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Column

C-woord
“Ga eens aan de kant, sukkel!”

Ik schrik op en kijk verbaasd in het boze gezicht van een man die
tijdens mijn wandeling in de ecozone dreigend op mij af stapt.
Nu ben ik niet snel onder de indruk van scheldende personen,
maar deze zag ik even niet aankomen.
Wat is er aan de hand? Waarom deze verbale klap voor mijn
kop? Ben even uit het lood maar de beste man is mij inmiddels
gepasseerd en de hond die hij bij zich heeft blijft nog even dralen bij mijn voeten.
Misschien ook verbaasd na de stemverheffing van zijn baasje
terwijl deze stevig doorloopt en niet meer omkijkt. Ikzelf blijf
een beetje apathisch staan.
“Om verdere escalatie te voorkomen”, hoor ik een stem in mijn
hoofd zeggen. “Huh, wat denkt ie wel?” Maar toch, vanwaar
deze reactie?
Ik draai de film terug naar het begin van de dag. Om zeven uur
sta ik op, klik steevast de TV aan en zet koffie. What’s new? Nou,
helemaal niets want het virus is met geen mogelijkheid meer
weg te denken uit de dagelijkse realiteit. Ik noem het bewust
virus want ik kan het C-woord niet eens meer horen of lezen.
Laat staan uitspreken. Ik betrap mij erop dat ondanks het feit
dat ik gelukkig nog steeds gezond ben, in tegenstelling tot mijn
lief die het virus onder haar leden heeft gehad, het virus toch
onder de huid gaat zitten. Mentaal dan. De gevolgen kennen
we inmiddels. De begrijpelijke beperkingen testen je mentale
uithoudingsvermogen. Die van jezelf en van je partner. Om van
ondernemend Nederland maar te zwijgen.

Ik stel mij zo voor dat de scheldende zuurpruim hetzelfde ochtendritueel heeft ondergaan maar dat zijn mentale conditie
flink is aangetast. En dat ik dan op het voor mij verkeerde moment zijn pispaaltje ben. Tja, had ik daar maar niet moeten lopen. Niets menselijks is ons immers vreemd en we zoeken graag
naar redenen voor ons gedrag. En dan is het vooral heerlijk om
de oorzaak bij de ander te zoeken. De bekende hand waarbij
een vinger wijst naar de ander maar drie naar jezelf.
Terug naar het ochtendmoment met koffie en nieuws. Een talkshow geeft een terugblik naar de verkiezingen van 17 maart jl.
Politici vochten elkaar de kiet uit tijdens het roepen vanaf de
zijlijn. De aanpak van het virus had volgens de oppositie natuurlijk helemaal anders gemoeten. Boter op het hoofd? Hoort
natuurlijk bij het politieke spelletje en is wellicht van invloed
geweest bij de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen. Ik zag
ze tijdens de campagne al lopen. De fractieleiders, al dan niet
gevaccineerd, met rode en groene sjaaltjes op markten, straten
en stegen. Heel lief kijkend en smekend naar de zwevende zieltjes. Dat dan wel weer.
Nee, laat mij maar de paden op en de lanen in. Zonder bijbedoelingen en met de kop in de wind. Laat beaufort maar flink
de bovenkamer luchten. Wordt je heerlijk rustig van. Ik beloof
in ieder geval lief voor je te zijn wanneer onze wegen elkaar
kruisen. n
tekst: Hans Minkjan
foto: Vincent Knoops
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Nieuws

Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt

De eerste kwartaalupdate van 2021 voor wijkhuis ’t BrandPunt
en daarbij meteen eentje die we ons allen grofweg een jaar
geleden hoogstwaarschijnlijk iets anders hadden voorgesteld.
Waar we toen voor het eerst te maken kregen met de term
‘corona’ zijn we inmiddels gewend aan de ene na de andere
‘lockdown’ en is te hopen dat tegen de tijd van publicatie van
deze editie van de Brandevoorter Courant er weer wat meer
mogelijk is. De deuren van het wijkhuis zijn sinds 15 december
2020 geheel gesloten en op het moment van dit schrijven is niet
duidelijk wanneer we deze weer kunnen openen. Gezondheid
gaat echter nog steeds voor alles, dus ook het wijkhuis houdt
zich aan alle maatregelen. En uiteraard blijven we hopen op betere tijden!

Glans aan alle kanten

Ook tijdens deze langere periode van sluiting heeft het personeel van het wijkhuis niet stilgezeten. Alles wordt waar mogelijk
netjes bijgehouden en opgeknapt zodat het gebouw van alle
kanten zal glanzen tegen de tijd dat we langzaamaan weer enkele organisaties en groeperingen kunnen toelaten. Zo zijn alle
binnenmuren opnieuw in de tex gezet en de tafels geschuurd en
gelakt. Ook is men druk bezig geweest om alle zaalstoelen door
middel van stomen te reinigen. De zolder is afgetimmerd en alle
ruimtes in het gebouw zijn grondig gereinigd. Er is altijd nog wel
een klusje te vinden ergens, maar uiteraard moet er ook met de
kosten van eventuele werkzaamheden rekening worden gehouden tijdens deze uitdagende tijden voor het wijkhuis.

groeperingen en gebruikers in de wijk, als de vrijwilligers die we
hopen weer terug te zien zodra de deuren weer open kunnen.
Dankzij een bijdrage van de Wijkraad kon er eind december een
mooie kleine kerstattentie worden gedeeld met alle vrijwilligers, om te laten zien dat we ook in deze uitdagende tijden aan
elkaar denken. Ook al zijn de deuren gesloten, toch kampt ook
het wijkhuis met vaste lasten die doorbetaald moeten worden.
Het bestuur houdt voornamelijk de financiële situatie goed in
de gaten en kan daarbij gelukkig nog steeds rekenen op begrip
en ondersteuning van de gemeente Helmond.

Planning 2021

Normaliter wordt er een vooruitblik geplaatst naar de komende activiteiten. Helaas is dat op dit moment nog niet mogelijk,
maar uiteraard houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte.
Houd onze website (www.brandpunt.info) in de gaten voor de
laatste ontwikkelingen. Zodra de deuren van het wijkhuis weer
open staan, bent u van harte welkom. En mocht u gebruik willen maken van onze diensten, aarzel dan niet om contact op te
nemen voor de mogelijkheden.
Wij hopen u zo snel mogelijk weer te zullen zien bij een activiteit en tot die tijd: blijf gezond! n

Contact tijdens moeilijke tijden

Uiteraard is het ook belangrijk om in contact te blijven met elkaar. Zo probeert het wijkhuis updates te geven aan zowel de

tekst: Het bestuur van ’t BrandPunt
foto: Rianne van Lierop
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Nieuws

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

Sneeuwschuiven

We waanden ons allemaal halverwege februari even in een Dickens winterlandschap. Maar hoe mooi het tafereeltje ook was
het kan voor de ouderen onder ons, en het winkelend publiek,
ook gevaarlijke valpartijen opleveren. De Wijkraad kwam dan
ook met een mooi initiatief in het kader van de leefomgeving in
de wijk. In samenwerking met het gezondheidscentrum en de
winkeliers werden de looproutes vanaf het Palladium tot aan de
Jumbo met sneeuwschuivers sneeuwvrij gemaakt. Op deze manier konden mensen toch veilig naar het winkelcentrum voor
hun wekelijkse boodschappen.
6
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Nieuws over de jeugdhangplekken

Nadat jongerenwerkers uitgebreid met de buurtbewoners
hebben gesproken over de locatie van de mobiele jeugdhangplekken zijn de eerste twee locaties bekend geworden: nabij
Sportpark Brandevoort en bij de Belvedère (de bult). Bijna alle
buurtbewoners hebben zich positief uitgesproken over een plek
voor de jongeren in de wijk. De plekken worden zo ingericht dat
er mogelijkheid is om te ontspannen en te sporten. Het zijn mobiele hangplekken zodat bij verdere groei van de wijk of indien
er toch overlast wordt ervaren, de hangplekken verplaatst kunnen worden naar een andere locatie.

Nieuws

Nieuws
van de
Wijkraad
tussen de gemeente en de bewoners te verkleinen” legt Lex uit.
Als een wijkbewoner een wijk-gerelateerd onderwerp wil bespreken met de Wijkraad dan kun je altijd digitaal aansluiten
tijdens de tweewekelijkse vergaderingen. Dit kan door via een
e-mail een verzoek te doen aan Wijkraad.secretaris@brandevoort.org.

Een nieuwe loods voor de wijk

In de vorige editie meldden we al dat de loods op de Diepenbroeck 4 plaats moet maken voor nieuwbouw. De loods wordt
op dit moment leeggemaakt en wordt binnenkort ook afgebroken. Er wordt een plan gemaakt voor een nieuwe loods en gekeken met welke gelden dit mogelijk gemaakt kan worden. De
Wijkraad wil hier best aan bijdragen maar ze kunnen deze niet
volledig bekostigen. Ze zoeken hiervoor contact met eventuele
toekomstige gebruikers van de loods. De loods zal beschikbaar
worden voor allerlei groeperingen: van jeugdinitiatieven en carnavalsverenigingen, tot sportgroeperingen of seniorenclubs, en
ga zo maar door. Mochten groeperingen geïnteresseerd zijn dan
kunnen ze zich melden bij de Wijkraad.

Repair café Brandevoort - Laan door de Veste 116

De plekken worden eind maart/begin april gerealiseerd en er
wordt ook al gekeken naar een eventueel derde locatie voor in
de loop van dit jaar. Op de vraag of er ook toezicht komt geeft
de Wijkraad aan dat we er vanuit mogen gaan dat dit niet nodig is: jongerenwerkers zouden dit prima kunnen monitoren.
Mocht je vragen hebben over de jeugdhangplekken dan kun je
een mail sturen naar jop@brandevoort.org.

Er zijn verschillende reacties gekomen op de oproep van de
Wijkraad aan de bewoners van Brandevoort om mee te denken
voor een nieuwe invulling aan het pand aan de Laan door de
Veste 116. Naar aanleiding van de reactie is er besloten om een
Repair Café Brandevoort op te zetten, in combinatie met een
weggeefhoek. Eenvoudig geformuleerd worden in een repair
café kapotte spullen door vrijwilligers uit de buurt gerepareerd.
Gereedschap en materiaal zijn aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Volgens Lex is de combinatie met een
weggeefhoek een prima initiatief: het heeft een sociale functie
en Brandevoort kan bijdragen aan een circulaire economie.
Wil je ook mee helpen aan het verkleinen van de afvalberg door
je aan te melden als vrijwilliger van het repair café dan kun je
een mail sturen naar Wijkraad@brandevoort.org. Het is natuurlijk wel mooi meegenomen als je handig of technisch bent, en
verder is vooral belangrijk dat je gemotiveerd bent om het Repair café succesvol te maken. n

Wijkraad en de siertuitjes

Er wordt al genoeg geschreven over de siertuitjes; ook de Brandevoorter Courant besteedt hier uiteraard aandacht aan. De
Wijkraad wil nogmaals benadrukken dat ze enkel een communicerende rol kan spelen tussen de gemeente en de bewoners.
Dit kan enkel een procesrol zijn waarin de Wijkraad met de
gemeente contact heeft om de omvang van de problematiek
onder de aandacht te brengen. “We hopen hiermee de kloof

tekst: Stefan Verhallen
foto: Rianne van Lierop
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Nieuws

CASA
eerste slimme droomwoning in het smart district
In 2018 heeft Antoine Post aan de Brandevoorter Courant uitgelegd hoe de toekomstige CASA-woning in de wijk eruit zou
gaan zien. Nu, drie jaar later, hebben wij weer een gesprek met hem, de inspirator van de slimme woning bij de rotonde
aan de overkant van het spoor. Omdat het waterbassin nu in de grond is gebracht en de rest van de woning langzaamaan
zichtbaar wordt, is er reden genoeg om te vragen hoe het staat met de bouw.

De oplevering in juni a.s.

Als alles meezit kan woningcorporatie Woonbedrijf, de eigenaar
van de woningen, de sleutel en het huurcontract begin juni
2021 aan Antoine geven. Antoine Post is de student van het eerste uur, die in 2016 Team CASA opgericht heeft. De studenten
bedachten een futuristische woning, die allerlei problemen in
de woningbouw tegelijkertijd zou kunnen oplossen. En het lijkt
erop dat het nu na vijf jaar lukt: over twee maanden kan hij er
gaan wonen. De woning staat bij de rotonde die naar de Kaasboerderij leidt. Tamelijk dicht bij het station en tegelijk midden
in de slimme wijk, tegen het stadspark aan dat het groene centrum van deze nieuwe wijk wordt. De woning, nu nog helemaal
geïsoleerd van andere bouwactiviteiten, krijgt stroom en water
van de voorziening die ook ligt bij dezelfde rotonde. Wellicht zal
op termijn aansluiting mogelijk zijn op de centrale infrastructuur van de slimme wijk, maar deze is nu nog niet klaar.

Waarom is de CASA-woning bijzonder?

De afkorting CASA staat voor de woorden Comfortable, Affordable, Sustainable, Alternative (=comfortabel, betaalbaar, duurzaam, alternatief). Deze eigenschappen moeten een integraal
antwoord zijn op de bekende problemen die zich nu voordoen
in de woningbouw. De bouwsector gebruikt ongeveer 50% van
alle grondstoffen, veroorzaakt 35% van alle CO2-uitstoot en is
verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het ontstane afval.
Beton is verantwoordelijk voor 8% van de wereldwijde CO2uitstoot. Als de gebouwen eenmaal in gebruik zijn, zijn de bewoners binnen verantwoordelijk voor 22% van de wereldwijde
CO2-uitstoot, voornamelijk afkomstig van verwarming of koeling. Daarnaast is het tekort aan betaalbare woningen de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, waardoor dit een zeer
urgente uitdaging is voor de bouw, gemeenten, woningcorporaties en uiteindelijk de mensen die op zoek zijn naar een comfortabele, betaalbare en duurzame woning.
De studenten van de Technische Universiteit Eindhoven wilden iets fundamenteels gaan doen. Het studententeam CASA
wil dit bereiken door het gebruik van bouwmaterialen, het
bouwproces en het energieverbruik te verbeteren. Voor dat
laatste is een uniek en innovatief energiesysteem ontwikkeld.
Een PV-thermisch energiedak wekt in de zomer warm water
en een overvloed aan elektriciteit op. Overtollige warmte van
de kamers en het dak wordt samen met de elektriciteit van de
PV-panelen in de zomer door een warmtepomp gebruikt om
een seizoensgebonden thermische energieopslag onder het gebouw op te warmen tot circa 75 graden. In de winter wordt de
warmte van de thermische energieopslag van het seizoen direct
gebruikt voor verwarming, zonder dat de warmtepomp hoeft te
worden ingeschakeld. Cruciaal is dat deze methode van geïntegreerde verwarming en koeling volledig elektrische woningen
mogelijk maakt zonder toenemende onevenwichtigheden in
het elektriciteitsnet.

Realisering van de uitgangspunten

Samen met Woonbedrijf, Hurks en veel andere bouwgerelateerde bedrijven en organisaties is het de studenten gelukt om hun
doelen te bereiken. In december 2020 is het waterbassin in de
grond gelegd en is in feite het fundament van de energievriendelijke pijler klaar. Ondertussen is Hurks nog druk bezig om de
andere elementen van circulariteit, duurzaamheid en energievriendelijkheid van bouwen aan te brengen. Als de woning klaar
is, zou moeten blijken of deze doelen allemaal bereikt zijn. De
modelwoning gaat de komende tijd bewijzen dat aannemers met
ontwerpers slim kunnen bouwen en dat dit ook voor meerdere
andere woningen toepasbaar is. Wellicht biedt de CASA-woning
veel inspiratie voor de 1499 andere woningen die de komende
jaren een plek krijgen in de nieuwe wijk aan de andere kant van
het station.

Financiële steun

CASA 1.0 bestaat uit in totaal 3 betaalbare sociale huurwoningen:
een appartement met 1 slaapkamer en 2 studio’s. De huurprijs
voor het appartement is circa € 620,- en voor de studio’s ongeveer €430,- (prijzen zijn exclusief servicekosten). Huurtoeslag
aanvragen is mogelijk. Doordat het de eerste integrale slimme
woning is, zijn veel kosten nog gesubsidieerd door een Europese
instelling (Europees fonds voor regionale ontwikkeling) en hebben de regio, de provincie en het ministerie van Economische Zaken financieel meegedaan (OPZuid, Metropoolregio Eindhoven).
Ook mensen met een kleine portemonnee moeten in een duurzame woning kunnen wonen. Daarom heeft Woonbedrijf veel interesse in deze vernieuwende technieken en toepassingen. CASA
1.0 is de eerste in z’n soort en we gaan deze nieuwe technieken
monitoren. We willen er van leren en kijken of we die binnen
de sociale huursector breder kunnen toepassen. En ook of een
ontwikkeling als deze op grotere schaal tot de mogelijkheden behoort. Het is dus de bedoeling dat woningcorporaties en andere
woningbouwers op deze manier veel goedkoper en sneller kunnen bouwen en huisvesting kunnen bieden voor een prijs onder
de huurtoeslaggrens. Maar het mooiste is als er woningen kunnen komen die circulair en duurzaam van samenstelling zijn en
uiteindelijk energie opleveren in plaats van gebruiken.

Voorbeeld voor een positieve toekomst in de
woningbouw

De CASA-woning zal een trekpleister zijn voor toekomstige bewoners van de slimme wijk, maar ook voor de hele bouwwereld,
die willen zien wat nu al mogelijk is. Daarom wensen wij Antoine
en zijn medebewoners heel veel succes met de nieuwe woning
toe. Wij hopen echter dat hij af en toe ook kan genieten van de
groene rust van de nieuwste Brandevoortse wijk. n

tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops
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DE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE IS BINNEN!

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

SHOP DE COLLECTIE ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL
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Sociaal

Brandevoortse
Lichtpuntjes
In december ben je ze vast tegen gekomen… Een verlicht minidorpje of winterlandschapje in een kastje, geplaatst in de
voortuin. Dit is een Brandevoorts Lichtpuntje! Wat is het verhaal hier achter?

Fijne sfeer in donkere tijden

Afgelopen december werd in ons mooie Brandevoort de eerste editie van de Brandevoortse Lichtpuntjes georganiseerd.
Het doel van de organisatie was om in de donkere decembermaand, die dit jaar door alle beperkingen rondom corona voor
veel mensen extra donker was, warmte, licht en een fijne sfeer
in de wijk te brengen.

Inspiratie uit Mels

Initiatiefnemers Monique en Roel Saris hadden het idee van de
Lichtpuntjes opgedaan tijdens hun winterse wandelingen door
het Zwitserse dorpje Mels. Daar werd elk jaar een vergelijkbaar
initiatief georganiseerd.

Creativiteit & gezelligheid

Het idee erachter is dat je samen met het gezin een kistje van
MDF naar eigen creativiteit kan inrichten. Het Lichtpuntje werd

vervolgens in de periode van 7 december tot 7 januari iedere avond buiten gezet. Op die manier kon iedereen tijdens de
avondwandeling genieten van de gezelligheid die de Lichtpuntjes met zich meebrachten. Omdat de Lichtpuntjes op een kaart
werden gemarkeerd, kon je gemakkelijk een route uitstippelen.

Samenwerking

Uiteindelijk hebben 66 huishoudens meegedaan aan de Brandevoortse Lichtpuntjes en zijn er louter positieve reacties ge-

weest. Om meer mensen over de drempel van het klussen te
helpen is de organisatie halverwege december een samenwerkingsverband aangegaan met twee andere Brandevoortse initiatieven: Stichting Amicis Brandevoort en Op Je Plaets Brandevoort. Deze samenwerking hield in dat er op zaterdag 12
december door vrijwilligers van Brandevoortse Lichtpuntjes en
Amicis Brandevoort geklust werd bij Op Je Plaets. Wijkbewo-

ners konden tegen een kleine meerprijs een in elkaar geknutseld Lichtpuntje kopen. Die meerprijs kwam geheel ten goede
aan Stichting Amicis Brandevoort. Helaas bleef het vanwege
aangescherpte corona maatregelen bij deze ene zaterdag.

Tweede editie

“In een niet-corona jaar stellen we ons voor dat verspreid over
de Lichtpuntjes in de wijk, onder het genot van een warm
drankje, wijkgenoten samenkomen om elkaar te ontmoeten”,
vertelt Roel Saris. “We hopen er een terugkerende traditie van

te maken waaraan ieder jaar meer huishoudens deel zullen nemen”, vult medeorganisator Evi Mol-Ulrich hem aan.
Houd de social media kanalen van de Brandevoortse Lichtpuntjes en de artikelen van de Brandevoorter Courant in de gaten.
Binnenkort volgt meer informatie over de tweede editie. n
tekst: Vicky Hendrix
foto: deelnemers zelf
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Winnaars winterland
Via onze Facebookpagina en in de december editie van vorig jaar plaatsten wij een prijsvraag: Wie heeft het mooiste
winterlandschap? Wij ontvingen veel foto’s, video’s en leuke reacties. Hierbij bedanken wij iedereen.

De winnaar is

Eerste prijs: Twee cadeaubonnen van Het Speelhuis/ De Cacaofabriek à € 25,00 per stuk.
Gewonnen door: Ingrid Beks-Vierveijzer
Jury: Gewonnen omdat het een mooi groot dorp is met bewegende elementen en lichtjes. In het landschap zijn veel details
verwerkt en er gebeurt veel. Verder bestaat het landschap uit
verschillende hoogtes en hangt er een heuse luchtballon en
vliegtuig boven het landschap. Kortom: het is echt een winterwonderland waarin veel te zien is! Je ziet dat er veel werk aan
is besteed.
Twee dagen is de hele familie Beks bezig met het opzetten van
het winterdorp. Elk jaar wordt het dorp uitgebreid met een
12
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nieuw item: een huisje, voertuig of poppetje. “We zijn nog op
zoek naar een skilift maar die hebben we nog niet in dezelfde
stijl en grootte kunnen vinden”, vertelt Ingrid. Eigenlijk wilde ik
mijn man Maarten stiekem opgeven voor Merry Little Christmas van RTL4, maar dat zag hij echt niet zitten en toen kwam de
prijsvraag van de Brandevoorter Courant voorbij”, vertelt Ingrid.
Tweede prijs: Twee cadeaubonnen van Het Speelhuis / De
Cacaofabriek à € 12,50 per stuk.
Gewonnen door: Cindy Berghuis Fortuijn
Jury: Gewonnen omdat het ook een mooi groot en uitgebreid
dorp is waarin veel te zien is. Het plaatje wordt compleet met
vuurwerk, een mooie vijver en een trein die rondom de kerstboom rijdt.

Nieuws

1

2

dschap

3

Het bouwen van een winterdorp is inmiddels al een paar jaar
de hobby van Cindy Berghuis Fortuijn. Elk jaar probeert ze een
ander winterdorp te creëren: een nieuwe opzet, andere plek
in huis en/of om uit te breiden. “Midden november staat de
woonkamer vier dagen lang vol dozen en spullen maar daarna
staat het winterdorp er tot begin januari. Het is veel werk, maar
daarna kan je er lang van genieten”, vertelt Cindy.
Derde prijs: Twee film cadeaubonnen van De Cacaofabriek à
€10,00 per stuk.
Gewonnen door: Emile Désar
Jury: Gewonnen omdat je ziet dat er veel zorg is besteed aan
het landschap. De vele figuurtjes in het dorp vertellen elk een
verhaal. Er gebeurt van alles. De mooie verlichting in en rond de
huisjes en de achterwand maakt het dorp erg sfeervol.
Bij familie Désar prijkt ook al sinds een paar jaar, na de Sinterklaasviering, een winterdorp in de woonkamer. Het is voorna-

melijk de hobby van Emile. “Elk jaar begin ik eind november/
begin december op zolder op te bouwen. Het is een tijdrovende
klus want de ondergrond maak ik van eierdozen. Daarmee krijg
je het mooiste resultaat en zie je de onderkant van de beeldjes
niet. Ik kijk uit naar het moment waarop ik dit samen met mijn
dochters (nu 4 en 6 jaar) kan doen”, vertelt Emile trots.

Winnen?

Wil jij de volgende keer ook winnen? Dat kan! Want we gaan
van deze prijsvraag een traditie maken. Dus begin maar alvast
met inspiratie opdoen en materialen verzamelen. Houd onze
Facebookpagina in de gaten. n

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Vincent Knoops
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
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Herselsestraat 36

Stepekolk-Oost 39

Kollershoeve 6

5708 XK Helmond
koopsom € 325.000 k.k.

5706 LA Helmond
vraagprijs € 599.000 k.k.

5708 WB Helmond
vraagprijs € 525.000 k.k.
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Schorfhoeve 25

Broederwal 7

Veehuisehoeve 1

5708 TZ Helmond
koopsom € 425.000 k.k.

5708 ZT Helmond
vraagprijs € 425.000 k.k.

5708 SV Helmond
koopsom € 400.000 k.k.

Heeft u dit jaar verhuisplannen of woont u al zeer prettig maar bent u benieuwd
naar de waarde van uw huidige woning?
Ik sta ook dit jaar voor u klaar om uw woonwensen mede te realiseren.
Of het nu verkoop, aankoop of een taxatie betreft. Wist u dat een taxatie kan zorgen voor lagere woonlasten?
Tevens ben ik ook gecertificeerd taxateur, dus kan ik u ook daarmee helpen.

Uw wijkspecialist:
Ruud Hesen
06 533 01 994

14
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ruud@woonplezier.nl
www.woonplezier.nl
Tel.: 0492 549 055
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Vind ons ook op:
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Fake news
is zo gemaakt
Maart 2020, inmiddels een jaar geleden, gingen plots de scholen dicht. Om toch in contact te blijven met ouders en kinderen
thuis, gebruikte OBS Brandevoort de net nieuwe ‘green room’
voor het maken van een OBS Journaal. De groene wand werd
in de app omgetoverd tot TV studio. Of tot een tropisch strand,
kasteel of saloon. De hiervoor gebruikte green screen technologie is leuk voor het maken van een wekelijks OBS Journaal,
maar biedt veel meer mogelijkheden in het onderwijs. Het ontwikkelen van digitale vaardigheden staat centraal. En ondertussen leren kinderen ook probleemoplossend denken, planmatig
werken, samenwerken en mediawijsheid. Naast de grote ‘green
room’, gaat OBS Brandevoort nu ook werken met een tafelmodel, de Greenscreenbox.

de slag kunnen. Zo krijg je door de hele school van kleuters tot
groep 8 een doorgaande lijn,” aldus Mestrom.

Petra Mestrom kwam door haar werk als i-Coach van Salto op
veel verschillende scholen. Zij ondersteunt leerkrachten bij het
koppelen van ICT- en 21e -eeuwse vaardigheden aan de onderwijspraktijk. De green screen technologie biedt eindeloos veel
toepassingsmogelijkheden voor fotografie en film. Omdat de
meeste scholen geen ‘green room’ hebben, ontstond de behoefte aan een makkelijk hanteerbare green screen, waarop
kinderen in hun eigen klaslokaal kunnen werken. Al experimenterend ontwierp Petra daarom de Greenscreenbox, een tafelmodel green screen.

De green screen technologie kan op vele manieren worden ingezet in het onderwijs. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van
mediawijsheid. “Omdat de tablet dichtbij de Greenscreenbox
staat, zien de kinderen meteen wat er gebeurt, in het echt en
op de tablet. Ze ervaren zo hoe de werkelijkheid te manipuleren
is. Datgene wat jij digitaal ziet is niet hetzelfde als wat je echt
ziet.” Kinderen zien zo hoe makkelijk beelden gemanipuleerd
kunnen worden, hoe fake news kan worden gemaakt. Bij het
aanleren van ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid is dat
enorm belangrijk voor kinderen. Zeker voor deze generatie die
opgroeit met social media en zo gewend is aan het zien en delen van beelden op internet. “Je kan ze wel vertellen wat fake
news beelden zijn, maar als ze het ervaren is het leerrendement
toch anders.” n

“Kinderen kunnen met de Greenscreenbox bij wijze van spreken elke dag gemakkelijk met de technologie aan de slag, in
de klas. Zij leren spelenderwijs wat een green screen is, welke
effecten je kan creëren. Van klein naar groot maken kinderen
de technologie zo eigen, dat ze er steeds zelfstandiger mee aan

“Mijn wens is dat kinderen vaardigheden kunnen leren met
behulp van een hele toffe eigentijdse tool. En echt spelenderwijs mogen leren. Oudere kinderen kunnen daar ook heel erg
van genieten. Door te werken met de green screen technologie
leren kinderen verschillende 21e -eeuwse vaardigheden, zoals
probleemoplossend denken en samenwerken. Vooraf bedenk
je wat je nodig hebt voor het maken van je film, plan je een verhaallijn en zo ontwikkel je planmatig werken. Tijdens het spel
zelf zijn kinderen ook bezig met taalontwikkeling.”

Fake news

tekst: Sacha Keijer
foto: Rianne van Lierop
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Hobby

Veldrijden met papa

Senn van bijna 8 jaar en zijn vader Giel hebben al drie jaar een gezamenlijke hobby: veldrijden. Uitdagingen en andere
routes gaan ze niet uit de weg want met veldrijden kan je overal komen. De grootste doelen: gezellig samen zijn,
energie kwijtraken en lekker vies worden!

Bianchi fiets

Techniek

Samen veldrijden kijken

Energie kwijt

Toen Senn 5 jaar was wist hij het zeker: hij wilde samen met zijn
vader gaan veldrijden, maar dan wel op een Bianchi fiets. “Ik
wilde perse een Bianchi omdat Wout van Aert, die bijna wereldkampioen veldrijden is, op die fiets wedstrijden rijdt”, vertelt
Senn trots. “Toen Senn 5 jaar was gingen we na zijn zwemles
naar de fietsenwinkel omdat die dag Cadel Evans (wereldkampioen fietser) daar was om de BMC fietsen aan te prijzen. Senn
zei toen tegen mij: “Nee pap, daar wil ik niet naartoe want ik
wil toch een Bianchi!” Dat vond ik zo leuk en dus moest er ook
een Bianchi komen”, vertelt Giel lachend. En zo geschiedde. Giel
maakte van een oud Viking frame een nieuwe Bianchi fiets en
liet die, door zijn broer, uiteraard ook in de kenmerkende mintgroene kleur spuiten. Tot slot werd de fiets passend bestickerd.
“Als deze fiets te klein voor mij is, dan wil ik zo’n wereldkampioenfiets zoals die van Mathieu van der Poel! Een Canyon”, aldus
Senn.
Senn en Giel kijken de hele winter naar veldrijden op televisie,
en soms in bed, erg gezellig! Senn herkent alle veldrijders. Voor
corona ging Senn met zijn vader en opa naar wedstrijden in België kijken. “Old classic sport op z’n Bels; een groot glas bier voor
mij en een grote friet met zure mayo voor Senn”, vertelt Giel. Inmiddels is Senn net zo’n fan van veldrijden als zijn vader. Tijdens
de wedstrijd herkent hij zeker de eerste tien die voorbij komen.

Lekker vies worden

Giel heeft vroeger altijd veel gesport: voetballen, hardlopen en
zelfs wedstrijden gebokst. Op een gegeven moment is hij met
alles gestopt en op zoek gegaan naar een nieuwe sport. Uiteindelijk is hij gaan veldrijden. “Senn zag mij vaak sleutelen aan
fietsen, waarschijnlijk is toen de interesse gewekt”, aldus Giel.
“We hebben bewust gekozen voor veldrijden want Senn wordt
in maart 8 jaar. Op de weg rijden is gevaarlijk en er zitten veel
risico’s aan verbonden, dat heb je in het veld minder. Het is heel
leuk om samen te doen want er zit geen verplichting of wedstrijdelement aan verbonden. Daardoor kunnen we gaan wanneer we zin hebben. We gaan het liefst net na de regen zodat
het lekker modderig is”, vertelt Giel.
Senn: “Het maakt niet uit hoeveel kilometers we rijden, als we
maar vies worden want wij zijn veldrijders.”

“Het verschil tussen mountainbiken en veldrijden is dat je met
mountainbiken vaak op de weg rijdt en/of een vaste route (in
het bos) volgt. Daarnaast heb je dikke banden en veel vering.
Een veldrijfiets heeft smalle bandjes en geen vering. Omdat je
alleen in het veld, buiten de geijkte paden rijdt, is de techniek
heel belangrijk” legt Giel uit. “We hebben soms dezelfde routes maar vaak rijden we een andere weg en mag Senn zelf de
route bepalen. Dat is het voordeel van veldrijden: er is altijd een
route”, vertelt Giel. Senn legt uit: “Het gaat niet om hard rijden,
maar om de technieken. Met veldrijden moet je goed kunnen
trappen, op de goede versnelling zitten, goed kijken of er geen
auto’s aan komen, kijken waar je heen wil gaan en goed op je
stuur letten want je moet die kant op gaan waar je stuur heen
gaat. Maar als je bijvoorbeeld op een sloot af gaat, moet je wel
echt zelf je weg bepalen anders val je in de sloot. Dat is mij een
keer gebeurd!”
Naast paardrijden en judo gaat Senn samen met zijn vader veldrijden. Dit doet hij één of soms wel twee keer in de week. Door
de corona kan Senn niet naar judo en daarom gaan ze soms
iets vaker veldrijden om hun extra energie kwijt te raken. Senns
langste afstand veldrijden is 23 kilometer. De ene keer vertrekken ze vanuit huis of ze laten zich door moeder Yvonne op de
Strabrechtse heide afzetten. De andere keer fietsen ze rond en
langs de ecozone in Brandevoort. Als het maar modderig is! Giel
gaat vaker alleen veldrijden, maar dan ook langere afstanden.
“Het is een fijne uitlaatklep. Een uur fietsen is voldoende om
mijn energie kwijt te raken en het is gewoon fijn om buiten te
zijn”, aldus Giel.

Ook een leuke hobby?

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

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Vincent Knoops

Brandevoorter Courant

|

17

18|

Brandevoorter Courant

Nieuws

Horeca Cacaofabriek
in nieuwe handen

Barry van den Beuken en Jacqueline de Bar hebben de aandelen van de Horeca Cacaofabriek BV overgenomen van Geert
Blenckers en Jeroen van Schijndel en zijn de nieuwe uitbaters
van de horeca in De Cacaofabriek.
Het bestuur van de Stichting De Cacaofabriek is Geert Blenckers en Jeroen van Schijndel veel dank verschuldigd. Zij hebben
vanaf 2015 de horeca letterlijk ‘op de kaart gezet’ met een opbouwende en avontuurlijke aanpak. Mede ten gevolge van de
coronacrisis zien zij zich genoodzaakt hun prioriteiten opnieuw
af te wegen. Zij kozen ervoor hun pijlen meer te richten op hun
andere activiteiten en te zoeken naar opvolgers die de horeca in
De Cacaofabriek weer een nieuwe impuls geven.
Die vonden ze in de personen van Barry van den Beuken en Jacqueline de Bar. Barry en Jacqueline runnen al 20 jaar het cateringbedrijf Van Den Beuken Catering in Nuenen.

menwerking eindigt. Tegelijkertijd biedt het nieuwe kansen nu
er nieuwe mensen aan boord komen die zoveel ervaring meebrengen”.

Van den Beuken en De Bar zien uit naar de samenwerking

Directie en bestuur van De Cacaofabriek zijn van mening dat er
goede opvolging is gevonden en zien de samenwerking met de
nieuwe uitbaters met vertrouwen tegemoet.

“Wij zijn niet zo van op de voorgrond, maar halen onze voldoening uit het compliment van een bezoeker en de sfeer die we
gezamenlijk weten te creëren. We zijn enthousiast en voelen
ons betrokken bij de Helmondse cultuur en met name De Cacaofabriek. Destijds bij de opening van De Cacaofabriek hebben
we al eens tegen elkaar gezegd: hoe mooi het zou zijn om hier
de horeca te mogen verzorgen. Nadien is dat weer op de achtergrond geraakt.
Nu kwam deze kans op ons pad en die hebben we met beide
handen aangegrepen. Als horeca- ondernemer is dit een lastige
tijd. Het geeft ons veel energie dat we onze schouders kunnen
gaan zetten onder iets nieuws en samen door mogen bouwen
aan het succes van deze bijzondere plek. We hebben als doel
om de brasserie, het terras en de overige horeca-exploitatie
het elan en de uitstraling te geven die passen binnen de uitgangspunten van De Cacaofabriek. Ons cateringbedrijf blijft
ook voortbestaan en we zien interessante combinatiemogelijkheden waardoor De Cacaofabriek voor bedrijven en eventorganisatoren nog aantrekkelijker wordt”. n

“Barry en Jacqueline hebben hospitality hoog in het vaandel
staan. We hopen samen met hen de horeca verdere invulling te
geven, met name in combinatie met het hoge culturele niveau
van kunst, film en pop. Het is altijd jammer wanneer een sa-

tekst: Persbericht Cacaofabriek
foto links: Mark de Greef

Barry licht toe

"Vijf jaar geleden stond De Cacaofabriek nog in haar kinderschoenen. Nu is het de ‘place to be’ in Helmond. Naast het verzorgen van de ‘natte’ horeca willen wij graag verdere kwalitatieve invulling geven aan de restauratieve functie".
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Uitreiking vuurschaal in Hartje Brandevoort

WE KOMEN DICHTER BIJ HET VUUR
Jouw plek in De Veste krijgt steeds meer vorm door alle
inbreng die wij van de respondenten hebben mogen
ontvangen. Tijdens de kerstdagen is de enquête voor
Hartje Brandevoort veelvuldig ingevuld, onze dank
daarvoor! Nu de verschillende woonwensen bekend
zijn, kunnen we gerichter een invulling geven aan de
plannen.
In de prachtige markthal die Brandevoort rijk is,
ontving Romy van Berlo de vuurschaal die verloot
werd onder de inzendingen. Zo’n schaal is niet alleen
mooi voor in de tuin, maar ook erg goed te gebruiken
als barbecue of om lekkere hapjes boven te roosteren.
Deze winnaar zit dus al dicht bij het vuur!
Bekijk het nieuwbouwproject in De Veste op
www.hartjebrandevoort.nl
Ook in het deelgebied Hazenwinkel in Brandevoort
wordt er nieuwbouw ontwikkeld:
www.heerlijkhazenwinkel.nl
Er zit ongetwijfeld een mooie woning voor jou tussen!
Nieuwbouwmakelaars Inge Lewandowski van vb&t makelaars en
Maartje van den Bogaerd van Adriaan van den Heuvel makelaars
reiken de vuurschaal uit aan Romy van Berlo.

35 stadswoningen
28 appartEmEnten
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In
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Villa Vesper laat zich door
Corona niet klein krijgen
Wie van de Brandevoorters kent Villa Vesper aan de Plaetse
niet? Tenslotte is de zaak hier al gevestigd sinds 2016. Maar ook
hier heeft het virus zakelijk ongenadig hard toegeslagen.
Bij de eerste lockdown op 19 maart vorig jaar, moest Villa Vesper, net als alle andere winkels, haar deuren sluiten.
De twee eigenaressen, Natalie Breuer en Nicolette Doorn waren van plan om de zaak, vanwege het eindigen van het huurcontract, hoge zakelijke kosten en de ontstane onzekerheden
m.b.t. het Corona virus te sluiten. Na de vele hartverwarmende
reacties die volgden op de bekendmaking van de sluiting en
na een goed gesprek met de verhuurder van hun winkelpand
komen Natalie en Nicolette tot nieuw inzicht. Ze zijn nog veel
te enthousiast en gedreven! Daarom besluiten zij het huurcontract van Villa Vesper tot juni 2022 te verlengen. Villa Vesper
blijft!
De verzwaarde maatregelen vanaf december hakken er flink in.
Gelukkig mag Villa Vesper open blijven voor hun ´to go´ producten en natuurlijk DHL. Ook kunnen ze nog veel zaken online
regelen en bezorgen zij binnen Brandevoort de bestellingen van
hun klanten. Je kan via de website, telefoon, Facebook of Instagram artikelen en ´to go´ producten bestellen.

Het assortiment van Villa Vesper bestaat uit leuke en lieve cadeautjes en ook de inwendige mens wordt niet vergeten. De
dames serveren diverse soorten koffie en thee, lekkere boterhammen met bv de welbekende eigengemaakte tonijnsalade
en natuurlijk de homemade gebakken appeltaartjes. De bestseller op dit moment is de High Tea. Al het lekkers van Villa Vesper maar dan thuis te nuttigen. Het enige wat je hoeft te doen
is het lekkers zelf afbakken en dan is het genieten geblazen. Dit
alles kan worden besteld en afgehaald.
Bewoners kunnen iedere dag tussen 10.00 - 13.00 uur bij Villa
terecht voor DHL-pakketten en ´to go´producten. Villa Vesper
bezorgt, indien gewenst, ook gratis thuis in Brandevoort.
Natalie en Nicolette maken van deze gelegenheid gebruik alle
klanten op te roepen vooral af en toe een kop koffie te blijven halen, want zij hebben jullie hard nodig! En bedanken
graag iedereen heel hartelijk voor hun steun in de afgelopen
periode. n

tekst: Marga Dobma
foto: Vincent Knoops
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Cultuur

Koor Druzhba

een 10-jarig jubileum vol hoop
Dit jaar had koor Druzhba uit Brandevoort, opgericht op 11 februari 2011, in de planning staan om hun 10-jarig
jubileum groots te vieren. Er lagen al verschillende plannen klaar om de koormuziek breed te laten horen in de wijk.
Denk daarbij aan het uitnodigen van gezelschappen die de cultuur uit Rusland en Oekraine promoten, en samen
optredens verzorgen op diverse plekken in Brandevoort zoals ’t BrandPunt en de Markthal. Helaas liggen de
feestelijke plannen momenteel nog in de kast, maar 2021 is nog lang niet voorbij en hopelijk kunnen de plannen alsnog,
in aangepaste wijze, tevoorschijn worden gehaald.

Gluren bij de buren

Als voorzitter John Maes wordt gevraagd hoe het nu met het koor
gaat kan hij niet anders dan even terugblikken in de tijd. In februari
2020 was het koor druk bezig met de planning van de jaarlijkse zes
uitvoeringen/concerten. “Op 9 februari 2020 deden wij, bij wijze
van experiment, mee aan het kleinschalige project ‘Gluren bij de
Buren’, wat reeds een aantal jaren in diverse gemeenten zeer succesvol werd georganiseerd” vertelt John. “Het is daarbij de bedoeling om jouw persoonlijke buren, familie, vrienden en ander
belangstellenden op ‘huiskamerniveau’ kennis te laten maken van
jouw activiteiten op cultureel, muzikaal, of creatief gebied.” Aangezien het koor niet zomaar in elke huiskamer past werd een loods
in de buurt omgetoverd tot een klein theatertje, met gebruikmaking van diverse decorstukken. “Ondanks de zeer zware stormen
op die bewuste zondag konden wij in drie sessies toch 70 gasten
verwelkomen in ons eigen opgebouwde theater. Voor herhaling
vatbaar was de algemene conclusie.” Wie had op dat moment
kunnen voorspellen dat dit eerste optreden in 2020 voor koor
Druzhba ook meteen het laatste optreden van het jaar zou zijn?

De eerste lockdown

Kort na het evenement moest dirigente Inna plotseling naar
haar geboorteland Oekraine wegens familieomstandigheden.
Er werd besloten om de repetities even niet door te laten gaan,
maar dit veranderde al snel in een langere periode omdat het
koor werd geconfronteerd met de eerste lockdown. Er kon
geen gebruik meer worden gemaakt van het wijkhuis voor de
repetities, en helaas kreeg het koor ook te maken met enkele
grote verliezen vanwege coronabesmettingen in de persoonlijke kring. “We hebben geen gepast afscheid kunnen nemen van
onze zangersvrienden, wat moeilijk is” geeft John aan. “Hopelijk
kunnen we toch nog op gepaste wijze een herdenking houden
in de nabije toekomst.”

Repeteren via Zoom

Het koor heeft echter niet stilgezeten. In 2020 werd er al gestart
met digitale repetities via Zoom. In vier blokken van 40 minuten
komen de vier stemgroepen allen aan bod, en op deze manier
is het toch mogelijk geweest om enkele nieuwe muziekstukken
in te studeren. Op 8 juli was het, dankzij enkele versoepelingen
in de maatregelen, mogelijk om een repetitie te houden onder
de Markthal. Een lichtpuntje in donkere tijden. “We hoopten
na de zomer weer gebruik te kunnen gaan maken van ’t BrandPunt, maar het coronaspook was onvoorspelbar” vertelt John.
“Slechts tweemaal konden we repeteren in de grote zaal, op
twee meter afstand van elkaar en volgens de voorgeschreven
protocollen voor koren. Toen werd de boel opnieuw op slot gegooid en waren we weer aangewezen op de digitale repetities.”

Optimisme staat centraal

Gelukkig kan er toch telkens gerekend worden op een ruime
deelname aan de repetities via Zoom. De virtuele borrel na afloop trekt ook nog steeds een vaste harde kern. “Een mooie gelegenheid om het wel en wee met een lach en soms een traan,
onder het genot van een ‘thuisconsumptie’ met elkaar te beleven.” Ondanks alles blijft Druzhba optimistisch en wordt er alles
aan gedaan om goed in contact met elkaar te blijven: via Zoom,
telefoontjes, en toevallige contacten tijdens een wandeling in
de buitenlucht of het boodschappen doen. In John’s woorden:
“Koor Druzhba wil zeker niet bij de pakken neer gaan zitten,
maar hopelijk worden die pakken wel snel weer opgeruimd!” n

tekst: John Maes & Jody Hoekstra
foto: Vincent Knoops
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Column

Woonvisie

Corona nog alom aanwezig

Politiek gaat door

De landelijke overheid probeert samen met de provincies en gemeenten en geholpen door diverse instanties de
gevolgen te verlichten, maar het blijft pijnlijk. Inmiddels komt
het vaccineren goed op stoom en mede via sneltesten en de
nodige maatregelen kunnen we hopelijk geleidelijk terug naar
normaal.
Tot die tijd; kop op, houd vol en blijf solidair met elkaar.

We hebben, als CDA, aandacht gevraagd voor het ontwerp
bestemmingsplan en voor een goede communicatie met de
pioniers. Het is belangrijk, dat we hen als voortrekkers koesteren en begeleiden. Zij wachten met smart op de uitvoering.
Momenteel wordt voortvarend gebouwd in andere delen van
Brandevoort, met name in Liverdonk. Hazenwinkel en diverse
blokken in De Veste zijn in voorbereiding.

Het is een lastige periode, waarin we ons bevinden. De maatschappij heeft ernstig te lijden onder het coronavirus. Natuurlijk de mensen, die ziek zijn of zijn geweest of naasten verloren
hebben, wens ik veel sterkte. Daarnaast zijn er vele sectoren,
zoals de horeca, detailhandel en verzorgende beroepen, cultuur en evenementen, die er veel last van ondervinden. Zowel
in de bedrijfsvoering als financieel zijn er veel problemen. De
activiteiten in het wijkhuis ‘t BrandPunt, op sportpark Brandevoort en bij de diverse verenigingen en instellingen zijn zeer beperkt. Veel scholieren moeten noodgedwongen thuis onderwijs
volgen. Dit alles is verre van optimaal.

2 4|
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De politieke besluitvorming in Helmond gaat, in aangepaste
vorm, door. Dat gaat naar behoren. Er wordt vanuit huis vergaderd en ook het stemmen over voorstellen is digitaal. De
commissie- en raadsvergaderingen zijn voor belangstellenden
via een livestream te volgen via de site van onze gemeente:
www.helmond.nl/bestuur/raadinbeeld. In de gemeenteraadsvergadering van februari hebben we het Q book BSD als inspiratie en kader vastgesteld. Inmiddels zijn door de minister
extra financiële middelen ( 3,2 miljoen Euro ) beschikbaar gesteld voor met name de realisatie van tijdelijke woningen in
de slimme wijk.

Column

Nieuwe woonvisie, ook voor Brandevoort

We zien in Brandevoort zelf veel verhuizingen van de ene naar
de andere wijk gebeuren; dat is positief. Dit jaar zal een nieuwe
woonvisie voor Helmond gemaakt worden. “Denk gerust mee”,
zou ik zeggen. Er zullen veel woningen in diverse segmenten
en prijsklassen bijkomen. Samen met de woningcorporaties zullen ook sociale huur- en koopwoningen gerealiseerd worden.
Volkshuisvesting staat, mede vanwege het tekort aan woningen
en betaalbaarheid er van, volop in de belangstelling. Met name
voor starters is het bijzonder lastig, om een geschikte, betaalbare woning te vinden. Positief is dat de overdrachtsbelasting
eenmalig vervalt voor 18 tot 35 jarigen, maar er zullen vooral
meer starterswoningen gebouwd moeten worden. Extra aandacht zou, wat mij betreft, uit moeten gaan naar de ouderenhuisvesting. Ook in Helmond geeft de demografische ontwikkeling aan, dat het aantal ouderen de komende decennia drastisch
zal stijgen. We zullen daarom moeten zorgen voor voldoende
levensloopbestendige en/of aanpasbare woningen, met voorzieningen en zorg in de buurt. Een mooi voorbeeld is het plan
in Mierlo-Hout, waarbij de bouwwerkzaamheden volgend jaar

beginnen. Daar hebben Savant, Compaen, het primair onderwijs, de ondernemersvereniging en de wijkraad, gesteund door
de gemeente, de handen ineen geslagen. Daar zal o.a. het
woonzorgcentrum Alphonsus gesloopt worden. Daarvoor in de
plaats komen 200 woningen en appartementen in diverse soorten en maten, in diverse prijsklassen en met of zonder zorg. Zie
www.dorpspleinmierlohout.nl. Dat zou als voorbeeld kunnen
dienen voor 1 van de nog te bouwen blokken in De Veste.
Ten aanzien van het aanpasbaar maken van bestaande woningen kan een beroep gedaan worden op de WMO of de wet
langdurige zorg. In voorkomende gevallen kan een beroep
gedaan worden op een verhuisvergoeding. Aanvragen gaan
in alle gevallen via de gemeente Helmond; tel. 14-0492 of
www.helmond.nl. Kortom, volop werk aan de winkel. n

tekst: Jan Roefs, CDA gemeenteraadslid
foto: Rianne van Lierop
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Ook nu staan wij voor u klaar
BOSCH

BOSCH

INBOUW
VAATWASSER
SMV4EBX00N

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

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

50.- KORTING!

849.-

699.-

799.-

WOUT VAN VLERKEN
Hoofdstraat 105
Kanaalstraat 4B

5706 AK HELMOND
5711 EH SOMEREN

Tel 0492-539405
Tel 0493-539405

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

Ook Brandevoort doet mee!
2021 Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet in Helmond
2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet, een jaar waarin er
extra veel aandacht is voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk in
Nederland. Het motto van het nationaal jaar is ‘Mensen Maken
Nederland’. Doel is te laten zien wat vrijwilligers bijdragen aan
de maatschappij, hoe leuk en waardevol dat is én om mensen
te vragen zich ook in te zetten. Helmond, met LEV Helmond als
kartrekker, doet actief mee met het Nationaal Jaar. Met een interactief programma met tal van activiteiten gaat iedereen de
betekenis ervaren van ‘Mensen maken Helmond’.
De aftrap van het nationaal jaar was het magazine met de gelijknamige titel dat ieder huishouden eind januari in de brievenbus
heeft gekregen. Inwoners, organisaties en bedrijven vertellen
daarin wat ze voor Helmond doen en wat het hen oplevert. Het
voelt goed, je ontmoet nieuwe mensen, doet nieuwe ervaringen op en werkt op andere manieren met mensen samen. Het
magazine gemist? Je kan het online lezen op www.levhelmond.
nl/nationaaljaar.

Vrijwilligers in Helmond

In onze stad zijn zo’n 20.000 geregistreerde vrijwilligers. Ook
zijn er veel mensen die zo nu en dan iets doen voor hun buren
of de wijk waarin zij wonen. Wist je dat 50% van de mensen
boven de 15 jaar geregeld vrijwilligerswerk doet? Enorme aantallen, toch is er nog steeds een tekort aan vrijwilligers.
Ook op plaatsen waar je wellicht niet meteen aan denkt. (Wandel)maatjes bij kleinschalig wonen van de Zorgboog. Barmannen en - vrouwen bij ‘t BrandPunt. Hockeytrainers en coaches bij
Hockeyclub Helmond. Gezinnen ondersteunen via HomeStart.
Natuurbeheerders voor de Stiphoutse bossen. Maatjes voor
eenzame buurtbewoners. Of mensen die willen luisteren naar

de levensverhalen van zieken als het levenseinde nadert. En
ook bij de Kindervakantieweek in Brandevoort, Stichting Duofietsen, Scouting Brandevoort, Dickensnight en de Zonnebloem
Brandevoort zijn vele vrijwilligers actief. De grootste werkgever
van Helmond is het vrijwilligerswerk. Je vindt er mooi werk voor
meer mensen en meer doelen dan je misschien ooit hebt geweten. Kijk op www.helmondvoorelkaar.nl voor de mogelijkheden.

Activiteiten voor inwoners

In het Nationaal Jaar organiseert LEV Helmond, in samenwerking met verschillende partijen, allerlei activiteiten:
• In maart is er een fototentoonstelling in de Openluchtgalerie
Smalle Haven (onder de Traverse) met portretten en verhalen van mensen die iets voor Helmond doen. Weet je iemand
die hierin niet mag ontbreken? Tip LEV Helmond via onderstaande contactgegevens.
• In september kan je je door andere vrijwilligers, culturele
en maatschappelijke organisaties laten inspireren tijdens
een grote vrijwilligersmarkt/festival in Kasteel Helmond waar
je van alles kan zien, proeven, doen en beleven.
• Aan het eind van dit bijzondere jaar kan je, alleen of met
buren, collega’s, vrienden of familie meedoen met de
Tijdveiling. Hierin kan je mooie kavels ‘kopen’, in ruil voor
uren vrijwilligerswerk. Uren die je ook in Brandevoort kan
inzetten.
Meer weten? Kijk op www.levhelmond.nl/nationaaljaar of
neem contact op met LEV Helmond via vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl of bel 0492 598989. n
tekst: LEVgroep Helmond
foto: Vincent Knoops
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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
I
N

PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN

ARDE

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

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

Schrijftalent
met passie voor de wijk
Al 20 jaar maken wij met een enthousiaste groep vrijwilligers
de Brandevoorter Courant.
Hét wijkblad voor en door bewoners van Brandevoort.
• Is schrijven jouw passie?
• Heb je interesse in wat er allemaal in onze wijk te doen is?
• Vind je het leuk om interviews af te nemen?
• Wil je een bijdrage leveren aan de totstandkoming van ons mooie wijkblad?
• Maak je graag onderdeel uit van ons gezellige team?
Dan zijn wij op zoek naar jou.
We kijken uit naar jouw reactie:
redactie@brandevoortercourant.nl
Welkom bij ons team. We hopen snel van je te horen!
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Ondernemer

Na 50 jaar nog steeds
persoonlijk en betrokken
Voor deze editie van de Brandevoorter Courant zijn we in gesprek gegaan met ondernemer Joan Bekx, de tweede
generatie Bekx, die dit jaar op de kop af 50 jaar actief is in Mierlo en omstreken als onafhankelijk financieel
dienstverlener. Volledig coronaproof, gescheiden door plexiglas spreek ik Joan Bekx op het kantoor van
Veldsink-Bekx & RegioBank aan de Marktstraat in Mierlo.

Wie is Joan Bekx?

Joan is in 1967 geboren in Mierlo, komt uit een hecht en warm
gezin en is een geboren en getogen Mierlonaar. Zijn vader, Toon
Bekx, was de originele oprichter van Bekx Assurantiën. Joan
is getrouwd met Marja en heeft drie zonen: Vincent (25 jaar),
Carlo (22 jaar) en Jasper (19 jaar) die nog gezellig thuis wonen.
Na zijn studie te hebben afgerond op de MEAO en na militaire
dienst ging Joan al snel werken bij Interpolis. “Ik heb daar veel
geleerd van het verzekeringsvak en ook de mogelijkheid gekregen en gegrepen om door te leren in de avonduren,” vertelt
Joan. Uiteindelijk was het in de familiezaak stappen een logische volgende stap. Samen met zijn zus, Lucie Croonen, hebben
ze samen het kantoor in 1998 overgenomen van vader Toon
Bekx. En het zou zomaar kunnen dat de volgende generatie, in
de persoon van zoon Vincent, het stokje in de toekomst gaat
overnemen. Ondanks alle drukke werkzaamheden houdt Joan
ook nog graag tijd over voor avontuurlijke verre reizen naar bijvoorbeeld Indonesië en Amerika, ook al zit dat er momenteel
even niet in.

Net als zijn vader: altijd betrokken met Mierlo

De vader van Joan was altijd betrokken bij het wel en wee
van Mierlo. “Buiten de activiteiten bij allerlei verenigingen en
stichtingen was mijn vader destijds ook betrokken bij de annexatie van Mierlo” legt Joan uit. “Mierlo moest Mierlo blijven en daarom is er destijds grond afgestaan aan Helmond
voor de ontwikkeling van Brandevoort en is Mierlo uiteindelijk
geannexeerd met Geldrop.” De betrokkenheid in Mierlo en
Brandevoort heeft Joan dus van geen vreemde. Zo is hij onder
andere tientallen jaren vendelier geweest bij Gilde Sint Catharina en Sint Barbara, lid geweest van tennisvereniging MTV en
lid en coach geweest bij hockeyvereniging HC Mierlo vanaf de
oprichting in 1981. Momenteel draagt hij nog steeds zijn steentje bij als voorzitter van de Stichting Centrum- en Lintenmanagement Mierlo. Deze stichting heeft als doel om meer mensen naar het mooi opgeknapte Mierlo te trekken. “We zijn daar
zeker al in geslaagd als we zien hoeveel mensen er vanuit Brandevoort al naar Mierlo komen. De cohesie met Brandevoort is
groter dan met bijvoorbeeld Geldrop. Wat apart is aangezien
Mierlo onderdeel uitmaakt van de gemeente Geldrop-Mierlo."

soonlijk contact essentieel. In 2011 is besloten om de krachten te bundelen en samen te gaan met Veldsink Advies. “Zij zijn
ook een familiebedrijf dat door overnames van lokale kantoren
is uitgegroeid tot het grootste onafhankelijke intermediair van
Nederland” vertelt Joan. “Door het bundelen van de krachten
konden ook onze relaties mee profiteren van een nog breder
aanbod hypotheken en verzekeringen en inkoopvoordeel vanwege de schaalgrootte.” Na de overname is zus Lucie uit de zaak
gestapt om van haar passie, coaching, haar beroep te maken.
Joan vormt nu samen met Henri en Jeannette Veldsink de eigenaren van het kantoor in Mierlo en de groei wordt volop doorgezet. De totale organisatie bestaat inmiddels uit meer dan 60
advieskantoren met meer dan 1100 medewerkers. “Voor ons
kantoor bereiken we dit jaar op 1 mei ons 50 jarig-bestaan”
zegt Joan trots. “Het zal door corona wel een bescheiden feestje
worden, maar we laten het zeker niet aan ons voorbij gaan!”

Niks mooiers dan een persoonlijk gesprek

Op dit moment zijn op het kantoor totaal 23 adviseurs werkzaam en kunnen MBK-bedrijven en particulieren bij VeldsinkBekx terecht voor verzekeringen en hypotheken. Ook zijn we
zelfstandig adviseur van Regiobank. “Onze relaties komen uit
Mierlo maar zeker ook uit de omliggende gemeentes. Een straal
van 25 km is ongeveer ons werkgebied” legt Joan uit. Ondanks
het feit dat online bankieren langzaam de standaard wordt,
hebben steeds meer mensen behoefte aan persoonlijk contact.
Joan geeft aan zelf ook zo in elkaar te zitten. “Het liefste heb ik
een één-op-één gesprek met de klant. Er is niets mooiers dan
in een persoonlijk gesprek klanten van een eerlijk en fair advies
te voorzien. Ik zou zeggen loop eens binnen op ons kantoor aan
de Marktstraat 18 in Mierlo, want bij ons kan dat nog gewoon
zonder afspraak!”. n

Lokaal met een persoonlijk contact

Nu ruim 10 jaar geleden was er veel gaande in de bank- en
verzekeringswereld. Het was voor Joan zaak om mee te gaan
met de ontwikkelingen, maar toch verbonden te blijven met
de klanten. Zeker voor een lokaal opererend kantoor blijft per-

tekst: Stefan Verhallen
foto: Rianne van Lierop
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VERVANG UW
GASKOOKPLAAT

DOOR INDUCTIE
Energiezuinig
Veilig
Snel

WIJ KUNNEN DE HELE OVERSTAP VOOR U VERZORGEN. KOM NAAR DE WINKEL EN VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN. OOSTENDE 10, HELMOND, | (0492) 52 30 51

In april konijnen vaccinatiedagen!

Maak een afspraak om uw
konijn tot eind april met korting
te laten inenten.
Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
5703 SG Mierlo
T. 0492 - 599 559
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Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66
5707 SL Helmond
T. 0492 - 540 953
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Dier en Dokter Stratum
Pastoor Dijkmansstraat 44
5611 RB Eindhoven
T. 040 - 211 2450

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

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

Mijn huisdier en ik

Geadopteerd uit Abchazië
De familie Willems is sinds twee jaar trotse eigenaar van hond Nina (officieel Linda II). Nina is niet zomaar een hond.
Ze is een oerhond en geadopteerd uit Abchazië, een deelstaat van Georgië.
Het interview vond plaats in de Hoeves bij de familie Willems. Ik werd direct begroet door een waakzame Nina maar
al gauw was ik welkom. Tijdens het interview lag ze lekker op haar kussen naast de bank te slapen.

Groot gemis

Lisette en Marcel hebben in hun leven al heel wat honden gehad. “Het was een groot gemis, maar door onze drukke banen
met veel reisafstand hadden we geen tijd voor een hond”, vertelt Lisette. Daarbij komt dat ze allebei ook veel naar het buitenland moesten reizen. Twee jaar geleden kwam daar verandering
in. Lisette kwam door een burn-out thuis te zitten en Marcel
kon steeds vaker thuiswerken. Dat was het moment waarop ze
de beslissing namen om een hond in huis te nemen. Marcel:
“We wilden niet per se een pup. Daarom kozen we ervoor om
een hond in het asiel te halen. Maar toen kwamen we erachter
dat er bijna geen honden in de Nederlandse asielen waren. De
paar honden die in het asiel waren, zaten er vanwege bijtincidenten of agressie. Dat vertrouwden we niet in de buurt van
ons dochtertje Senna (toen 7 jaar).”

Adoptie

“Wij wilden geen rashond, wij wilden gewoon adopteren. Er
zijn zoveel straathonden die een goed huis nodig hebben!”, aldus Lisette. Die wens was heel sterk omdat Lisette is opgegroeid
op Sint Maarten en daar voor vele straathonden heeft gezorgd.
Dit is haar altijd bijgebleven. Na een zoektocht op social media
stuitten ze op foto’s en verhalen van te adopteren honden via
Stichting MyMartin. Ze waren gelijk verkocht toen ze de anderhalf jarige Linda II zagen. Het bleek dat ze afkomstig is uit Abchazië en dat ze al in Nederland bij een pleeggezin zat. Daarop
gingen ze haar gauw bezoeken en werden meteen verliefd. Na
twee weken mochten ze haar meenemen en begon de zes weken durende wenperiode.

dus hebben we financieel bijgedragen aan de transport zodat
MyMartin haar naar Nederland kon brengen. Niet veel later is
Liloo geadopteerd door een gezin in Borne. Inmiddels hebben
wij haar samen met Nina opgezocht. Ik weet niet of de zusjes
elkaar echt herkenden”, vertelt Marcel. “Nu is Nina als een zusje
voor onze dochter Senna. Ze vergeet af en toe dat Nina een
hond is”, vertelt Lisette lachend.

Oerhond

Lisette: “Nina is echt een oerhond. Normaliter zijn honden vermenselijkt en zijn de instincten afgevlakt. Dit is niet het geval
bij Nina. Ze heeft hele sterke roedel instincten en wil altijd de
vrede bewaken. Zo grijpt Nina in bij vechtende honden; ze gaat
naar de hond die gedomineerd wordt en gaat erbij zitten en
kalmeert de hond. Dit hebben we al een paar keer bij ons in de
wijk meegemaakt. Ook als wij met onze dochter stoeien gaat ze
er tussen staan. Daarnaast beschermt ze ons en het hele huis
voor iedereen die vreemd is voor haar.”

Russische naam en commando’s

“Eerst heette Nina ‘Linda II’, maar omdat haar naam in het Russisch klinkt als Nina hebben we haar ook zo genoemd. Naar deze
naam luistert ze ook beter dan als we Linda zouden zeggen”,
vertelt Lisette. Voordat de te adopteren honden in Nederland
komen, worden ze eerst klaar gemaakt voor adoptie. Nina was
helemaal ‘rauw’. Dat betekent dat ze nog alles moest leren: aan
de lijn lopen, zindelijk worden, etc. Marcel: “Omdat ze uit Rusland komt verstond ze alleen nog maar Russische commando’s.
Onze taal heeft ze moeten leren.”

Zusje

Via MyMartin hebben Lisette en Marcel contact met de Russische vrouw die Nina via Moskou uit Abchazië naar Nederland
heeft gebracht. Zij vertelde dat de moeder in een steeg bij een
restaurant in Abchazië was bevallen van twee reutjes en twee
teefjes (waaronder Nina). Uiteindelijk zijn de moeder en Nina
door een vriendin die bij MyMartin zat opgevangen en naar een
kennel in Moskou gebracht (2300 km verderop!). De moeder
van Nina is geadopteerd en zit bij een gezin in Duitsland. “De
Russin vertelde dat alleen het zusje van Nina nog leeft en nog
in Abchazië zat. Wij wilden haar ook naar Nederland halen en

Nooit meer weg

Marcel: “Door Nina heb ik veel lichaamsbeweging. Gemiddeld
loop ik in de week wel 80 kilometer waarvan 30 kilometer hard
en 50 kilometer wandelen. Soms ga ik 12 kilometer hardlopen
en dan heeft ze nog steeds veel energie over.” Lisette: “Nina
heeft mij echt door mijn burn-out geholpen. Door de burn-out
kon ik niet veel, maar door Nina werd ik gedwongen om mijn
bed uit te komen om haar uit te laten. Ik voel me nu weer gezond en fitter.” Nina is echt onderdeel van de familie en mag
nooit meer weg. “We kunnen ons niet meer voorstellen hoe het
is zonder haar”, aldus Marcel. n

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Rianne van Lierop
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Nieuws

Breed onafhankelijk onderzoek
naar de tuitjes in Brandevoort

Hoe zat het ook al weer met de tuitjes?

Op 22 oktober van het vorige jaar viel er bij bewoners van
Schutsboom een brief van de gemeente Helmond op de mat.
In deze brief werd melding gemaakt van het feit dat er omvalgevaar was van de sierschoorstenen, de zogenaamde ‘tuitjes’.
Op een woning aan de Luitvoort was geconstateerd dat er een
tuitje los stond en de gemeente attendeerde de andere bewoners van Schutsboom op het gevaar dat hun tuitjes wellicht ook
los stonden.
De gemeente gaf in deze brief aan dat men als woningeigenaar
verantwoordelijk was om dit te laten onderzoeken en indien
nodig te laten repareren. Al snel ontstond er op Facebook een
discussie onder bewoners of men dit niet beter samen op kon
pakken. Echter werd er ook al hardop geopperd of dit wel bij
de huiseigenaren thuis hoorde, of was er wellicht meer aan de
hand? Zou het geen constructiefout kunnen zijn of is de constructie niet goed doorgerekend van tevoren? En ben je hier als
huisbezitter voor verzekerd?
Al snel waren er enkele bewoners, waaronder Paul Leuverink en
Henny Martens, die hierin de kar wilden trekken om het geheel
wat te ordenen en te onderzoeken.
Of zoals Paul zegt; “Wat recht is is recht en krom is krom. We
willen graag uitzoeken wat hier aan de hand is en het in alle
redelijkheid en billijkheid oplossen met de betrokken partijen.
En in het geval van de tuitjes zijn dat de gemeente Helmond en
de bouwbedrijven die de woningen hebben gebouwd, te weten
Stam + De Koning (SDK) en Bouwfonds Property Development
(BPD) samen met de huiseigenaren”.

Eigen verantwoordelijkheid huisbezitters?

Al snel kregen Omroep Brabant en het Eindhovens Dagblad
lucht van de zaak en gingen mee kijken wat er aan de hand was.
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Mede door deze publiciteit doen de betrokken bouwbedrijven
half november een steekproef naar de betreffende sierschoorstenen. Dit zou een goed beeld moeten geven van de omvang
van het probleem. De veronderstelling van de gemeente en de
bouwbedrijven was dat het slechts een incident zou zijn en dat
het losstaan van de tuitjes te maken heeft met achterstallig onderhoud waar men als huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor
is. De verzekering geeft desgevraagd aan dat de huiseigenaren
door de brief van de gemeente nu niet meer 'onwetend zijn' en
dus verantwoordelijk zijn voor hetgeen mis kan gaan als het
tuitje onverhoopt naar beneden zou vallen. Het gaat hier om
constructies van 600 à 700 kilo boven de voordeur of oprit. De
bewoners uit de Schutsboom voelden zich hier niet erg gerust
onder. Want zitten alle tuitjes los of enkele en zit hoe zit het
met het tuitje op mijn huis? Veel vragen en enorme kosten die
de bewoners op zich af zagen komen. Het gaat al snel over bedragen vanaf €1500,- euro per tuitje om de constructie te laten
repareren.

Slager keurt zijn eigen vlees?

Paul geeft aan; “ Er kwamen steeds meer signalen bij mij binnen
dat er meer aan de hand is. Wij als bewoners zijn meegegaan
met de steekproef om zo snel duidelijkheid te krijgen over de
omvang en de eventuele oorzaak van het probleem. Alles was
met een bepaalde geheimzinnigheid omgeven. In eerste instantie mocht niemand bij de steekproef aanwezig zijn. We hebben
uiteindelijk een soort dienstrooster gemaakt onder de wijkbewoners om tijdens het onderzoek mee te schrijven over wat er
naar voren kwam. Het leek ons dat de onderzoeken door de
medewerkers van Stam + De Koning gedegen zijn uitgevoerd,
maar mochten tot onze verbazing de betreffende officiële rapportage niet inzien. We kregen een brief en daarin stond dat
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er geen acuut valgevaar bestond, terwijl wij zelf zagen dat er
tuitjes los stonden. Tevens worden er vaak geen muurankers
in de constructie aangetroffen, terwijl deze wel op de originele
bouwtekening staan en moeten voorkomen dat het tuitje onverhoopt naar beneden kan vallen. We hadden tot op dat moment nergens een luisterend oor gevonden en we kregen sterk
het gevoel dat de slager zijn eigen vlees gekeurd had.”

Hoe nu verder?

Uiteindelijk is Paul persoonlijk uitgenodigd bij burgemeester
Blanksma nadat hij in de ambtelijke molen telkens geen gehoor
vond en zich dringend tot haar had gewend. Hier heeft hij samen met Henny zijn verhaal kunnen doen en zijn er excuses
aangeboden voor de gang van zaken tot nu toe. Niet wat betreft
de inhoud, maar wat betreft het proces. Qua inhoud wordt er
momenteel een volgende stap gezet.
De conclusie van de steekproef, die ruim een maand op zich
liet wachten, gaf geen eenduidig beeld over het probleem en
de oorzaak. Schoorvoetend werd er wel toegegeven dat het in
ieder geval niet om een incident ging en dat er meer aanvullend
onderzoek noodzakelijk is. Deze inspectie wordt door SDK en
BPD aangeboden voor €75,- euro per tuitje. Echter volgens de
bewoners is dat onderzoek wederom niet onafhankelijk. Paul
en andere betrokkenen uit de wijk hebben ingenieursbureau
Ad Wouters uit Mierlo bereid gevonden om een breed en onafhankelijk onderzoek te verrichten waaraan iedereen in Brandevoort, die zekerheid wil over de staat van zijn tuitjes, voor
een sterk gereduceerd tarief kan deelnemen. Voor €125,- euro
per tuitje wordt er een gedegen, onafhankelijk en persoonlijk
onderzoek gedaan en gerapporteerd aan de huiseigenaar (de
normale prijs zou €500,- euro zijn).
Dit geeft behalve een zekerheid aan de huiseigenaar over de
staat van het tuitje ook een goed beeld of deze destijds conform
bouwtekening gebouwd is. Wanneer dit bijvoorbeeld niet het
geval is en de bouwbedrijven Stam + De Koning en BPD blijven verantwoordelijkheid afwijzen, dan kan iedereen met een
rechtsbijstandsverzekering zich aansluiten bij het lopende collectief.

Oproep aan alle bewoners van Brandevoort

Paul weet uit de steekproef inmiddels dat zijn tuitjes in orde zijn
en dat er geen schade is aan het tuitje van zijn huis. Persoonlijk
heeft hij geen belang bij het uitgebreide onderzoek wat men nu
aan het opstarten is. Maar er is wel een maatschappelijk belang
en belangrijk dat dit probleem, wat zich wellicht wijk-breed manifesteert, op een redelijke en billijke wijze wordt opgelost. En
daar wil hij graag zijn bijdrage aan leveren.
De gemeente en BPD willen het probleem met betrekking tot
de tuitjes steeds beperken tot de wijk Schutsboom, maar Paul
en Henny vermoeden dat er met de tuitjes in de Hoeves en De
Veste hetzelfde aan de hand is. Sterker nog, er zijn volgens Paul
signalen dat er nog steeds op deze wijze tuitjes worden geconstrueerd en dus doet Paul een oproep aan de wijkbewoners
met een tuitje dat zij een visuele inspectie doen van hun tuitje. Scheefstand, scheuren of beschadigd voegwerk kan duiden
op eenzelfde constructiefout. Tevens eisen steeds meer nieuwe huizenkopers in onze wijk voor de overdracht een (extern)
bouwkundig onderzoek over de staat van de tuitjes. Iedereen
kan nu goedkoop instappen in een onafhankelijk onderzoek wat
er voor zorgt dat je weet hoe de staat van jouw tuitje is en wat
mogelijk leidt tot een constructieve oplossing met en voor alle
wijkbewoners. n

tekst: Emmely Plas
foto: Rianne van Lierop
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VOOR AL UW HOUTEN
EN PVC VLOEREN

Voor meer informatie:

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

W I J Z I J N E R K L A A R VO O R !

We hebben de afgelopen weken hard gewerkt
aan het vernieuwen van onze showroom.
Ook zijn de nieuwe collecties binnen. Die laten we
natuurlijk graag aan u zien!
Maak daarom telefonisch of via onze website
een afspraak en laat u inspireren!

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

Evenementen

Een nieuw jaar,
een nieuwe kans!
vooraf, tijdens en na de kindervakantieweek volledig kan meegenieten van al het leuks.

Achter de schermen zijn we al druk
geweest met het plannen van de kindervakantieweek 2021. We zijn met
alle betrokken partijen in gesprek om
er dit jaar een geweldige week van te
maken!

Bij dit alles hoort natuurlijk een geweldig leuk thema. Voor 2021 is het
thema: ‘Te land, ter zee en in de
lucht’.

Dit jaar is net een beetje anders dan
in voorgaande jaren. We gaan namelijk volledig digitaal! De inschrijvingen worden dit jaar volledig online
gedaan. Net als de betalingen. En
om het helemaal makkelijk te maken
kan je je inschrijven in de periode van
1 april tot 23 april.

Wij hebben er in elk geval veel zin
in! n

Wij zijn ook druk bezig met het ontwikkelen van een app! Zodat iedereen

tekst: Susanne Derks

kasten - maatwerk meubels - verbouwingen - schilderwerk

www.stand-in.nl

overkapping - tuinhuis – schutting - schilderwerk

info@stand-in.nl

+31 (0)492525182

Hulp bij burn-out, stress en
angstklachten voor jongeren
en volwassenen

paulvangemert.nl
Brandevoorter Courant
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Je rijbewijs halen?
Dát doe je gewoon bij LesDirect in Brandevoort!

3
3
3
3

3

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

3
3

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

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

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

W i l j e we er :

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

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

Ondernemer

Buigen of barsten

We zitten in een crisis die veel ondernemers recht in het hart raakt. Ton Sengers is zo’n man. Hij maakt met zijn bedrijf
Stand-In beursstands en valt onder de evenementenbranche. Vanwege Covid-19 is deze branche stil komen te liggen en
is het voor evenementenbedrijven buigen of barsten.

Echte Helmonder

Ton is een 54 jarige Helmonder. Hij is bijna 30 jaar getrouwd met
Dieke, hebben twee zonen Boud (27) en Bern (25) en wonen in
Stiphout. In 1989 is hij afgestudeerd aan de HTS Bedrijfskader
in Eindhoven. Hij is opgegroeid in een Helmondse textielfamilie.
Zijn opa en oma maakten vroeger kraagjes voor jurkjes en verkochten die op de markt en later in een winkel. Daarna hebben
ze een confectieatelier opgericht en hebben de ouders van Ton
de winkel in de Veestraat overgenomen. Het groeide uit tot wel
twintig kledingwinkels, bekend onder de naam Sengers Mode.
Een deel daarvan hebben ze later verkocht en zijn vrouw heeft
de franchisetak Cecil/Streetone winkels overgenomen. Ton is
uit de textielbranche gestapt omdat zoals hij zelf aangaf “de ziel
eruit was met de verkoop van het familiebedrijf” en openstond
voor een nieuwe uitdaging. Al snel komt hij in contact met de
voormalige eigenaar van Stand-In, die op zoek was naar een opvolger. In 2012 begint hij op provisiebasis bij Stand-In om het
bedrijf en de medewerkers te leren kennen. Het klikt en een
jaar later neemt Ton het bedrijf over. In de daaropvolgende jaren weet hij het bedrijf in zowel omzet als personeel flink te
laten groeien.

Nieuwe stappen

Toen kwam Covid-19. De evenementenbranche lag en ligt nog
steeds op zijn gat. Beurzen gaan niet door en standbouw valt
stil. Door de crisis onderneemt Ton nieuwe stappen. Zijn bedrijf
is goed in houtbouw en schilderwerk en hij besluit om de weg
van interieur en exterieur in te slaan. Een nieuwe tak ontstaat,
gericht op de consument. Ze bouwen tuinhuizen, overkappingen, maatwerkmeubels en verrichten ook schilderwerk. Omdat
ze als stand bouwer werken met uitgewerkte tekeningen en di-

gitale visuals, kunnen zij de consument hiermee bedienen. “We
laten onze klanten zien hoe de nieuwe kast in hun huis komt te
staan”, aldus Ton. “Verder zijn we ook met een derde concept
bezig, wat zich gaat richten op Prefab-Bouw.”

Uitdagingen

Ton is sales gedreven, een tikkeltje ongeduldig en onrustig, continue op zoek naar uitdagingen en zijn motto is: ‘kan niet bestaat niet’. Zowel zakelijk als privé en duidelijk te zien aan zijn
sportkeuzes. Ton fitnest regelmatig en naast golfen en skiën,
doet hij ook aan mountainbiken. Ton vertelt “Een mooie ervaring was de heftige zevendaagse transalp mountainbiketocht.”
Ook in de voeding zoekt hij de uitdaging. “Ik ben een jaar vegetarisch en ik houd ervan om met vrienden te koken en nieuwe
gerechten te ontdekken. Zo heb ik jackfruit ontdekt. Een tropische boomvrucht, die hier eigenlijk alleen in blik te verkrijgen
is. Met de juiste kruiden is het een hele goede vervanger voor
vlees. Een echte aanrader ” aldus Ton.
En wat zijn de uitdagingen in de toekomst? “Wij proberen te
leven en te genieten in het nu. Als we daarbij onszelf en onze
bedrijven gezond kunnen houden is dat al helemaal prachtig.”
Hij hoopt natuurlijk spoedig weer aan de gang te kunnen met
standbouw maar hij ziet ook de uitdaging in het verder opzetten van zijn nieuwe concepten. Want als ondernemer in hart en
nieren is het voor hem niet barsten maar buigen!
www.stand-in.nl n
tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops
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Kijk eens in de
(paarden)spiegel

Elke dag kijk je in de spiegel en zie je je spiegelbeeld, maar ZIE
jij jezelf wel? Wie ben jij en wat heb JIJ nodig? Of zit je met
een vraag waar je maar niet uit komt? Diep in jezelf weet je het
antwoord wel, maar ben je bereid om naar jezelf te kijken en
om datgene te veranderen wat nodig is? Met paarden coaching
werk je samen met een coach aan jouw vragen en ontwikkeling.
Het paard spiegelt jouw gedrag op (on)bewust niveau waardoor
je inzichten krijgt die je verder helpen.

liet ze alles toe. Daardoor voelde ik al gauw een band tussen
Shenna en mij ontstaan. Ilse legde uit dat paarden één graad
warmer zijn dan wij waardoor ze ook echt extra warmte uitstralen. En dat voel je. Tijdens het borstelen vroeg Ilse me om over
mezelf te vertellen, uiteraard alleen dat wat ik wilde vertellen.

Levenslijn

Met bovengenoemde vragen en om iets voor mezelf te doen,
liet ik me coachen door Ilse van Rooij. Met wat gezonde spanning en zenuwen kwam ik bij manege Meulendijks in Heeze
aan. Daar werd ik hartelijk ontvangen door Ilse. Ze stelde mij
meteen gerust door wat vragen te stellen en uitleg te geven.
Daarna liepen we naar Shenna, een prachtige bruinzwarte merrie van 21 jaar. Omdat ik zelf paard rijd mocht ik Shenna zelf uit
de wei halen. Als ik die ervaring niet had, of bang voor paarden
zou zijn, dan had zij dat uiteraard voor mij gedaan.

Na het borstelen liepen we naar de binnenbak. Van Ilse kreeg ik
de opdracht om over mijn leven te vertellen. Door middel van
gekleurde pionnetjes ‘tekende’ ik mijn levenslijn en vertelde ik
over de bijzondere (mooie en minder mooie momenten) in mijn
leven. Tijdens mijn verhaal reageerde Shenna op mijn houding
en emoties. Dat uitte zich in weglopen, haar hoofd optillen en
dichter tegen me aan staan. Shenna gaf me troost op momenten dat ik het even nodig had en liep weg als ik het nodig had
om uit dat moment te stappen zodat ik mezelf weer kon herpakken. Ilse speelde in op het gedrag van Shenna en wist dat te
vertalen naar mijn gevoel en emoties van dat moment in mijn
leven. Daardoor kreeg ik nieuwe inzichten.

Eén graad warmer

Kippenvel

Hartelijk welkom

Shenna liep geduldig en lief mee en ook tijdens het borstelen
4 0|
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Gedurende het gesprek was ik me ervan bewust dat ik me
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moest openstellen om te komen tot mijn eigen ik. Wat had ik
nodig? Shenna hielp me daarbij door te reageren. Vooral toen
ze dicht tegen me aan ging staan en mij ‘troostte’ kreeg ik kippenvel en warmte tegelijk; het raakte me diep. Het is heel bijzonder om te voelen dat een paard zo intens kan reageren op
de emoties die door mij heen gingen. Op sommige momenten
voelde ik me één met het paard en was ik even vergeten dat
Ilse erbij was. Dat waren de momenten waarop ik besefte wat
IK nodig heb en wat ik daarvoor moet doen. Nu nog daarnaar
handelen…

Over Ilse

“Ik wil graag mensen een stap vooruit helpen, niet in een
kamer op een comfortabele bank maar op een natuurlijke
wijze met een paard”, vertelt Ilse. De omgang met paarden loopt als een rode draad door haar leven. Als kind
was ze een paardenmeisje en ook tijdens haar werk als
psychiatrisch verpleegkundige ziet ze wat paarden coaching met mensen doet. Ze besloot om de opleiding tot
paardencoach te volgen. Deze opleiding heeft ze succesvol afgerond en nu coacht ze met paarden individuen en
teams van bedrijven.

Over de paarden

“Paarden spiegelen van nature onze houding en gedrag. Ik laat
je daarover nadenken zodat je tot nieuwe inzichten kan komen.
Het is mooi om te zien dat het paard bij elke persoon en elke
situatie anders reageert”, vertelt Ilse. De paarden waarmee
ze coacht zijn met zorg uitgezocht. Zo zijn Shenna en Treasure
zacht van karakter, betrouwbaar en sensitief. “Ze voelen feilloos
aan hoe het met je gaat en reageren daarop, ook als je het zelf
niet onder woorden kunt brengen. Door middel van oefeningen
met het paard krijg je antwoord op je (coach)vraag en krijg je
de inzichten die je nodig hebt. Mensen helpen met de hulp van
paarden is voor mij het beste van twee werelden”, aldus Ilse.

Wil je meer informatie of heb je interesse in een
sessie met Ilse? Bekijk dan de website www.horse-insight.nl

of neem contact met haar op via 06-42372118 of e-mail
ilsevrooij@gmail.com n

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Vincent Knoops

Brandevoorter Courant

|

41

BRAAKMAN
A DVO CAT E N
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond T 0492 544415

braakmanadvocaten.nl

Specialisten in:

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

Arbeidsrecht
Letselschade
Familierecht
Mediation
Omgevingsrecht
Sociaal zekerheidsrecht

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

Voor particulieren en ondernemers

Centrale verwarming | Airconditioning
Sanitair | Ventilatie | Warmtepompen

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

Voorkom een stijve nek!

Het grootste deel van Nederland is op dit moment genoodzaakt om thuis te werken. Iedereen begon vol goede moed met
de laptop op de keukentafel. Toen duidelijk werd dat de thuiswerkperiode lang ging duren, investeerden werkgevers en
werknemers in de aanschaf van een goede ergonomische werkplek voor thuis. Toch zagen we in het afgelopen jaar een
explosieve toename in het aantal mensen met rug- en nekklachten.
Gaat dit stuk dan over de juiste afstelling van de werkplek thuis? Nee, hier is voldoende over te vinden op Google.
Ik ga vooral uitleggen wat je zélf kunt doen om een pijnlijke en stijve nek te voorkomen.

Werking nek

Eerst even uitleggen hoe de nek werkt. De nekwervelkolom bestaat uit een aantal opgestapelde blokken, de wervels. De wervels zijn door middel van gewrichten met elkaar verbonden. De
gewrichten in de nek zijn in de basis niet zo verschillend van
bijvoorbeeld een knie. Twee botdelen, een laagje kraakbeen
op beide botuiteinden, wat vocht met voedingsstoffen voor het
kraakbeen er tussenin en het gewrichtskapsel er omheen om
het gewricht af te sluiten.
Het kraakbeen in het gewricht is nu even belangrijk om de
stijve nek te begrijpen. Kraakbeen moet gevoed worden vanuit
het kleine beetje vocht wat er in een gewricht hoort te zitten.
Slechte voeding van het kraakbeen betekent een stijf gewricht.
De voedingsstoffen zwemmen echter niet vanzelf in het kraakbeen. Daar is druk in het gewricht voor nodig; beweging dus!
En dan ook nog eens beweging in het volledige bereik van een
gewricht. Voor een soepel gewricht is het dus van belang om
regelmatig maximaal te buigen én maximaal te strekken.

Hamvraag

Nu komt de hamvraag: hoe vaak strek jij je nek volledig op een
dag? En dan bedoel ik dus echt volledig, zodat je naar het plafond kijkt. Het buigen van de nek doen we vaak genoeg per
dag. Kijken op de tablet op schoot, onderuit gezakt hangen
op de bank of bijvoorbeeld tijdens het strikken van je schoen

veters. Het strekken van de nek doen we eigenlijk al niet veel
meer sinds we duizenden jaren geleden met z’n allen hebben
besloten om niet meer op handen en voeten te blijven lopen.
Rechtop lopen is veel handiger. Maar het had wel invloed op de
dagelijkse strekbewegingen van de nek.
Iedereen snapt dat als je de knie nooit meer volledig strekt, dat
deze dan stijf wordt. In de nek is dit niet anders. Ik denk dat het
merendeel van de mensen soms weken of maanden geen maximale strekking van de nek maakt. En als we dan een keer een
plafond gaan schilderen of op een mountainbike gaan zitten,
activiteiten waarbij de nek wel moet kunnen strekken, dan vinden we het gek dat de nek stijf en pijnlijk is. Niks geks aan dus.

Rekken en strekken

Is de oplossing dan echt zo simpel? Jazeker! Beweeg je nek dagelijkse meerdere keren naar de eindstanden: maximaal buigen
en strekken, maximaal naar links en rechts draaien en maximaal
links en rechts zijwaarts buigen. Of combinaties daarvan. Alles
is goed, zolang je de eindstand maar opzoekt. Worden je nekgewrichten echt heel blij van en jij uiteindelijk dus ook. Succes! n

tekst: Raymond de Jong, sport fysiotherapeut
foto: Vincent Knoops
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Seizoenen in de ecozone
De ecozone is gewoonweg magisch, vooral tijdens de afgelopen herfst zag je de verandering van kleuren.
Door het najaar licht kwam er een nieuwe dimensie en schoonheid van de natuur naar voren. Of het nu door het
klimaatbeleid komt of gewoon door de natuur, het weer in dit corona jaar is tot nu toe buitengewoon mooi geweest.
Door heel veel zonnige dagen hadden we de gelegenheid om van de zomer te genieten, en de herfst is deze keer
erg schilderachtig geweest.

Onderhoud

Een belangrijk moment gedurende het jaar in ecozone, is het
jaarlijkse onderhoud en de inrichting van de ecozone. De voorbereiding voor de winter gingen van start. In wetlands is het
noodzakelijk om vegetatie hiervan twee keer per jaar in te korten, rekening houdend met het feit dat levende organismen in
de ecozone, de vogels en eenden, de mogelijkheid hebben om
zich tijdens de werkzaamheden op tijd te kunnen verplaatsen
om te overleven.
Grote machines die als kammen door de ecozone gaan en lawaai maken, waarschuwen eenden en vogels om te vertrekken.
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Volgens een nauwkeurig plan van het onderhoud van de ecozone, blijft er op sommige plaatsen dichte vegetatie staan zodat
de vogels hun nesten kunnen herbouwen.

Gedrag

Op zonnige dagen is er veel meer licht in de ecozone. De herfstkleuren van bladeren en vegetatie zijn dan prachtig om te zien.
Een wandeling door de ecozone op deze mooie dagen is dan
ook een waar genoegen.
Helaas, moeten we ook minder leuke dingen benoemen zoals
de overlast van hondenpoep. Voor veel mensen lijkt het volko-

Sociaal
men normaal om de poep niet op te ruimen van hun huisdier
en dus lelijke en riekende sporen achter te laten terwijl er zowel
vuilnisbakken en zakjes in de ecozone voldoende aanwezig zijn.
Het zou beschaafd zijn om de poep op te ruimen, zodat kinderen onbezorgd kunnen spelen op het gras en langs de paden.

Mooi voorbeeld

Maar een buitengewoon mooi voorbeeld werd dit najaar getoond door de leden en leiding van Scouting Brandevoort , die
samen met de jonge Brandevoort bewoners de schoonmaak
van de ecozone heeft georganiseerd. In gesprek met hen begrepen wij dat de actie niet alleen gericht is op het inzamelen
van afval, maar dat het belangrijk is dat deze jongeren beseffen
hoeveel afval en vervuiling ze zelf kunnen veroorzaken en hoe
belangrijk het is om het milieu te beschermen. Een heel mooi
voorbeeld hoe de omgeving waarin we leven wordt behouden
en hoe jongeren daarin een belangrijke rol kunnen spelen.
Complimenten daarvoor.

Winterpret

Tijdens de corona periode hebben we veel geluk gehad met het
weer. Bloeiende lentedagen, een echt hete zomer met extreem
hoge temperaturen, herfst in kleuren en een sprookjesachtig

landschap met veel winterpret. Bevroren kanaaltjes, meertjes
en vijvers. Het zag er allemaal uit als een wintersprookje in onze
wijk. Op heuveltjes en de walkanten van de ecozone konden
de kinderen sleeën en genoten van de winterpret. Veel wandelaars, schaatsers en ijshockeyers. Jongeren hadden een soort
tent gemaakt waarin warme dranken werden aangeboden. Veel
jonge mensen zorgden voor luidsprekers waaruit stemmige carnavalsmuziek kwam en hebben deze zware corona tijd, waarvan iedereen een beetje moe is, verfraaid en verzacht voor een
moment. Kort maar heel gezellig was deze winterweek met zonnige en best koude dagen. Ideaal voor vakantie vieren in eigen
land en zelfs in eigen wijk.

Energie

De natuur heeft er opnieuw voor gezorgd dat op de dagen wanneer we niets konden doen en nergens op vakantie konden
gaan, ons toch nieuwe energie te gegeven. Laten we hopen dat
door het vaccin licht aan het einde van de tunnel te zien is zodat
weer volop genoten kan gaan worden van de seizoenen en de
natuur in de ecozone. n
tekst: Danijela Tetaric Adamovic
foto: Vincent Knoops
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Nieuwe ontmoetingsplekken
voor jongeren in Brandevoort
Jongeren op het station, in de parkeergarage, op een schoolplein of op De Plaetse. Een herkenbaar beeld in Brandevoort.
Al jaren gingen er stemmen op voor het realiseren van ontmoetingsplekken voor jongeren in Brandevoort en met de komst
van deze nieuwe plekken wordt deze wens nu gerealiseerd. Het
afgelopen jaar heeft het netwerk bestaande uit; de gemeente
Helmond, Jeugdvriendelijke Stad, het jongerenwerk, de politie
en de wijkraad de koppen bij elkaar gestoken om te kijken naar
een structurele oplossing voor een langlopend ‘probleem’.
Steeds weer kwamen er meldingen van terugkerende overlast
op plekken waarbij gesprekken met de betrokkenen niet het gewenste effect bleek te hebben. Gerichte controles, waarschuwingen, bekeuringen en het wegsturen bleek ook niet te helpen. Telkens werd weer gevraagd: “We mogen hier niet staan,
maar waar kunnen we dan wel heen”?

Behoefte

Wijkagent Roy: “Toen ik in september 2019 als wijkagent in
de wijk begon en voor het eerst met de jeugd te maken kreeg
hoorde ik al snel van hen dat zij altijd weggestuurd werden
maar nergens heen konden. Nadat ik de wijk wat beter leerde
kennen zag ik dat er voor de jongere jeugd, met glijbaantjes
en klimrekjes, goed was voorzien maar dat er voor de oudere
jeugd een stuk minder mogelijkheden waren. Het was dan ook
vaak wegsturen op de ene plek om ze later ergens anders weer
tegen te komen. In het verleden zijn eerdere initiatieven om
hierin te voorzien op niets uitgelopen.”
Tijd om als netwerk de koppen bij elkaar te steken en op zoek te
gaan naar een oplossing.
De gemeente werd bevraagd, het jongerenwerk werd betrokken en de ook wijkraad van Brandevoort haakte meteen aan.
Allen hadden dezelfde signalen gekregen van de jeugd; er is
behoefte aan een plek waar zij samen kunnen komen, waar zij
geen overlast voor omwonenden veroorzaken en waar ze wel
mogen zitten zonder steeds weggestuurd te worden.
Wethouder Jeugd, Onderwijs en Gezondheid Cathalijne Dortmans: “Vanuit Jeugdvriendelijke Stad voer ik continue gesprekken met jongeren. In die gesprekken vertelden jongeren uit
Brandevoort mij dat ze graag een leuke plek zouden hebben.
Deze mobiele hangplekken voorzien daarin. Na positieve gesprekken in de buurt hebben we de locaties gekozen. In Helmond doen we het dan ook écht samen.”

Plan

Samen werd een plan gemaakt waarbij de jongerenwerkers een
vooraanstaande positie kreeg in de uitvoering.
Jongerenwerkers Zaïd (LEVgroep) en Elja (Bijzonder Jeugdwerk):
“Als kersverse jongerenwerkers in Helmond vielen wij, Zaïd en
Elja, met onze neuzen in de boter. Al jaren gingen er stemmen
op voor het realiseren van ontmoetingsplekken voor jongeren
in Brandevoort. Toen wij betrokken raakten, bleek de beweging
eindelijk te zijn ingezet. Vanaf juni 2020 zijn we hard aan de
slag gegaan om met jongeren het gesprek te voeren over hun
concrete wensen. De meeste jongeren die we hierover spra4 6 |
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ken ontmoetten we op straat. Met ongeveer vijftien jongeren
hebben we in hun eigen groepssamenstelling bijeenkomsten
belegd om uitgebreid het gesprek aan te gaan. De jongeren benadrukten steevast graag een eigen, overdekte plek te willen
om rustig met elkaar te chillen waarbij ze de buurtbewoners
niet tot last zijn. Verlichting en een prullenbak zijn harde eisen,
maar daarmee is het voor de jeugd eigenlijk wel
voldoende.”
De wijkraad van Brandevoort
heeft in het verleden al het
initiatief genomen voor de
realisatie van hangplekken, maar dat is toen helaas op niets uitgelopen.
De wijkraad was nog
steeds enthousiast en
sloot dan ook direct aan
bij het overleg.
Wijkraad: “Al jaren heeft de
wijkraad het idee geopperd
om plekken in onze wijk te realiseren waar de jeugd elkaar kon
ontmoeten. Om die reden zijn er
dan ook uitvoerige gesprekken
met de jongeren gehouden om
erachter te komen waar juist zij
behoefte aan hebben. Jongeren
zitten niet te wachten op een
locatie in bijvoorbeeld een wijkcentra
met volop volwassen toezicht maar
juist een plek waar zij ongestoord met
hun vrienden kunnen verblijven op
een verantwoorde manier.”
Jongerenwerkers Zaïd en Elja vervolgen hun verhaal. “In februari
zijn we met omwonenden van de
aangewezen locaties in gesprek
gegaan over hoe zij de komst van
ontmoetingsplekken ervaren. Tot onze
vreugde waren vele reacties positief. Gelukkig werden er ook kritische vragen gesteld.
Deze houden ons scherp en maken ons
des te meer bewust dat we het met z’n allen samen moeten doen. Want natuurlijk
zoeken jongeren regelmatig de grenzen
op om te experimenteren. Soms leidt dat
tot baldadigheid en overlast. De omwonenden hebben daarom onze contactgegevens gekregen zodat we met ze in
gesprek kunnen blijven.”
Het woord overlast wordt vaak in één
zin genoemd als het gaat om hangplekken, maar het is er iedereen alles aan
gelegen om dit project te laten slagen.

Sociaal

Zoals eerder gecommuniceerd gaat het om een pilot vanuit
de gemeente. De wijkraad daarover: “Door een cofinanciering
tussen de wijkraad en de gemeente komen er op korte termijn
twee mobiele hangplekken voor jongeren in de wijk, deze zijn
dan ook verplaatsbaar op het moment dat blijkt dat bepaalde
locaties toch minder geschikt blijken dan gedacht. De wijkraad
is trots dat er dan ook eindelijk plekken worden gerealiseerd.”

Vrijheid

De jongeren zullen de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid, krijgen om te laten zien dat zij om kunnen gaan met een
plek waarover ze zelf hebben meegedacht. Het is daarbij mogelijk dat goed gedrag beloond kan worden door een uitbreiding
met bijvoorbeeld sportfaciliteiten.
Wijkagent Roy: “Het woord vrijheid betekent natuurlijk nog
geen vrijbrief dus uiteraard zal deze plek mee worden genomen
in de surveillance. Ik zal regelmatig langsgaan voor een praatje
maar verder bepaalt de jeugd vooral zelf hoe vaak ze mij zullen
zien. Als zij zich aan de gemaakte afspraken houden dan vind ik
dat zij ook de ruimte moeten krijgen zonder op de lip te worden
gezeten. Dat kunnen ze dus zelf afdwingen.”
Jongerenwerkers Zaïd en Elja: “Ondanks dat jongeren buurtbewoners niet tot last willen zijn, zien we hun behoefte om in de
wijk dichtbij buurtbewoners samen te komen. Jongeren zijn onderdeel van de wijk. Ze houden voor de buurt een oogje in het
zeil, maar tussen de regels door laten ze evengoed de buurtbewoners over hen waken. Samen zorgen we voor elkaar!”
Op het moment van schrijven zijn er twee hufter-proof hangplekken besteld die spoedig zullen worden geleverd. Deze zullen worden geplaatst in de Ecozone, naast het spoor nabij de
bult en op een plek nabij het sportpark. Daarover vinden nog
gesprekken plaats.
Het bovengenoemde netwerk houdt de ontwikkelingen van
deze hangplekken nauwlettend in de gaten en zal de voortgang
hiervan blijven evalueren. Input vanuit de wijk is hiervoor altijd
welkom! n

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

Sterilisatie bij de huisarts,
persoonlijk én voordelig!

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

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

Schilderwerken
Wandafwerking
Beglazing
Spuitwerk
Houtrotrenovatie

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

Klarenbeemden

,

NG Helmond

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

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

Van ontwerp tot realisatie

VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket bij:

WWW.KIVO-HELMOND.NL

• ontwerp & advies
• aanleg & onderhoud

-

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

Twentehof 1, Helmond
0492 - 513703 - 06 22922680

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

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

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

Mierloseweg 288
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Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

TEGELVLOEREN

www.bbtegels.nl

BOUTIQUE4MORE
werkt op afspraak, kijk nu op
boutique4more.nl

zullen we
afspreken?
wij werken volgens de RIVM richtlijnen
de Plaetse 165 Helmond-Brandevoort - www.boutique4more.nl

Omdat iedereen anders is...
Ook als u verzekerd bent bij
Ardanta, Amev, Dela, Monuta
of Yarden bent u vrij om voor
ons te kiezen!

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 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M

Oprecht betrokken
Mr. Erik Jansen

Mr. Roel Janssen

06 21 42 57 72

06 46 07 65 58

Kanaaldijk Noord West 81 • Helmond • 0492-543093
www.peellandadvocaten.nl
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Sportverenigingen
Dat sporten goed voor je is dat weten we allemaal. Sporten helpt preventief tegen overgewicht en bevordert de kwaliteit van het leven
en is ook vooral ontzettend leuk!
Waar kunnen we naartoe in Brandevoort, of als we niet in Brandevoort terrecht kunnen, waar moeten we dan naartoe? De sportindex
laat een overzicht zien van de sportverenigingen uit Brandevoort en verenigingen uit de omgeving met leden uit onze wijk.
Mis je nog een sportvereniging, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
Naam
Website
---------------------------------------------------------------------------------Atletiek Helmond
www.atletiekhelmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Atma Yoga
www.atmayoga.nl
---------------------------------------------------------------------------------Badmintonclub BC 85
www.bc85helmond.nl
-------------------------------------------------------------------------------------Balletstudio Brandevoort
www.balletstudiobrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Basketbalvereniging Black Shots www.blackshots.nl
---------------------------------------------------------------------------------Biljartclub Brandevoort
biljartclub@brandevoort.org
---------------------------------------------------------------------------------Bootcamp Brandevoort
www.bootcampbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Budovereniging De Hechte Band www.dehechteband.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dansschool Friends
www.dansschoolfriends.n
---------------------------------------------------------------------------------Dansschool UC Dance
www.ucdance.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dédé Dance
www.dededance.nl
---------------------------------------------------------------------------------DV X-perience dans
www.dvxperience.nl
---------------------------------------------------------------------------------Flame Trails
www.flametrails.nl
---------------------------------------------------------------------------------Golfclub De Gulbergen
www.golfclubdegulbergen.nl
---------------------------------------------------------------------------------Helmondse Atletiek Club (HAC) www.hac-helmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Hockeyclub Mierlo
www.hcmierlo.nl
----------------------------------------------------------------------------------

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

Groeperingen
BrandTastic
E: info@brand-tastic.nl
W: www.brand-tastic.nl
---------------------------------------------------------------------------------Buurttuin Brandevoort
E: info@buurttuinbrandevoort.nl W: www.buurttuinbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------CS de Brandeliers
E: info@brandeliers.nl
W: www.brandeliers.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dickensnight Brandevoort
E: voorzitter@dickensnight.nl W: www.dickensnight.nl
---------------------------------------------------------------------------------Ditisonzewijk.nl
E: brandevoort@ditisonzewijk.nl W: www.brandevoort.ditisonzewijk.nl
---------------------------------------------------------------------------------Druzhba
E: info@koor-druzhba
W: www.koor-druzhba.nl
---------------------------------------------------------------------------------Fotoclub Brandevoort
E: a.storm4@chello.nl
W: www.fotoclubbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Digitale beeldgroep Isosensori
E: dialtic@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------KBO St, Lucia
E: secretariaat@kbo-stlucia.nl W: www.kbo-stlucia.nl
---------------------------------------------------------------------------------Kobra
E: info@koorbrandevoort.nl
W: www.koorbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------5 0 |
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Kunstkwartier Helmond
E: info@kunst-kwartier.nl
W: www.kunst-kwartier.nl
---------------------------------------------------------------------------------Muziekvereniging Unitas
E: info@muziekvereniging-unitas.nl W: www.muziekvereniging-unitas.nl
---------------------------------------------------------------------------------Naaiclub Brandevoort
E: naar.emmy.toe@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------Popkoor Brandnew Voices
E: info@popkoorbrandnewvoices.nl W: www.popkoorbrandnewvoices.nl
---------------------------------------------------------------------------------Sambaband Brandeleros
E: voorzitter@brandeleros.nl
W: www.brandeleros.nl
---------------------------------------------------------------------------------Scouting Brandevoort
E: secretaris@scoutingbrandevoort.nl W: www.scoutingbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Theater Brandevoort
E: info@bartvanloon.nl
W: www.theater-brandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Wijkhuis ‘t BrandPunt
E: info@brandpunt.info
W: www.brandpunt.info
---------------------------------------------------------------------------------Wijkraad Brandevoort
E: wijkraad.voorzitter@brandevoort.org W: www.wijkraad.brandevoort.org
---------------------------------------------------------------------------------Witte Wel Witte Nie
E: info@wittewelwittenie.nl
W: www.wittewelwittenie.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Bedrijvenindex
Omdat iedere ondernemer, groot en klein, de gelegenheid moet krijgen om te adverteren in de BC hebben we nu een speciale bedrijvenindex voor in Brandevoort gevestigde ondernemers waarin je voor maar € 12,50 per editie een naamsvermelding krijgt. De bedrijvenindex zal per editie groeien, zodat de Brandevoorters in één oogopslag het juiste bedrijf vinden. Interesse, laat het ons even weten
via advertenties@brandevoortercourant.nl
B4 Print

Grafisch ontwerp & webdesign

De Plaetse 173 - 5708 ZK - Helmond

T: 06 81 89 77 81

E: info@b4print.nl

W: www.b4print.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie Rianne van Lierop

Fotografie

Ardijnserf 3 - 5706 JB - Helmond

T: 06 54 97 35 14

E: info@fotografieriannevanlierop.nl

W: www.fotografieriannevanlierop.nl

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

Fotografie

Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond

T: 06 53 92 66 96

E: info@knoopsfotografie.nl

W: www.knoopsfotografie.nl

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

Natuurgeneeskundige therapie

Stappenhoeve 5 - 5708 WC - Helmond

T: 06 47 66 41 94

E: info@permanus.nl

W: www.permanus.nl

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

Webdesign

Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond

T: 0492 84 68 21

E: info@siteturn.nl

W: www.siteturn.nl

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

Projecten - advies - training - coaching

Neerwal 84 - 5708 ZA - Helmond

T: 06 53 94 39 44

E: info@verwaijenconsulting.nl

W: www.verwaijenconsulting.nl

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

Psychologie-Coaching-Training

Woesthoeve 1 - 5708 VN - Helmond

T: 0492 66 73 79

E: info@vidasense.nl

W: www.vidasense.nl

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

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

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