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Dan weten we wel hoe laat het is. De hint van onze burgemees-
ter die de voorpagina opsiert, versterkt dit gevoel nog eens ex-
tra. Jawel, de gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de 
deur. En wel op 16 maart. Onze redacteur politiek Giel Polle-
mans, heeft in dit nummer een stemwijzer gemaakt, waarin het 
overzicht van het politieke landschap naar voren komt.
In de stemwijzer zijn de politieke partijen opgenomen die heb-
ben gereageerd op onze stellingen over de wijk. In dit overzicht 
kunt u lezen wat zij van deze stellingen vinden, zodat u uw me-
ning en welllicht uw keuze kunt bepalen op wie u gaat stem-
men.
Welke stellingen hoor ik u denken? Uw hoofdredacteur zal vast 
een tipje van de sluier oplichten. Wat te denken van huisves-
ting, jeugd en vandalisme, verkeersveiligheid, maar ook een 
levendig centrum komt aan de orde. Verder wordt gevraagd 
welke prioriteit door de partijen als meest belangrijk wordt ge-
vonden. Kortom lees de stemwijzer aandachtig door en doe er 
uw voordeel mee.

Natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, zijn er weer mooie 
artikelen opgetekend door ons redactieteam. U leest weer in-
teressante verhalen van onze bewoners over wat hen zoals be-
zig houdt en waar zij passie voor hebben. Of het nu een K’nex 
verzameling betreft of de liefde wordt uitgesproken voor hun 
geliefde huisdieren. Al dit moois komt onder meer nu ook weer 
uitgebreid aan bod. Ook leest u weer een mooi gevuld kinder-

katern. We zijn overigens blij te horen dat dit katern bij onze 
jongere lezers zo goed in de smaak valt. Dat vinden we altijd 
leuk om te horen. Wat wij als redactieteam ook heel fijn zouden 
vinden is dat wij op korte termijn redacteuren aan ons team 
mogen toevoegen. Dus lijkt dit je iets? Houd je van mensen te 
interviewen en schrijf je graag? Reageer dan naar de redactie 
van deze courant. Ervaring is fijn maar niet noodzakelijk. We 
doen het immers met z’n allen. 

Tot slot en verwijzend naar de verkiezingen vertel ik u graag dat 
onze redacteuren een verdiepingsslag hebben gemaakt in een 
aantal onderwerpen die zowel bij de inwoners van onze wijk 
als bij de politiek leven. Denk hierbij aan nieuwbouw, jeugd en 
corona, maar ook, niet onbelangrijk, de onvrede van ouderen 
over de pensioenen.
Er zijn momenten waar u als burger en lezer invloed kunt uit-
oefenen op wat u graag zou willen op al deze belangrijke on-
derwerpen. Nu is het moment en maak daarom gebruik van uw 
stemrecht. Want iedere stem telt…

Ik wens u veel leesplezier en veel wijsheid toe bij de verkiezin-
gen. Blijf gezond. n 

tekst: Hans Minkjan 
foto: Vincent Knoops
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Sommige weten precies wat ze willen en anderen lopen zich suf 
te dubben… In ons leven maken we heel wat keuzes. Uiteenlo-
pend van gemakkelijke tot moeilijke keuzes en van aanpasbare 
tot onomkeerbare keuzes. In welke categorie valt jouw keuze 
voor de gemeenteraadsverkiezing?

Gemakkelijke keuzes
Gemakkelijke keuzes zijn keuzes waarbij je niet zoveel hoeft na 
te denken omdat het nou eenmaal in “ons systeem” zit. Maar 
als je er toch over nadenkt, het zijn en blijven keuzes. Denk bij-
voorbeeld aan: Kies ik voor dit merk of voor een ander merk 
shampoo? Ga ik voor een Samsung of een iPhone telefoon? 
Daarvan zou je kunnen zeggen dat je keuzes maakt op basis van 
eerdere ervaringen of die van een ander en/of het besteedbaar 
budget wat je hebt. 

Moeilijkere keuzes
In je leven krijg je ook te maken met andere soorten keuzes. 
Dat begon al toen je als 11-12 jarig kind moest kiezen naar wel-
ke school je wilde gaan. Of wat je “later als ik groot ben” voor 
beroep wil uitoefenen. Als je daarover nadenkt dan is het een 
mega beslissing op die jonge leeftijd. Je staat dan immers nog 
aan het begin van je leven waarvan je niet weet wat het gaat 
brengen. Vervolgens komen er vragen voorbij als: Gaan we voor 
een kindje? Gaan we een verre reis maken of ga je van baan 
wisselen? Dat zijn lastige keuzes, maar zeker wel bepalend voor 
je levensweg.

Aanpasbaar of onomkeerbaar?
Gelukkig krijg je in veel gevallen opnieuw de kans om een keuze 
te maken: Koop je de volgende keer een andere shampoo of 
ga je van opleiding of baan veranderen? Maar soms is het niet 
zo eenvoudig als het gaat om onomkeerbare keuzes. Dan blijft 
de keuze moeilijk. Daarbij geldt: volg je gevoel. Ook kan je het 
gevoel hebben dat er gewoonweg geen keuze is. Ook dan geldt: 
jij kan kiezen! Hoe dan ook…het blijft lastig.

Om maar even terug te komen op de gemeenteraadsverkie-
zing… Ga je kiezen? En zo ja, voor welke partij? Heel veel succes 
met je keuze!

Welke keuze je ook maakt, pas achteraf kom je erachter of je de 
goede keuze(s) hebt gemaakt. Soms direct of soms als je erop 
terug kijkt pas aan het einde van je leven. Hoe dan ook, het 
loopt zoals het loopt… n 

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian 
foto: Vincent Knoops

Keuzestress
Column
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WoonplezierWoonplezier
begint bij Broeckx makelaars
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Robijnstraat 9

5706 DH Helmond

koopsom € 299.000 k.k.
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HT

Sjef Remmenlaan 44

5706 DB Helmond

koopsom € 400.000 k.k.
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KOC

HT

Haaghout 10 a

5706 PT Helmond

koopsom € 300.000 k.k.
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KOC

HT

Stepekolk-Oost 24

5706 LA Helmond

koopsom € 625.000 k.k.
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KOC

HT

Heithoeve 6

5708 TS Helmond

vraagprijs € 600.000 k.k.

VER
KOC

HT

Iekendonksevoort 43

5706 HH Helmond

koopsom € 575.000 k.k.

Wist u dat ik naast makelaar ook gecertificeerd taxateur ben? 

Dat een taxatie u als klant veel voordeel kan opleveren? 

Uw huidige woningwaarde zal hoogstwaarschijnlijk gestegen zijn ten opzichte van de hypotheek die erop 
rust. Banken hebben hierdoor meer zekerheid en gunnen hun klanten dan vaak een rente-korting. 

De kosten van een rapport zijn fiscaal aftrekbaar en wij kunnen altijd een vrijblijvende inschatting maken of 
een rapport daadwerkelijk nodig is. 

Meer informatie? ruud@woonplezier.nl

Uw wijkspecialist:


Ruud Hesen

06 533 01 994

www.woonplezier.nl

Tel.: 0492 549 055

Vind ons ook op:ruud@woonplezier.nl

Nieuws van wijkhuis
't BrandPunt

Het jaar 2022 begon zoals het jaar 2021 eindigde; alles dicht 
en weinig zicht op verbetering. Inmiddels lijkt het erop dat we 
toch steeds meer mogen en dat de activiteiten in ons wijkhuis 
langzaamaan weer kunnen worden opgestart.

Een terugblik & een blik vooruit
Terug kijken naar 2021 geeft geen fijn beeld. Het wijkhuis is gro-
tendeels gesloten geweest. Dus kijken we liever vooruit naar de 
rest van het jaar 2022. Sinds eind januari is het wijkhuis weer 
(zij het beperkt) open. Een aantal activiteiten is weer opgestart 
en er klinken weer stemmen in de gangen en ruimtes. De ver-
wachtingen op het moment dat wij dit artikel schrijven zijn best 
positief. De laatste coronavariant lijkt minder ziekmakend en 
dat biedt ons kansen. Wij gaan er dan ook van uit dat diverse 
activiteiten weer snel worden opgepakt. Natuurlijk houden wij 
ons aan allerlei opgelegde beperkingen, maar we hopen dat die 
steeds minder worden en dat we weer snel als vanouds kunnen 
draaien. 

Financieel
Doordat wij maar heel weinig open zijn geweest is er natuurlijk 
maar heel weinig omzet gegenereerd. Dankzij de diverse steun-
pakketten van de overheid en het begrip van de Gemeente Hel-
mond hebben we het toch redelijk gered. Wij zijn daarvoor de 
gemeente erg dankbaar. Hopelijk kunnen we weer snel meer 
omzet draaien en de kas weer enigszins bij spekken.
De diverse prijsverhogingen helpen ons hierbij helaas niet. Met 
een gemiddelde prijsverhoging op onze inkoop van circa 7 tot 
10 procent, rest ons jammer genoeg niets anders dan onze ver-

koopprijzen iets aan te passen. We proberen dat natuurlijk zo 
restrictief mogelijk te doen, maar een gemiddelde verhoging 
van 5 tot 6% is helaas onvermijdelijk.

Veilige omgeving
Wijkhuis ’t BrandPunt moet voor iedereen een veilige omgeving 
bieden waar geen angst bestaat voor ongepast gedrag in welke 
vorm dan ook. Het bestuur werkt eraan om dit vast te leggen in 
de diverse richtlijnen en werkinstructies en zal medewerkers, 
vrijwilligers en gebruikers wijzen op het naleven daarvan. Er 
wordt haast gemaakt met de opzet van een goede klachten-
procedure, waarbij ook een meldpunt wordt vastgesteld waar 
iedereen met eventuele klachten of vragen terecht kan.

Activiteiten in de planning
Op het moment dat we dit schrijven zijn nog geen concrete acti-
viteiten gepland. Maar houd de website (www.brandpunt.info) 
in de gaten voor de laatste ontwikkelingen rondom activiteiten 
en evenementen in het wijkhuis.
 
Wil je een activiteit organiseren of heb je leuke ideeën? Meld je 
dan bij beheerder Jan Damen, via beheerder@brandpunt.info 
of telefoonnummer 0492-432013 of 06-28589947.

We hopen alle wijkbewoners weer snel te kunnen verwelko-
men! n

tekst: Het bestuur van wijkhuis ’t BrandPunt
foto: Vincent Knoops

Nieuws
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visithelmond.nl

Ontdek
Helmond

Geef je dromen een Kanzz
Waar droom jij over voor later? Wil je eerder stoppen 
met werken of echt die droomreis maken? 
Om dit waar te kunnen maken heb je vermogen nodig. 
Met een fi nancieel plan ga je nu aan de slag voor later. 
Zo neem je de juiste maatregelen voor een zorgeloze 
toekomst. Bel voor een vrijblijvende afspraak of kijk 
op Kanzz.nl.

Hans Maasakkers CFP®

06 - 505 24 702
Hans@kanzz.nl

fi nanciële planning wonen | hypotheek vermogensopbouw

Geef je dromen een Kanzz
Waar droom jij over voor later? Wil je eerder stoppen Waar droom jij over voor later? Wil je eerder stoppen 

Om dit waar te kunnen maken heb je vermogen nodig. 
Met een fi nancieel plan ga je nu aan de slag voor later. 
Zo neem je de juiste maatregelen voor een zorgeloze 
toekomst. Bel voor een vrijblijvende afspraak of kijk 

Misschien doet de wijkraad de nieuwjaarsreceptie nog een 
keer over. Het is jammer dat de wijkraad de laatste tijd met 
het Corona niet echt aan de weg kon timmeren. Ondertussen 
is er toch nog wel wat gebeurd. Groen en natuur terugbrengen 
in de leefomgeving en circulair werken in activiteiten.

De loods
De loods aan de Nuenensedijk krijgt meer vorm. De vergunning 
is gestart. De vloer en de afrastering heeft Peter van Gennip 
gesponsord door de eigen afrastering rondom te zetten en stel-
conplaten om ‘niet’ bij de loods neer te leggen. De komende 
tijd onderzoeken enkele betrokkenen subsidies en een uitvoer-
der om de bouw van de loods ter hand te nemen. “Het zou 
mooi zijn als na de zomervakantie alles in uitvoering gaat. Een 
deel van de loods staat ter beschikking van de carnavalsgroep 
de Goudblinkers. Het andere deel heeft een multifunctionele 
invulling: werkplaats voor hobbyisten, ontmoeting voor wer-
kenden en niet-werkenden of omscholers”, zegt Lex van Gen-
nip, voorzitter van de wijkraad. Ruime parkeergelegenheid bij 
de loods vergroot de bereikbaarheid. 

Repaircafé
Het Repaircafé in de voormalige kunstkamerruimte aan de Laan 
door de Veste 116 krijgt meer aandacht van enkele bewoners. 
Sinds de publicatie over dit café in het vorige nummer van de 
Courant hebben enkele bewoners zich gemeld. Eind maart 
vinden de voorbereidende besprekingen plaats. Nog voor de 
zomervakantie kunnen bewoners hun nog waardevolle spul-
len laten repareren. De wijkraad staat open voor een bredere 
functionaliteit van het café. “Het zou mooi zijn als meer be-
woners het café gaan zien als een plek waar je elkaar kunnen 
ontmoeten. Ook zouden er andere activiteiten ontwikkeld kun-
nen worden. Graag nodigt de wijkraad bewoners uit om mee te 
gaan doen. Ieder die waardevolle bijdragen aankaart en onder-
steunt, krijgt de kans”, legt Lex uit. Wellicht gaat deze ruimte die 
niet meteen in de loop van bewoners ligt, maar wel op tien me-
ter van het centrum van de Veste, een uitnodigende rol spelen 
in het leven van de Brandevoorter. De Wijkraad doet nog een 
oproep voor extra vrijwilligers: “Bent u handig? Of denkt u een 
andere rol te kunnen vervullen? Meld u dan aan bij de wijkraad 
via hun e-mailadres!”

Vergroening 
Het centrum ‘De Plaetse’ tussen markthal en OBS heeft een ver-
groening ondergaan, die hard nodig was. Hoewel het de eerste 
keer niet helemaal goed ging, is er nu een herschikking van de 
planten geweest en siert nu een meerstammige grote boom de 
meest centrale plak van dit centrum. Wellicht komen rond half 
maart, als de hoge temperaturen aanhouden, de gele krokus-
sen en tulpen de grond uit. Hopelijk kleuren die bloemen de 
komende maanden de totale binnenruimte van Brandevoort 
met veel verve. 

De jeugd onderdak
De jeugd in de wijk. De update van het skateterrein in de buurt 
van de voetbalvelden laat nog even op zich wachten. De ge-
meente en Wijkraad hebben meer tijd nodig om een groot be-
drag uit te trekken voor betere verlichting en het aanbrengen 
van een nieuwer traject. In de tussentijd heeft de wijkraad er 
wel voor gezorgd dat er een tweetal ‘hang’ - containers in goe-
de afstemming met de omwoners in de wijk zijn geplaatst. Een 
container in de buurt van het SV Brandevoort en de andere bij 
de grote bult aan het spoor en de Neervoort zijn sinds begin 
van vorig jaar in gebruik. Veel jongeren hebben de container al 
weten te vinden en het gebruik gaat in goed harmonie. In het 
juni nummer de courant zullen we verslag doen van een tus-
sentijdse evaluatie met de omwonenden.

Tot slot
De wijkraad gaat haar sociale media bijwerken. Ilse Scheepers 
publiceert de komende tijd regelmatig over actuele zaken. De 
website krijgt een update en alle oude informatie is nu hele-
maal bij de tijd. Bewoners die willen reageren moeten nu ge-
makkelijk de wijkraad kunnen bereiken. De wijkraad staat open 
voor reacties op de beschreven activiteiten. U kunt de wijkraad 
bereiken via dit e-mailadres: wijkraad@brandevoort.org. 
En één groep van bewoners, de ouderen uit de wijk, nodigt de 
wijkraad met klem uit om hen te berichten. Graag wil zij met 
meer regelmaat deze groep bereiken. Wie zou hen in de wijk-
raad willen vertegenwoordigen? n

tekst: Giel Pollemans
foto: Guido van Echteld

Nieuws

Nieuws van de wijkraad
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Stem op onze Brandevoortse kandidaten tijdensStem op onze Brandevoortse kandidaten tijdens

de gemeenteraadsverkiezingen op 14-15-16 maartde gemeenteraadsverkiezingen op 14-15-16 maart

Joyce Willems-KardolJoyce Willems-Kardol Rob de GreefRob de Greef

Matijs SneijersMatijs Sneijers Rob MichielsRob Michiels

#2#2 #3#3

#4#4 #10#10

Hans de GreefHans de Greef Bryan BoshovenBryan Boshoven

#14#14 #15#15

Met meer realisme sterker verder in BrandevoortMet meer realisme sterker verder in Brandevoort
De politiek verliest in toenemende mate de verbinding met de leefwereld van de inwoners. DeDe politiek verliest in toenemende mate de verbinding met de leefwereld van de inwoners. De

eigen ideologie, het eigen gelijk halen komt steeds vaker voor. Een recent landelijk voorbeeldeigen ideologie, het eigen gelijk halen komt steeds vaker voor. Een recent landelijk voorbeeld

is het paard van Sinterklaas dat zou moeten verdwijnen omdat hiermee subsidie gegevenis het paard van Sinterklaas dat zou moeten verdwijnen omdat hiermee subsidie gegeven

wordt aan evenementen met dieren. In hetzelfde ideologische straatje past het vasthoudenwordt aan evenementen met dieren. In hetzelfde ideologische straatje past het vasthouden

aan regels die verbieden dat Brandevoortse horecaondernemers terrassen openen, zoals opaan regels die verbieden dat Brandevoortse horecaondernemers terrassen openen, zoals op

de vlonder bij de markthal, om er een bruisend centrum van te maken. Of het wegbezuinigende vlonder bij de markthal, om er een bruisend centrum van te maken. Of het wegbezuinigen

van parkeerplaatsen aan huis in Brandevoort Brainport Smart District omdat men gelooft datvan parkeerplaatsen aan huis in Brandevoort Brainport Smart District omdat men gelooft dat

de inwoners massaal overstappen op deelauto's. Ondernemers moeten kunnen ondernemende inwoners massaal overstappen op deelauto's. Ondernemers moeten kunnen ondernemen

en deelauto's zijn vaak geen redelijk alternatief voor huishoudens met kinderen en eenen deelauto's zijn vaak geen redelijk alternatief voor huishoudens met kinderen en een

dubbele baan.dubbele baan.  

  

Als we sterker verder willen, moeten we inspelen op de actualiteit. Kansen grijpen enAls we sterker verder willen, moeten we inspelen op de actualiteit. Kansen grijpen en

problemen oplossen kan alleen succesvol zijn als we het samen doen. Samen metproblemen oplossen kan alleen succesvol zijn als we het samen doen. Samen met

Brandevoorters die vooraf betrokken worden en kunnen meebeslissen. Dit betekent dat weBrandevoorters die vooraf betrokken worden en kunnen meebeslissen. Dit betekent dat we

als VVD Helmond in gesprek moeten blijven met onze omgeving, dat we moeten blijvenals VVD Helmond in gesprek moeten blijven met onze omgeving, dat we moeten blijven

luisteren en daarna pas met antwoorden kunnen komen. Daarbij horen geen sterkluisteren en daarna pas met antwoorden kunnen komen. Daarbij horen geen sterk

ideologische programma's, maar flexibele, reële en innovatieve oplossingen.ideologische programma's, maar flexibele, reële en innovatieve oplossingen.  

Om dat te bereiken hoort ook een liberaal ideologisch standpunt met betrekking tot eenOm dat te bereiken hoort ook een liberaal ideologisch standpunt met betrekking tot een

passievere overheid te worden losgelaten. Want als we de laatste covid-jaren één dingpassievere overheid te worden losgelaten. Want als we de laatste covid-jaren één ding

hebben geleerd, is dat er een actievere overheid nodig is die meer verantwoordelijkheidhebben geleerd, is dat er een actievere overheid nodig is die meer verantwoordelijkheid

neemt. Een overheid die zorgt voor een eerlijk speelveld. Eén die een oogje in het zeil houdt,neemt. Een overheid die zorgt voor een eerlijk speelveld. Eén die een oogje in het zeil houdt,

die richting geeft, die mensen gelijke kansen biedt en die blijft uitdagen. Een overheid diedie richting geeft, die mensen gelijke kansen biedt en die blijft uitdagen. Een overheid die

handelt met oog voor de economie, het milieu, en onze gezondheid maar vooral ook eenhandelt met oog voor de economie, het milieu, en onze gezondheid maar vooral ook een

overheid die het bruto binnenlands geluk in de gaten houdt en zo zorgt voor een bredeoverheid die het bruto binnenlands geluk in de gaten houdt en zo zorgt voor een brede
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Om sneller te bouwen kiezen we voor
kortere en soepele procedures. 
Voor starters verlagen we de koopprijs
via een KoopStart-regeling.
Een klantvriendelijkere gemeente waar
het belang van de inwoners voorop
staat. 
OZB en andere gemeentelijke
belastingen zo laag mogelijk houden.
Geen zonnevelden en windmolens,
maar inzetten op isoleren en zon-op-
dak.
Investeren op veiligheid en handhaving,
meer cameratoezicht en wijkagenten.
Helmond wordt een diervriendelijke
stad en de hondenbelasting schaffen
we af.
Bruisend wijkcentrum voor Brandevoort
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ondernemers. 
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Vier jaar geleden een opkomstpercentage van 41% in  
Helmond. Voor Brandevoort lag dit gelukkig iets hoger. 

Laag vertrouwen in de politiek
Het vertrouwen in de politiek is dramatisch laag de laatste tijd: 
nog geen 31% van de bevolking stelt vragen bij de werkwijze 
en het belang van de politiek. Dit is natuurlijk heel vreemd. 

Eigenlijk of feitelijk hebben we voor een samenleving gekozen 
sinds 1848, waarin een volksvertegenwoordiging onze belan-
gen in de samenleving zo goed mogelijk behartigt. 

Toch de moeite waard
We denken immers dat onze vertegenwoordigers betrouw-
baar zijn en ervoor zorgen dat we met zijn allen rechtvaardig 
en gelijkwaardig samenleven. Niet zozeer de sterksten met 
veel macht door middel van geld of grote mond of intimidatie 
of crimineel handelen bepalen hoe we met elkaar omgaan, 
maar via onze vertegenwoordigers zouden we regelen hoe het 
land en onze wijk er rechtvaardig uitziet. 

Waarom dan meedoen aan de verkiezingen?
Toch invloed uitoefenen op de manier waarop we samen in 
onze wijk met elkaar omgaan. Als veel bewoners, in ieder ge-
val meer dan 50% van de wijk, aangeeft wat onze vertegen-
woordiger in de politieke partij voor onze wijk moet doen, dan 
zouden onze bestuurders in de gemeente Helmond het beste 
voor onze wijk kunnen zorgen. Zaken als parkeren in de wijk, 
ondernemen met wonen combineren, leven in een gezonde 
omgeving met minder fijnstof in de lucht, voldoende groen 
in de wijk en voor verschillende doelgroepen een geschikte 
woning regelen en voor de komende jaren voor voldoende 
leefbaarheid in de wijk zorgen. 

Hoe? Door mee te doen, want iedere stem telt
Wij hebben de vertegenwoordigers van ons in de politiek ge-
vraagd wat zij voor plannen hebben voor Brandevoort. In de 
stemwijzer op pagina 16 tot en met 20 staat hun visie op onze 
wijk. Wij brengen hiermee de lokale politiek wat dichter bij 
ons in de buurt. Hopelijk herkent u punten uit de stemwijzer 
voor uzelf. 

Ga dus stemmen op 16 maart
Op 16 maart kunt u als burger van de wijk Brandevoort gaan 
stemmen en daarmee onze vertegenwoordigers vertellen wat 
zij de komende 4 jaar voor ons moeten doen. 
Succes met uw politieke afweging. n

Brandevoort naar de
stembus op 16 maart?

tekst: de redactie
foto: Vincent Knoops

 Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

 Voor duurzame 
vooruitgang 
 D66 staat voor duurzame vooruitgang met investeringen voor de lange termijn, voor een 
duurzame groei van Helmond en het voorkomen van tweedeling in de stad. Een stem op D66-
kandidaat Stef Stevens, lijst 8 nr. 2, is ook een stem voor de vooruitgang van Brandevoort! 

  D66 bouwt aan een Helmond 
D66 wil dat je in alle wijken van de stad 
fijn kunt wonen in een veilige en groene 
omgeving met goede voorzieningen. 
Wij stimuleren doorstroming op de 
huizenmarkt door de bouw van zoveel 
mogelijk huizen, ook in de middenhuur 
en betaalbare koopwoningen. 
De slimme wijk bij Brandevoort wordt 
gebouwd volgens het smart concept 
maar we moeten wel doorbouwen!
D66 wil 'n groene visie voor Gulbergen.         

  waar iedereen vrij is 
Voor duurzame vooruitgang zijn
alle talenten belangrijk. D66 wil op
scholen aandacht voor gezondheid,
duurzaamheid en goede ventilatie.
D66 vindt dat het budget voor cultuur
in Helmond moet groeien naar het
niveau van Eindhoven.
Bij evenementen moet de gemeente
niet alleen toetsen maar ook faciliteren.
Jongeren worden betrokken bij voor
hen bestemde activiteiten.                       

  en we niemand laten vallen. 
D66 vindt dat voorkomen beter is dan 
genezen en wil in de zorg meer nadruk 
op voorlichting en preventie. Maar D66 
laat niemand vallen en pleit voor vol-
doende goede voorzieningen en zorg.
D66 wil ook subsidie voor vrijwilligers. 
Voor jeugdzorg willen we minder 
hulpverleners per gezin die wel goed 
begrijpen wat de behoefte is. 
D66 wil inspraak voor inwoners in alle 
wijken, ook digitaal.         
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Politiek

10
lijst

Het is aan de wijkbewoners om met elkaar 
te bepalen waar het geld aan wordt besteed: 

‘maatwerk per wijk dóór de wijk’.

een ton 
voor elke wijk!

Om de leefbaarheid te bevorderen willen wij jaarlijks 
voor elke wijk een ton ofwel €100.000,- reserveren. 
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Brandevoort, een bruisende wijk in Helmond, beroemd om 
haar architectuur. Maar bovenal: een fijne omgeving om te 
wonen, waar kinderen naar school gaan en een wijk die volop 
in ontwikkeling is. Alles wat je nodig hebt, is dichtbij: winkels, 
scholen, sportverenigingen, restaurants en nog veel meer. 
Met de ontwikkeling van Brainport Smart District wordt er 
weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan Brandevoort.

Ik kom zelf altijd graag in de wijk en wat mij opvalt is de grote 
betrokkenheid. Ik zie hier terug dat inwoners zelf, met elkaar, 
het verschil kunnen maken. Door het organiseren van activi-
teiten of elkaar een handje te helpen. Het is kenmerkend voor 
de signatuur van Brandevoort. Uiteindelijk zijn het de mensen 
die het verschil maken en het doet mij goed om zo veel goede 
voorbeelden te zien in Brandevoort. 

Op 16 maart mag u weer naar de stembus voor de gemeen-
teraadsverkiezingen. Het is belangrijk om te gaan stemmen, 
want daarmee geeft u mede richting aan belangrijke keuzes 
voor de toekomst van Helmond - en daarmee ook voor de toe-
komst van Brandevoort. Wat vindt u belangrijk?

Door uw stem uit te brengen op een van de politieke partijen 
heeft u invloed op de keuzes die de komende vier jaar ge-
maakt moeten worden.

Op al onze stembureaus zijn voorzorgsmaatregelen getroffen 
zodat u veilig kunt stemmen. Ook op 14 en 15 maart is in onze 
gemeente een aantal stemlokalen al open. Deze stembureaus 
stellen wij open voor wie zich vanwege zijn gezondheid kwets-
baar voelt. Ik roep u op alleen vervroegd te stemmen als u zich 
vanwege uw gezondheid kwetsbaar voelt. Zo geven we samen 
iedereen de ruimte om op een veilige manier zijn of haar stem 
uit te brengen.

U vindt op www.helmond.nl/verkiezingen meer informatie 
over stemlocaties, coronamaatregelen en wat u nodig heeft 
om te kunnen stemmen. Iedere stem telt, ook die van u! n

Politiek

Wat vindt u belangrijk voor 
de toekomst van Brandevoort?

tekst: Burgmeester Elly Blanksma
foto: Vincent Knoops

Politiek
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Eens
Plannen en bouwen van meer sociale woningen 
voor starters en middeninkomens en apparte-
menten voor senioren. Senioren laten vaak aan-
trekkelijke panden achter. In combinatie met de 
verschillende hypotheekvormen en inderdaad 
de erfpachtconstructie kan een aanzet worden 
gegeven om het doel te bereiken. 

Eens
Het gemeentebestuur moet goed voor jongeren 
zorgen. 

Politieke partij Stelling 1: Huisvesting
Het tekort aan woningen is in 4 jaar opgelost.

Stelling 2: Jeugd en vandalisme
Brandevoort is jeugdonvriendelijk ingericht.

Eens
Aanvullend maken wij ons als fractie ernstig zor-
gen over de gevaren van het goederenvervoer 
over het spoor. Treinmobiliteit is duurzaam, 
maar levert ook gevaren. We hebben daar 
eerder aandacht voor gevraagd, maar nu in de 
vorm van een speerpunt gaan we daar intensie-
ver mee om.

Oneens
Helmond Marketing beschouwt Brandevoort 
niet als ondergeschoven kindje. Brandevoorters 
zijn meer gericht op het centrum van Eindho-
ven. Het centrum van Brandevoort is te breed 
opgezet; wij zijn voor onderzoek naar de herin-
richting van het centrum Brandevoort.

Stelling 3: Verkeersonveiligheid
De fysieke structuur van de wijk nodigt uit tot 
risico-rijgedrag.

Stelling 4: Leefbaarheid centrum
Leefbaarheid centrum is onder de maat.

Prioriteit
Welke stelling heeft hoogste 
priotiteit.

Eens
Het CDA heeft huisvesting op de 1e plaats staan 
betreft prioriteit. Samenwerking tussen ge-
meente, projectontwikkelaars en bouwers moet 
veel effectiever en sneller kunnen verlopen en 
mag niet worden gefrustreerd door bureau- 
cratie. Daarnaast moet er een onderzoek ko-
men naar de woonbehoefte van de toekomstige  
bewoners. Het CDA is net als de meeste partijen 
geen voorstander van erfpacht omdat het veel 
duurder is voor de toekomstige bewoners.

Oneens
Er zijn afgelopen periode 2 JOPS (mobiele 
hangplekken) geplaatst, de jeugd kan volop 
sporten in de wijk. Wat wel moet gebeuren is 
het gesprek aangaan met de jeugd en kijken 
wat er nog kan/moet gebeuren voor de jeug-
digen. Waar ook veel energie in moet worden 
gestoken is het zoeken voor vrijwilligers en die 
te stimuleren om samen met de jeugdigen tot 
passende oplossingen te komen. 

Oneens
In het algemeen is het veilig; plekken die onvei-
lig zijn samen met de wijkraad oplossen. Het is 
ook belangrijk de bewoners erop te attenderen 
dat zijzelf hoofdzakelijk de onveilige situaties 
veroorzaken.

Eens/Oneens
De leefbaarheid van het centrum hangt ook 
samen met de ontwikkelingen van de wijk. De 
winkelruimte is bij de start gebaseerd op de vol-
tooide wijk. Dus circa 6000 woningen helaas is 
de bouw de laatste jaren door allerlei ontwik-
kelingen sterk vertraagd. De wijk biedt in prin-
cipe veel mogelijkheden om de leefbaarheid te 
verbeteren. Om de leefbaarheid te verbeteren 
kunnen de ondernemers zichzelf en elkaar blij-
ven promoten.

Huisvesting
Bouwen conform de wo-
ningbehoefte. De woning-
bouwplannen dienen dus 
overeen te komen met de 
actuele vraag van de wo-
ningzoekende. De gemiddel-
de woningproductie dienst 
dus sterk te groeien.

Eens
We streven ernaar om het starters en middeninko-
mens gemakkelijker te maken een woning te kun-
nen bemachtigen. Bouwen is belangrijk maar niet 
de enige stap. De huizen die gebouwd worden die-
nen ook betaalbaar te zijn voor starters en midden-
inkomens. Wij willen we met projectontwikkelaars 
in gesprek hoe we voor de verschillende doelgroe-
pen kunnen voorzien in betaalbare woonruimte. 
We staan open voor instrumenten zoals starters-
hypotheken en grond in erfpacht als dat niet ave-
rechts werkt en de huizenprijzen laat stijgen. 

Oneens
Wij willen in eerste instantie bestaande voor-
zieningen inzetten. Denk aan publieke ruimtes, 
scholen, speeltoestellen en ontmoetingsplek-
ken rondom De Veste. We zien ook een rol weg-
gelegd voor SV Brandevoort als een plek waar 
de jeugd ontspanning kan vinden. Daarnaast 
willen we dat de gemeente in gesprek gaat met 
de jongeren en kijkt naar de behoeftes van deze 
doelgroep. Vervolgens kunnen hierdoor plan-
nen voor vervolgstappen gemaakt worden.

Eens
Plannen maken voor oplossingen op piekmo-
menten, bijvoorbeeld het brengen en ophalen 
van de kinderen, meer ruimte bij drukke plekken 
zoals scholen. Daarnaast willen we een onder-
zoek laten uitvoeren door een expertisebureau 
die in kaart brengt welke plekken gevaren op-
leveren en welke instrumenten ingezet kunnen 
worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Oneens
Waar we hopen dat het centrum van Helmond 
een regionale rol gaat spelen zal het centrum 
van Brandevoort voornamelijk een lokale rol 
spelen. Aantrekkelijker maken voor de Helmon-
ders om inkopen te doen in Brandevoort door 
gratis parkeren, aankleding van het centrum en 
activiteiten. Door in te spelen op de behoeftes 
van de buurt hopen we het centrum van Bran-
devoort bruisend te maken en ondernemers te 
steunen.

Eens
Gezien de grote vraag heeft het de hoogste pri-
oriteit om snel woningen te bouwen. De afgelo-
pen jaren hebben wij daar ook ten volle op inge-
zet. Hierdoor zijn meer dan 2.200 woningen aan 
Helmond toegevoegd en zijn begin dit jaar al 
meer dan 800 woningen in aanbouw. Wij zeten 
in op sociale huur, midden huur en goedkope 
koop en bevorderen daarmee de doorstroming 
op de woningmarkt. Dit geldt voor Hazenwinkel 
en Brainport Smart District.

Oneens
Uiteraard moet Brandevoort net zoals alle an-
dere wijken jeugdvriendelijk. In de wijk Brande-
voort is naast woningbouw rekening gehouden 
met veel openbare ruimte en groen. Ook zijn 
onlangs in overleg met de jeugd extra mobiele 
hangplekken toegevoegd. We willen jongeren 
meer binden door ze actief te blijven betrek-
ken bij beleid, meer op jongeren gerichte voor-
zieningen aantrekken en activiteiten in de wijk 
samen bedenken en uitvoeren.

Eens
De doorgaande routes moeten zorgen voor 
een snelle verkeersafwikkeling, maar gevaar-
lijke verkeerspunten moeten uiteraard worden 
aangepakt. Om de snelheden van autoverkeer 
te verminderen zal worden ingezet op verkeers-
technische maatregelen, zoals het optisch ver-
nauwen van de weg. Bij scholen zullen Kiss & 
Ride-stroken met eenrichtingsverkeer helpen 
bij het overzichtelijk en veilig houden van de si-
tuatie.

Eens
Voorzieningen in de wijk zijn heel belangrijk en 
dragen bij aan de leefbaarheid. Brandevoort heeft 
een prachtig centrum, maar helaas zien we ook 
leegstand. Dit komt onder meer door de huurprij-
zen, maar omdat de gemeente geen eigenaar is 
van deze panden hebben we daarop geen invloed. 
Wel kunnen we inzetten op activiteiten, evene-
menten en een aantrekkelijk verblijfsgebied, zodat 
de toeloop groot is. Met het aanbrengen van extra 
groenvoorzieningen is daarin al een stap gezet.

Huisvesting

Eens
Voorrang voor het oplossen van het tekort aan 
woningen voor starters en middeninkomens. 
Wij willen de wachttijd voor woningen in onze 
regio stevig terugbrengen. Jaren moeten wach-
ten om in aanmerking te komen voor een huis is 
niet normaal en hindert mensen enorm in hun 
vrijheid. Wij zien in v grote kansen om iets te 
doen aan dit tekort. Daarbij kijken we zeker naar 
de mogelijkheden om het financieel voor onder 
andere starters makkelijker te maken.

Eens
Helmond streeft ernaar zo jeugdvriendelijk mo-
gelijk te zijn. Het zou jammer zijn als Brande-
voort, waar zoveel jeugd woont, daarbij achter 
blijft. De lijn om Helmond zo jeugdvriendelijk 
mogelijk te maken, zetten we ook de komen-
de vier jaar graag door! In overleg met o.a. de 
wijkraad hebben we vorig jaar twee mobiele 
hangplekken voor jongeren laten plaatsen. Bo-
vendien komt in Brandevoort 2 veel ruimte voor 
kinderen om veilig te spelen: veel groen en au-
tovrij dus veilig en heel leuk om te spelen.

Eens
Het verlagen van de maximumsnelheid in de 
Helmondse wijken is belangrijk. In plaats van de 
huidige standaard van 50km/u wil GroenLinks 
dat 30km/u de nieuwe norm wordt. Het tijd-
verlies bij lagere snelheden is verwaarloosbaar, 
maar de verbetering van de verkeersveiligheid is 
enorm. Hiervoor moet natuurlijk ook de fysieke 
structuur van wegen opnieuw worden bekeken.

Eens
Voor een levendige stad zijn levendige wijken 
nodig. Ook Brandevoort kan groener en leven-
diger. Door goed in te zetten op meer belevings-
mogelijkheden in het centrum van Brandevoort, 
willen we een sneeuwbaleffect creëren waar-
bij de verlevendiging van Brandevoort zichzelf 
steeds versterkt. De markthal biedt bijvoor-
beeld uitstekende mogelijkheden om leuke  
evenementen te organiseren, overdekt maar  
tegelijk buiten. 

Huisvesting

Stemwijzer loka le politiek 2022
Politiek Politiek
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Eens
Wij zijn dan ook voor een zelfbewoningsplicht 
voor álle woningen. Ook in Brandevoort worden 
woningen te makkelijk doorverhuurd met véél 
te hoge huurprijzen tot gevolg. De oplossing 
gaan we zeker vinden in het bouwen van nieu-
we woningen, maar dan vooral voor starters, 
middeninkomens en pensioengerechtigden. Bij 
deze veranderingen zetten we de huidige be-
woners van de wijk centraal. Zij moeten mee 
kunnen denken vanuit de gedachten dat eigen 
kinderen of ouders hier kunnen (blijven) wonen.

Oneens
In Brandevoort zijn diverse plekjes ingericht 
voor de jeugd en deze worden nog steeds inten-
sief gebruikt. Natuurlijk zijn er veel speeltuintjes 
voor peuters en kleuters en mogelijk moeten 
deze de komende jaren (deels) worden aan-
gepast voor basisschooljeugd en tieners. Het 
skatepark en de fietscrossbaan zijn daar voor-
beelden van. Het mag nooit leiden tot overlast 
maar dient juist de leefbaarheid van de wijk te 
versterken. Dat sinds 2014 de jeugd actief wordt 
betrokken bij de wijkraad moedigen wij aan.

Politieke partij Stelling 1: Huisvesting
Het tekort aan woningen is in 4 jaar opgelost.

Stelling 2: Jeugd en vandalisme
Brandevoort is jeugdonvriendelijk ingericht.

Eens/Oneens
De Brandevoortse dreef ontlokt nog teveel 
“doorstroom” verkeer. Zowel de snelheid als 
de intensiviteit moeten omlaag wanneer dit 
tot overlast van de bewoners leidt. Gelijktijdig 
is gedrag een moeilijk te beïnvloeden thema. 
Mensen wijzen op eigen verantwoordelijkheid 
is heel belangrijk. Dat werkt preventief. 

Oneens
Brandevoort heeft een prachtig centrum dat 
behouden moet blijven voor deze wijk. De ba-
sis behoeften zoals de supermarkt, drogist, 
huisarts en horeca moeten daar altijd gevestigd 
blijven. De aanloop van de inwoners maakt dat 
ook kleine ondernemers hier succesvol een zaak 
kunnen exploiteren in bijvoorbeeld kleding of 
woonaccessoires. Ook moet het een plek blijven 
waar (als het weer mag) evenementen georga-
niseerd kunnen worden door de verenigingen 
uit de wijk. 

Stelling 3: Verkeersonveiligheid
De fysieke structuur van de wijk nodigt uit tot 
risico-rijgedrag.

Stelling 4: Leefbaarheid centrum
Leefbaarheid centrum is onder de maat.

Huisvesting

Prioriteit

Eens
Er moet volop ingezet worden op woningen 
voor starters, middeninkomens, maar zeker ook 
voor senioren (doorstroom).
We moeten op volle breedte alle financierings-
mogelijkheden benutten.

Oneens
Als wij naar de wijk Brandevoort kijken, zien wij 
geen jeugdonvriendelijke wijk. In samenwerking 
met de wijkraad is Lokaal sterk zeker bereid om 
naar eventuele ruimtes voor de jeugd te kijken 
en ook de mogelijkheden om evenementen te 
organiseren.

Eens
Verkeersveiligheid is zeer belangrijk, zeker rond-
om scholen. Per situatie moet gekeken worden 
wat de beste oplossing is. De pilot die momen-
teel in Brandevoort loopt met betrekking tot 
deelvervoer onderschrijven we. Naar aanleiding 
van de uitkomsten van deze pilot kunnen we 
verdere stappen zetten.

Eens
Het centrum van Brandevoort moeten we ver-
sterken. Horeca en restaurants kunnen hierbij 
zeker een rol spelen. Daarnaast is de samenhang 
van Brandevoort I en Brandevoort II van belang 
voor het versterken van het winkelcentrum.

Huisvesting en centrum

Eens
Dit zou met de Brainport Smart District opge-
lost kunnen worden maar dat vergt een andere 
richting tot nu toe, om tot betaalbare woningen 
te komen. Drie doelgroepen verdienen speci-
ale aandacht: starters, senioren en middeninko-
mens. Via een behoeftepeiling onder deze doel-
groepen woningen realiseren gekoppeld aan de 
behoefte van deze doelgroepen.

Eens
Met de inrichting van nieuwe gebieden algeme-
ne randvoorwaarden aanbrengen. Met de ton 
voor elke wijk kan Brandevoort zelf voor maat-
werk zorgen.

Eens
Overigens zijn wij er van overtuigd, dat, zolang 
er geen fijnmazig, goed gestructureerd Open-
baar Vervoer is in Helmond (en dus OOK in  
Brandevoort) de auto niet weg te denken is.
Met de ton voor elke wijk, kan de wijk ook zelf 
oplossingen aandragen en laten uitvoeren.

Eens
Er mag meer georganiseerd worden in de markt-
hal en krijgt horeca voldoende ruimte om er een 
gezellig plein van te maken.

Huisvesting

Eens
Concrete voorstellen voor sociale, bereikbare 
en betaalbare woningen. 
Opleggen van de zelfbewoningsplicht en een 
anti-speculatiebeding.
Stimuleren CPO-projecten (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap), hofjes voor groepswo-
nen, en collectieve wooninitiatieven.
Stimuleren van doorstroom vanuit sociale wo-
ningen naar duurdere woningen.
Voor jongeren, starters en statushouders die-
nen (short-stay) studio’s, kleine appartementen, 
en ook tijdelijke woonvormen realiseren.
In prestatieafspraken met de woningbouw-
verenigingen opnemen dat de wachttijd voor 
sociale huurwoningen tot onder de 2 jaren zal 
teruglopen.

Eens
Werken aan de volgende plannen:
We maken in samenspraak met vertegenwoor-
digers van de wijken wijkontwikkelingsplannen. 
Met aandacht voor de leefkwaliteit door aan-
brengen van voldoende speelruimtes voor kin-
deren van alle leeftijden en voor vergroening en 
vernatting. 
Er komt een budget voor bewonersinitiatieven, 
die bijdragen aan versterking van de sociale en 
fysieke infrastructuur in wijken. Wijken moeten 
meer te kiezen hebben in welke zaken er door 
de gemeente worden opgepakt. Laat wijken 
jaarlijks uit drie projecten van max 50.000 euro 
kiezen welke er worden gerealiseerd.

Eens
De openbare ruimte (wegen, fietspaden, krui-
singen en knooppunten) moet altijd dusdanig 
ontworpen worden dat de veiligheid van alle 
verkeersgebruikers - vooral de meest kwetsba-
ren (voetgangers en fietsers, jeugd en ouderen) 
- gewaarborgd wordt. 
Onveilig verkeersgedrag in woonwijken gebeurt 
altijd door de wijkbewoners zélf, en door bij-
voorbeeld bezorgdiensten. Preventie door deze 
groepen gericht aan te spreken op hun gevaarlij-
ke verkeersgedrag moet daarom ook gebeuren. 
Een groot aantal drempels en wegversmallingen 
helpt niets als bewoners langs spelende kinde-
ren blijven racen.

Eens
Drie maatregelen zijn nodig:
Buurt- en wijkcentra vormen ook economische 
centra voor detailhandel, horeca en kleinscha-
lige dienstverlening. Wij stimuleren plannen om 
die centra vitaal te houden en te versterken. 
Kunst en Cultuur zijn het cement in de samenle-
ving. Wij willen kunst en cultuur dicht bij men-
sen in de wijken gerealiseerd zien, van voorstel-
lingen, exposities, werk- en oefenruimtes, tot 
aan lesplaatsen voor kinderen, volwassenen en 
ouderen.
Om te stimuleren dat zo veel mogelijk inwoners 
zelf meedoen aan culturele activiteiten (schil-
derclubs, muziekonderwijs en -verenigingen, to-
neelclubs en koren) worden de organisaties die 
dat aanbieden ondersteund.

Huisvesting
Oplossen van het tekort aan 
betaalbare woningen. Deze 
prioriteitsstelling mag niet 
ten koste gaan van andere 
problemen in de wijk. 

Eens
Landelijk stijgen de prijzen voor een koopwo-
ning torenhoog en worden de wachtlijsten voor 
een huurwoning langer. Het idee dat we dit pri-
ma aan de markt over kunnen laten heeft dui-
delijk gefaald. Het hebben van een dak boven 
je hoofd is een eerste levensbehoefte. Iedereen 
moet kunnen beschikken over een betaalbare 
woning. De komende jaren moeten er meer so-
ciale huurwoningen en huizen voor starters en 
middeninkomens beschikbaar komen en dienen 
de huurprijzen binnen de perken te blijven. 

Oneens
Jeugd en vandalisme is geen terechte koppeling. 
Ook is jeugdonvriendelijk een wel heel erg ne-
gatieve term, dan lijkt het net alsof Brandevoort 
gebouwd is om jongeren weg te jagen. Dat is na-
tuurlijk niet zo; er is ook aan hen gedacht en re-
kening gehouden met hun behoeften. Zo kan er 
in de ecozone rond De Veste volop gespeeld en 
verbleven worden. En ook in de rest van de wijk 
zijn diverse speelgelegenheden. Jeugd moet 
kunnen meedenken.

Oneens
De structuur van een wijk is niet de oorzaak van 
risicovol rijgedrag. Dat is namelijk het gedrag 
van de individuele automobilist zelf. Het over-
grote deel van de mensen houdt zich gelukkig 
prima aan de snelheid en de verkeersregels. 
Natuurlijk moet er goed gekeken worden naar 
gevaarlijke of onveilige plekken en moeten deze 
daar waar nodig aangepakt worden. Zeker als 
het gaat om kwetsbare verkeersdeelnemers, zo-
als fietsende schooljeugd.

Eens
Het is op zichzelf natuurlijk geen probleem als 
mensen het centrum van Helmond bezoeken, 
maar in de eigen wijk dienen de voorzieningen 
ook op orde te zijn. Het winkelcentrum mag aan-
trekkelijker en groener worden, zodat het gezel-
liger wordt en meer uitnodigt tot verblijf. Horeca 
zou hierbij kunnen helpen, mits dit geen buiten-
sporige overlast geeft voor de omwonenden. 
Ook de markthal kan vaker en beter gebruikt 
worden: als verkooppunt of als kleine evene-
mentenlokatie, zoals bijvoorbeeld Markthopper. 

Huisvesting
Het tekort aan betaalbare 
woningen (zowel huur als 
koop). 

Politiek Politiek

10
lijst

Het is aan de wijkbewoners om met elkaar 
te bepalen waar het geld aan wordt besteed: 

‘maatwerk per wijk dóór de wijk’.

een ton 
voor elke wijk!

Om de leefbaarheid te bevorderen willen wij jaarlijks 
voor elke wijk een ton ofwel €100.000,- reserveren. 
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Samen sterk voor Helmond
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Brandevoort
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     35. Henny Martens    50. Irma Martens    33. Kadogo Nyawade
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Eens
Om sneller te bouwen kiezen we voor kortere 
en soepelere procedures, ook bij de welstand 
die niet tot in detail moet sturen. We richten 
een taskforce woningbouw op om trans-paran-
ter en sneller grond uit te geven en bouwpro-
cessen te begeleiden. Om starters en jonge ge-
zinnen betaalbaar te laten wonen verlagen we 
de koopprijs via een koopstartre-geling onder 
de NHG-kostengrens, dit zorgt voor lagere hy-
potheeklasten. Voor BSD zijn we tegen kopen 
met erfpacht en VVE s, omdat dit niet leidt tot 
minder lasten, niet zorgt voor een hoger te le-
nen bedrag en individuele vermogens-opbouw 
fors in de weg staat. 

Eens
De speelplekken zijn voornamelijk gericht op 
peuters. Wij vinden dat er op iedere 300-400 
meter een voorziening voor 6-12 jarigen zou 
moeten zijn en iedere 800 - 1000 meter een 
voorziening voor 12 - 18 jarigen. De wijkraad 
moet budget krijgen om hier een eigen invulling 
in te ma-ken. In de plannen voor BSD worden 
jongeren nu helemaal niet genoemd, dat moet 
anders! In Brandevoort zien we veel overlast 
door hangjeugd. Daarom zet VVD in op een brui-
send centrum waar veel te doen is, wat zorgt 
voor afleiding voor de jeugd. En willen we 1 ex-
tra wijkagent in Brandevoort met extra (jeugd)
boa’s, om in contact te komen met jongeren.

Politieke partij Stelling 1: Huisvesting
Het tekort aan woningen is in 4 jaar opgelost.

Stelling 2: Jeugd en vandalisme
Brandevoort is jeugdonvriendelijk ingericht.

Stelling 3: Verkeersonveiligheid
De fysieke structuur van de wijk nodigt uit tot 
risico-rijgedrag.

Stelling 4: Leefbaarheid centrum
Leefbaarheid centrum is onder de maat.

Prioriteit

Eens
Het ontbreken aan veilige parkeer- en stoppun-
ten bij de scholen leidt er toe dat jonge voet-
gangers groot gevaar lopen. We willen onveilige 
verkeerssituaties in de nabijheid van scholen zo-
als Mondomijn aanpakken. Daarom maatrege-
len nemen bij aangren-zende straten met veel 
verkeer zoals de Broekstraat. Zo gaan we ook 
het sluipverkeer tegen.
Als VVD willen we dat de parkeernormen bij 
de woningen zijn afgestemd op de vraag uit de 
markt. 
Verkeersonveiligheid aanpakken door extra 
boa’s en meer wijk-agenten.

Eens
VVD Helmond heeft in januari al een paginagroot 
artikel gepubliceerd in de Loop, waarbij we plei-
ten voor meer horeca en leisure zoals sportscho-
len. Meer vermaak, winkels, recreatie en cultuur 
met minder regels voor ondernemers. Uitbrei-
ding en meer terrassen maakt een levendig cen-
trum. Ondernemers hebben nu zelf betaald voor 
plantsoenen in de Veste, terwijl de wijkraad hier 
budget voor had moeten krijgen. De aanleg van 
BSD geeft de mogelijkheid een écht horeca hart 
voor Brandevoort te creëren. De authentieke 
markthal zou veel meer onderdak moe-ten bie-
den aan een variëteit van activiteiten, ook voor 
de jeugd. Helmond Marketing zou het wijkcen-
trum daarbij meer moeten promoten.

Leefbaar centrum 
Een bruisend centrum zorgt 
voor sociale verbinding en 
daarmee een leefbare wijk. 
Met de uitbreiding van BSD 
(wat half zo groot wordt als 
Brandevoort) wordt er al heel 
veel gebouwd. Daarom zijn ho-
reca met terrassen, winkels en 
recreatie hard nodig voor een 
bruisend Brandevoort.

Eens
Toewijzingsbeleid aanpassen. Verschillende 
doelgroepen, zoals starters en doorstromers di-
rect benaderen. Wij leggen accent op de jeug-
dige starter. Streven naar 40 % van de ge-plande 
woningen in de sociale sector.
Meer aandacht voor de vergrijzing door de ont-
wikkeling van zogenaamde “Knarrenhofjes”. 
Hierin zouden jong en oud bij elkaar moeten 
wonen. Het alternatief voor mantelzorg.

Eens
Samen met de jongeren een jongerensoos en 
inloophuis maken. Met hen onderzoeken wat 
ze missen en wat bij hen past. Spreekt voor zich 
dat ze nu gaan “hangen” en ze overal worden 
weggestuurd. Vandaar dat er een initiatief zal 
moeten komen waarbij de jeugd wordt uitgeno-
digd om hun ideeën aan de orde te brengen, dit 
serieus te nemen en met elkaar aan de slag te 
gaan. 

Eens
Sommige rijbanen zouden een versmalling moe-
ten krijgen en de snelheid dempen.
Haaientanden aanbrengen bij in- / en uitgangen 
van De Veste
Begin- en eindpunten bij fietspaden verbeteren 
qua zichtbaarheid.

Eens / oneens
Lagere huren zijn een goede aanbeveling.
Meer horeca kan leefbaarheid verhogen.
De vergunningen voor evenementen in de 
Markthal moeten gemakkelijker kunnen ver-
leend worden.

Leefbaarheid verbeteren
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HELMOND MAKEN WE SAMEN                                                            

TWEEDELING ARM EN RIJK AANPAKKEN

GEEN KINDEREN IN ARMOEDE OP LATEN GROEIEN 

ZORGEN VOOR ELKAAR

EERLIJK WERK VERDIENT EERLIJK LOON

IN VERTROUWEN
10 SPEERPUNTEN VAN DE SP

BETAALBAAR WONEN VOOR IEDEREEN

DUURZAAMHEID EN EEN LEEFBARE STAD

GEZONDE LEEFOMGEVING

GOEDE BEREIKBAARHEID

IN HELMOND TELT IEDEREEN MEE

 

Stem PvdA 

Lijst 9  nr.1: Annegien Wijnands 
We laten niemand links liggen 

 

Voor een leefbare stad voor senioren 

Voor veiligheid en goede zorg 

Voor een echt centrum 

DICHTBIJ EN BETROKKEN 

 

• Voor een leefbare stad voor senioren

• Voor veiligheid en goede zorg

• Voor een echt centrum

DICHTBIJ EN BETROKKEN

• De ChristenUnie is een sociaal-christelijke partij en wil samen met alle mensen
 komen tot een rechtvaardige wereld.
• Prioriteit bij woningbouw zowel koop als sociale huur. 
• Klimaat neutraal in 2030. Klimaat en natuur dienen voorop te staan in het verder
 ontwikkelen van onze stad.
• Bevorderen veiligheid in het centrum en in de wijken.
• De tweedeling in de samenleving tegengaan door een goed armoedebeleid.
• Nacht en dagopvang van dak- en thuislozen; verwarde mensen en verslaafden 
 verbeteren en uitbreiden.
• Een goed jeugdbeleid met aandacht voor zorg en ontspanning.
• Goed en betaalbaar aanbod van seniorenwoningen in de wijken en het centrum.
• Bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de wijken waarborgen. 
• Vestigingsklimaat Helmond verbeteren. 
• Benutten van regionale samenwerking om het welzijn en de welvaart van de
 inwoners van Helmond te vergroten.  
• Verkiezingsprogramma CU Helmond GR2022: www.nieuwus.nl  

•    De ChristenUnie is een sociaal-christelijke partij en wil samen met alle mensen 
komen tot een rechtvaardige wereld.

•  Prioriteit bij woningbouw zowel koop als sociale huur. 

•    Klimaat neutraal in 2030. Klimaat- en natuur dient voorop te staan in het verder 
ontwikkelen van onze stad.

•  Bevorderen veiligheid in het centrum en in de wijken.

•  De tweedeling in de samenleving tegengaan door een goed armoedebeleid.

•    Nacht en dagopvang van dak- en thuislozen; verwarde mensen en verslaafden 
verbeteren en uitbreiden.

•  Een goed jeugdbeleid met aandacht voor zorg en ontspanning.

•   Goed en betaalbaar aanbod van seniorenwoningen in de wijken en het centrum.

•    Het BZOB bij Brouwhuis niet verder uitbreiden en de stankoverlast de komende 
bestuursperiode echt aanpakken. 

•  Verkiezingsprogramma CU Helmond GR2022: www.nieuwus.nl  

v.l.n.r. José van der Hoeven-Heijden, Luuk Wigard, Lodewijk den Breejen, Simone Klarenbeek, 

Bart Huckriede, Marco de Jonge, Merel Ben Nasr-den Breejen, Albert Spijker

•    De ChristenUnie is een sociaal-christelijke partij en wil samen met alle mensen 
komen tot een rechtvaardige wereld.

•  Prioriteit bij woningbouw zowel koop als sociale huur. 

•    Klimaat neutraal in 2030. Klimaat- en natuur dient voorop te staan in het verder 
ontwikkelen van onze stad.

•  Bevorderen veiligheid in het centrum en in de wijken.

•  De tweedeling in de samenleving tegengaan door een goed armoedebeleid.

•    Nacht en dagopvang van dak- en thuislozen; verwarde mensen en verslaafden 
verbeteren en uitbreiden.

•  Een goed jeugdbeleid met aandacht voor zorg en ontspanning.

•   Goed en betaalbaar aanbod van seniorenwoningen in de wijken en het centrum.

•    Het BZOB bij Brouwhuis niet verder uitbreiden en de stankoverlast de komende 
bestuursperiode echt aanpakken. 

•  Verkiezingsprogramma CU Helmond GR2022: www.nieuwus.nl  

v.l.n.r. José van der Hoeven-Heijden, Luuk Wigard, Lodewijk den Breejen, Simone Klarenbeek, 

Bart Huckriede, Marco de Jonge, Merel Ben Nasr-den Breejen, Albert Spijker

Politiek
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Frank Rekers en Marc Wijngaarden zijn één van onze adver-
teerders en krijgen als dank een kennismakingsinterview. Zij 
horen bij de vijfhonderd op handtherapie gespecialiseerde fy-
siotherapeuten in Nederland en zijn eigenaar van Handthera-
pie Geldrop. Ze hebben veel overeenkomsten én verschillen.

Fietsen of autorijden
Frank is 58 jaar, geboren in Eindhoven en getrouwd met Graziel-
la. Samen hebben ze drie zonen en zijn woonachtig in Brande-
voort. Hij fietst wekelijks op een moutainbike van Cube samen 
met “Fiammiferi”, een clubje van vijftien oude knakkers (60+) 
uit de medische wereld. Ook fietst hij dagelijks naar zijn werk. 
Marc is 50 jaar, geboren in Valkenswaard en getrouwd met Jo-
landa. Zij hebben drie zonen en zijn woonachtig in Heeze. Hij 
tennist elke week met een clubje van twintig personen, is een 
autoliefhebber en rijdt dagelijks in zijn Mustang Mach E naar 
het werk.

Samen praktijk gestart
Frank is in 1987 afgestudeerd als fysiotherapeut en heeft tien 
jaar een praktijk in Duitsland gehad. In 2003 was hij mede-eige-
naar en in 2007 is hij volledig eigenaar geworden van fysioprak-
tijk De Kleine Dommel in Geldrop. In 2012 heeft hij de opleiding 
handtherapie afgerond en heeft hij in 2015 samen met Marc, 
Handtherapie Geldrop opgericht. In december 2021 is hij zich 
volledig gaan richten op de handtherapiepraktijk en heeft hij de 
andere twee praktijkonderdelen verkocht. Hiermee hoopt hij 
wat meer vrije tijd over te houden.

Marc is in 1994 als fysiotherapeut afgestudeerd, heeft zeven 
jaar lang in Duitsland gewerkt en is in 2003 in de Geldropse 
praktijk komen werken. In 2000 is hij begonnen met de speci-
alisatie als handtherapeut. Sinds 2007 is hij zich volledig gaan 
richten op handtherapie en in 2015, dus samen met Frank, de 
praktijk gestart.
Marc over Frank: “Frank heeft zoveel parate kennis, hij ratelt 
het er zo uit alsof hij nog volop in zijn studie zit.” 
Frank over Marc: “Hoewel ik ouder ben dan Marc, kijk ik tegen 
hem op want hij heeft zoveel ervaring in de handtherapie.”

De praktijk
Heb je beginnende of langdurige klachten aan hand, pols, duim 
of elleboog? Neem dan gerust contact op met één van beide 
heren voor een beoordeling en advies. In veel gevallen kunnen 
zij zorgen dat door training op kracht, coördinatie, beweging, 
stabiliteit en mobiliteit, pijnklachten verminderen en functio-
neren verbeteren.
Leuk om te weten: mocht je de praktijk bezoeken, in het portaal 
staat een manshoge hand. Deze is afkomstig van één van de 
“Brabantse Dag” wagens die Marc samen met zijn vereniging 
“de Rijten” heeft gebouwd. 

www.handtherapiegeldrop.nl n

tekst: Marc Dekkers
foto: Guido van Echteld
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De jeugd is onze toekomst. Opkomen voor de 
minder bedeelden. Problemen moeten uitdagin-
gen worden om opgelost te worden.

Iedereen heeft recht op eten, drinken en een dak 
boven zij n hoofd. Met respect voor cultuur (ritue-
len) en tradities, de basis van onze samenleving 
en zo oud als de mensheid.
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Hellemonders

 Samen moet het lukken, 

  Samen voor de stad 

 

 

 

 

 

 

Pieter Vervoort 
         Nr. 1 lijst 2 

✓ Luisteren naar de bevolking  ✓ Kijk wat nodig is i.p.v. naar regels 

✓ Meer aandacht naar de wijk  ✓ Brandevoort afbouwen in “stijl” 

✓ Gezonde gemeente financiën  ✓ Energiebeleid uitvoeren, wel haalbaar
  

Samen moet het lukken,
                    samen voor de stad
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De wereld stortte in voor Manon in 2003. Haar man, Jean-Paul, 
(toen 34 jaar) kreeg de diagnose van terminale galwegkanker. De 
geraadpleegde medici in Nederland konden geen hoop bieden. 
Hij had nog maar enkele maanden te leven. “Dan vergaat je per-
spectief in je toekomst. Als we deze diagnose hadden aanvaard 
als definitief, dan was het inderdaad zo gelopen. We wilden ons er 
echter niet zomaar bij neerleggen”, zegt Manon. Gelukkig kwam 
haar omgeving in beweging. Onder meer haar zwager en andere 
naasten zochten naar een kans op genezing. En die is gevonden. 
Een topchirurg in Duitsland, Essen, opereerde Jean-Paul. Het was 
een zware operatie en voor de zekerheid volgde chemo. Jean-
Paul herstelde en samen hebben zij nu drie kinderen. Manon 
nam zich destijds voor om hun ervaring te delen met de wereld. 
Ze vond het ongelooflijk dat de medici in Nederland niets voor 
haar man konden betekenen, terwijl ze dat zo’n 100 km verderop 
wel konden en dat er vanuit Nederland niet doorverwezen werd. 
“Ook binnen Nederland wordt niet altijd actief doorverwezen”, 
vertelt ze. “De kunst is dus bij de juiste arts terecht te komen. 
Vanzelfsprekend is niet iedere arts even gespecialiseerd en soms 
is een dergelijke diagnose echt definitief maar het kan wel lonen 
om zelf verder te zoeken of voor een second opinion te gaan. Dat 
was de directe aanleiding voor het boek”, geeft Manon aan. In 
het begin vond ze het te moeilijk om erover te schrijven. Daarna 
mochten ze hun kinderen ontvangen, wonder boven wonder. De 
afgelopen 4-5 jaar heeft Manon tijd vrijgemaakt om alsnog het 
verhaal op papier te zetten. Tussentijds werden ze regelmatig be-
naderd door anderen die van hun verhaal gehoord hadden, voor 
tips of om kracht te putten uit hun ervaring. Delen is helen.

Een boek ‘Alles Mens’, als kanker je partner treft, 
van Over leven naar Voor leven
Het boek is afgerond. Manon kijkt erin terug vanuit het nu. Ze 
beschrijft haar ervaringen uit die tijd, maar ook wat je zelf kan 
doen, zelfs in een tijd dat je je totaal overgeleverd voelt aan de 
medische wereld of volledig uit het veld geslagen bent. 

Op wereldkankerdag
In het wijkcentrum ‘t BrandPunt’ spreken we Manon op ‘wereld-
kankerdag’ over haar boek. De diagnose kanker slaat nog steeds 
bij mensen in als een bom, hoe de perspectieven ook zijn. De 
wijze van communicatie van artsen is daarbij erg belangrijk en 
dat verschilt per arts. “In Essen hoorden we voor het eerst de 
boodschap: ‘Het is heel ernstig, maar we halen alles uit de kast 
voor je’. Alleen dat al deed zó goed!” 

Hoop en het leven omarmen
We bespreken dat velen zeker nu in corona-tijd geconfronteerd 
worden in hun naaste omgeving met de dood of onzekerheid. 
Hiermee omgaan is niet eenvoudig. In feite valt de  structuur en 
het toekomstperspectief of toekomstbeeld van het leven weg. 
Niet alleen mensen die met kanker te maken hebben gehad, 
maar ook mensen die langdurig last hebben van de gevolgen van 
corona verliezen door een soortgelijker ervaring grip op het le-
ven. 

In haar boek beschrijft Manon hoe zij zich staande hield in die 
periode, alsook de doorwerking van alles in de jaren erna, in een 

leven met kinderen, Van Over leven naar Voor leven. Ze heeft 
meerdere boodschappen in het boek verwerkt, die anderen in 
soortgelijke situaties wellicht steun kunnen bieden. “Wij hebben 
met veel mensen gesproken destijds. Veel mensen wisten het 
daardoor en dachten en leefden mee. We voelden ons hierdoor 
gedragen. Kleine positieve opmerkingen, echte aandacht voor 
Jean-Paul en mij, gaven kracht en energie om door te gaan”, ver-
telt Manon. Een verpleegkundige in de ambulance, die zei: ”Je 
laat het hier toch niet bij zitten?!” Vrienden die zeiden: “Dit kan 
niet waar zijn?!” Als je geen uitzicht hebt, kan je hier kracht uit 
putten en hoop, die zo essentieel is. Een vriend die met eten voor 
de deur stond: “Hier, dit kan in je diepvries, je hebt nu geen tijd 
om te koken.” Ook dit soort dingen geeft je weer extra kracht”, 
zegt Manon. “Uiteindelijk is het de kunst de kracht in jezelf te-
rug te vinden. Dat is de kracht van verbinding, met jezelf en je 
omgeving. Juist die verbinding, die zo noodzakelijk is, staat on-
der druk in de corona-periode. Het is allemaal ingewikkelder nu, 
maar het kán wel. Mensen willen ook graag helpen, soms komt 
die hulp zelfs uit de meest onverwachte hoek. Het doet goed om 
de aangeboden hulp toe te laten of juist hulp te zoeken, bijvoor-
beeld om medische informatie te filteren, als je dat zelf niet kan 
en samen te zorgen dat je bij een arts komt waar je je goed bij 
voelt, die voor jou inderdaad alles uit de kast haalt. Er komen 
in het boek overigens ook Nederlandse artsen aan bod die een 
dergelijke professionele betrokkenheid tonen.

Les voor vandaag de dag
Veelvuldig komen berichten in de media over de slopende in-
vloed van corona en de langlopende gevolgen ervan. Vaak is er 
slechts minimale erkenning voor de gevolgen voor betrokkenen. 
Dit geldt precies hetzelfde voor mensen die langdurig klachten 
hebben na de bestrijding van o.a. kanker. Manon herkent deze 
verhalen heel erg goed. De impact houdt niet op na een operatie 
en chemo, ook niet voor naasten. Daarom is die verbinding zo 
van belang. We zullen het samen moeten doen en in verbinding, 
in harmonie met onze (leef)omgeving. Als we het belang van 
een goede gezondheid vooropstellen en daar onze maatschappij 
meer op weten in te inrichten, dan verdienen we dat op allerlei 
manieren terug. 
Aan het eind van ons gesprek licht Manon de titel van haar boek 
nog een keer toe. “‘Alles Mens’ komt door mijn behoefte het le-
ven in het geheel te omarmen. Daarbij is het de kunst ‘de dood in 
te sluiten’, te aanvaarden dat deze bij het leven hoort. Dat inzicht 
geeft rust en tegelijkertijd de kracht en ruimte om het leven in-
derdaad echt volledig te omarmen. Volledig omarmen betekent 
eveneens, het leven durven doorgeven. Het leven verdient het 
om er bewust en volledig voor te gaan. Je bent daarbij sterker 
dan je zelf van tevoren denkt”. 

De centrale boodschap van het boek is: “Volg je eigen pad, luister 
naar jouw gevoel en bepaal zelf je kijk op de wereld, onafhanke-
lijk en zelfstandig, in verbinding met jezelf en je omgeving”. 
Meer informatie over het verhaal van Manon is te vinden op haar 
website: www.allesmens.nl. n

tekst: Marga Dobma en Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops
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Als de grond onder je 
voeten wegvalt...
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Korenmijt 3  |  Beek en Donk ( Ind.ter. Bemmer )  |  T. 0492 - 46 19 41 
vanhoutkeukens.nl

Unieke keuken- 
ontwerpen, 
vakmanschap 
en goede 
service!

design | maatwerk 
pvc vloeren | renovatie 
keukenverbouwingen

niet naar buiten mag, waardoor je ook na school je vrienden 
niet kan opzoeken. Hierdoor ontstaat eenzaamheid bij veel jon-
geren. Regelmatig kreeg ik appjes van vrienden die alleen op 
hun kamer zaten en zich enorm aan het vervelen waren. 
De meerderheid van de geïnterviewden gaf het antwoord ‘ja’ 
op mijn vraag of ze het door corona persoonlijk moeilijk(er) 
hadden gekregen. Praten met je beste vriend of vriendin over 
bepaalde situaties of over dingen die je dwarszitten, is en blijft 
altijd belangrijk! Wij zochten elkaar onder andere op via App-
contact. Op deze manier probeerden we elkaar toch te helpen. 
Dat is ook een tip die ik wil meegeven aan de jongeren die dit 
lezen. Als je ergens mee zit praat er altijd met iemand over. Dit 
kan je beste vriend of vriendin zijn maar ook je ouders, broer of 
zus of een docent op je school. Vooral nu tijdens de vervelende 

corona tijd zijn er meer mensen met persoonlijke problemen. 
Houd elkaar ook in de gaten en help wanneer het nodig is.

De schoolprestaties 
Zelf heb ik de corona tijd in combinatie met mijn schooltijd tot 
nu toe goed ‘overleefd’. Inmiddels zit ik in mijn havo-examen jaar. 
Ondanks dat de online lessen echt vreselijk waren, heb ik alles 
toch goed kunnen bijhouden en zijn mijn resultaten redelijk goed 
gebleven. Als ik de antwoorden van mijn enquête analyseer zijn 
de antwoorden op de vraag ‘Zijn je resultaten op school verslech-
terd?’ redelijk gelijk aan mijn bevinding. Het gaat daarnaast ook 
om motivatie, concentratie en inzet. De ene leerling heeft hier 
meer moeite mee dan de andere leerling. Je merkt dat je min-
der concentratie hebt en niet meer bent gewend om goed voor 
toetsen te leren omdat dit de afgelopen twee jaar eigenlijk niet 
hoefde. Online waren er weinig toetsen en nu, in het laatste jaar, 
is ineens de druk best wel hoog. 
Op dit moment zijn de scholen open, maar we hebben nog 
steeds regelmatig last van de corona. Als het niet de leerlingen 
zijn die naar huis moeten door positieve testen, dan zijn het wel 
leraren die naar huis moeten. Elke week vallen er lessen uit door 
nieuwe coronagevallen. Mijn klas is twee weken geleden naar 
huis gestuurd omdat er te veel leerlingen corona hadden. Als je 
die week erna verschillende toetsen hebt, moet je er zelf maar 
het beste van maken. Veel tijd om in de klas te oefenen is er niet, 

online is ook niet alles te oefenen. School doet absoluut zijn best 
om ons zo goed mogelijk te helpen, maar ondertussen kunnen 
ze niet meer doen dan dat ze al doen. Erg vervelend in het exa-
menjaar!
We moeten daarnaast gaan kiezen voor een vervolgopleiding ter-
wijl er weinig opendagen zijn geweest. Veel jongeren weten nog 
niet wat ze willen gaan doen en ook niet of ze het dit jaar gaan 
halen.

Positieve gevolgen van corona
Iedereen weet hoeveel negatieve gevolgen zijn ontstaan door 
de corona. Je hoort vaak dat jongeren nu niet de tijd krijgen 
om jong te zijn. Maar één van de positieve gevolgen is dat ik 
heb gemerkt dat je closer bent geworden met je vrienden. De 

groep mensen die je tijdens de corona mocht zien was beperkt 
en daardoor was je veel met dezelfde mensen. Je leerde elkaar 
beter kennen en hebt veel lol. 

Op de vraag hoe de jongeren de corona tijd hebben ervaren, 
konden ze kiezen uit leuk, normaal of vervelend. De meeste 
leerlingen kozen het antwoord normaal. Zelf koos ik hier ook 
voor. In het begin was het allemaal vervelend en was je bang. 
Steeds meer mensen kregen corona en zelfs mensen in je ei-
gen omgeving werden heftig ziek, kwamen in het ziekenhuis of 
overleden. Maar na een tijd werd het voor ons ‘normaler’. Er 
was nou eenmaal corona, je moest mondkapjes dragen en je 
kon niets anders. Nu ruim twee jaar later gelden er nog steeds 
een aantal regels, je raakt eraan gewend. Gelukkig wordt alles 
nu steeds meer versoepeld en ik hoop dat dit zo doorgaat. 

Hoe de aankomende tijd ons leven eruit gaat zien weet nie-
mand. Toch blijkt uit het rondvraag dat de jeugd er vertrouwen 
in heeft dat alles snel weer goed komt. Dat voortaan alles weer 
openblijft en dat corona wordt gezien als een soort van griep. 
We hopen dat we ons normale leven van drie jaar geleden weer 
kunnen oppakken en veel nieuwe vrienden kunnen maken. En 
het belangrijkste, weer jong kunnen zijn! n 

Een tijd vol ellende, waarvan we allemaal dachten dat het na 
één lockdown en avondklok wel weer over zou gaan. Helaas 
was dit niet het geval. Ik was veertien jaar toen corona begon 
en volgend jaar word ik achttien en volwassen. De tijd vliegt 
in coronatijd.
Ik heb de coronatijd zelf bewust en intensief meegemaakt en 
was erg benieuwd hoe andere jongeren over deze tijd denken 
en of dit vergelijkbaar is met mijn gevoel en mening. Vandaar 
dat ik een vragenlijst heb opgesteld die ik naar verschillende 
jongeren in Helmond heb gestuurd. Deze gegevens heb ik ge-
analyseerd.

De sportactiviteiten
Wat mij het meest opvalt is dat de jeugd de sportactiviteiten 
het meest heeft gemist. Ik sluit me hierbij aan. Iedereen heeft 
behoefte om te kunnen bewegen, iets leuks doen en je hoofd 
leeg te maken. In ruim drie jaar heb ik, bij elkaar opgeteld geen 
vol jaar kunnen sporten en dat terwijl ik twee sporten beoefen, 
namelijk dans en hockey. Elke keer weer die veranderingen van 
binnensport naar buitensport en van geen sport vanwege de 
avondklok tot wel weer sporten tot een maximale tijd. Niet al-
leen ik, maar alle jongeren worden er gek van. 

Het sociale contact
Ook het gebrek aan het op stap kunnen is sterk aanwezig. De 
jongeren geven aan dat ze het sociale contact ontzettend mis-
sen. Met onze vriendengroep verheugden we ons erop om als we 
zestien zouden worden, op stap te kunnen. We waren al aan het 
aftellen vanaf de tweede klas. Toen was het moment daar. Eén 
voor één werden we zestien, maar op stap gaan konden we niet. 
Ik ben nu al een jaar zestien en ben twee keer op stap geweest. 
Ondanks dat je niet alles meer mocht, hebben veel jongeren toch 
nieuwe vrienden ontmoet. Social Media is erg belangrijk geweest 
waardoor we veel vrienden van vrienden hebben leren kennen. 
Gelukkig maar, anders was het nog saaier geweest. 

Persoonlijke problemen
Een negatief gevolg van corona voor jongeren is dat er meer 
persoonlijke problemen zijn ontstaan. Ik denk dat dit ook voor 
volwassenen geldt, maar dat heb ik niet onderzocht. Zelf heb 
ik me ‘groot’ gehouden en ben ik emotioneel sterk genoeg om 
mezelf er weer bovenop te helpen zodra het een keer tegenvalt. 
Maar veel jongeren vinden dit lastig en hebben moeite met alle 
veranderingen en het thuis blijven. Geen school betekent dat je 
je vrienden weinig ziet. Een avondklok zorgt ook dat je ’s avonds 

tekst: Kim Dekkers
foto's: Vincent Knoops

van links naar rechts: Floor, Lara, Kim en Floor

De impact van corona 
op jongeren

SociaalSociaal
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INBOUWCOMBI
• hetelucht, grill, 
 magnetron, boven-/
 onderwarmte
• inhoud 51 liter
• vlekvrij RVS
• emaille binnenwanden
• stoomschoonprogramma 
 voor eenvoudig reinigen
• MAC524RVS

INDUCTIEKOOKPLAAT
• 4 flexzones: 2 
 kookzones kunnen 
 gekoppeld worden
• energiezuinig A+ 
• 10 standen met boost
• 4 timers
• warmhoudstand
• slidebediening
• IDK862ONY

WASMACHINE

WARMTEPOMPDROGER

• inhoud 8 kg.
• 1400 toeren
• iDos wasmiddel-   
 doseersysteem
• varioSpeed: tijd verkorten
• outdoor- en 
 impregneerprogramma
• aquastop
• WM14US90NL

• energieklasse A++
• inhoud 8 kg.
• LED display met resttijd   
 en startuitstel
• RVS trommel
• trommelverlichting
• condenswaterafvoersysteem
• WT45HV90NL

van 799.-

NÙ €729.-

van 839.-

NÙ €799.-

van 1249.-

NÙ €899.-

van 1099.-

NÙ €899.-

NIEUWE KEUKENAPPARATUUR NODIG?
KOM LANGS IN ONZE WINKEL EN LAAT U UITGEBREID ADVISEREN!

2 + 3
jaar garantie

2 + 3
jaar garantie

5 jaar garantie*

5 jaar garantie*

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

Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66
5707 SL Helmond
T. 0492 - 540 953

Konijnen 
vaccinatiedagen!

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

Maak een afspraak 
om uw konijn tot eind 
april met 50% korting 

te laten inenten.

Van maandag 25 juli tot en met vrijdag 29 juli wordt 
de Kindervakantieweek Brandevoort gehouden met 
dit jaar als thema: Te land, ter zee en in de lucht! 
Het programma zit net zoals ieder jaar vol met leu-
ke, creatieve en sportieve activiteiten! Doe jij ook 
(weer) mee?

Wie kan er meedoen?
Alle basisschoolkinderen die voor 1 januari 
2022 vier jaar zijn geworden, die wonen of naar 
school gaan in Brandevoort en waarvan een 
ouder (of oma/ opa/ oppas) minimaal één dag 
komt helpen tijdens de Kindervakantieweek, 
kunnen meedoen aan Kindervakantieweek 
Brandevoort.

Digitaal aanmelden
Dit jaar verloopt de inschrijving volle-
dig digitaal! Het is vanaf 1 maart tot 1 
april mogelijk de groepen digitaal in te schrijven. 
Alle informatie over de inschrijvingen, de voorwaarden en de 
inschrijfformulieren zijn terug te vinden op onze website: www.
kvwbrandevoort.nl.

Ben jij een organisatietalent?
We zijn altijd op zoek naar leden voor de 

organisatie. Wil je hier meer over 
weten of je direct aanmelden? 
Mail dan naar inschrijvingen@

kvwbrandevoort.nl of neem een 
kijkje op onze website.

Op de hoogte blijven? 
We versturen regelmatig een nieuws-
brief om iedereen op de hoogte te 

houden. Je kunt je daarvoor aanmel-
den via onze website of volg ons op 
Facebook of Instagram. 

www.kvwbrandevoort.nl n

tekst: Susanne Derks

Kindervakantieweek 2022

Als u kiest om ons mee te helpen, kiest u in feite voor:

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

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

Kies nu ook voor onze Courant!
Wij hebben op korte termijn redactieleden nodig.
Iedere drie maanden komen wij uit met een editie.

Ja, ik kom graag helpen.

Nieuws
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Maykel van Aerle woont sinds zomer 2019 in de woongroep van 
ORO en heeft het erg naar zijn zin. Hij vindt Brandevoort prach-
tig en geniet er elke dag van. Maykel heeft veel hobby’s, maar 
er is er één die eruit springt: De Kermis. Dat vindt hij zo leuk, dat 
zijn kamer vol staat met kermisattracties - gebouwd van K’NEX.

De Kermis
Maykel vertelt graag over de Kermis. “Ik vind de kermis leuk. Ik 
hoop dat ik er dit jaar weer naartoe kan gaan”. Het liefste gaat hij 
naar de kermis in Helmond, want die is volgens hem de mooiste. 
“Maar ik ga ook naar Mierlo, Geldrop en soms naar Eindhoven. 
Die zijn ook gaaf”, vertelt hij enthousiast. Maykel gaat het liefste 
al vanaf de eerste dag van de opbouw kijken zodat hij kan zien 
hoe de attracties worden opgebouwd. Daarnaast biedt dat ge-

lijk ook de mogelijkheid om een praatje te maken met de men-
sen die daar werken. Hij kan er uren naar kijken en kijkt ook op 
YouTube naar video’s over de kermis. Hij weet precies wanneer 
welke kermis waar is. “In april is de eerste kermis en in oktober de 
laatste”. Zijn favoriete attractie is de Octopus omdat die heel veel 
rondjes draait. Maykel vindt de kermis zo mooi en interessant, 
dat hij al jaren attracties bouwt van K’NEX. 

K’NEX
De meeste mensen kennen het wel. “Je klikt het, je maakt het”, is 
de slogan van de bouwpakketten. K'NEX is speelgoed dat bestaat 
uit plastic onderdelen die je op meerdere manieren in elkaar 
kan klikken. Met K’NEX kan je heel veel verschillende bouwwer-
ken maken. Het is sinds 1992 op de markt en sindsdien verder 

tekst: Sanne de Beer
foto: Guido van Echteld

HobbyHobby

doorontwikkeld. Inmiddels kan je er ook bewegende bouwwer-
ken mee maken en zijn ze makkelijk en snel uit elkaar te halen. 
Maykel heeft vooral veel kermisattracties van K’NEX gebouwd. 
Sommige zelfs met een motor zodat de attractie echt beweegt. 
Inmiddels heeft Maykel het bouwen met K’NEX goed in de vin-
gers zitten, want één attractie bouwt hij ‘in een uurtje’. Dat is best 
snel, als je ziet hoeveel kleine onderdelen hij in een bouwwerk 
heeft gebruikt. De attracties staan netjes in zijn kamer uitgestald 
zodat hij er steeds naar kan kijken en van kan genieten. 

Wonen in Brandevoort
Maykel woont met nog een paar andere woongenoten aan de 
Vaartsestraat in Brandevoort. Hij vindt Brandevoort mooi en 
wandelt bijna dagelijks een rondje. Dan neemt hij het pondje in 

de Ecozone en gaat op het station naar de treinen kijken. Dan 
hoopt hij de conducteur te zien en daar even contact mee te heb-
ben. “Ik heb zelfs in de trein een keer de sleutel mogen omdraai-
en van de conducteur. Toen gingen de deuren dicht en konden 
we vertrekken”, vertelt hij enthousiast. Hij hoopt nooit meer uit 
Brandevoort te hoeven verhuizen en het zou mooi zijn als het 
ooit zijn eigen kermis zou krijgen.

Heb je ook een hobby en wil je erover vertellen? Stuur dan een 
bericht naar redactie@brandevoortercourant.nl. n 

De Kermis 
en K’NEX
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MARGHERITA
Tomatensaus, mozzarella di bufala, mozzarella, cherrytomaatjes

DIAVOLA
Tomatensaus, mozzarella, pikante salami,  stracchino, rode ui
 
FUNGHI
Tomatensaus, mozzarella di bufala, champignons

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

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

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

QUATTRO FORMAGGI
Tomatensaus, mozzarella, Parmesan, gorgonzola, stracchino
 
SALAMI
Tomatensaus, mozzarella, salami

CARCIOFI
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, artisjok, olijven, champignons
 
POLLO RUSPANTE
Tomatensaus, mozzarella, kippendijen, champignons, Parmesan 

CALABRIA
Tomatensaus, mozzarella, pikante salami, Nduja, rode ui

TARTUFO
Tomatensaus, mozzarella, champignons, truffeltapenade, rucola 

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

PROSCIUTTO DI PARMA
Tomatensaus, mozzarella, Parmaham, rucola, cherrytomaatjes, Parmesan

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

HAWAI
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, ananas

REGINA
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, champignons

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

SICILIANA
Tomatensaus, mozzarella, ansjovis, olijven, kappertjes, knoflookolie

MELANZANE
Tomatensaus, mozzarella, aubergine, Parmesan, oregano

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

COPPA DI PARMA
Mozzarella di bufala, coppa di Parma, champignons, truffelolie

SALMONE
Room - dillesaus, verse gerookte zalm, kappertjes, rode ui, rucola, cherrytomaatjes

TARTUFO DI PARMA
Mozzarella di bufala, Parmaham, champignons, truffeltapenade, rucola

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

PESTO CON PARMA
Mozzarella di bufala, Parmaham, rucola, cherrytomaatjes, pesto

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

NU OOK
IN BRANDEVOORT
(TEGENOVER DE MARKTHAL) 

DÉ PIZZA HOTSPOT VAN DE REGIO 
VOOR TAKE AWAY & DELIVERY

∙ Authentieke Italiaanse pizza’s 
∙ Dunne bodem, krokante korst 
∙ Heerlijke mediterrane smaken 

∙ Verse topproducten

WWW.PIZZANI.NL

PROEF NU EXTRA VOORDELIG!

CHECK ONZE SPECIALE ACTIE
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Op OBS Brandevoort ligt dit schooljaar de focus op de kern 
van ons vak: actief lesgeven met een goede instructie.  
We werken met het Expliciete Directe instructie model (EDI-
model). Dit is een manier van lesgeven waarbij de leerkracht 
uitlegt en voordoet. Daarna krijgen de kinderen de gelegen-
heid om samen met de leerkracht en met elkaar verder te  
oefenen. Dit gebeurt in vier verschillende fases: ik-wij-jullie-jij. 

Ik doe het voor
Tijdens de ‘Ik doe het voor’ fase deelt de leerkracht zijn of haar 
kennis met de kinderen. De leerkracht legt uit en schrijft de uit-
leg met verschillende voorbeelden op het bord. Kinderen zien 
bijvoorbeeld hoe ze een deelsom zoals 45:9 stap voor stap uit 
moeten rekenen. Je zou denken dat kinderen tijdens deze fase 
alleen maar moeten luisteren naar de leerkracht en dus redelijk 
passief betrokken zijn bij de les. Echter het tegendeel is waar. Kin-
deren luisteren naar de uitleg en schrijven deze daarna op in een 
aantekeningenschriftje. Zo verwerken ze op een actieve manier 
de instructie. Bovendien kunnen ze de aantekeningen later in de 
les of de volgende dag nog eens erbij pakken. Kinderen zijn wel 
degelijk actief betrokken bij deze fase van de les! 

Wij doen het samen 
In de ‘Wij doen het samen’ fase werken kinderen samen met de 
leerkracht om en om een voorbeeld uit. De leerkracht doet een 
stap, de kinderen doen een stap, de leerkracht doet een stap en 
zo verder. De kinderen werken nu niet in hun aantekeningen-
schriftje maar op een wisbordje, een plastic bordje waar ze met 
whiteboard stift op kunnen schrijven. De kinderen voeren precies 
dezelfde stap uit als de leerkracht, schrijven op hun wisbordjes en 
houden de wisbordjes tussentijds omhoog. Door de wisbordjes 
omhoog te houden ziet de leerkracht hoe de kinderen werken. 
Leerkrachten gebruiken het bordje om kinderen actief te betrek-
ken bij de les, maar ook om te controleren of de leerstof is be-
grepen. Daarnaast is het een mooie kans om feedback te geven. 

Jullie doen het samen 
In deze fase is het voor de leerkracht tijd om een stapje terug 
te doen en de kinderen meer verantwoordelijkheid te geven. De 
leerkracht laat de kinderen nog niet helemaal los maar ze gaan 
onder toeziend oog aan de slag met de leerstof. In de ‘Jullie doen 
het samen’ fase werken de kinderen namelijk samen met een 
klasgenootje voorbeelden uit op hun wisbordje. De kinderen 
vinden dit vaak de leukste fase want ‘we mogen overleggen met 
elkaar’. In een EDI-les wordt veel herhaald. Dit lijkt langdradig, 
maar kinderen hebben al deze voorbeelden echt nodig om de 
leerstof eigen te maken. Herhaling is nodig om de leerstof van 
het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen te 
verplaatsen. Door de herhaling afwisselend te maken met een 
aantekeningschriftje, wisbordje, schoudermaatjes overleg en 
verschillende voorbeelden blijft het leren leuk. 

Jij doet het zelf 
Tot slot werken de kinderen zelfstandig nog één voorbeeld uit. 
De leerkracht controleert of iedereen de leerstof heeft begrepen. 
Wanneer het lukt, kunnen de kinderen zelfstandig aan het werk. 
Wanneer dit nog niet lukt, werken de kinderen samen met de 
leerkracht verder. In deze laatste fase zien we dat kinderen door 
het vele oefenen ervaren dat ze het kunnen. Ze doen succeserva-
ring op: ik kan het! 

Het team van OBS Brandevoort is dit schooljaar gestart met het 
geven van EDI-lessen. Dit gebeurt voornamelijk bij de vakken re-
kenen, taal en spelling. Alle collega’s worden bij dit traject ge-
coacht. Zo bekijken zij lessen van elkaar en geven elkaar feedback 
tijdens een reflectiegesprek. Een ontzettend mooi traject waarin 
zij zelf enorm veel leren en waarbij een goede instructie centraal 
staat. Wij zijn enthousiast over en trots op onze EDI-lessen! n

tekst: Marion Simons
foto: Vincent Knoops

Nieuws

Actief leren met het EDI-model

Wat is uw mening over deelvervoer in Brandevoort? 
De gemeente Helmond voert een onderzoek uit naar deelvervoer in Brandevoort. Doet u mee aan het onder-
zoek? Met uw deelname helpt u de gemeente Helmond om keuzes te maken die passen bij de wensen van 
inwoners. Deelnemen gaat eenvoudig door een online vragenlijst in te vullen. Doe dit voor zondag 20 maart.

Invullen kost maar 10 minuten. U vindt de vragenlijst op www.helmond.nl/vragenlijst. Klik daar vervolgens op: 
Vragenlijst over deelvervoer in Brandevoort. Of scan de QR-code. 

Maak kans op €10,- ritt egoed
Vragenlijst ingevuld? Dan maakt u kans op 10 Euro ritt egoed van Hely. Hely is 
de aanbieder van deelvervoer in Brandevoort. Met het ritt egoed kunt u een 
elektrische auto of elektrische bakfi ets huren bij de hub Brandevoort. Uw me-
ning wordt anoniem verwerkt. In april zullen de resultaten van het onderzoek 
waarschijnlijk beschikbaar zijn.
Deze publiceert de gemeente op www.helmond.incijfers.nl. 

Meer informati e 
Bij stati on Brandevoort is sinds juli 2021 een mobiliteitshub in gebruik. De hub is een test en draagt als pilot 
bij aan het gebruik van deelmobiliteit in Helmond. Met de enquête onder inwoners wil de gemeente nog 
meer informati e verzamelen over deze test en het gebruik van deelvervoer. Heeft  u vragen over dit onder-
zoek? Neem dan contact met op met Nicole Bongers via n.bongers@helmond.nl.
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P GRATIS

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

Mierlo

Intertoys Mierlo... je bent er zo!

in onze 
winkel is 

een...

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

Camille Peters is geboren in 1970 in Eindhoven waar hij ook is op-
gegroeid. Na afronding van de middelbare school wilde hij maar 
één ding, namelijk net als zijn vader, ondernemer worden. Dat 
doel heeft hij inmiddels op zijn 51e meer dan voldoende behaald. 
Na het opzetten van zijn eerste onderneming, een bloemenzaak, 
ging hij door als horecaondernemer met zes Listers restaurant en 
het stichten van verschillende hotels.

Corona, start van een onderneming
Maar, zoals vrijwel iedere ondernemer in deze Corona tijd, zat hij 
gedwongen thuis en had daardoor tijd over. Hij kwam toen op 
het idee een Pizza zaak te beginnen. Hij begon in Eindhoven met 
het opzetten van inmiddels twee zaken. Daarna volgden Waalre, 
Son en Breugel en Geldrop. En hij is op 10 maart j.l. gestart met 
zijn zesde Pizzani vestiging in Brandevoort.

Pizza’s en Picco’s volgens origineel Italiaans recept 
Het concept van de Pizzani vestigingen is even simpel als doelma-
tig. Alle Pizza’s en Picco’s (twee Italiaanse maten: Pizza is groot, 
Picco is klein) worden bereid volgens origineel Italiaans recept. 

Dat wil zeggen, ambachtelijk gebakken met een dunne, knapperi-
ge bodem en belegd met de allerbeste ingrediënten. Alles wordt 
zelf gemaakt en staat onder de supervisie van hoofd pizzabakker 
Django die, via zijn Italiaanse connecties, dit vak uitermate goed 
heeft geleerd.

Afhalen op of bezorgen vanuit Herselsestraat
Het nieuwe bedrijf in Brandevoort (Herselsestraat 3), naast de 
Jumbo ingang, wordt geleid door Lisa Snijders en is iedere dag 
open, behalve op maandag, van 17.00 - 20.00 uur. Ook hier ko-
men de Pizza’s en Picco’s vers, recht uit de oven en zijn alleen on-
line te bestellen, af te halen en/of te laten bezorgen.Hierbij moet 
nog worden vermeld dat de bestelling, vanwege de veiligheid van 
de bezorgers, uitsluitend online kan worden afgerekend. Dit kan 
via de zogenaamde 'bestel-zuil' in de zaak of online.

Pizzani Brandevoort is te vinden op www.pizzani.nl. n

tekst: Marga Dobma
foto: Guido van Echteld

Pizzani open vanaf 10 maart

Te weinig tijd is geen excuus meer, want in twintig minuten kun je 
acht spiergroepen tegelijk trainen d.m.v. stroomimpulsen. Body-
tec Helmond in Brandevoort is bij de tijd en in de tijd. Bewoners 
kunnen zich flink inspannen en daarmee even de dagelijkse sleur 
achter zich laten.

De vrouw achter Bodytec
Debbie Stuiver is geboren en getogen in Eindhoven. Ze is van 
kleins af aan heel sportief en haar passie was Streetdance en 
Hiphop. Daardoor begint ze, al op dertien jarige leeftijd, met les-
geven in deze dansvormen aan de sportschool van haar moeder 
in Veldhoven. Ze gaat, naast het inmiddels jarenlang lesgeven, 
vanzelfsprekend zelf ook eerst naar de basisschool en daarna 
naar het VMBO gevolgd door het ROC richting toerisme. Door 
deze laatste opleiding brengt ze veel tijd door in het buitenland 
en rond deze studie af met een einddiploma. Dan krijgt ze verke-
ring en besluit terug te keren naar Nederland. 

Andere opleidingen in dansvormen
Ze volgt nog een aantal opleidingen onder andere Fitness, Zumba 
en Personal trainer en rond dit alles af met een diploma. Onder-
tussen pakt ze het lesgeven weer op aan de sportschool van haar 
moeder waar ze in 2011 mede-vennoot wordt.
In 2017 start ze met het lesgeven van personal trainingen in EMS 
(Electro Muscle Stimulatie/electro spierstimulatie).

Verhuizing naar Brandevoort 
Na haar huwelijk en het krijgen van twee kindjes (een jongen en 
meisje van inmiddels vier en acht jaar oud) vinden Debbie en 
haar man het in Eindhoven behoorlijk hectisch. Ze zoeken een 
meer ontspannen woonomgeving en vinden die in 2020 aan de 
Luitvoort 5 in Brandevoort.

Bodytec-Helmond 
Eenmaal gesettled begint Debbie op 1 oktober 2020 aan haar 
huisadres een EMS bodytec studio.Door mond op mond recla-
me weten steeds meer klanten haar studio te vinden en weer 
wordt het op haar woonadres nogal druk. Daardoor besluit ze 
uit te breiden naar een pand aan de Herselsestraat 9. Hier kan, 
in slechts twintig minuten, een full body workout gedaan worden 
onder begeleiding van personal trainer Debbie. Deze workout 
kan gelijktijdig gedaan worden door twee personen en is daar-
door bijvoorbeeld ook leuk met een vriend of vriendin.

Officiële opening
De verbouwing van het nieuwe pand is nog in gang. Voorlopig 
kunnen fanatieke sporters toch al hun training doen aan de aan 
de Luitvoort 5. Alle trainingen zijn uitsluitend op afspraak.
Meer gegevens zijn te vinden op www.bodytec-helmond.nl n

tekst: Marga Dobma

Nieuws

Full Body workout in 20 minuten
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Omringd 
door een 

vertrouwd 
gevoel.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Marktstraat 18, Mierlo 
0492 - 661 712  |  mierlo@veldsink.nl  |  veldsink.nl

“Jongeren hebben de afgelopen periode veel moeten missen 
van wat belangrijk voor ze is: festivals, live muziek, sociale con-
tacten, je creatief uiten in een groep of in een kunstwerk. Wij 
merken de gevolgen van deze coronaperiode ook in de klas. 
Leerlingen zijn moeilijker vooruit te branden, ergens enthousi-
ast over te maken. We gaan in Helmond samen wat doen voor 
onze jongeren. We laten ze iets maken of samen verwonderd 
raken. We gaan ze prikkelen en inspireren. Dat vuurtje weer 
aansteken”, aldus Mariska Teeuwen, cultuurcoördinator op 
het Carolus Borromeus College in Brandevoort. 

Hip hop is cultuur
Van 18 t/m 22 april snuiven 1.100 derdejaars leerlingen van het 
Voortgezet Onderwijs in Helmond cultuur op en bevestigen we 
nog eens met elkaar hoe essentieel die culturele sector is. Ook, 
of misschien wel juist voor jongeren. Want weten jongeren wel 
dat hiphop ook cultuur is? Of dat zelf vette posters ontwerpen 
ook gewoon kunst kan zijn? En dat ze er misschien wel heel 
goed in zijn? 

Open deuren
Wat gaan we doen? Het Annatheater, de bibliotheek Helmond-
Peel, Museum Helmond, Het Speelhuis, Kunstkwartier en De 
Cacaofabriek zetten die week hun deuren wagenwijd open. 
Zij bieden een gevarieerd programma voor alle derdejaars leer-
lingen van OMO Scholengemeenschap (Carolus Borromeus 
College, Dr. Knippenberg College, Vakcollege en Praktijkschool 
Helmond) en het Jan van Brabant College (locaties Molenstraat 
en Deltaweg).

Activiteiten, workshops en voorstellingen
De leerlingen van verschillende richtingen volgen drie activitei-
ten, workshops of voorstellingen. Denk hierbij aan uiteenlopen-
de activiteiten als het volgen van workshops popkoor zingen of 
stop-motion video’s maken. Maar ook bijvoorbeeld het digitaal 
bewerken van bestaande kunstwerken. Alle cultuurdiscipli-
nes komen voorbij. Als afsluiting wonen de leerlingen samen  
het popconcert van Acid Babies bij in de popzaal van  
De Cacaofabriek. De hoop is natuurlijk dat ze de weg naar de 
culturele organisaties vaker weten te vinden na deze week. 

Vloggen
Annique van den Heuvel (CultuurContact), projectleider van 
de week: “Leerlingen worden ook betrokken bij de voorberei-
ding van de week. Zo gaan we een aantal jongeren laten vlog-
gen met daarin de informatie over de locaties. Waar vind je het  
Annatheater, waar kan je je fiets zetten bij De Cacaofabriek? 
Dat soort dingen. Daarnaast werken we aan een idee om een 
gezamenlijk kunstwerk te maken in het centrum van de stad. 
Maar dat staat nog in de kinderschoenen.”

“Het moet vooral indruk maken”, zegt Jochem Otten, directeur 
van De Cacaofabriek en Het Speelhuis. “Ze moeten over een 
paar jaar nog zeggen: dat was vet, die cultuurweek!”. n

tekst: Annique van den Heuvel
foto: Vincent Knoops

Cultuur

WAH?! Is dit Cultuur?
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In maart 2014 stond ze in de Brandevoorter Courant, toen als 
veertien jarige judoka die de wereld rondreisde om aan toer-
nooien mee te doen. Judo was haar lust en haar leven. Ze was 
succesvol en won vele medailles tijdens toernooien in Neder-
land, Duitsland, België, Oostenrijk en Frankrijk. In 2012 is ze zelfs 
voor judo in Japan geweest. De redactie van de Brandevoorter  
Courant is benieuwd; hoe is het nu met Maud van der Sommen?

Japan
In januari 2014 stond Maud tijdens de finale van het Dutch Open 
Espoir in Eindhoven (hét toernooi om je te kwalificeren voor Eu-
ropacups) oog in oog met haar clubmaatje Sem van Dun. De mei-
den konden niet geloven dat ze samen zover waren gekomen 
en gingen genieten van hun partijtje. Uiteindelijk won Maud de 
finale. Maar dat verpestte de vriendschap niet. Ze hebben zo’n 
hechte vriendschap opgebouwd dat ze nu nog steeds bijna da-
gelijks contact met elkaar hebben. “We denken er zelfs over na 
om samen een huis te huren”, vertelt Maud enthousiast. Sem 
is inmiddels gestopt met judo en beoefent nu sambo, een Rus-
sische vorm van judo. 

Blessures & zwarte band
Maud was zes jaar toen ze startte met judo. Op haar veertien-
de had ze de bruine band. “Helaas kreeg ik blessures. In 2016 
scheurde mijn kruisband af en moest ik geopereerd worden. 
Na de operatie kreeg ik blessure na blessure waardoor ik bijna 
vier jaar lang geblesseerd ben geweest. Ik liet me niet weer-
houden en ben gewoon doorgegaan want ik liet mijn succes 
door niemand afpakken en ging ervoor”, vertelt Maud. Ze liet 
er geen gras over groeien en won vervolgens brons op het 
NK en andere toernooien in het buitenland. Ook wist ze tus-
sendoor haar zwarte band te halen. Haar standaardtraining 
werkte echter niet voor haar lichaam. Ze had een andere, 
aangepaste, training nodig. “Mijn trainer, die voor de bond 
werkte, wilde hier niet in meebewegen. Door te veel politiek 
en vrijwel geen begrip voor mijn situatie was ik het plezier in 
judoën kwijtgeraakt. Ik ben met judo begonnen vanuit liefde 
voor de sport. Omdat daar geen ruimte meer voor was op 
de manier van de bond of niet, heb ik het besluit genomen 
om te stoppen. Dat was één van de moeilijkste keuzes in 
mijn leven. Het voelt een beetje alsof je droom van je wordt 
afgepakt. Ineens ben je niet meer ‘die judoka’ (op hoog ni-
veau). Ik train nog met liefde met mijn trainingsmaatjes.  
Want de liefde voor het spelletje pakt niemand van mij af”, 
vertelt Maud.

Grote switch
Sinds vorig jaar heeft de nuchtere Brabantse Brandevoort, en 
daarmee “haar Helmondse stadje”, verruild voor een studenten-
woning in Tilburg. Haar ouders wonen nog wel in Brandevoort 
waardoor ze af en toe weer naar “haar stadje” terug kan komen. 
“Ik heb een hele grote switch gemaakt. Ik ben muziek gaan ma-
ken. Ik zing en speel gitaar. In mijn blessuretijd heb ik de liefde 
voor muziek ontdekt. Dat had ik al, maar judo stond voorop”, ver-
telt Maud lachend. “Deze stap was logisch want muziek heeft me 
door mijn herstelperiode heen geholpen.” Ondertussen lonkt de 
judosport nog steeds. “Mijn verstand en lichaam vertellen me dat 
mijn top sportcarrière voorbij is. Ik had het voor geen goud willen 
missen! Ik heb zoveel vette dingen meegemaakt en dan had ik 
nooit de mensen leren kennen die ik nu ken”, vertelt Maud. 

Plannen voor de toekomst
In Tilburg volgt ze de opleiding Communicatie International 
Event, Music & Entertainment Studies (CO IEMES). Naast school 
werkt ze vooral binnen de muziek en evenementenindustrie: on-
line marketing design, video’s bedenken en maken. “Ik had be-
dacht dat ik mijn eigen festival wil opzetten. Daar heb ik al heel 
veel plannen voor en daarom ben ik deze opleiding gaan volgen”, 
vertelt Maud. Een paar jaar geleden stond ze bij een festival in-
eens op het podium met Kraantje Pappie te rappen. “Toen kwam 
ik erachter dat dit veel leuker is dan achter de schermen staan”, 
vertelt Maud lachend. “Daarna ben ik zelf meer muziek gaan 
maken en gaan zingen. Nu ben ik vooral bezig met eigen muziek 
maken, daar ligt mijn volle focus op. Mijn eerste album wil ik pas 
uitbrengen als het echt heel goed is. Mijn stijl muziek? Ik ben echt 
een lekker gekke ‘rockchick’ met een gevoelige kant. Vergelijk-
baar met bijvoorbeeld Sanne Hans (Miss Montreal). Maar ik vind 
het zonde om me te beperken tot één genre. Nu wil ik zoveel 
mogelijk muziek maken met zoveel mogelijk verschillende men-
sen, daar komen de mooiste dingen uit! Voor de toekomst hoop 
ik een keer op te treden tijdens De Kasteeltuinconcerten of te 
spelen in De Cacaofabriek, in ‘mijn eigen stadje’”, vertelt Maud 
lachend. n

Hoe is het nu metHoe is het nu met

Hoe is het nu met
Maud van der Sommen?

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Vincent Knoops
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KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT OP WWW.WOUTVANVLERKEN.NL

Hoofdstraat 105 5706 AK HELMOND Tel 0492-539405
Kanaalstraat 4B 5711 EH SOMEREN Tel 0493-539405

WOUT VAN VLERKEN

MOOI VOOR ELKAAR
Quooker Flex met Quooker CUBE:

De kraan die alles kan

Met de Quooker CUBE in combinatie met een Quooker 
Flex haalt u een alleskunner in huis. Dankzij de flexi-
bele uittrekslang bereikt u iedere plek in uw wasbak. 
Met de nieuwe Quooker CUBE heeft u naast kokend, 
warm en koud water nu ook gefilterd koud water en 
bruisend water. Een multifunctionele kraan die ervoor 
zorgt dat u van alle gemakken voorzien bent.

GRATIS MONTAGE

VAATWASSER STUK?
BEL ONZE TECHNISCHE DIENST.

PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN
Praktijk Helmond, Bentbeemden 3, 5706 NB Helmond    |    Praktijk Deurne, Fabriekstraat 24, 5753 AH Deurne

Algemeen telefoonnummer: 0493 - 32 15 44    |    E-mail: lilians@xs4all.nl    |    www.lilian-schouten.nl
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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 Airfl ow.

• 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)

• Bloedend tandvlees
• Halitose (slechte adem)

• Fluoride behandeling
• Preventieve mondzorg

• Voorlichting geven

Overal om ons heen zien we huizen direct verkocht worden. 
Niet alleen op de huizenmarkt, maar ook in de makelaardij is 
veel veranderd. Wie zijn André en Karin Relou? En wat maakt 
hun vak zo leuk?
 
André en Karin Relou, familie?
Wat velen met mij vermoeden is dat André en Karin een ge-
trouwd stel zijn, maar dat klopt niet. André en Karin zijn na-
melijk broer en zus met dezelfde passie voor het makelaars 
vak. Samen met nog een broer en zus zijn ze opgegroeid in Hel-
mond, om precies te zijn op ’t Hout, dicht tegen de huidige wijk 
Brandevoort. Het is een sportief en avontuurlijk makelaars duo 
met verstand van huizen en gevoel voor mensen. Als sportieve 
ontspanning staat André graag op de piste in Oostenrijk. Karin 
zoekt in haar vrije tijd graag het avontuur op door te reizen. Zo 
heeft ze een keer een wereldreis van bijna een jaar gemaakt.
 
Wat maakt het makelaars vak zo leuk?
“Ook na 25 jaar ben ik nog steeds gemotiveerd en betrokken”, 
vertelt André. Karin is 28 jaar NVM makelaar/taxateur en werkt 
dit jaar zestien jaar zij aan zij met haar broer. Samen met Caro-
line Hoosemans (officemanager) en Jolanda van Lierop (com-
mercieel secretaresse), die ervoor zorgen dat achter de scher-
men alles op rolletjes loopt en de makelaars respectievelijk 25 
en 17 jaar ondersteunen, vormen ze het hechte team van André 
Relou Makelaardij. André en Karin spreken met veel passie over 
‘het leukste vak dat er is’.
Wat het vak ook bijzonder maakt, zijn de gebeurtenissen door 
de jaren heen. Enige tijd geleden hebben we huis verkocht van 

de overleden moeder van twee zussen. Zij hadden het hier 
moeilijk mee maar met de juiste begeleiding en met de juiste 
koper hadden ze er uiteindelijk een goed gevoel bij. “Voor de 
zussen was het belangrijk dat het huis in goede handen kwam 
en daar hebben we voor gezorgd” , vertelt André. 
 
25 bezichtigingen in drie dagen.
“Er is veel veranderd in de branche”, vertelt Karin, “waar vroe-
ger nog met 25 mannen en een paar vrouwen de opleiding 
werd gevolgd zijn er nu bijna net zoveel vrouwen als mannen 
actief. Door de marktwerking van vraag en aanbod verandert 
het verkoopproces continu. Vroeger waren de bezichtigingen 
verspreid over een langere periode. Nu worden er regelmatig 
meer dan 25 bezichtigingen per pand in drie dagen gepland en 
wordt het huis verkocht aan de hoogste bieder. Dat zien we ook 
in Brandevoort”. Gelukkig beschikken André en Karin over een 
goede kijk op de onroerendgoedmarkt en mensenkennis waar-
door zij samen met de opdrachtgever tot een goede (ver)koop 
kunnen komen.
 
Persoonlijk advies nodig?
André of Karin geven je graag persoonlijk advies. Of het nu 
gaat om verkoop, aankoopbegeleiding, taxatie of advies in het 
algemeen. Kom gerust binnen op een van de vestigingen in 
Helmond of Eindhoven. www@andre-relou.nl n

Ondernemer

Na 25 jaar nog steeds
gemotiveerd en betrokken

tekst: Stefan Verhallen
foto: Guido van Echteld
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Brandevoorter Gijs Goossens is onderzoeker en docent aan 
het Maastricht Universitair Medisch Centrum. In de afgelopen 
twee jaar heeft hij onder andere het verband tussen obesitas 
en corona onderzocht. Wat daarvan de resultaten zijn, deelt 
hij via dit artikel.

Obesitas en gezondheidsproblemen
Mensen nemen in gewicht toe wanneer meer calorieën via 
de voeding worden ingenomen dan ons lichaam nodig heeft. 
Obesitas heeft echter tal van oorzaken en is geen “eigen schuld, 
dikke bult”-fenomeen. Zo kunnen factoren als stress, slechte 
nachtrust en bepaalde soorten medicatie bijdragen aan ge-
wichtstoename. De toegenomen hoeveelheid vetweefsel bij 
personen met obesitas kan leiden tot ernstige gezondheids-
klachten en ziekten zoals type 2 diabetes, hart- en vaatziekten 
en verschillende vormen van kanker. Het vetweefsel is een ac-
tief orgaan dat een centrale rol speelt bij verschillende proces-
sen in ons lichaam; zoals de vet- en suikerstofwisseling, het ge-
voel van honger en verzadiging, de regulatie van de bloeddruk 
en het immuunsysteem. 

Niet alleen de totale hoeveelheid vet, maar juist de plaats waar 
het vet is opgeslagen in ons lichaam (buikvet is de voornaamste 
boosdoener), en de ‘gezondheid’ van het vetweefsel en andere 
organen bepalen het risico op verschillende chronische ziekten. 
Dat betekent dat je uit het lichaamsgewicht of BMI niet altijd 
kan afleiden hoe de gezondheid van een persoon is.

Onderzoek naar obesitas
Binnen het Maastricht Universitair Medisch Centrum doen we 
veel wetenschappelijk onderzoek naar (de onderliggende oor-
zaken van) verstoringen in de stofwisseling en suikerspiegel bij 
mensen met overgewicht en obesitas waarbij we de werking 
van het vetweefsel, de lever, spieren en darm in detail onder-
zoeken. Zo krijgen we inzicht in hoe dit kan verschillen van per-
soon tot persoon, en waarom de ene persoon met overgewicht 
of obesitas sneller complicaties ontwikkelt dan de ander. Maar 
ook hoe we de gezondheid en kwaliteit van leven kunnen verbe-
teren met gezonde voeding, beweging en medicatie. Hierdoor 
hopen we in de toekomst beter te voorspellen welke (leefstijl)
interventie het meest effectief is voor bepaalde personen. 

De COVID-19 pandemie
De obesitas-epidemie en huidige COVID-19-pandemie zijn niet 

los van elkaar te zien. Ouderen worden het hardst geraakt door 
het coronavirus, maar obesitas staat met stip op twee. Mensen 
met obesitas hebben een grotere kans op een ernstiger ziekte-
verloop na infectie met het coronavirus. Ze moeten vaker be-
ademd worden, komen vaker op de intensive care terecht en 
hebben tevens een grotere kans om te overlijden aan de ge-
volgen van COVID-19. Obesitas draagt niet alleen bij aan het 
ontstaan van chronische ziekten, maar verhoogt ook het risico 
op trombose en ademhalingsproblemen. Het gaat gepaard met 
een minder effectief afweersysteem. Dit laatste leidt tot een 
minder goede respons van het immuunsysteem na een virus-
infectie, zoals het coronavirus. Het gevolg hiervan is dat het 
immuunsysteem een constante stroom van ontstekingsfacto-
ren produceert om het virus te bestrijden. Dit kan leiden tot 
een ernstige infectie en schade aan organen zoals de longen, 
het hart en de nieren. Nieuw wetenschappelijk bewijs laat zien 
dat het coronavirus zich kan nestelen in het lichaamsvet. Het 
vetweefsel kan dus dienen als een plaats waar het coronavirus 
zich kan vermenigvuldigen en een krachtige ontstekingsreactie 
kan opwekken: Meer vetweefsel, meer virus en een hoger risico 
op complicaties. En dus een ernstiger ziektebeloop in patiënten 
met COVID-19.

Tijd voor actie!
Obesitas en hieraan gerelateerde complicaties moeten op 
verschillende niveaus in de samenleving aangepakt worden. 
De overheid speelt een belangrijke rol bij het creëren van een 
gezondere leefomgeving. Zelf heb je ook invloed op je gezond-
heid: Gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, het ver-
minderen van stress en voldoende slaap kunnen binnen enkele 
weken al leiden tot gewichtsverlies, een lagere bloeddruk, be-
tere regulatie van je suikerspiegel en een verbeterde werking 
van het immuunsysteem. Zelfs matig (5%) gewichtsverlies leidt 
al tot relevante verbeteringen in de gezondheid! 

Het stimuleren van een gezonde leefstijl kan hieraan bijdragen. 
Gelukkig worden momenteel stappen in de juiste richting gezet, 
maar er is echt nóg meer aandacht en actie nodig voor een be-
tere preventie en behandeling van obesitas. n 

tekst: Gijs Goossens
foto: Vincent Knoops

Het verband tussen
obesitas en corona

GezondheidGezondheid
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Wil je op een laagdrempelige manier andere Brandevoorters 
ontmoeten? Dat kan via de Facebookgroep ‘Nieuwe Brande-
voorters Ontmoeten’ (NBO). Deze groep is door de spontane 
en actieve Patricia van Spaendonck (40 jaar), naast haar druk-
ke baan als ZZP’er, opgezet en heeft als doel om wijkgenoten 
met elkaar in contact te brengen.

Patricia’s verhaal
“Vier jaar geleden woonde ik in Eindhoven en ging scheiden. 
Na de scheiding wilde mijn ex-partner graag in Brandevoort 
wonen. Omdat we in goede harmonie uit elkaar wilden gaan 
en vanwege de kinderen, besloot ik ook naar Brandevoort te 
verhuizen. Mijn ex-partner woont vlakbij in Brandevoort, dus 
dat is ideaal voor de kinderen”, vertelt Patricia. Ondanks dat 
ze “alleen maar” vanuit Eindhoven naar Brandevoort verhuis-
de, bracht de verhuizing veel veranderingen met zich mee. Zo 
moesten de kinderen naar een andere school en opvang, wis-
selden ze van tandarts, apotheker en huisarts. Daarnaast kwam 
ook dat ze van baan moest veranderen want destijds werkte ze 
als leidinggevende voor de ambulancedienst en dan moest ze 
ook wel eens ’s nachts op pad. “Ik kwam hier wonen en alles 
was nieuw. Ik wilde graag in contact komen met andere Bran-
devoorters. Veel van mijn vriendinnen en familieleden wonen 
verder weg. Het was echt even wennen om hier mijn plekje te 
vinden. Vanuit de gedachte ‘er zullen vast wel meer mensen zijn 
die het leuk vinden om nieuwe Brandevoorters te ontmoeten’ 
heb ik NBO eind 2018 opgericht”, vertelt Patricia. Sinds 2,5 jaar 
vormt Patricia samen met haar twee dochters (Lieke, 10 jaar en 
Esmee, 8 jaar), partner Mark en zijn dochter Liene (13 jaar) een 
samengesteld gezin en wonen ze heerlijk in de Veste. 

Beter een goede buur dan een verre vriend
“Ik vind het fijn om mensen met elkaar in verbinding te brengen 
en om iets voor een ander te kunnen betekenen. Daarnaast zou 
ik het heel mooi vinden als we elkaar, als buurtgenoten, nog 
wat vaker zouden kunnen helpen en/of er voor elkaar kunnen 
zijn waar nodig. Net voor kerst hebben we bijvoorbeeld met 
ons gezin én een aantal lieve buurtgenoten zelfgemaakte erw-
tensoep en tomatensoep gemaakt en rondgebracht naar 60 ou-
dere mensen in Brandevoort. “Beter een goede buur dan een 
verre vriend” zeggen ze wel eens…en daarom investeer ik graag 
in mijn buurtgenoten en ik hoop velen met mij”, vertelt Patricia. 

Waar is de Facebookgroep voor bedoeld?
“De groep is bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om nieu-
we mensen uit Brandevoort te ontmoeten. Het idee is heel sim-
pel: jij of iemand anders uit Brandevoort plaatst een activiteit 
in de Facebookgroep en vraagt wie het gezellig vindt om mee 
te gaan. Dit kan bijvoorbeeld een wandeling zijn, fietsen, skee-
leren, borrelavond, avondje uit, uiteten gaan, spelletjesavond, 
samen/voor elkaar koken, afval prikken, hond uitlaten, etc. Ver-
volgens reageren mensen op die activiteit en zijn er altijd wel 
een paar mensen die met je mee willen gaan. Het is heel ont-
spannen, vrijheid blijheid en zonder enkele verplichting. Als je 
zin hebt om mee te doen, dan ben je van harte welkom”, vertelt 
Patricia enthousiast.  

De activiteiten
“We begonnen met wandelingen op de eerste vrijdagavond 
van de maand, waarbij we vaak een ronde liepen en gezellig 
ergens een drankje dronken. Uit die tijd heb ik nog een aantal 
hele leuke contacten overgehouden. Super leuk toch?” vertelt 
Patricia enthousiast. “Recentelijk hebben we met een groep 
van zes personen afval geprikt en onlangs heb ik een oproep 
gedaan wie het leuk vindt om op 9-10-11 september 2022 mee 
te gaan naar de Ardennen. Het lijkt me echt heel speciaal om 
met een groep van ongeveer 20 Brandevoorters een weekend 
weg te gaan om gezellig te gaan fietsen, wandelen, boodschap-
pen te doen en samen te koken. Zo leer je elkaar net weer wat 
beter kennen. Ik zou het heel mooi vinden als alle deelnemers 
dan een ontspannen weekend hebben en leuke andere Brande-
voorters leren kennen.” 
 
Ook andere Brandevoorters ontmoeten?
Inmiddels heeft de besloten Facebookgroep 
meer dan 250 leden. “Ik hoop dat er nog veel 
meer nieuwe Brandevoorters zich aanmelden 
en dat er nog vele activiteiten zullen volgen”, 
zegt Patricia enthousiast. “En voel je vooral 
vrij om ook leuke oproepjes te plaatsen!”

Bekijk de Facebookgroep en ontdek of deze groep iets voor je 
kan betekenen: n

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Vincent Knoops

Sociaal

Nieuwe wijkbewoners
ontmoeten?

Dromen van een nieuw 
huis? Het begint bij 
vb&t Makelaars

vb&t Makelaars Helmond

Hét adres voor al je vragen rondom kopen,  
verkopen, nieuwbouw, huren, tijdelijke  
opslag, verhuizen en nog veel meer.

Meer weten? Bel ons  
0492 - 505 510

Steenweg 18A, 5707 CG Helmond
www.vbtmakelaars.nl

Wat is de waarde van je woning?

Snel en gemakkelijk de waarde van 
je huis weten? Met een  
gratis waarde  indicatie krijg je een 
goed beeld van hoe jouw huis in de 
markt ligt.  

Benieuwd? Maak dan een   
vrijblijvende afspraak met ons!

Nieuwbouw in Helmond!

Ben je opzoek naar een frisse 
nieuwbouwwoning? Dan ben 
je bij ons aan het juiste adres! 

Met onze gespecialiseerde 
nieuwbouw-afdeling kunnen 
wij jou helpen met het vinden 
van jouw nieuwbouwpaleis.
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Brandevoortse Dreef 101  5706 SL Helmond 
T +31 (0)492 66 13 52 

info@heesmans.nl | www.heesmans.nl

Ook voor service
en onderhoud!

Centrale verwarming | Airconditioning 
Sanitair | Ventilatie | Warmtepompen

Geïnteresseerd word ik bekeken door twee rode katers 
die luid spinnend naar me toe komen voor wat kriebels.  
Pinda en Vlok zijn de katten van Chiara (12 jaar) en Sofia (10 
jaar). De ouders van Chiara en Sofia komen uit Italië. Chi-
ara is geboren in Spanje, Sofia in Nederland en de katten?  
Die zijn geadopteerd uit Roemenië. Een erg internationale fa-
milie dus! 

Verlaat Sinterklaascadeau
De twee meiden wilden heel graag een huisdier, want die 
hadden ze nog nooit gehad. Ze wilden het allerliefste een 
kat, hond of konijn. Vier jaar geleden kregen ze van Sin-
terklaas een kaart met een afbeelding van een poes. Toen 
wisten ze nog niet wat hen te wachten stond. De uit Roe-
menië geadopteerde kittens moesten namelijk nog worden 
opgehaald, helemaal in Zwolle! Ook kreeg de truck waarin 
de katten van Roemenië naar Zwolle vervoerd werden pech 
onderweg, dus duurde het allemaal nog langer. Toen de kat-
ten - ofwel het verlaatte Sinterklaascadeau - eenmaal thuis 
aankwamen, waren de meiden erg blij. In het begin waren 
de katten erg bang, maar ze hadden elkaar waardoor ze al-
les als een tweeling samen deden. Vier jaar later is daar niet 
veel aan veranderd; ze eten uit één bak, slapen samen en zijn 
allebei even schattig. De vader van Chiara en Sofia heeft de 
namen van de katten bedacht. Ze hoefden er niet lang over 

na te denken want ze vonden de namen wel grappig. “Ze luis-
teren toch niet naar hun naam”, meent Chiara.

Adoptie
Door adoptie uit het buitenland weet de familie niet van welk 
ras de roodharige katers zijn. Blijkbaar zijn ze in Roemenië ge-
red en gelijk voor adoptie vrijgegeven. Dus door de adoptie 
heeft de familie eigenlijk twee kattenlevens gered. Een tip: Wil 
je graag een kat? Kijk dan vooral eerst in het asiel. Die beestjes 
wachten met smart op een nieuw baasje.

Pinda en Vlok
Chiara en Sofia zijn onafscheidelijk met Pinda en Vlok. Ze kun-
nen er alles mee doen en knuffelen veel met ze. Soms slapen 
de katten ook bij hun op de kamer. “Ik heb een mandje met een 
heel zacht dekentje naast mijn bed staan, daar gaan ze dan lek-
ker in liggen”, vertellen ze. Soms verstoppen ze zich wel eens in 
de kledingkast waardoor ze onvindbaar zijn. De ouders van de 
meiden mogen de katten wel eten geven, maar oppakken om te 
knuffelen laten ze niet toe.
Wil je ook met je huisdier in de Brandevoorter Courant? Mail 
dan naar redactie@brandevoortercourant.nl. n

tekst: Sanne de Beer
foto: Guido van Echteld

Mijn huisdier en ik

Onafscheidelijk
met Pinda en Vlok
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET
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Op deze zonnige zaterdag word ik aan het einde van de mid-
dag gastvrij ontvangen in de Hoeves. Aan de eetkamertafel 
neem ik plaats voor een interview met Duuk, die net thuis is 
van zijn les reddingszwemmen. Zijn zusje Daniek en broertje 
Loek vinden het wel interessant dat hun broer wordt geïnter-
viewd en komen er, samen met hun moeder, gezellig bij zitten.

Mijn keuze 
Duuk is elf jaar en zit in groep 7 van Mondomijn. Op school 
kreeg hij het programmaboekje van Jipp+ onder ogen. Duuk 
is graag actief bezig en wilde wel weer iets nieuws oppakken. 
Omdat hij erg van zwemmen houdt en dat vaker wil gaan doen 
sprak de reddingsbrigade hem aan. Vervolgens heeft hij zich 
aangemeld voor een proefles.

Zwemmend Redder
Inmiddels traint Duuk al ruim een jaar, elke week op zaterdag, 
bij reddingsbrigade De Reddingsklos in zwembad De Wissen in 
Helmond. Bij deze zwemlessen leer je heel veel. Je oefent di-
verse grepen zoals de kopgreep, okselgreep, polsgreep en zee-
mansgreep. Duuk laat mij trots het reddingsbrigade zakboekje 
zien waarin de officiële diploma’s per niveau worden vastge-
legd. Het eerste niveau zijn de ‘Junior Redders’. Hierbij leer je 
om jezelf uit het water te redden. Het tweede niveau, waar je 
leert om anderen uit het water te redden, heet het ‘Zwemmend 
Redder’ diploma. Voor het behalen van het hoogste niveau, de 
‘Life Saver’, leer je om leiding te geven aan een team dat andere 
mensen redt.

Officiële wedstrijden 
Duuk vindt het leuk om veel over zijn sport te vertellen. Bij De 
Reddingsklos kan hij ook deelnemen aan training voor EHaD 
(eerste hulp aan drenkelingen). Tijdens deze lessen leer je hoe 
je een waterongeval moet oplossen met een team van vier per-

sonen; een leider, een eerste en een tweede zwemmer en een 
EHBO-er. Op nationaal niveau worden officiële wedstrijden ge-
organiseerd. Door corona heeft Duuk hieraan helaas nog niet 
kunnen deelnemen. Het enthousiasme van Duuk werkt aanste-
kelijk. Inmiddels zijn ook twee van zijn vrienden, Ave en Sam, 
zwemlessen gaan volgen bij de reddingsbrigade. 

Veel vrijheid
Duuk is geboren in Rotterdam. Toen hij drie maanden oud was 
is hij verhuisd naar De Veste in Brandevoort. Nu woont het ge-
zin met veel plezier in de Hoeves. Hij vindt Brandevoort een 
mooie plek waarin hij veel vrijheid ervaart. Hij wil ook graag 
vertellen over hun huisdieren. Ze hebben goudvissen en twee 
hele mooie konijnen waarop hij prompt met zijn zusje naar bui-
ten loopt om de prachtige konijnen, Yva (zwart) en Lyva (bruin), 
aan mij te laten zien. 

Samen sporten
Naast zwemmen is Duuk ook een actieve voetballer bij SV Bran-
devoort in team JO12-4. Hij speelt meestal in de spits. Hij kan 
ook allround worden ingezet, behalve op het middenveld. Zijn 
team heeft nog niet zoveel wedstrijden gewonnen. Voor Duuk 
is samen sporten, veel trainen en de gezelligheid met zijn team-
genoten het allerbelangrijkste. Wat Duuk later wil worden weet 
hij nog niet. Hij vindt het fijn dat het in ieder geval mogelijk is 
om, als hij dat dan wil, reddingszwemmer van beroep te wor-
den. En ook les geven in reddingszwemmen is een optie. Bij het 
afscheid nemen zegt Duuk nog dat hij het heel leuk vond dat ik 
hem kwam interviewen. n 

tekst: Annet Daamen
foto: Guido van Echteld

Mijn sport

Reddingszwemmen

 

www.rondoo.nl 
Hertogsveld 3 - Brandevoort 

LLoooopptt  hheett  eevveenn  nniieett  zzoo  lleekkkkeerr??    
OOpp  hheett  wweerrkk  ooff  pprriivvéé??  

WWiill  jjee  wweeeerr  ssttaapp  vvoooorr  ssttaapp  nnaaaarr  jjee~~zzeellff??  
ZZooddaatt  jjee  lleekkkkeerrddeerr  iinn  jjee  vveell  kkoommtt  ttee  zziitttteenn??  

  
CCooaacchhiinngg  iinn  ddee  nnaattuuuurr  ooff  aaaann  ttaaffeell   

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

Je rijbewijs halen?
Dát doe je gewoon bij LesDirect in Brandevoort!

3	Leg	je	Startcursus	nu	al	vast

	 vanaf	16,5	jaar

3	Theorie-opleiding	mét	

	 slaagGARANTIE!*

3	Leuke	vaste	vrouwelijke	
	 instructrices

3	Hoog	slagingspercentage!

3	Gestructureerd	rijlessen	

	 volgens	de	R.I.S.-methode

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

	 faalangst

3	 Versnelde	rijopleiding	in	6	of	12
	 weken

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

Oprecht betrokken

Mr. Roel Janssen
06 46 07 65 58

Mr. Erik Jansen
06 21 42 57 72

Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!
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Na onze oproep via Facebook meldde Pascal zich met het 
bericht dat hij een leuk verhaal heeft voor de Brandevoorter 
Courant. Ik was benieuwd naar zijn verhaal en ging bij de fa-
milie Carlier in de Herenlaan op visite, waar zij bijna twee jaar 
wonen. Ik werd hartelijk begroet door hun hond Eru en 2,5 
jarige dochter Louise. In de knusse huiskamer, met Eru aan 
mijn voeten en de babbelende Louise en dochter Sarah van 
tien maanden, vertelden Pascal en Robin hun verhaal. 

Israël
Robin (30 jaar), oorspronkelijk een Amsterdamse, kreeg een re-
latie met een Israëliër en verhuisde naar Israël. Eerst woonde 
ze in Rehovot, toen één jaar in Tel Aviv en vervolgens ruim twee 
jaar in Jeruzalem. Daar werkte ze voor Innodata, een bedrijf 
dat zich heeft gespecialiseerd in digitaliserings- en dataverwer-
kingsprocessen. Haar relatie liep na vier jaar op de klippen en 
al snel leerde ze Pascal kennen. Pascal (46 jaar) is afkomstig 
uit West-Vlaanderen (België), werkte ook voor Innodata en zat 
toen midden in een scheiding. Hij emigreerde achttien jaar ge-
leden ook voor de liefde naar Jeruzalem. 

Even op en neer
Hun band werd, mede door hun vele overeenkomsten, steeds 
hechter waardoor het leeftijdsverschil geen rol meer speelde. 
Ze hadden veel steun aan elkaar omdat je als niet-Joodse be-
volking een andere positie hebt en niet altijd van dezelfde rech-
ten geniet. Het word je moeilijk gemaakt op veel vlakken, zoals 
bij werk zoeken en verblijfsvergunningen. Daarnaast hadden 
ze net een relatie verbroken waardoor ze geen familie hadden 
om op terug te vallen. Als gevolg van de verbroken relatie ver-
liep het partnervisum van Robin. Dat betekende dat ze binnen 
twee weken het land uit moest. Pascal en Robin stonden voor 
een uitdaging want ze wilden natuurlijk bij elkaar blijven. So-
wieso wilden ze daar niet meteen weg, want ze hadden daar 
nou eenmaal hun leven opgebouwd. Daarnaast wilde Pascal in 
Jeruzalem blijven omdat hij daar een zoon (Idan, nu 15 jaar) uit 
zijn vorige relatie heeft wonen. “Het was nog te vroeg om te 
migreren, hij was nog te jong”, aldus Pascal. Daarom gingen ze 
met z’n tweeën op 18 juli 2017 ‘even op en neer’ naar Cyprus 
om te trouwen. Trouwen in Jeruzalem was immers niet mogelijk 
omdat Israël geen burgerlijk huwelijk kent. 

Onhoudbare situatie
In 2019 beviel Robin van hun dochter Louise. Ze waren het er-
over eens dat het wonen in Jeruzalem geen ideale toekomst 
bood. Het leven in Jeruzalem als niet-Joodse onder de Joden 
was zwaar. Er komen veel administratieve zaken bij kijken en 
daar moet je flink voor betalen. Ook de kinderopvang was nau-
welijks professioneel te noemen. De basisboodschappen waren 
drie keer zo duur dan in Nederland en de salarissen en levens-
kosten stonden gewoon niet in verhouding. “Op een gegeven 
moment leefden we van ons spaargeld om rond te komen, het 
was een onhoudbare situatie geworden”, vertelt Robin. “Naast 
de vele bijzondere en positieve ervaringen, ergerden we ons 
meer en meer aan de corrupte cultuur, de politieke spanningen 
en de harde sfeer die in Jeruzalem heerste. Je moet er erg op 
je hoede zijn en in de gaten houden dat je niet wordt opge-
licht. Dat alles hebben we aan den lijve ondervonden en dat 
knaagde”, vervolgt Robin. ”Dat er regelmatig aanslagen waren 
en oorlog werd gevoerd, maakte het er natuurlijk niet beter 
op”, vult Pascal aan. 

Verhuizing
Als geografisch compromis, en omdat Pascal zijn oog had laten 
vallen op een leuke passende vacature, koos het stel ervoor om 

naar Helmond te verhuizen. Bovendien woonde een deel van 
de familie van Robin in Brandevoort. “Voor mij was het al heel 
duidelijk, ik wilde naar Nederland omdat ik wel van de Neder-
landse cultuur en mentaliteit houd”, meent Pascal. En zo ging 
Pascal vanuit Jeruzalem solliciteren. Hij vloog zelfs op en neer 
voor een laatste sollicitatiegesprek. Al gauw werd hij aangeno-
men en zodoende werd de verhuizing naar Helmond in gang 
gezet. Het bleek een hele onderneming: het appartement ver-
kopen, een EU- diergezondheidscertificaat voor de twee hon-
den, de hele inboedel verschepen en in Nederland een kinder-
dagverblijf en woning regelen. Het verkrijgen van het certificaat 
duurde vier maanden. Nadat het was afgegeven, had het gezin 
maar tien dagen de tijd om te reizen omdat het certificaat maar 
tien dagen geldig was. “Veel puzzelstukjes moesten precies in 
die tien dagen in elkaar vallen. Het was ons gelukt, we hadden 
de wind in de rug!”, vertelden Robin en Pascal trots. Louise was 
toen zeven maanden oud. 

Van 55m2 via 40m2 naar een huis in Brandevoort
“In Jeruzalem hadden wij een appartement van 55m2 met een 
groot balkon dat uitzicht bood op een heuvelige vallei waar wij 
elke dag van een prachtige zonsondergang genoten. In de vallei 
lag de Bijbelse dierentuin van Jeruzalem”, vertelden Pascal en 
Robin elkaars zinnen afmakend. “Omdat wij nog geen huis had-
den toen we in Nederland aankwamen, hebben wij een half jaar 
op een 40m2 tellend vakantiehuisje op ‘t Wolfsven gewoond. 
Uiteindelijk verhuisden wij in juli 2020 naar ons huidige huis 
op de Herenlaan, niet ver van Robins familie af”, vertelt Pascal. 

Twee jaar later
Inmiddels woont het gezin bijna twee jaar in Brandevoort. De 
familie is uitgebreid met dochter Sarah. Een van de honden heb-
ben ze afgestaan aan kennissen van familie in Nuenen. De twee 
honden vormden samen een pack waardoor ze te beschermend 
reageerden op andere honden. Pascal heeft het naar zijn zin bij 
zijn huidige werkgever. Robin heeft haar studie Sociologie bijna 
afgerond. Voor Pascal was het moeilijker om de overstap naar 
Nederland te maken omdat zijn zoon Idan bij zijn moeder in 
Jeruzalem woont. De band tussen Pascal en Idan is heel goed 
en ze spreken elkaar bijna dagelijks. Als het even kan, komt hij 
op vakantie in Nederland. “Na twee jaar hebben wij het gevoel 
dat we zijn ‘geland’. We missen vooral de zon! Dat is niet zo gek, 
want in Jeruzalem hadden we elke dag zon en amper regen”, 
vertelt Pascal. “De Bijbelse dierentuin hoeven we niet te mis-
sen want we horen de leeuwen van Dierenrijk”, vertelt Pascal 
lachend.

Buren contact
Pascal en Robin kwamen in coronatijd in de wijk wonen. Daar-
door kwamen ze niet veel in contact met andere wijkgenoten. 
“Wij komen graag in contact met andere wijkgenoten en/of 
mensen die vanuit een ander land hierheen zijn verhuisd”, ver-
telt Pascal enthousiast. 

Wil je graag in contact komen met familie Carlier? Dan horen 
wij graag van je via: redactie@brandevoortercourant.nl. n 

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto's: Guido van Echteld
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Je huis in Brandevoort 
verkopen?
Bel ons!

NEDERLANDSE SFEREN

Daarom Smits&Smits

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

smitsensmits.nl

Op zoek naar houten jaloezieën? 

Bij ons vindt u Nederlandse merken, 

Nederlandse kwaliteit en oer-Hollandse service. 

Laat u inspireren in onze showroom!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

VOOR AL UW HOUTEN
EN PVC VLOEREN

Laan door de Veste 126
5708 ZZ  Helmond (Brandevoort)

Tel: 06 53 77 92 53

Voor meer informatie: 

info@schepersparket.nl 
WWW.SCHEPERSPARKET.NL

Dommeldalseweg 1 | 5664 RP  Geldrop | 040-7874506
www.handtherapiegeldrop.nl

Handtherapie Geldrop
Elke dag pijn aan uw handen en polsen? Uw elleboog gebro-
ken na een val? Revalideren na een operatie aan uw hand?  
Pols- en elleboogklachten door steeds herhaalde bewegingen? 
Maak een afspraak bij Handtherapie Geldrop. Tijdens de  
eerste intake onderzoeken we uw klachten en geven gericht  
advies over de behandeling. Indien gewenst starten we direct met 

de juiste behandeling.

Frank Rekers en Marc Wijngaarden

Er wonen in onze mooie wijk zowel veel werkenden als gepensi-
oneerden en daarom is het misschien voor hen wel interessant 
iets te lezen over de ontwikkelingen op pensioengebied.
“Stel je voor dat je iedere maand geld weg zet. Je spaart voor 
later. Het geld wordt netjes belegd door een rijke meneer en tot 
je genoegen zie je op de overzichten dat er ieder jaar mooie re-
sultaten worden behaald. Prachtig zou je zeggen, ieder jaar 6% 
erbij, jaar op jaar. Maar wat blijkt, er is een regeltje, door onze 
regering gemaakt, dat al die rendementen niet mogen worden 
uitgekeerd. De rijke meneer mag jouw geld, jouw eigendom 
niet uitkeren”. 

Boze droom? Onzin?
Dit gebeurt jaar op jaar met onze pensioenen. De deelnemers 
(ook de jongeren en werkenden van nu, die nog aan het sparen 
zijn) wordt hun eigen rendement onthouden. Daarom is verzet 
hiertegen broodnodig. 
Op 12 februari was er een mooie actie en pensioen demonstra-
tie, eveneens tegen de ontkoppeling van de AOW met het mini-
mumloon en voor een eerlijk pensioen.
De pensioenfondsen willen en kunnen allemaal de prijscom-
pensatie betalen, zelfs terug tot 2008, maar door de Pensioen-
wet (2007) van Mark Rutte is dat niet mogelijk. Zij moeten ex-
treme reserves voor een extreem lange periode (maar liefst 60 
jaar) opbouwen met beleggingen en premies. En wie kan er nu 
60 jaar vooruit kijken? Toen men startte met het opbouwen van 
pensioenen (rond 1954) kon men ook niet 60 jaar vooruitkijken. 
De gezamenlijke pensioenfondsen beheren op dit moment sa-
men maar liefst 2.000 miljard Euro.

Daarom kunnen de pensioenen makkelijk omhoog
Volgens het Ministerie van Financiën, De Nederlandse Bank en 
het Centraal Planbureau is het huidige pensioenstelsel onhoud-
baar. Wat echter onhoudbaar is, is de rekenrente (dit is de rente 
die een verzekeringsmaatschappij verwacht te behalen op haar 
beleggingen). Decennialang hadden we een vaste rekenrente 
van 4 procent. Pensioenfondsen maakten grote winsten maar, 
door de beurscrisis in het begin van deze eeuw, kelderde de zo-
genaamde. dekkingsgraad. Het leek er op dat de fondsen moes-
ten gaan korten. De vaste rekenrente van 4% is toen losgelaten 
en vervangen door de marktrente (dit is de rente die op een 
bepaald moment geldt op de kapitaal- en geldmarkt) die toen 
5% was. Waar niemand toen rekening mee hield was dat de 
marktrente ook naar 0 procent en zelfs -0,5 % kan gaan, zoals 
nu het geval is.

De oorzaak van het niet indexeren al 14 jaar lang.
Door die lage marktrente stegen de verplichtingen op de balans 
van de pensioenfondsen enorm. Nu wordt er gerekend met het 
idee dat de marktrente de komende zestig jaar 0 procent blijft. 
Dit is een absurd idee volgens Drs. Martin van Rooijen fractie-
voorzitter van de eerste kamer en politiek leider van 50Plus 
(voormalig staatssecretaris voor fiscale zaken in het kabinet 
Den Uyl). 

Onze overheid gaat het Nederlandse pensioenstelsel totaal 
veranderen, dit wordt invaren genoemd. Daarbij wordt 2000 

miljard euro (het huidige totale bedrag in de gezamenlijke pen-
sioenpotten) in één keer herverdeeld en wordt er daardoor be-
slist over de inkomenszekerheid van miljoenen huidige èn ook, 
zeker niet te vergeten, toekomstige gepensioneerden. Door de 
overheid wordt deze enorme ingreep in ons pensioenstelsel 
hoofdzakelijk afgedaan als een financieel-technische exercitie 
maar dat is het zeker niet volgens prof. Dr. Bernard van Praag 
(hoogleraar economie en voormalig minister van volksgezond-
heid en vicepremier in het kabinet Balkenende 1).
Zo heeft de Nederlandse overheid met name de NMB (Neder-
landse Bank) de rekenrente van de pensioenfondsen al sinds 
2008 gezet op 3% terwijl de werkelijke rekenrente 6% bedraagt. 
Hierdoor zijn de pensioenpotten sinds 2008 van 675 tot maar 
liefst 2000 miljard euro gegroeid. 

Volgens Prof. Dr. Eduard Bomhoff, is de Nederlandse Bank sinds 
2006 met twee dingen bezig. 
 1. De pensioenfondsen bang maken dat ze minder moeten 
  beleggen in aandelen.
 2. Communiceren dat een meer individueel stelsel (ieder een
  eigen pensioenpotje) misschien iets minder aantrekkelijk is
  maar wel veel veiliger.
Dit is, volgens Prof. Bomhoff, echter volstrekt fout. Een indivi-
dueel stelsel leidt op de lange duur namelijk tot aanzienlijk la-
gere pensioenen ook voor de werkenden van nu, die nu totaal 
nog niet bezig zijn met en denken aan hun pensioen! Het zou 
zelfs maar een derde zijn van wat mensen nu ontvangen. Dus, 
ook voor hen is die nieuwe pensioenwet alleen maar in hun 
nadeel! Een uitleg van de pensioenen kunt u online bekijken op: 
https://m.youtube.com/watch?v=0jUYt2XSn-M

Binnenkort uitzending programma Zwarte Zwanen 
Graag wijs ik u op een nieuwe aflevering deel 8 van het Pro-
gramma Zwarte Zwanen van OmroepMax in een van de ko-
mende weken. Hierin gaat journalist en programmamaker Cees 
Grimbergen, veel dieper in op deze materie en uiteraard komen 
hierin een groot aantal deskundigen aan het woord. Jammer 
genoeg is er op dit moment nog geen exacte datum van uitzen-
ding bekend. n

tekst: Marga Dobma

Sociaal

Hoger pensioen
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VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket bij:
WWW.KIVO-HELMOND.NL

-
Twentehof 1, Helmond

0492 - 513703 - 06 22922680

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

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN B.V.

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

www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | manager@tandartsenpraktijkprinsen.nl

 

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

Wijncursussen en Workshop
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.

06 21813048
KARINLIPS.NL

PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
20 april; 14 juni 2022

Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start: 11 mei 2022

Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Najaar 2022

Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Najaar 2022

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

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

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

...omdat ‘t gaat om mensen.

Schilderwerken

Wandafwerking

Beglazing

Spuitwerk

Houtrotrenovatie

Klarenbeemden     ,          NG Helmond
Info@martijnvanlieshoutschilderwerken.nl

Vakmanschap en kwaliteit

• ontwerp & advies 
• aanleg & onderhoud

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

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

Brandevoort is een wijk in opbouw. Ondanks het feit dat  
Brandevoort al meer dan 20 jaar bestaat, breidt de wijk zich 
nog uit. Dat betekent dat naast onderhoud aan woningen van 
de eerste generatie, er van alles gaande is om nieuwe wonin-
gen met grote snelheid te laten oprijzen.

Hartje Brandevoort
Woonproject Hartje Brandevoort is ontwikkeld door ‘Wij bou-
wen Brandevoort’. Dit project is een onderdeel van de Ontwik-
kelcombinatie Cedrus - Adriaans. Alle grondgebonden wonin-
gen van het project zijn bij de eerste aanbieding verkocht. Het 
project bevat een aantal appartementen, maar deze zijn ook al 
bijna allemaal verkocht. 

Dit betekent dat de aannemer, Muller Bouw, met de werkzaam-
heden op de bouwlocatie kan beginnen. Hartje Brandevoort 
ligt, zoals de naam doet verwachten, ook echt dicht bij het hart 
van Brandevoort. Een straat verderop komt uit op de markthal. 
Al meer dan twintig jaar lang heeft dit stuk grond braak gele-
gen. Het begin van De Veste immers, twintig jaar geleden begon 
min of meer bij dit gebied. De komende negen maanden zullen 
we dit woonblok dan iedere dag zien groeien. 
Eigenlijk net als elk ander blok in de Veste is het aantal kopers 
weer heel divers. Van jonge starters, alleen of stelletjes, jonge 
gezinnen, gezinnen met oudere kinderen zullen de 35 wonin-
gen straks betrekken. Als we kijken naar het type koper voor de 
appartementen, dan zien we daar de alleenstaande starter en 
enkele jonge stelletjes die gaan samenwonen. Maar ook de 50 
tot 80 +er. 
Een heel leuke mix van bewoners! Vervolgens gaat Cedrus ver-
der met de volgende Vesteblokken; hierdoor komt de voltooiing 
van De Veste de komende jaren in zicht.

Heerlijk Hazenwinkel
Een groot woonproject van 53 woningen een project dat is 
ontwikkeld door ‘Wij bouwen Brandevoort’. In de wijk in aan-
bouw prijken sinds begin 2022 de borden met de woningen die 
er gaan komen. Tijdens een drukken drive-thru oriënteerden 
zich mensen uit een brede regio rondom Helmond: Eindhoven,  
Nuenen, Mierlo en Den Bosch. Inmiddels zijn er op het moment 
van schrijven van dit artikel, begin februari, 38 woningen ver-
kocht. Alle andere woningen zijn in optie. Dus de belangstelling 
is groot en waarschijnlijk zullen de opties op korte termijn om-
gezet worden in aankoop. 
Het aanbod bestaat uit een grote diversiteit aan woningen: tus-
senwoningen, hoekwoningen, tweekappers, vrijstaand gescha-
keld en vrijstaand. Dit betekent dat de kopers een heel verschil-
lende samenstelling hebben. Het gaat om jonge stellen, jonge 
gezinnen, gezinnen met oudere kinderen enwstellen waar de 
kinderen al weer (bijna) de deur uit zijn. 
De start van de bouw is na de bouwvak van dit jaar, circa sep-
tember/oktober. Daarna gaat Cedrus, de ontwikkelaar achter 
‘Wij bouwen Brandevoort’ enthousiast verder met de volgende 
buurtschapjes in Hazenwinkel. 

Brandevoort I is nog niet af 
We verwachten dat dit jaar nog een cluster woningen in Hazen-
winkel in de verkoop komt. Deze hebben dezelfde stijl als die 

van Heerlijk Hazenwinkel. En ook in de Veste gaat er nog volop 
gebouwd worden, bijvoorbeeld op de locatie in de buurt van 
het Hertogveldje.

Brandevoort II komt er aan
Na vijf jaar van voorbereiding zullen nu of binnen enkele weken 
de eerste tijdelijke woningen aan de rotonde van de Neervoort-
se Dreef geplaatst zijn. Mhome heeft in de fabriek een aantal 
woningen gebouwd en kan deze binnen een bestek van drie we-
ken op locatie plaatsen. Na afwerking zouden bewoners al snel 
hun intrek kunnen nemen. Later in het jaar, na de zomervakan-
tie zullen met enige regelmaat op verschillende plekken in het 
gebied rondom Diepenbroek huizen gebouwd gaan worden. 
Ook Cedrus is in BSD (=BrainportSmartDistrict) volop actief met 
de voorbereidingen van verplaatsbare permanente woningen. 
Deze plannen gaan in het tweede kwartaal het daglicht zien.
De gemeenteraad dient eind februari, dus voor de verkiezingen 
van 16 maart, haar instemming te geven aan het masterplan en 
beeldkwaliteitsplan van de wijk BSD. Dit betekent dat de organi-
satie van BSD meters kan gaan maken met het uitvoeren van de 
woonplannen. Het bestemmingsplan moet nog wel definitief 
tot stand komen, maar bestuurlijk is de kogel door de kerk. n

tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops

Wonen

Nieuwbouw in de wijk
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Deze pagina’s zijn voor jou! Voor alle jongeren in onze 
wijk. Kinderen, jeugd, junioren, tieners, pubers, adoles-
centen, oftewel; de generatie Z. 

Inhoud
Als deze uitgave op de deurmat valt, staat de lente voor de 
deur. In dit katern vind je een vrolijke lentekleurplaat en een 
uitdagende doolhofpuzzel. Lise vertelt over haar talent voor 
hiphop, en Elsa neemt ons mee naar haar Spaanse roots.

Voor en door jou
Bezit je een bijzonder talent of vertel je graag over jouw 
sport? Heb jij een toffe DIY die je wil delen? Schrijf je graag 
verhalen of gedichten, maak je fraaie tekeningen of heb je 
een andere hobby die je wil delen? Kook of bak jij graag, 
samen met je moeder, vader, oma of opa, met andere kin-
deren, met iemand anders of alleen? Lijkt het jou leuk om 
met een foto van je kamertje in de Brandevoorter Courant 
te staan? 
Laat het ons weten via redactie@brandevoortercourant.nl 
en dan nemen wij contact met je op. Wie weet sta jij in de 
volgende uitgave in ons wijkblad. Vol verwachting kijken 
we uit naar jouw berichtje! n

Doolhof

Kleurplaat

KIDS ENZO
Katern voor de 

jonge Brandevoorter

Specialisten in:  
  Arbeidsrecht 
  Letselschade 
  Familierecht 
  Mediation 
  Omgevingsrecht 
  Sociaal zekerheidsrecht 

 
Voor particulieren en ondernemers

Mierloseweg 5 
5707 AA  Helmond  T 0492 544415               braakmanadvocaten.nl

BRAAKMAN 
A D V O C A T E N

Mr. G.C.G. Raymakers 

Mr. L.C.J. Sars
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Jeugd

Mijn talent: hiphop dansen

Tegenover mij zit Lise Smits, een stoere vrolijke meid van net 
11 jaar oud als deze editie verschijnt. Haar moeder Irma deel-
de in december trots een foto van Lise op Facebook met een 
grote beker in haar hand. Het team van Lise had de derde prijs 
gewonnen tijdens hun eerste hiphop danswedstrijd in Uden. 
Voor mij een reden om in gesprek te gaan met dit talent!

Eerste wedstrijd
“De wedstrijd bij Udo in Uden was mijn allereerste danswed-
strijd.”, vertelt Lise trots. “Er waren nog meer dansgroepen uit 
andere omliggende dorpen en steden. We verzamelden ons 
backstage, daarna mochten we gaan dansen. Eerst vond ik het 
heel spannend, maar nadat de muziek was gestart liet ik zien 
waarvoor ik heel hard had getraind. Het was erg leuk. Ons team 
won de derde prijs!” 

Van huiskamer naar dansvloer
“Dansen doe ik al heel mijn leven”, vertelt Lise. Lises liefde 
voor dansen startte al toen ze 2,5 jaar was. Ze deed aan ballet 
bij Dansschool Danstijd. Haar allereerste optreden was in Het 
Speelhuis. Toen ze zes jaar was stopte ze met ballet omdat ze 
wilde turnen en al verplicht onder zwemles zat. Daarna heeft ze 
nog op CrossFit, hockey en turnen gezeten. Het dansen heeft 
ze al die tijd niet los gelaten. Thuis werd (en wordt nog steeds) 
bijna dagelijks de huiskamer omgebouwd tot dansvloer. Naast 
het oefenen van de choreografie voor de hiphop danswedstrij-
den doet ze de moderne dans. Dat is dansen op muziek waarbij 
je sterk vanuit je gevoel danst. “Met dansen moet je goed luis-
teren naar de muziek want dan weet je welke beweging je moet 
maken en hoe je moet kijken, daarmee leg je gevoel in je dans. 
Dat is tijdens de danswedstrijd heel belangrijk”, aldus Lise. 

Auditie voor het wedstrijdteam
“Vorig jaar ben ik gestopt met turnen omdat ik weer graag wil-
de dansen. Een vriend van mij zat op hiphop en dat leek mij 
wel leuk. Na een paar proeflessen ben ik in mei 2021 gestopt 
met turnen en op afro-hiphop les bij Hoomerun Dance Studios 
in Mierlo-Hout gegaan”, vertelt Lise. Op woensdag heeft Lise 
afro-hiphop les en op donderdag traint ze samen met het wed-
strijdteam. “In het wedstrijdteam kom je niet zomaar. Daarvoor 
moet je auditie doen en dat heb ik gedaan. Samen met acht 
meiden en één jongen zijn wij team ‘The Runnaz’. Als er op 
korte termijn geen wedstrijd is, doen we kracht- en conditie-
oefeningen. Voor hiphop dansen moet je namelijk veel kracht 
zetten en een goede conditie hebben. In de weken voor een 
wedstrijd gaan we extra oefenen voor de danswedstrijd”, ver-
telt Lise enthousiast. 

Als ik later groot ben…
Naast veel dansen en trainen gaat Lise uiteraard naar school. Ze 
zit in groep 7 van OBS Brandevoort in De Veste. Buiten huiswerk 
maken en het volgen van een typecursus luistert ze naar muziek 
van onder andere Billie Eilish en Olivia Rodrigo. “Als ik dan nog 
tijd over heb, ga ik lekker op de bank tv kijken”, vertelt Lise la-
chend. “Als ik later groot ben wil ik actrice of danseres worden 
waarbij ik veel kan dansen. Maar nu kijk ik heel erg uit naar de 
schoolmusical van groep 8! Hopelijk krijg ik dan een leuke rol 
waarin ik mag dansen.”. n 

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Guido van Echteld

Jeugd

Ik kom uit Spanje

Elsa is negen jaar oud en geboren in hartje Spanje, Madrid. 
Toen ze zes jaar was verhuisde ze samen met haar Nederland-
se moeder, Spaanse vader en zusje naar Nederland. Elsa, een 
spontane en gezellige kletskous, vertelt haar verhaal. 

Spanje
“Mijn mama woonde in Madrid en leerde papa op een vakan-
tieweekend buiten de stad kennen. Na dit weekend kreeg ze 
steeds berichtjes van mijn papa”, vertelt Elsa lachend. Ze wer-
den verliefd, gingen samenwonen in Madrid en na een paar jaar 
werd eerst Elsa en later haar zusje geboren. “In Madrid kan je 
niet zomaar rondlopen want daar heb je heel veel auto’s en dat 
was vervelend. We konden alleen op afgebakende plekken spe-
len, zoals in binnenplaats van onze flat of in speeltuintjes met 
hekjes”, vertelt Elsa. 

Naar Nederland
Toen Elsa zes jaar was is het gezin naar Nederland verhuisd. 
Daar woonde ze een tijdje in de boerderij van haar oma, zodat 
haar ouders hun leven in Nederland op poten konden zetten. “Ik 
woonde in de boerderij van oma en daar had ik geitjes en kippen 
als huisdieren. Dat was erg leuk!”, vertelt Elsa enthousiast. 

Weer verhuizen
Na een tijd vonden haar ouders een leuk huis in Brandevoort. 
Ze wonen er sinds een paar maanden. Elsa zit in groep 5 van de 
OBS Brandevoort in de Hoeves. “Het was wel heel spannend 
toen we weer gingen verhuizen. Ik had net mijn plekje gevon-
den op mijn nieuwe Nederlandse school en toen moest ik in-
eens weer verhuizen! Maar nu ben ik eigenlijk wel tevreden. Ik 
heb leuke vriendinnetjes en een lieve juf”, meent Elsa. 

Spaans
In Spanje sprak ze het grootste deel van de dag Spaans. Met 
haar moeder en op de Nederlandse school, waar ze elke zater-

dagochtend naartoe ging, oefende ze haar Nederlands. Het eer-
ste jaar na de verhuiziing werkte ze hard om alles te kunnen be-
grijpen op school. Inmiddels gaat dat zo goed, dat ze juist haar 
best moet doen om haar Spaans te blijven oefenen. “Als papa 
van het werk komt of in de ochtend, dan ga ik Spaans tegen 
papa praten. Ik spreek nu meer Nederlands dan Spaans en van 
de juf mag ik gelukkig nog wel Spaanstalige boekjes lezen zodat 
ik het niet verleer. Maar eigenlijk lees ik het liefste de stripver-
halen van Suske en Wiske”, vertelt Elsa enthousiast. 

Erwtensoep als ontbijt
“Ik moest heel erg wennen aan boterhammen en verschillende 
broodmaaltijden op een dag. In Spanje was er een grote keuken 
op school, waar ervoor werd gezorgd dat ik tussen de middag 
een grote warme maaltijd kon eten. School was namelijk pas 
om vier uur afgelopen”, vertelt Elsa lachend. ”Ook ’s avonds at 
ik vaak warm. Nu eet ik in de ochtend soms boterhammen of 
fruit. Een keer heb ik zelfs nog een restje erwtensoep als ontbijt 
gegeten, mmm! Naar school neem ik wel eens een stokbrood 
met ham mee. Ik ben gek op pannenkoeken en daarom wil ik la-
ter in het pannenkoekenhuis werken. Nu maak ik zelf soms pan-
nenkoeken. In Spanje kennen ze ook kleine pannenkoeken die 
heten ‘tortitas’. Mijn lievelingseten is paella, een echt Spaans 
gerecht!”, vertelt Elsa enthousiast.

Terug naar Spanje?
“We komen nog steeds zoveel mogelijk in Spanje. Vaak gaan 
we dan naar het dorp van mijn Spaanse oma. Zij heeft daar een 
huis in een klein dorpje op een berg met uitzicht over de hele 
vallei. Volgende maand gaan we weer bij haar op visite. Later 
als ik groot ben weet ik niet of ik in Spanje ga wonen want dan 
moet ik daar ook weer wennen!” n

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Guido van Echteld
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B4 Print Grafisch ontwerp De Plaetse 173 - 5708 ZK - Helmond

T: 06 81 89 77 81 E: info@b4print.nl W: www.b4print.nl

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

Buro 7 Slimme websites & frisse vormgeving Polbeemden 4 - 5706 NC- Helmond

T: 0492 32 01 75 E: info@buro7.nl W: www.buro7.nl

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

Knoops Fotografie Fotografie Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond

T: 06 53 92 66 96 E: info@knoopsfotografie.nl W: www.knoopsfotografie.nl

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

Mo Art Gallery Moderne kunst, online en op afspraak Roselmanserf 6 - 5706 JJ - Helmond

T: 06 38 26 81 93 E: duit77@gmail.com W: www.artgallery-duit.com

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

Per Manus Natuurgeneeskundige therapie Stappenhoeve 5 - 5708 WC - Helmond

T: 06 47 66 41 94 E: info@permanus.nl W: www.permanus.nl 

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

SiteTurn webdesign & onderhoud Webdesign Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond

T: 06 25 52 81 37 E: info@siteturn.nl W: www.siteturn.nl 

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

Verwaijen Consulting Projecten - advies - training - coaching Neerwal 84 - 5708 ZA - Helmond

T: 06 53 94 39 44 E: info@verwaijenconsulting.nl W: www.verwaijenconsulting.nl

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

VidaSense Psychologie-Coaching-Training Woesthoeve 1 - 5708 VN - Helmond

T: 0492 66 73 79 E: info@vidasense.nl W: www.vidasense.nl

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

Bedrijvenindex

ALARMNUMMER 112
Dierenambulance/dierenbescherming 0492 - 51 39 71
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
Politie, wijkagent Roy Mudde  0900 - 88 44
e-mail roy.mudde@politie.nl  
Toezicht en Handhaving 14 0492
 
GEMEENTE 14 0492

STORINGEN (dag en nacht)
Elektriciteit / gas 0800 - 90 09
Water 073 - 68 38 000

Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 0492 - 59 55 55

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98, 5708 ZJ  
Helmond | www.sgcb.nl | 088 - 8765151 voor alle praktijken
Huisartsenpraktijk Brandevoort 0492 - 50 47 05
bellen tussen 8.00 en 17.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
Voor herhalingrecepten belt u de Huisarts 
Huisartsenpost Zuid-Oost Brabant - avond/weekend 0900 - 88 61

Apotheek Brandevoort via brandevoort@medsenapotheek.nl

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

Naam Website
----------------------------------------------------------------------------------
Atletiek Helmond www.atletiekhelmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Atma Yoga www.atmayoga.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Badmintonclub BC 85 www.bc85helmond.nl
--------------------------------------------------------------------------------------
Balletstudio Brandevoort www.balletstudiobrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Basketbalvereniging Black Shots www.blackshots.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Biljartclub Brandevoort biljartclubbrandevoort@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------
Bootcamp Brandevoort www.bootcampbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Budovereniging De Hechte Band www.dehechteband.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Dansschool Friends www.dansschoolfriends.n
----------------------------------------------------------------------------------
Dansschool UC Dance www.ucdance.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Dédé Dance www.dededance.nl
----------------------------------------------------------------------------------
DV X-perience dans www.dvxperience.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Flame Trails www.flametrails.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Golfclub De Gulbergen www.golfclubdegulbergen.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Helmondse Atletiek Club (HAC) www.hac-helmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Hockeyclub Mierlo www.hcmierlo.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Hockeyclub Helmond www.hchelmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Sportverenigingen

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

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
----------------------------------------------------------------------------------
Druzhba 
E: info@koor-druzhba W: www.koor-druzhba.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Fotoclub Brandevoort 
E: a.storm4@chello.nl W: www.fotoclubbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Damiaanparochie Helmond
E: secretariaat@damiaanhelmond.nl W: www.damiaanhelmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
KBO St, Lucia
E: secretariaat@kbo-stlucia.nl W: www.kbo-stlucia.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Kobra 
E: info@koorbrandevoort.nl W: www.koorbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Groeperingen
Kunstkwartier Helmond 
E: info@kunst-kwartier.nl W: www.kunst-kwartier.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Muziekvereniging Unitas 
E: info@muziekvereniging-unitas.nl W: www.muziekvereniging-unitas.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Naaiclub Brandevoort 
E: naar.emmy.toe@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------
Popkoor Brandnew Voices 
E: info@popkoorbrandnewvoices.nl W: www.popkoorbrandnewvoices.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Sambaband Brandeleros 
E: voorzitter@brandeleros.nl W: www.brandeleros.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Scouting Brandevoort 
E: secretaris@scoutingbrandevoort.nl W: www.scoutingbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Wijkhuis ‘t BrandPunt
E: info@brandpunt.info W: www.brandpunt.info
----------------------------------------------------------------------------------
Wijkraad Brandevoort
E: wijkraad.voorzitter@brandevoort.org W: www.wijkraad.brandevoort.org
----------------------------------------------------------------------------------
Witte Wel Witte Nie
E: info@wittewelwittenie.nl  W: www.wittewelwittenie.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Dat sporten goed voor je is dat weten we allemaal. Sporten helpt preventief tegen overgewicht en bevordert de kwaliteit van het leven 
en is ook vooral ontzettend leuk!
Waar kunnen we naartoe in Brandevoort, of als we niet in Brandevoort terrecht kunnen, waar moeten we dan naartoe? De sportindex 
laat een overzicht zien van de sportverenigingen uit Brandevoort en verenigingen uit de omgeving met leden uit onze wijk.
Mis je nog een sportvereniging, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
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3 maanden 
met extra 
veel
korting
Meer info over de actie:

HUP.EU/sport/actie

All-in  sportcentrum · Fitness · (55+) live groepslessen · squash 
· voedingsadvies · zwembad · whirlpools · badminton · bowling · 
sauna · kinderopvang · interactieve voetbalmuur · indoor golf

van € 208,50 voor € 149,95
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