En dat onder
alle weersomstandigheden. Dat is typisch Lopersgroep Brandevoort, een vereniging waarin het samen sporten en gezelligheid voorop staat. En wat ook zeker is, weer of geen weer, de
training gaat altijd door!

Hoe is het begonnen?

10 jaar geleden deelden Willem Hendriks en Frank Brouwer een
gezamenlijke ambitie om een hardloopgroep op te richten. Met
de ontwikkeling van het multifunctionele sportpark in Brandevoort zagen de heren hun kans om deze ambitie te realiseren.
Door hun netwerk te enthousiasmeren hadden ze binnen no
time een vereniging opgericht, compleet met bestuur en trainers. Het succes ging verder, op de 1e informatie avond melde
zich direct 50 leden aan, Lopersgroep Brandevoort kon van start.
Bij de start was het sportcomplex nog niet gereed en werd
er verzameld in een oude loods welke werd gedeeld met de
carnavalsverening. Dat was een gezellige ambiance, met altijd
vrolijke carnavalsmuziek bij de start en finish van de hardloop
trainingen. In 2013 verhuist de vereniging naar het sportpark,
met de beschikking over een atletiekbaan en eigen omkleed2 4 |
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en douchefaciliteiten. Trainingen vonden gedeeltelijk plaats op
de atletiekbaan van het sportpark en voor langere duurlopen
in de omgeving van Brandevoort. Helaas bleek de combinatie
van voetbalveld en atletiekbaan niet handig, de rondvliegende
ballen waren toch net wat te gevaarlijk. Dus reden om de omgeving van Brandevoort nog verder te ontdekken; alle trainingen
vinden tegenwoordig buiten het sportpark plaats.
Eind 2015 heeft de Lopersgroep haar activiteiten met een wandelgroep uitgebreid. Ook dit initiatief werd enthousiast omarmd en inmiddels zijn er ruim 30 wandelaars die twee keer per
week trainen in en om Brandvoort. De vereniging organiseert
regelmatig leuke wandeltochten op andere mooie locaties.

10 jaar Lopersgroep Brandevoort

Deze maand viert de vereniging haar 10-jarig bestaan. De vereniging is inmiddels ‘volwassen’, met ruim 125 leden die een aantal
keer per weer gezellig samen trainen. Want dat staat voorop bij de
vereniging: gezellig samen sporten voor iedereen; zowel de sportieve recreant als de prestatieve loper. Trainingen worden gegeven
door gecertificeerde loopinstructeurs en in groepen van verschillende niveaus. Iedere groep heeft zijn eigen trainingsschema, zo
kan iedereen werken aan de persoonlijke sportieve doelstelling.
"Het sporten in groepsverband is zoveel gezelliger en gemakkelijker:, hoor je leden van de vereniging vaak zeggen. Zowel voor de
hardloper als wandelaar samen sporten motiveert enorm.

Nieuws

Samen sportavonturen beleven

Voor de ‘samen sporten en gezelligheid’ beleving organiseert
de vereniging regelmatig leuke hardloop- en wandelactiviteiten. Daarbij wordt een sportieve activiteit altijd gecombineerd
met een hapje en drankje om nog even gezellig na te kletsen.
Ook nemen leden van Lopersgroep Brandevoort regelmatig
deel aan leuke loopevenementen. De Marathon van Eindhoven, Van Dam tot Dam loop, 7 Heuvelenloop, Tilburg Ten Miles
en aan mooie trails, overal zie je leden van de Lopersgroep
Brandevoort onder de deelnemers. Maar ook over de grens
zoals bij de marathon van Berlijn of Valencia zijn leden van
de partij. Samen naar het evenement toe trainen, de prestatie neerzetten, elkaar aanmoedigen en daarna gezellig samen
proosten op de prestatie geeft een enorme verbondenheid.
Hoogtepunt is de deelname met 17 leden aan de marathon
van New York in 2018 waarbij alle deelnemers naar huis gingen met een medaille en een heel mooi loopavontuur. Voor
2023 zijn er ideeën om dit avontuur nogmaals te gaan ondernemen.

Fun2Run

Startende hardlopers zijn ook welkom bij de club. Tweemaal
per jaar wordt de cursus Fun2Run georganiseerd, waarbij beginnende hardlopers in zes weken tijd leren om 3 km aaneengesloten te lopen. Op een verantwoorde manier zodat blessures

worden voorkomen. Daarna kunnen ze doortrainen tot 5 km en
instromen in de verschillende hardloopgroepen.

Lavans Halve van Helmond

De Lavans Halve van Helmond is het paradepaardje van de Lopersgroep. Samen met de Helmondse Atletiekclub organiseren
zij sinds twee jaar de Lavans Halve van Helmond. Dit is hét hardloop- en wandelevenement van Helmond met de halve marathon als centrale afstand en verschillende andere hardloop en
wandellopen. Met afgelopen jaar ruim 1000 deelnemers hebben beide verenigingen dit evenement inmiddels boven regionaal op de kaart gezet.
Zoals je ziet een hele sportieve en actieve vereniging trots op
hun 10 jarig jubileum. Dat moet gevierd worden, samen natuurlijk! Met een sportieve activiteit én een feest om gezellig samen
te proosten en terug te blikken op de afgelopen 10 jaar. En dan
op naar de toekomst met weer veel leuke en sportieve evenementen, deze vereniging bruist van de sportieve ideeën voor de
komende jaren. n

tekst: Marlou Ubags
foto: Vincent Knoops
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Tomatensaus, mozzarella di bufala, mozzarella, cherrytomaatjes

D I AVO L A

Tomatensaus, mozzarella, pikante salami, stracchino, rode ui

FU N G H I

Tomatensaus, mozzarella di bufala, champignons

TO NN O

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

CAPRESE

Tomatensaus, mozzarella di bufala, mozzarella, cherrytomaatjes,
pesto, pijnboompitjes

VERDURE

Tomatensaus, mozzarella, aubergine, courgette, paprika,
champignons, knoflookolie

Q UAT T RO FO R M AG G I

Tomatensaus, mozzarella, Parmesan, gorgonzola, stracchino

SA L A M I

Tomatensaus, mozzarella, salami

C A RC I O FI

Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, artisjok,
olijven, champignons

P O L LO RU S PA NT E

Tomatensaus, mozzarella, kippendijen, champignons, Parmesan

CAL ABRIA

Tomatensaus, mozzarella, pikante salami, Nduja, rode ui

TA R T U FO

Tomatensaus, mozzarella, champignons, truffeltapenade, rucola

P O L LO P I C C A NT E

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

P RO S C I U T TO D I PA R M A

Tomatensaus, mozzarella, Parmaham, rucola, cherrytomaatjes,
Parmesan

P I Z Z A P E P P E RO NI

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

H AWA I

Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, ananas

REGINA

Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, champignons

Q UAT T RO S TAG I O NE

Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, aubergine, artisjok,
olijven, champignons

SICILIANA

Tomatensaus, mozzarella, ansjovis, olijven, kappertjes, knoflookolie

M E L A NZ A NE

Tomatensaus, mozzarella, aubergine, Parmesan, oregano

SA LC I C C I A

Tomatensaus, mozzarella, salciccia, stracchino, rode ui,
olijven, truffeltapenade

C O P PA D I PA R M A

Mozzarella di bufala, coppa di Parma, champignons, truffelolie

TA R T U FO D I PA R M A

Mozzarella di bufala, Parmaham, champignons,
truffeltapenade, rucola

L A C O NTA D I N A

Mozzarella di bufala, artisjok, olijven, kappertjes, paprika,
courgette, rucola

P E S TO C O N PA R M A
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Mozzarella di bufala, Parmaham, rucola, cherrytomaatjes, pesto

PIZZANI
SUMMER VIBE!
∙ Ga naar www.pizzani.nl
∙ Kies voor ‘Afhalen’
∙ Selecteer filiaal Helmond
∙ Voer de actiecode in: SUMMERVIBE
∙ Bestel 2 pizza’s of meer;
1 pizza ontvang je gratis
Deze actie geldt tot 21 september 2022

AY !
W
A
E
K
A
T
BIJ
A
Z
Z
I
P
S
I
G R AT
PIZZANI HELMOND

(t.o. de Markthal in Brandevoort)

Dé pizza hotspot
voor take away & delivery

WWW.PIZZANI.NL

Brandevoorter Courant

| 27

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

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

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

SET AANBIEDING:
SAMSUNG SMART TV QE55Q75B + SONOS ARC
SETPRIJS VAN: 2298.- NU VOOR:

SAMSUNG SMART TV

1299.-

QE55Q75B
F

ENERGIE

55"/138cm
DIAGONAAL

QLED
TV

4 K ULTRA HD
BEELDKWALITIET

De Quantum Processor 4K zorgt ervoor dat alle content op
je TV razendsnel wordt verbeterd naar 4K beeldkwaliteit.

leverbaar in wit en zwart

SONOS ARC

1999.-

999.-

Met deze nieuwe Sonos-soundbar tracht het bedrijf wederom een nieuwe
standaard te zetten. En met 3D Dolby Atmos, TruePlay tuning-technologie
en het inmiddels legendarische Sonos-geluid lijkt dat zeer goed geslaagd.

Wasmachine stuk, en kunt u hem niet missen?
Bel onze technische dienst voor een huisbezoek.

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
2 8 |
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Sociaal

Veilig in gastvrij Brandevoort

Geconfronteerd met het brute geweld van een buitenlandse
macht die zinloos het leven van miljoenen mensen verwoest,
overleven Anna, Slava en Veronica de absurditeit van het actuele leven. Half maart zijn ze met open armen ontvangen tijdens
hun vlucht voor geweld en zinloosheid. De achterbuurvrouw
had voor hen een opvangadres bij Fons en Mary-Ann geregeld.

Nu (1 juni) drie maanden later

In Oekraïne is het nog steeds ongewis wat er gaat gebeuren. De
grilligheid van de oorlogvoerende macht die de vernietiging van
het land uitroept is nog niet verslagen. Iedere dag, ieder uur, bijna ieder kwartier houdt Anna de berichten uit haar thuisland bij.
Haar man Vasily, die locoburgemeester is van Bila Tserkva, een
grote stad 80 km ten zuidoosten van Kiev van ongeveer 200.000
inwoners, houdt haar op de hoogte van de onvoorspelbare gang
van zaken. Ondertussen probeert Anna met haar zoon van 7 en
haar dochter van 11 jaar het leven op te pakken in Nederland

Bijna helemaal geïntegreerd in Brandevoort

Vier dagen per week geeft Anna les aan een tweetal groepen met
kinderen uit Oekraïne. In samenwerking met de leiding van de
OBS en de Vendelier hebben de kinderen de beschikking over
twee lokalen. Zij volgen het programma uit Oekraïne. Gecombineerd met afstandsonderwijs en de eigen lessen van Anna en
enkele leerkrachten en vrijwilligers uit Brandevoort proberen ze
een zo volledig mogelijk lesprogramma te verzorgen. Slava en
Veronica beleven de lessen als welkome afwisseling. Los van de
zware herinneringen uit hun vaderland kunnen ze af en toe hun
zinnen verzetten.

Zeer geslaagde opvang door Fons en Mary-Ann

Fons komt, wat bezweet, van de zolder naar beneden om aan het
interview deel te nemen. Hij heeft net een grote kast in elkaar
gezet om de legoblokjes van hun nieuwe kleinkinderen te kunnen
herbergen. Als een vader en moeder zorgen Fons en Mary-Ann
voor de kinderen van Anna en voor Anna zelf. Al vanaf begin voelen moeder en kinderen zich thuis. Moeder en zoon hebben een
eigen gezamenlijke kamer en dochter Veronica heeft de luxe van
een eigen kamer. Vorige week is Anna weer met haar dochter op

weg geweest. Dit keer was het Polen. Veronica is namelijk een
kleine beroemdheid door haar zangtalent. Ze heeft in 2017 het
landelijke 'Ukrain got talent' gewonnen. In 2019 stond ze in de
finale van 'The Voice Kids in Oekraïne'. In Polen heeft zij voor een
groot kerkpubliek het indrukwekkende ‘Gebed voor Oekraïne’
gezongen. Dit als dank voor de gastvrijheid die de Poolse bevolking, die zo ruimhartig honderdduizenden vluchtelingen opvangen. Anna laat heel trots het filmpje zien en horen van het lied
dat door de grote kerk heen galmt.

Goed getroffen

Anders dan het af en toe bij andere gezinnen lijkt, is de verhouding van het begin tot nu nog steeds erg goed bij Fons en MaryAnn. Fons en Mary-Ann hebben er goed over nagedacht, stellen
zich in op een langdurig verblijf met een soort nieuwe dochter
met kleinkinderen. Zij zijn zich ervan bewust dat zij privacy inleveren. Zij weten heel goed en ieder moment weer dat zij mensen
een kans geven om te overleven in het dagelijks besef dat hun
familieleden in het eigen land worden bedreigd met een beestachtige bezetting.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Begin juni is het nog steeds ongewis wat er in Oekraïne gaat gebeuren. Het lijkt erop dat Anna en haar kinderen nog lang in Nederland zullen moeten blijven. Gelukkig slagen zij er steeds meer
in enige balans te vinden in hun bestaan. De kinderen maken
meer kennis met andere kinderen. Op school en in de wijk komen
zij begripsvolle en vriendelijke mensen tegen. Anna is blij dat ze in
Brandevoort terecht is gekomen en enigszins haar leven opnieuw
kan vormgeven Haar enige wens en hoop of boodschap aan de
mensen in Brandevoort is: geef ons nog even geduld en probeer
steeds te praten als er problemen zijn die om een oplossing vragen. Dat is beter dan geweld gebruiken. Wij hebben een eigen
traditie en de Brandevoorters ook. En dat kan goed samengaan
als je er samen voor open staat. n

tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops
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Omdat iedereen anders is...

Oprecht betrokken
Mr. Erik Jansen

Mr. Roel Janssen

06 21 42 57 72

06 46 07 65 58

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

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | P O S T E L S T R A AT 3 1 | W W W. S P I E R I N G S . C O M

Kanaaldijk Noord West 81 • Helmond • 0492-543093
www.peellandadvocaten.nl

Je rijbewijs halen?

Dát doe je gewoon bij LesDirect in Brandevoort!
3 Leg je Startcursus nu al vast
vanaf 16,5 jaar

3 Theorie-opleiding mét
slaagGARANTIE!*

3 Leuke vaste vrouwelijke
instructrices

3 Hoog slagingspercentage!

3 Gestructureerd rijlessen
volgens de R.I.S.-methode

3 Gespecialiseerd in leerlingen
met autisme, ADHD, rij- en
faalangst

3 Versnelde rijopleiding in 6 of 12
weken

L o o pt h e t e v e n n i e t z o l e kk e r?
O p h e t we rk o f pr i v é?
W i l j e we er s t a p voo r s t a p na a r j e ~z e l f?
Z o d a t j e l e kk er d e r i n j e v e l k o m t t e z i t t e n?

C o ach in g i n d e na tuu r of aa n t af e l

www.rondoo.nl
Hertogsveld 3 - Brandevoort
3 0 |
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Duizeldonksestraat 24 | 5705 CA Helmond | Tel.: 06 - 25 00 65 51
E-mail: info@lesdirect.nl | www.lesdirect.nl

Nieuws

De Veste binnenkort
90 woningen rijker

Tussen station Brandevoort en de hoge bult bij de Voort verrijzen binnenkort 90 nieuwe woningen van het project Thuis in
de Veste. Bouwbedrijf Van Wanrooij heeft de eerste helft van
de woningen al verkocht in fase 1 van het project. Binnenkort
start de verkoop van de overige 45 woningen in fase 2.

Diverse woningen, in Brandevoorter stijl

Beide deelprojecten bestaan uit 45 stadswoningen met een diversiteit aan woningtypes. Zo zijn er hoekwoningen, rijwoningen, torenwoningen, poortwoningen en woningen met maar
liefst vier bouwlagen. Voor ieder is er dus wel wat wils! De Veste
kent een stedelijke opzet en dat zie je terug in de statige en rijk
gedetailleerde architectuur. Tussen de twee clusters wordt een
UNIEK hofje gerealiseerd.

Andere bijzonder kenmerken
Centraal gelegen
De woningen zijn voor Brandevoort heel centraal gelegen. Op
loopafstand van het treinstation. En ook heel dicht bij allerlei
winkelvoorzieningen, basisschool en de markt. Centrum De
Veste raakt steeds verder voltooid. De ring rondom is bijna helemaal gesloten.
Energievoorziening
De echte Brandevoorter-stijl is terug te vinden in de nieuwe woningen en de energievoorziening is nu optimaal geregeld. De
woningen hebben energielabel A. Dit label hebben ze verdiend
door de manier waarop de energie in de woningen is georganiseerd. Een deel van de warmte komt uit de grond. Een lus
van slangen met een variabele diepte van ongeveer 100 meter
brengt warmte naar boven. Met deze temperatuur van ongeveer 130 neemt een hele stille warmtepomp deze temperatuur
over en verwarmt daarmee de vloer en de overige warmwa-

tervraag van de bewoner. Daardoor zijn niet alleen de maandelijkse energielasten laag, maar ook de algemene vraag naar
energie is door de nieuwe bewoners daarom uiterst laag.

Wie gaan er wonen?

Het grootste gedeelte van de kopers van fase 1 komt uit Eindhoven, daaropvolgend Helmond waarbij de meeste van deze kopers uit Helmond al in Brandevoort wonen. De groep kandidaat
bewoners vanuit Eindhoven is verklaarbaar uit de overloop vanuit duurdere gebieden voor zoekers die een meer betaalbare
woning zoeken en in Eindhoven niet slagen. En interessant is
het om te zien dat een groep Brandevoorters in Brandevoort
wil blijven wonen, maar dan graag in een geheel nieuwe woning die nog naar eigen smaak in te richten is. En het mooie is
natuurlijk dat deze woningen voor de toekomst zijn aangepast.
De kopers blijken een mix te zijn tussen jonge (alleenstaande)
starters, doorstromers met en zonder kinderen en een aantal
van middelbare leeftijd.

De tweede fase van de 90 woningen

In deze groep woningen zien we statige en bijzondere herenhuizen. Net als de huizen van fase 1 is op deze huizen de architectuur van de oud Brabantse stijl van toepassing. Deze oud
Brabantse stijl sluit naadloos aan bij de Brandevoorter stijl.
Binnenkort start de verkoop van deze woningen. Een gemengde groep van kopers is te verwachten. Een grote diversiteit van
woningen maakt deel uit van fase 2. De prijsklassen zijn erg
gespreid en voor alle soorten huishoudens is er een geschikte
woning te vinden.
Geïnteresseerden kunnen mailen of bellen naar de makelaar van
dit project, Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs. n
tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops
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VOOR AL UW HOUTEN
EN PVC VLOEREN
Handtherapie Geldrop
Voor meer informatie:

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

Elke dag pijn aan uw handen en polsen? Uw elleboog gebroken na een val? Revalideren na een operatie aan uw hand?
Pols- en elleboogklachten door steeds herhaalde bewegingen?
Maak een afspraak bij Handtherapie Geldrop. Tijdens de
eerste intake onderzoeken we uw klachten en geven gericht
advies over de behandeling. Indien gewenst starten we direct met
de juiste behandeling.
Frank Rekers en Marc Wijngaarden
Dommeldalseweg 1 | 5664 RP Geldrop | 040-7874506
www.handtherapiegeldrop.nl

NIEUW BIJ SMITS&SMITS

De voordelen van screens, maar dan met snelle installatie
zonder overlast? De screens op zonne-energie zijn een
perfecte, duurzame oplossing! Wij laten het graag zien in
onze showroom!

Daarom Smits&Smits

Je huis in Brandevoort
verkopen?
Bel ons!

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

T 0492-55 99 88

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

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

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

Gezondheid

Een legionellabesmetting
zit in een klein hoekje

De mooie zomerdagen komen eraan: zwembaden worden
gevuld, tuinen besproeid en we gaan op vakantie. Waar we
echter niet aan denken is de kans op een legionellabesmetting, ook wel de veteranenziekte genoemd. Legionella is een
bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken (legionellose). Wat is het en waar moet je op letten? En
nog belangrijker: hoe voorkom je een legionellabesmetting?

Legionella: Wat is het?

Legionella is een bacterie die van nature in de grond en in het
water voorkomt. Maar gedurende warme periodes kan legionella in water erg snel groeien. Vooral als water stil staat (bijvoorbeeld in leidingen of tuinslangen) en tussen de 25-45 graden Celsius warm is.

Hoe kan je besmet raken?

Je kan alleen besmet raken als je met legionella besmette druppeltjes waternevel (aerosolen) inademt. Het is niet gevaarlijk
om besmet water te drinken. Deze ziekte begint met een snel
opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel, gevolgd
door longontsteking met koorts boven 39 graden Celsius. De
patiënt hoest en is soms kortademig, kan last hebben van braken en diarree hebben. Omdat de klachten van legionella op de
symptomen van het coronavirus lijken, wordt legionella vaak in
eerste instantie verward met corona.
Een aantal voorbeelden waar legionella geregeld voorkomt zijn
onder andere:
• Tuin besproeien, vullen van het zwembad en bij gebruik van
de hoge drukspuit. In de (tuin)slang staat het water vaak stil
waardoor de legionellabacterie de kans krijgt om te groeien.

Vooral als deze in de zon staat.
• Tijdens het douchen. Bijvoorbeeld als je net terug bent
gekomen van vakantie of als je net op je vakantiebestemming aankomt! Zelfs de buitendouche vormt een risico.
• Inademen van de aerosolen afkomstig uit een waterfontein.
• Bij gebruik van de whirlpools ontstaan veel kleine
waterdruppeltjes die ingeademd kunnen worden.
• Tuinieren; de legionellabacterie kan worden aangetroffen in
bijvoorbeeld potgrond.

Hoe voorkom je besmetting?

Laat de tuinslang, douche en hoge drukspuit voor gebruik een
tijdje lopen (zonder verneveling). Zorg ervoor dat je uit de buurt
blijft van het water of de waternevel, dus stap bijvoorbeeld uit
de ruimte. Leg de douchekop in een emmer met water of in
bad met een handdoek er overheen. Terug van vakantie? Ook
dan kan sprake zijn van verhoogd risico. Terwijl je op vakantie
was, heeft het water in de waterleiding een periode stilgestaan
waardoor de bacterie tijd heeft gehad om te groeien. Laat daarom direct na thuiskomst alle kranen enige tijd goed doorlopen.
Feit: Veel besmettingen komen voor op hotels, campings en bij
B&B’s. Met name tijdens het voor- en najaar, als de accommodaties even niet zijn gebruikt, krijgt de bacterie de kans om te
groeien. Daarom is het raadzaam om ook bij aankomst op de
vakantiebestemming het water te laten lopen.
Dus wees alert en geniet vooral van het mooie weer en het plezier dat het water je biedt! n
tekst: Roderick van Kortenhof
foto: Guido van Echteld
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BRAAKMAN
A DVO CAT E N
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond T 0492 544415

braakmanadvocaten.nl

Specialisten in:
Arbeidsrecht
Letselschade
Familierecht
Mediation
Omgevingsrecht
Sociaal zekerheidsrecht
Voor particulieren en ondernemers
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Mr. G.C.G. Raymakers
Mr. L.C.J. Sars

Mijn huisdier en ik

Bennie
de dwergbaardagaam

Bij binnenkomst word ik gegroet door kat Floris, vader Johan en
Tom. Helaas voor de kat, gaat dit niet over hem. Hij heeft tussendoor uiteraard wel laten weten ook een belangrijk onderdeel te zijn van de rest van het gezin; moeder Susanne, zus Eline
en broer Luuk. Deze keer staat Bennie in de spotlight. Letterlijk,
want dat heeft hij nodig om warm te blijven. Bennie is namelijk
een dwergbaardagaam. Tom vertelt ons er alles over.

School

Tom is 13 jaar en zit op het Yuverta college in Eindhoven. Dit is
een VMBO-school waar ze, naast de gewone schoolvakken, ook
lessen geven die gericht zijn op het buitenleven. Denk daarbij
aan: outdoor leven (bijvoorbeeld klimmen, kanoën of mountainbiken), de verzorging van dieren, voeding en tuinen. Tom
heeft hier bewust voor gekozen omdat hij altijd al interesse had
in dieren en buitensporten. Op school zijn allerlei dieren zoals:
geiten, varkens en reptielen waaronder ook baardagamen.

Reptiel

Een baardagaam is een hagedis. Een dwergbaardagaam is een
kleine soort baardagaam. Hij leeft in een terrarium, maar in het
wild woont het dier in de woestijn en droge graslanden van
Australië. Hoewel een dwergbaardagaam tandjes heeft en kan
bijten, is hij van nature niet agressief en kan hij vrij tam worden.
Een baardagaam is vanaf één jaar op volledige lengte, ongeveer
een halve meter lang. Een dwergbaardagaam wordt niet groter
dan 25 à 30 centimeter. Bennie, Toms bardagaam, is koudbloedig en kan zichzelf niet warm houden. Daarom ligt hij vrijwel de
hele dag lekker lui op zijn boomstronk onder de warmtelamp,
ofwel de UV-lamp die de zon moet nabootsen. Zo heeft Bennie
in de ochtend een aantal uren nodig om op te warmen. In de
nacht gaat de lamp namelijk uit waardoor hij afkoelt en direct
gaat slapen. Bennie drinkt niet, want dat doen baardagamen in
de natuur ook niet. Het vocht dat ze nodig hebben krijgen ze uit
de krekels die ze eten. Ook krijgt hij aanvullend calcium en vitaminepoeder. Dit wordt in een zakje gemengd met de krekels.
Verder eet Bennie wel eens andijvie of een stukje appel.

Bennie krijgt drie keer per week levende krekels te eten. Een
stuk of vijf, dat is genoeg. Deze vangt hij in zijn terrarium als hij
honger heeft. “We hebben een keer een krekel moeten vangen
die in de woonkamer was ontsnapt. Die maken best herrie”, aldus vader Johan. Floris de kat ligt het liefst op het terrarium,
want daar is het lekker warm.
Bennie mag ook uit zijn terrarium. Hij kan heel tam op tafel of
op je hand zitten. Dit kan niet te lang, omdat hij dan ook weer
snel afkoelt.

Goed voorbereid

Tom heeft de komst en aanschaf van Bennie goed voorbereid.
Op school heeft hij geleerd wat er allemaal voor nodig is. Hiervan heeft hij van tevoren een overzicht gemaakt. De aanschaf
was ongeveer € 90,-. De lampen, het terrarium en het zand waren zeker duurder; zo rond de € 500,-.
Het zand moet één keer per kwartaal vervangen worden en
Toms opa en oma passen op Bennie als hij op vakantie is. De
ouders van Tom vonden Bennie een welkome aanvulling bij de
familie en zijn blij dat hij er is!

Toekomst

Tom moet volgend jaar een richting kiezen op school, en ondanks het feit dat hij momenteel in een kattenhotel stage loopt,
wil hij toch de richting van outdoor op. Hij vindt het tof om buiten actief bezig te zijn.
Welke richting hij ook kiest, hij blijft uiteraard goed voor alle
dieren zorgen omdat hij dat nou eenmaal erg leuk vindt!
Wil je ook met je huisdier in de Brandevoorter Courant? Mail
dan naar redactie@brandevoortercourant.nl. n

tekst: Sanne de Beer
foto: Guido van Echteld

Brandevoorter Courant

| 35

Onderwijs

Cultuur begint hier!

Stichting Openbare Basisscholen Helmond (OBSH) is begonnen met een eigen cultuurbureau ‘Cultuur begint hier’. OBSH
organiseerde al langer lessen rondom cultuureducatie. Verschillende mooie trajecten en projecten vonden al plaats. Nu
was het tijd om deze ook goed te borgen en eenvoudig toegankelijk te maken voor álle scholen en leerkrachten binnen
de stichting, waaronder ook OBS Brandevoort.

Cultuur begint hier

Het bureau heet ‘Cultuur begint hier’ en het logo verwoordt de
stappen die de kinderen maken binnen de openbare scholen.
Marvin Corneille zette met een aantal collega’s de bovenschoolse cultuureducatie op bij stichting OBSH. “Cultuureducatie is
inmiddels op diverse vlakken geïntegreerd in het dagelijkse
onderwijs. We hebben doorgaande leerlijnen voor muziek en
beeldende kunst in alle jaren. Daarnaast houden we in een
online dashboard bij welke SLO doelen we behalen met kunst
en cultuur en doen we mee aan Cultuureducatie Met Kwaliteit
(CMK). We waren nog op zoek naar een manier om al deze
mooie projecten te borgen. Met ‘Cultuur begint hier’ wordt dit
allemaal verbonden en geborgd”, vertelt Marvin.

Verschillende projecten

‘Cultuur begint hier’ biedt verschillende projecten aan. Er zijn
vakdocenten die rouleren op de scholen en er zijn vaste muziekdocenten. Ook is er een kunstmenu waardoor kinderen vier
keer per jaar in aanraking komen met een discipline zoals dans,
muziek, drama of beeldende vorming. Marvin vertelt: “We gaan
niet alleen naar culturele instellingen toe, maar zetten juist in
op reflectie zodat kinderen daar weer mee verder kunnen in de
klas. Wanneer er geen reflectie is, is het ook geen cultuureducatie. Dan is het gewoon een losse activiteit”.

‘Cultuur begint hier’ en OBS Brandevoort

OBS Brandevoort heeft dit schooljaar goed gebruik gemaakt
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van het nieuwe cultuurbureau. De volgende projecten hebben
plaatsgevonden of zijn nog steeds bezig:
• Eerder dit schooljaar hebben kinderen van OBS Brandevoort
een kunstzinnig aanbod na schooltijd kunnen volgen. Kinderen
van groep 3 t/m 8 konden zich aanmelden voor een traject van
vijf weken waar ‘De grote meesters’ werden behandeld. Ongeveer 43 kinderen hebben op vijf woensdagmiddagen deze lessen met veel enthousiasme gevolgd.
• Daarnaast hebben sommige leerkrachten een keramiekcursus gevolgd. Zij hebben op drie momenten gewerkt aan keramische vormgeving. Alles wat ze hebben geleerd, konden ze direct
inzetten op school. Een mooie manier om te werken aan de eigen professionalisering.
• Ook is er aandacht geweest voor de al eerder genoemde
CMK lessen. Bij deze lessen komt een vakdocent in de klas. Zo
is meneer Aart van der Aart in verschillende groepen geweest
om met de kinderen beelden te maken gebaseerd op de kunstenaar Alberto Giacometti.
• Op dit moment vinden er muzieklessen plaats die gegeven
worden door vakdocent Sophie de Ruijter. Sophie geeft muzieklessen in groep 3 t/m 5 en doet dit met veel enthousiasme.
Leerkrachten observeren de les en leren van de vaardigheden
van Sophie. Deze nieuwe ideeën kunnen ze weer toepassen
wanneer zij zelf weer muziekles geven.
“Door te werken met een vakdocent worden cultuurlessen naar
een hoger niveau getild. Leerzaam voor de leerkrachten én voor
de kinderen. Daarnaast is cultuureducatie heel inclusief”, vertelt Marvin. ”Kinderen kunnen aan alle kunstdisciplines meedoen tijdens en na school. Er wordt geïnvesteerd in talentontwikkeling wat natuurlijk mooi past bij de Brainport visie van
OBS Brandevoort”. n
tekst: Marion Simons
foto: Vincent Knoops

Ondernemer

Nostalgisch familiebedrijf
Helmond is van oorsprong een echte textielstad. Met de welbekende Vlisco, de Koninklijke Textielfabriek Raymakers, Artex (Aarle Rixtel), de vele stoffenwinkels en textielbedrijven
zoals Van Bree zonwering.
Marion van Bree (55) is eigenaresse van Van Bree zonwering in
Helmond. De textiel en de stoffen zitten al lang in de uit Beek
en Donk afkomstige familie. In 1911 kregen haar opa en oma
de eerste ventvergunning en gingen met de handkar langs de
boeren voor de verkoop van vooral blauwe keperstof en katoen
voor lakens en schorten. De volgende generatie, de moeder van
Marion, woonde vroeger in bij familie en had in haar voorkamertje een etalage gemaakt met panty’s en kinderjassen. Later
kochten haar ouders samen een huis met een loods van waaruit
ze een stoffenrij en stikkerij begonnen. Moeder doet de winkel
en vader staat dagelijks op de weekmarkt.

Op de markt

Marion staat als jong meisje al regelmatig met haar vader op de
markt. Ze krijgt een eigen plekje waar ze de ‘voorlopers’ mag
verkopen. Dit is het eerste gedeelte van de rol stof. Als ze vijftien is, haalt ze haar kappersdiploma. Precies vijf dagen is ze
werkzaam al kapster, want dan biedt haar vader het dubbele
salaris om haar als werknemer te behouden. Dat is interessant.
Dus de keuze is gemakkelijk en ze gaat bij haar vader aan de
slag. Later begint ze voor zichzelf met de verkoop van stoffering
voor woninginrichting. Het begon met één garage en er kwam
al snel een tweede en derde garage bij. Rond 2000 krijgt ze de
mogelijkheid om naar het huidige pand aan de Kastmolen te
verhuizen. Het woonhuis met een grote loods is een ideale plek
om haar bedrijf in zonwering te runnen. De loods ligt vol met
rollen stof en er staan naast werktafels ook naai- en stikmachines. Marion maakt in haar atelier zelf de zonwering, de screens
en het allerliefst markiezen. Ze vertelt dat in het kantoortje jarenlang een kappersstoel heeft gestaan die nu is omgeruild voor
een bureaustoel. Zo af en toe heeft ze tijd voor het kapperswerk
en voor haar andere hobby’s, skiën en rikken. Marion vertelt
verder. “Vroeger heb ik paarden gehad. Om vijf uur stond ik op
om de paarden eten te geven. Daarna zorgde ik voor de kinderen en bracht ze naar school, om vervolgens te gaan werken.”

Vijf generaties

Ik zit aan tafel met de 3e generatie en misschien ook wel de
4e en 5e generatie. Haar zoon Hugo en dochter Doreen helpen
namelijk regelmatig mee. Doreen is in rechten afgestudeerd
en overweegt nu of ze doorgaat in deze richting of dat ze haar
moeder opvolgt in de textiel. Ook Sissi (7), de oudste dochter
van Doreen, laat zien dat ze al echte ‘freubel’ skills in huis heeft.
Van sinterklaas heeft ze een naaimachine gekregen en daarmee
heeft ze al een eigen jasje gemaakt. Van Bree is een nostalgisch
familiebedrijf en dat straalt de hele familie uit. Mooi om te zien
dat deze bedrijven er zijn. Veel enthousiasme van oud tot jong.
Facebook: Van Bree zonwering n
tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops
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KOOP NU ONLINE
JE KAARTEN!
HET SPEELHUIS

EEN OUTFIT VOOR
ELKE GELEGENHEID
DE PLAETSE 165 HELMOND-BRANDEVOORT - WWW.BOUTIQUE4MORE.NL
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Waar droom jij over voor later?
Wil je eerder stoppen met werken
of echt die droomreis maken?
Om dit waar te kunnen maken
heb je vermogen nodig. Met een
ﬁnancieel plan ga je nu aan de
slag voor later. Zo neem je de
juiste maatregelen voor een
zorgeloze toekomst. Bel voor
een vrijblijvende afspraak
of kijk op Kanzz.nl.
Hans Maasakkers CFP®
06 - 505 24 702
Hans@kanzz.nl

ﬁnanciële planning

wonen | hypotheek

vermogensopbouw

Politiek

Nieuwe gemeenteraad,
nieuw college

(vlnr) Arno Bonte (GroenLinks, o.a. Brainport Smart District), Gaby van den Waardenburg (D66), Martijn de Kort (PvdA), Marita van Lierop (50PLUS), Harrie van Dijk
(Lokaal Sterk, wijk: Brandevoort), Cathalijne Dortmans en Erik de Vries (SP)

Beste Brandevoorters, de verkiezingen zijn alweer even geleden maar sindsdien is er hard gewerkt aan een nieuw college
van wethouders met een ambitieus plan 2022 - 2026. Een sterker Helmond voor iedereen. Inclusief, duurzaam en levendig!
Het is geen dichtgetimmerd akkoord dit keer. Er zijn zoveel
onzekere factoren in de wereld die onze dagelijkse gang van
zaken beïnvloeden (denk aan Corona, de oorlog en de energieprijzen) dat we hebben geprobeerd ruimte te laten om onverwachte ontwikkelingen een ‘zachte’ landing te geven. Ook
is er zo ruimte voor andere partijen (zoals de wijkraad) en de
inwoners om goede initiatieven in te dienen om Helmond of
Brandevoort te verbeteren, vergroenen of versterken.
Wat niet verandert: Harrie van Dijk (Lokaal Sterk) blijft wijkwethouder van Brandevoort, dus we houden een bekend gezicht als aanspreekpunt voor onze wijk. Regelmatig heeft hij
een spreekuur in 't BrandPunt waar je als Brandevoorter naar
toe kunt. Onze nieuwe wethouder Arno Bonte (GroenLinks)
krijgt Brainport Smart District, de wijk aan de andere kant van
het spoor, in zijn takenpakket dus ook hem zullen we regelmatig (op de fiets) tegenkomen in de wijk.

Er is ook een aantal Brandevoorters gekozen om (weer) zitting te nemen in de Helmondse gemeenteraad. En die partijen
mogen om de beurt een column schrijven in de Brandevoorter Courant over wat er allemaal in de raad of juist in de wijk
speelt. De komende vier jaar zijn dat: GroenLinks, VVD, D66,
en FvD.
Als raadslid houd ik mijn ogen en oren in Brandevoort. Maar
als je iets ziet dat beter kan, neem dan ook gerust rechtstreeks contact met me op: l.tamarinof@raad.helmond.nl
Samen maken we Helmond en Brandevoort sterker (en groener!) voor iedereen. n

tekst: Lara Tamarinof
foto: Vincent Knoops
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Hoofd omhoog, sta open
voor kansen
Mensen die ongelukkig zijn kijken vooral naar de grond. Ze focussen zich op de problemen en zien niet wat er allemaal om
hen heen gebeurt. Wanneer je je hoofd omhoog houdt kan je
om je heen kijken. Je ziet wat er gebeurt en je bent alert op de
kansen die zich aandienen. Sta je open voor die kansen, dan
kan je ze pakken. Dit is het motto van Alex Ruwers (43). Hij
woont in Brandevoort samen met Esther en heeft twee zonen,
Stef (14) en Tygo (12). Alex is ondernemer en ook wel bekend
als Alex de Makelaar.

Voor alles open staan

Na een opleiding datacommunicatie en installatietechniek,
heeft hij een tijdje in dit vakgebied gewerkt. Hij kwam er al snel
achter dat hij iets anders wilde doen en ging op zoek. Door het
kopen van zijn eerste huis, kreeg hij interesse in het vakgebied
van makelaar. Vooral de diversiteit trok hem aan. Je werkt met
mensen en hun emoties. Je hebt te maken met bouwkundige
aspecten, juridische zaken, met marketing en sales. In de avond
volgde hij een makelaarsopleiding en in 2005 begint hij in Helmond als makelaar. In 2007 dient de kans aan om te fuseren
met een ander kantoor in Helmond en zo door te groeien naar
een groot makelaarskantoor. In 2011 neemt hij afscheid van dit
bedrijf en start hij een nieuw kantoor in Brandevoort gericht
op de aan- en verkoop van woningen in het midden- en hoog
segment

Stabiele basis

“Het makelaarsvak is een stabiele basis voor mij. Maar ik blijf
altijd om me heen kijken waar ik nog meer energie uit kan halen
om een leuk leven te leiden”, aldus Alex.
In 2011 gaat hij, puur vanuit interesse, een mediation opleiding
volgen. Al snel na de opleiding ziet hij kans om een tweede bedrijf op te richten. Met dit bedrijf richt hij zich op het ondersteunen van zelfstandige mediators. Nadat hij samen met een
paar compagnons, het bedrijf tot de grootste overkoepelende
organisatie voor mediators in Nederland weet te krijgen, kiest
hij toch voor de stabiliteit van het makelaarsvak en verkoopt hij
het mediators bedrijf.

Weekendje weg

Voor een moment van zakelijke bezinning, besluit hij een weekend naar een hotel te gaan en al zijn ideeën op te schrijven.
Dat geeft rust maar zorgt vooral voor nieuwe kansen. Wanneer
enige tijd later een jongeman, die zich richtte op het ondersteunen van makelaars, onaangekondigd bij hem voor de deur staat,
ziet hij mogelijkheden om één van zijn opgeschreven ideeën te
bespreken. De jongeman had zijn makelaarsopleiding net afgerond en had interesse in zijn idee om een nieuw kantoor te
starten die gespecialiseerd is in de startersklasse. En zo is Simak
Startersmakelaar ontstaan, met inmiddels twee vestigingen,
één in Helmond en één in Tilburg.

Strong Viking

Het openstaan voor nieuwe uitdagingen geldt voor Alex ook
op het lichamelijke vlak. Het vele kantoorwerk en te weinig
lichaamsbeweging zorgde voor een bierbuik en lichamelijke
klachten. Fysiotherapeut Raymond de Jong begeleidt Alex en
weet hem te prikkelen dat gezond leven kan worden geïntegreerd in een druk werkleven. Hij start met mountainbiken en
intensieve krachttraining. Daarna ontdekt hij calisthenics. Calisthenics is een vorm van krachttraining waarbij verschillende
oefeningen worden uitgevoerd met minimaal gebruik van apparatuur. Er wordt met name gebruik gemaakt van het eigen lichaamsgewicht. “Het lijkt een beetje op turnen. Deze vorm van
krachttraining geeft me een prettig gevoel en brengt mijn lijf
in balans. Nog even en ik kan zelfs dwars op een paal hangen”,
vertelt hij lachend.
Daarnaast is hij begonnen met hardlopen. Binnenkort staat namelijk zijn volgende uitdaging op de planning: de Strong Viking
Run. Een 13 kilometer lange en heftige obstakel run, waaraan
hij voor de tweede keer gaat deelnemen. “Bij de eerste keer
was ik niet getraind voor hardlopen. Ik was blij als ik elke keer
weer bij een obstakel was, zodat ik even kon bijkomen. Nu ik
ook het hardlopen goed heb getraind hoop ik de aankomende
editie ‘strong’ te volbrengen”.
www.alexdemakelaar.nl n

tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops
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Ja, ik kom graag helpen.
Kies nu ook voor onze Courant!
Wij hebben op korte termijn redactieleden nodig.
Iedere drie maanden komen wij uit met een editie.
Als u kiest om ons mee te helpen, kiest u in feite voor:
•
•
•
•
•
		
•
•

De ontmoeting met een leuk team van bewoners.
Contact leggen met groepen die de wijk doen leven.
Een verslag maken van deze ontmoeting.
Gesprekken voeren met andere bewoners, die wat te vertellen hebben
Iedere maand een keer met andere redactieleden overleggen over het
samenstellen van onze Courant.
Op de hoogte zijn van alles wat leeft in de wijk.
Als eerste weten wat de gemeente wil doen met de wijk.

U kunt uw keuze voor ons sturen naar: redactie@brandevoortercourant.nl

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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Activiteiten in de wijk 2022
We mogen weer! Hieronder de agenda van de activiteiten in de wijk in de maanden juni tot en met september.
Datum						

Activiteit

Elke vrijdagmiddag van 14.00-18.00 uur 		

Duurzame weekmarkt onder de Markthal

Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur

Koffie ochtend voor senioren

26 juni om 14.00 uur				

The Big Bingo Revue (voor ouderen 55+)

2 op 3 juli					

Kennedymars

25-29 juli					

Kindervakantieweek Brandevoort

24 september					

Nationale burendag

Mis je een evenement op bovenstaande agenda? Dan horen wij dat graag via redactie@brandevoortercourant.nl en dan zetten we
het evenement op onze agenda. n

Krienouwa
Vanuit alle windstreken zijn in Helmond verschillende bands
live te beluisteren, terwijl groepen van eigen Helmondse bodem op de podia schitteren door afwezigheid. Zo ontstond het
idee om een concertreeks voor Helmondse bands op te zetten. Krienouwa is een nieuwe muziekreeks waarin elke maand
twee bands met een connectie met Helmond de gelegenheid
krijgen om op een geweldig poppodium te staan om daar hun
muzikale kunsten te tonen. Kwaliteit is hierbij een absolute
voorwaarde. Op 9 september treedt onze wijkband Brandtastic op in De Cacaofabriek. Een mooie gelegenheid om de leadzangeressen Anja en Marlous te interviewen.

Brandtastic

Brandtastic is een coverband en speelt sinds 2014 muziek uit
de 70’s tot nu, met extra aandacht voor pop, funk en rock. Het
repertoire loopt Van Phil Collins tot Josh Stone, van The Doobie
Brothers tot Caro Emerald en van The Jackson Five tot Maroon
5. Ook nummers van Queen, Aretha Franklin, Adèle, Maywood
en ABBA zitten in het repertoire. Brandtastic richt zich op de
doelgroep die muzikaal een 'trip down memory lane' wil maken
maar ook de muziek van vandaag waardeert.

Zangeressen

Anja is het jongste bandlid en zingt sinds vijf jaar bij Brandtastic.
Ze woont in Mierlo, is drie jaar getrouwd en trotse moeder van
dochtertje Kate. “Wat ik nu ook bij mijn dochtertje zie, ik zong
al voordat ik praatte,” vertelt Anja. “Ooit heb ik meegedaan met
de ‘Buulse Proms’ en met verschillende talentenjachten. Eerder
zong ik in een andere band, maar hun muziek sloot te weinig bij
mij aan. Een half jaar later kwam ik via een vacature op Muzikantenbank bij Brandtastic.
Marlous woont al sinds 2004 in Brandevoort. Ze kijkt ernaar

Cultuur

uit om op korte termijn een nieuwbouwwoning in Hazenwinkel
te betrekken. Marlous is al 17 jaar gelukkig getrouwd en heeft
twee kinderen. “Er stond thuis altijd muziek op. Mijn moeder
zong in een klassiek koor en mijn vader luisterde graag naar
muziek van onder andere Queen, The Bee Gees en Simon &
Garfunkel. Ik vond zingen wel leuk en heb ook veel gedanst. Ik
heb geen professionele muziekachtergrond en kan zelfs geen
noten lezen. Puur recreatief ben ik voorzichtig begonnen met
zingen bij een bandje op het werk. Toen ik in de Brandevoorter
Courant een oproep zag voor een zangeres in de wijkband heb
ik gereageerd. Daarop werd ik uitgenodigd om officieel auditie
te doen en dat vond ik heel spannend. Gelukkig pakte het goed
uit want sinds 2017 zing ik bij Brandtastic,” aldus Marlous.

Rolverdeling

Marlous zegt geen solist te zijn, mede omdat haar bereik niet
zo groot is. Dus opperde ze om op zoek te gaan naar een twee
zangeres. Tijdens de auditie van Anja was Marlous meteen onder de indruk van haar stem. ‘’She’s gonna blow me away,’’ zegt
Marlous vol waardering. Aanvankelijk was het plan dat Anja backing vocals, zou doen, maar al gauw werd dat een fifty-fifty rolverdeling. Vanaf het begin is er een klik tussen Anja en Marlous.
Hun stemmen passen goed bij elkaar, ze voelen elkaar goed aan
en ze durven elkaar van feedback te voorzien. Het gaat super. Ze
zingen veel samen en dan vooral meerstemmig. De lagere, wat
stoerdere nummers zingt Marlous en Anja neemt voornamelijk
de hogere ballads voor haar rekening.

Optreden

“We maken muziek voor ons plezier. Donderdagavond is onze
vaste repetitieavond in ‘t BrandPunt. Repeteren is voor ons als
band een leuk en sociaal samenzijn. Gewoonlijk blijven we na
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Wijncursussen en Workshop
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.
PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
14 juni; 27 september; 1 december 2022
Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start: 4 oktober 2022; 12 januari 2023

...omdat ‘t gaat om mensen.

Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start: 29 september 2022

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

Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start: 8 november 2022

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

06 21813048
KARINLIPS.NL

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN B.V.
• Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 16:30
• Wij zijn ruim 50 weken per jaar geopend
• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen
• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig
• Wij zijn gestart met het programma ʻGewoon Gaafʼ met als
doel, via goede preventie en instructie uw kinderen op te
laten groeien met een gaaf gebit

Van ontwerp tot realisatie

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

• ontwerp & advies
• aanleg & onderhoud

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

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

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

Schilderwerken
Wandafwerking
Beglazing
Spuitwerk
Houtrotrenovatie

Klarenbeemden

,

NG Helmond

Info@martijnvanlieshoutschilderwerken.nl

Professionele
vakscholing
voor iedereen!
onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl
www.mooivakonderwijs.nl
06 - 41 78 03 45

Vakmanschap en kwaliteit

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

Klus & Bouw
Glastechnieken
Verfijnd Vakwerk

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

Mierloseweg 288

4 4 |
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TEGELVLOEREN

www.bbtegels.nl

Cultuur

afloop nog wat drinken en jaarlijks hebben we bij een van de
bandleden een barbecueavond. Elk jaar verzorgen we een eindejaarconcert in ‘t BrandPunt en in de zomer van 2018 hebben
we onder de markthal een klaptoelconcert gegeven. Ook worden we met regelmaat gevraagd om te spelen op braderieën of
wijkdagen.
We zouden onszelf niet als feestband willen categoriseren omdat we ook graag een ander geluid willen laten horen en dat is
die van easy listening en de wat gevoeligere ballads. Zo hebben
we bijvoorbeeld nog recent op een bruiloftsceremonie akoestisch gespeeld. Dit gebeurt dan met een kleine afvaardiging van
Brandtastic, te weten de 2 zangeressen, een van de gitaristen
en de bassist in de rol van geluidstechnicus.

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

VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket bij:

WWW.KIVO-HELMOND.NL

Puzzelstukjes

In de loop der jaren zijn er diverse wisselingen geweest in de
samenstelling van de band, onder andere bij de gitaristen en
blazers. In 2019 vielen alle puzzelstukjes in elkaar. We wilden
beter worden en wat meer ervaring opdoen met optreden. In
2020 hadden we op een gegeven moment zes á zeven optredens gepland staan. Helaas werden die allemaal afgeblazen
door corona. We zouden ook samen optreden met de Brandeleros in Het Brandpunt maar een dag van tevoren werd door
een persconferentie duidelijk dat ook die niet door kon gaan.
Uiteindelijk hebben we bijna twee jaar stilgelegen. Het samen
muziek maken hebben we in die tijd erg gemist. Om met elkaar
in contact te blijven hadden we een tweewekelijks Teams overleg ‘spraken we elkaar’ via de WhatsAppgroep. Ook die periode
zijn we op muzikaal gebied actief gebleven. We hebben onder
andere gezocht naar nieuwe nummers om toe te voegen aan
het repertoire.

Toekomst

We zijn dé wijkband van Brandevoort en spelen een breed
genre wat bijna iedereen aanspreekt. We zijn op dit moment
compleet met een fantastisch goede bezetting van tien, heel
verschillende, muzikanten.
Voor de toekomst willen we met de band vooral plezier blijven
houden in het muziek en zoveel mogelijk optreden. n

Twentehof 1, Helmond
0492 - 513703 - 06 22922680

tekst: Annet Daamen
foto: website Brandtastic
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KIDS ENZO
Katern voor de
jonge Brandevoorter
Deze pagina’s zijn voor jou! Voor alle jongeren in onze
wijk. Kinderen, jeugd, junioren, tieners, pubers, adolescenten, oftewel; de generatie Z.
Inhoud
Als deze uitgave op de deurmat valt is het al bijna zomervakantie. In deze hang out vind je een uitnodigende zomer
kleurplaat en een toffe lijnpuzzel. Lisa vertelt over slechtziendheid, Maud over de vele knuffels op haar kamertje en
Lena en Cato over hun passie voor het maken van sieraden.
Voor en door jou
Bezit je een bijzonder talent of vertel je graag over jouw
sport? Heb jij een toffe DIY die je wil delen? Schrijf je graag
verhalen of gedichten, maak je fraaie tekeningen of heb je
een andere hobby die je wil delen? Kook of bak jij graag,
samen met je moeder, vader, oma of opa, met andere kinderen, met iemand anders of alleen? Lijkt het jou leuk om
met een foto van je kamertje in de Brandevoorter Courant
te staan?
Laat het ons weten via redactie@brandevoortercourant.nl
en dan nemen wij contact met je op. Wie weet sta jij in de
volgende uitgave in ons wijkblad. Vol verwachting kijken
we uit naar jouw berichtje! n

Kleurplaat

4 6 |
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Puzzel

Jeugd

Ik wil beroemd worden

Via Jet Uijen werd ik getipt dat Lisa Cornelissen, een van haar
modellen die de zomercollectie voor jongeren showt, het heel
leuk zou vinden om geïnterviewd te worden. Na een afspraak
te hebben gepland wandel ik op een zonnige middag naar De
Hoeves waar Lisa mij enthousiast verwelkomt.

Slechtziendheid

Lisa is twaalf jaar en maatschappelijk blind. Ze begint haar verhaal met dat ze sowieso iets wil vertellen over slechtziend zijn
omdat maar weinig mensen daar iets over weten. ‘’Wat ik heb is
niet niks, ik heb Prematuren Retinopathie (ROP), een netvliesloslating. Dit is kort na mijn geboorte ontstaan. Ik ben daar meteen
aan geopereerd waardoor ik gelukkig nog wel iets zie, al is dat
maar voor vijf procent, en daar kan je nog best veel mee. Veel
mensen kijken naar mij als ze mij zien met mijn blindegeleidestok. Ik zou het fijn vinden als mensen mij aanspreken als ze iets
willen vragen. Soms vragen ze: Ben jij blind? Dan zeg ik: Nee hoor,
ik zie slecht.”

Voorrang verlenen

‘’Als je iemand op straat ziet met een blindegeleidestok, die wil
oversteken, is het volgens de verkeersregels verplicht om te stoppen en diegene voorrang te verlenen. Veel weggebruikers zijn
hiervan niet op de hoogte. Als automobilisten stoppen en een
gebaar maken dat ik over kan steken, dan zie ik dat niet. Ook geven ze wel eens een signaal door te toeteren, daarvan schrik ik.
Als men stopt wacht ik even tot ik zeker weet dat ik kan oversteken”, aldus Lisa.

Speciaal onderwijs

Lisa heeft eerst op een gewone school gezeten. Nu zit zij op de
dichtstbijzijnde speciale school voor blinden en slechtzienden;
Visio in Grave. In haar klas zitten negen kinderen met allerlei verschillende vormen van slechtziendheid. Op mijn vraag aan Lisa
hoe zij heeft leren schrijven en het alfabet heeft geleerd, vertelt
Lisa dat zij werkt op een braillecomputer met daarop een brailleleesregel. Met de knoppen kan ze brailleren (in brailleschrift
overbrengen) en voelen wat ze heeft getypt. Ook maakt ze ge-

bruik van een beeldscherm leesloep. ‘’Ik heb ook een brailleermachine waarmee ik zelf braille kan maken. Ik zoek zelf naar
hulpmiddelen die ik fijn vind om mee te werken.’’

Gedicht

Lisa heeft veel interesses, is leergierig en ze onderneemt van alles. Onlangs heeft zij een gedicht geschreven. Toen ze op school
de opdracht kreeg dacht ze eerst: dit is saai en dat kan ik niet,
maar daarna vond ze het toch leuk. De Koninklijke Bibliotheek
heeft haar zelfs gevraagd of zij haar gedicht mag publiceren. Wij
hebben de eer om haar gedicht hier te mogen publiceren:
Natuur
Ik zie een vlinder
Hij vliegt van bloem naar bloem
Hij is vrolijk en ik ook
Als ik naar hem kijk voel ik me helemaal gelijk
Ik zie een paard in de wei, en ik ben helemaal blij
Ik sta op een boerderij, de natuur die maakt mij blij
En in mei leggen alle vogels een ei
Ik zoek een rustige plek en geniet, en geniet
Ik lig op het gras en ik kijk naar de zon

Beroemd worden

“Wat mij leuk lijkt aan beroemd zijn, is om te kunnen laten zien
dat blinden en slechtzienden ook alles kunnen. Het liefst zou ik
acteren, dansen en zingen willen combineren in een musical. Ik
heb eerder de musical the Sound of Music gezien en onlangs de
musical Annie in theater DeLaMar in Amsterdam. Via de Stichting
‘Komt het zien’ heb ik bij Annie audiodescriptie gevolgd. Ik kreeg
een koptelefoon op en er werd verteld wat er gebeurde op het
podium. Zoals over de kleding, het decor, de sfeer en wie waar op
het toneel is. Vooraf heb ik een ‘meet&greet’ gehad met enkele
hoofdrolspelers en de kostuums mogen voelen.’’ n

tekst: Annet Daamen
foto: Guido van Echteld
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Jeugd

Ondernemende sieradenmeisjes

Voortdurend op zoek naar boeiende verhalen van levenslustige jongeren in onze wijk kwam ik via mijn netwerk in contact
met twee jonge onderneemsters in spe; Lena en Cato. Aan de
keukentafel bij Lena thuis vertellen deze hartsvriendinnen,
met aanhoudend enthousiasme, over hun passie voor het maken van sieraden.

Lena en Cato

Lena Sophie is half Duits, haar moeder komt uit Duitsland. Ze
woont met haar ouders, haar oudere broer en de hond in De
Veste. Cato woont met haar ouders, oudere broer en de cavia
in De Hoeves. Lena en Cato zijn allebei elf jaar en zitten beide
in groep 8 van OBS Brandevoort, maar zij zitten niet in dezelfde
klas. Ze hebben elkaar al jong leren kennen doordat hun ouders
goede vrienden van elkaar zijn. Ook hun beide broers zijn met
elkaar bevriend. Daarnaast zitten ze al sinds hun derde bij elkaar
op ballet. Ze zijn echte ‘BFF’s’.

Sieraden maken

Het maken van sieraden is een grote hobby. Ze maken van alles; armbandjes, kettinkjes, ringen, oorbellen, enkelbandjes en
koordjes voor hun telefoon, kralen en sleutelhangers. Ze maken
niet alleen alles voor eigen gebruik, maar ook voor de verkoop.
Enige tijd geleden mochten ze hun sieraden in een box presenteren en te koop aanbieden in de winkel van Villa Vesper in Brandevoort. Een deel van de opbrengst hebben zij geschonken aan
het goede doel ‘KiKa’.

Hoe het begon

‘’Eerst had ik een ‘scrunchie’ bedrijfje. Ik heb een naaimachine
en naaide zelf ‘scrunchies’ en verkocht deze aan de deur’’, vertelt
Lena. Op mijn vraag wat een ‘scrunchie’ is laat ze er een aan mij
zien, een elastiek met stof eromheen. Je kan deze onder andere
gebruiken om in je haar te doen of om je arm. “Sieraden maken is
heel populair. Toen ik jonger was heb ik eens een klein setje kra48 |
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len gekregen en daar maakte ik slechte kwaliteit armbandjes van.
Ik wilde er graag mee doorgaan en de kwaliteit verbeteren. Ik had
op een gegeven moment zoveel kralen dat ik niet meer wist wat
ik ermee moest doen. Toen kwam Cato erbij,’’ vervolgt Lena. ‘’We
gingen samen langs de deuren om de zelfgemaakte armbandjes
te verkopen en ik kreeg voor mijn hulp een percentage van de
winst”, vult Cato enthousiast aan.

Publiciteit

Als bedrijfsnaam gebruiken ze de naam ‘Catna’s Jewelry’, een samenvoeging van de letters van hun voornamen. Deze naam hebben ze al jaren geleden bedacht toen ze wel eens speelden dat
ze een museum hadden. Vanaf dat moment werd die naam vaak
door hen gebruikt. Het lag dus voor de hand om hun sieradenbedrijfje ook zo te noemen. “We hebben Instagram, een website
en een TikTok account. Vriendinnen die onze sieraden al dragen,
klasgenoten en mensen die ons kennen zorgen spontaan voor de
mond-tot-mondreclame. Ons logo hebben we zelf ontworpen en
we hebben een ’thank you’ kaartje gemaakt. Alle producten die
we aanbieden hebben we ook zelf gefotografeerd. Naast de sieraden verkopen we ook kralen en clipjes. Wij leveren ook maatwerk voor klanten die zelf hun sieraden willen samenstellen uit
de bij ons beschikbare elementen. Inspiratie voor nieuwe sieraden vinden we op Pinterest. De benodigde materialen kopen we
kleinschalig in op diverse websites en we letten daarbij goed op
de prijs. Ook maken we wel eens gebruik van kortingscodes.”

Andere bezigheden

Drie keer per week vind je Lena en Cato in de balletstudio. Op
maandagavond dansen zij op spitzen, op dinsdag modern jazz en
op woensdag klassiek ballet. Momenteel zijn Lena en Cato druk
met de voorbereidingen voor de musical die aan het einde van
het schooljaar wordt opgevoerd. n
tekst: Annet Daamen
foto: Guido van Echteld

Jeugd

Op de kamer van Maud

Vertel eens over jezelf

Ik ben negen jaar oud en geboren in Geldrop waar wij in een
appartement woonden. Toen ik twee jaar oud was verhuisden
wij naar Brandevoort. Alle meubeltjes en spulletjes in mijn kamer heb ik zelf uitgezocht, behalve mijn bed en bureau. Die heb
ik meegenomen uit ons vorige huis. Naast school doe ik aan
hockey en speel ik graag met mijn klasgenootjes, knuffels en
konijntje Storm. Mijn allergrootste bezigheid is lezen (boeken
en Donald Ducks)!

Met wie woon je hier?

Met mijn mama Ingrid, papa Marc, konijntje Storm van bijna
twee jaar en mijn 80 of 90 knuffels (ik ben de tel kwijt geraakt).

Wat vind jij het leukste aan jouw kamer?

Dat de kamer zo lekker ruim is en dat ik een eigen inloopkast
heb. Die hebben papa en mama niet! Daarnaast heb ik ook een
eigen speelzolder waar mijn lego staat. Naast mijn bed zit een
soort holletje waarin ik graag lees. En als je mijn kamer binnenkomt dan wordt je meteen begroet door al mijn knuffels. Een
aantal daarvan heb ik zelf gekocht en heel veel heb ik gekregen
van mijn ouders, tante, opa’s en oma’s.

Wat doe jij het liefst op je kamer?

Kleuren, tekenen, lezen, spelen met vriendinnen. En o ja, slapen
met al mijn knuffels! Voor het slapen gaan ga ik altijd lekker in
bed lezen. Ik ga bijna elke week met mama op zoek naar nieuwe
boeken in de bieb.

Ruim jij je kamer zelf op?

Soms, anders doet mama het. Maar mama doet dat vaker dan ik.

Waar word je minder blij van?

Als papa of mama op mij mopperen als ik bijvoorbeeld iets niet
doe of niet luister. Mijn knuffels hebben allemaal een eigen
plekje en als die niet goed staan of allemaal door elkaar heen
liggen, ben ik niet blij.

Wat is jouw mooiste bezit?

Op mijn kamer heb ik een steen uit Nieuw-Zeeland liggen. De
steen is handgeschilderd met kiwi’s en een ondergaande zon.
Deze steen is zo bijzonder omdat het mij herinnerd aan die
reis en mijn familie daar. Deze steen is zo speciaal omdat ik,
net voordat ik vijf jaar en leerplichtig werd, samen met papa
en mama daar vier weken heb rondgetrokken op het Noorder
en Zuidereiland. Tijdens deze reis hebben we ook mijn mama’s
achter neven en nichten bezocht. Vroeger is haar familie naar
Nieuw-Zeeland verhuisd om te boeren. Ik wil er graag nog een
keer naartoe.
Een tante van mijn papa is overleden en jaren geleden had ik
in Turkije een glazen beeldje met het ‘boze oog’ voor haar gekocht. Nu zij is overleden heb ik dit glazen beeldje terug gekregen. Het herinnerd mij aan haar.

Wat is jouw grootste wens?

Dat ik een hondje krijg. Ik hou namelijk heel veel van dieren.

Zijn er nog andere dingen die je wilt vertellen?

Ja, ik heb een fotolijstje met een foto van Lucky. Lucky is de
hond van mijn oma, maar nu zit hij op een kinderboerderij. Als
ik een hond krijg, dan krijgt die de naam Lucky. n

Waar word je blij van?

Met mijn konijn Storm spelen, lezen, met lego en vriendinnen
spelen, logeren en naar mijn nichtjes toe.

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Guido van Echteld
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Sportverenigingen
Dat sporten goed voor je is dat weten we allemaal. Sporten helpt preventief tegen overgewicht en bevordert de kwaliteit van het leven
en is ook vooral ontzettend leuk!
Waar kunnen we naartoe in Brandevoort, of als we niet in Brandevoort terrecht kunnen, waar moeten we dan naartoe? De sportindex
laat een overzicht zien van de sportverenigingen uit Brandevoort en verenigingen uit de omgeving met leden uit onze wijk.
Mis je nog een sportvereniging, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
Naam
Website
---------------------------------------------------------------------------------Atletiek Helmond
www.atletiekhelmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Atma Yoga
www.atmayoga.nl
---------------------------------------------------------------------------------Badmintonclub BC 85
www.bc85helmond.nl
-------------------------------------------------------------------------------------Balletstudio Brandevoort
www.balletstudiobrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Basketbalvereniging Black Shots www.blackshots.nl
---------------------------------------------------------------------------------Biljartclub Brandevoort
biljartclubbrandevoort@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------Bootcamp Brandevoort
www.bootcampbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Budovereniging De Hechte Band www.dehechteband.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dansschool Friends
www.dansschoolfriends.n
---------------------------------------------------------------------------------Dansschool UC Dance
www.ucdance.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dédé Dance
www.dededance.nl
---------------------------------------------------------------------------------DV X-perience dans
www.dvxperience.nl
---------------------------------------------------------------------------------Flame Trails
www.flametrails.nl
---------------------------------------------------------------------------------Golfclub De Gulbergen
www.golfclubdegulbergen.nl
---------------------------------------------------------------------------------Helmondse Atletiek Club (HAC) www.hac-helmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Hockeyclub Mierlo
www.hcmierlo.nl
---------------------------------------------------------------------------------Hockeyclub Helmond
www.hchelmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------

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

Groeperingen
BrandTastic
E: info@brand-tastic.nl
W: www.brand-tastic.nl
---------------------------------------------------------------------------------Boekenclub Brandevoort
E: boekenclubbrandevoort@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------Bridgeclub ‘t Brandpunt
E: bcbrandpunt@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------------Druzhba
E: info@koor-druzhba
W: www.koor-druzhba.nl
---------------------------------------------------------------------------------Fotoclub Brandevoort
E: info@fotoclubbrandevoort.nl W: www.fotoclubbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Damiaanparochie Helmond
E: secretariaat@damiaanhelmond.nl W: www.damiaanhelmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------KBO St, Lucia
E: secretariaat@kbo-stlucia.nl W: www.kbo-stlucia.nl
---------------------------------------------------------------------------------5 0 |
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Kobra
E: info@koorbrandevoort.nl
W: www.koorbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------------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 € 15,00 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
De Plaetse 173 - 5708 ZK - Helmond
T: 06 81 89 77 81
E: info@b4print.nl
W: www.b4print.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buro 7
Slimme websites & frisse vormgeving
Polbeemden 4 - 5706 NC- Helmond
T: 0492 32 01 75
E: info@buro7.nl
W: www.buro7.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knoops Fotografie
Fotografie
Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond
T: 06 53 92 66 96
E: info@knoopsfotografie.nl
W: www.knoopsfotografie.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mo Art Gallery
Moderne kunst, online en op afspraak
Roselmanserf 6 - 5706 JJ - Helmond
T: 06 38 26 81 93
E: duit77@gmail.com
W: www.artgallery-duit.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mooivakonderwijs
Scholing in vakmanschap
Ghijbenhoek 12 - 5708 LE - Helmond
T: 06 53 14 47 46
E: info@mooivakonderwijs.nl
W: www.mooivakonderwijs.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per Manus
Natuurgeneeskundige therapie
Stappenhoeve 5 - 5708 WC - Helmond
T: 06 47 66 41 94
E: info@permanus.nl
W: www.permanus.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SiteTurn webdesign & onderhoud
Webdesign
Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond
T: 06 25 52 81 37
E: info@siteturn.nl
W: www.siteturn.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuinontwerpburo Frank Stegers
Tuin- en groenontwerp
Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond
T: 06 14 79 46 93
E: info@frankstegers.nl
W: www.frankstegers.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verwaijen Consulting
Projecten - advies - training - coaching
Neerwal 84 - 5708 ZA - Helmond
T: 06 53 94 39 44
E: info@verwaijenconsulting.nl
W: www.verwaijenconsulting.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VidaSense
Psychologie-Coaching-Training
Woesthoeve 1 - 5708 VN - Helmond
T: 0492 66 73 79
E: info@vidasense.nl
W: www.vidasense.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voetenlokaal
VoetreflexPlus therapie
Raaphoeve 5 - 5708 SM - Helmond
T: 06 11 72 65 22
E: ilse@voetenlokaal.nl
W: www.voetenlokaal.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

112 Ziekenhuis Elkerliek Helmond
0492 - 59 55 55
0492 - 51 39 71
088 - 0031 100 Welzijn Brandevoort
0900 - 88 44 Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98, 5708 ZJ
Helmond | www.sgcb.nl | 088 - 8765151 voor alle praktijken
14 0492 Huisartsenpraktijk Brandevoort
0492 - 50 47 05
bellen tussen 8.00 en 17.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
14 0492 Voor herhalingrecepten belt u de Huisarts
Huisartsenpost Zuid-Oost Brabant - avond/weekend 0900 - 88 61
0800 - 90 09 Apotheek Brandevoort via brandevoort@medsenapotheek.nl
073 - 68 38 000
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