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Column

Afremmen

Altijd maar rennen… Alles moet snel… Alles moet nu. Het moet
gezellig zijn en we moeten zoveel mogelijk doen in een zo kort
mogelijke tijd. Alles moet.
Maar is dat wel zo?
Mag je niet gewoon langzamer gaan en ‘nee’ zeggen als je gewoonweg geen zin hebt om mee te hollen.
Even de tijd nemen voor jezelf.
Even afremmen.
De afgelopen twee jaar hebben we bijna allemaal noodgedwongen moeten afremmen.
Sommigen renden harder (bijvoorbeeld in de zorg) en anderen
renden niet meer (bijvoorbeeld in de culturele sector). Ik vond
het eigenlijk best fijn om niet meer te ‘moeten’ en te evalueren
of dat in de toekomst nog wel nodig is. Wil ik nog wel mee met
alles? Wat is eigenlijk belangrijk en wat zijn bijzaken?

Die ene bloem die al zo lang op het punt staat te gaan bloeien
en eindelijk uit komt.
Die vreemde vogel die je altijd al hoorde fluiten, maar waar je
nu even bij stil staat om te horen en te zien welke vogel dat
eigenlijk is.
De zonsondergang die zo prachtig is vanaf de berg in de ecozone in ons mooie Brandevoort.
Kinderen die vissen langs de waterkant met vriendjes of met
hun gezin.
De rust in je eigen tuin als al je buren op vakantie zijn.
Tijd voor elkaar en tijd voor jezelf.
Neem het gewoon als jij daar zin in hebt.
Probeer eens ‘nee’ te zeggen tegen een uitnodiging voor weer
een barbecue bij vrienden.
Dat mag best. n

Waar word ik nou echt gelukkig van?
Na een zomer waarin weer veel mogelijk was, en we automatisch weer gingen rennen en veel meer sociale activiteiten
ondernamen, vond ik het nodig weer even pas op de plaats te
maken.
Een lege agenda hebben mag ook en is wat mij betreft zelfs belangrijk.
Gewoon even helemaal niets.
Op die momenten kun je namelijk de schoonheid gaan zien in
de kleine dingen en daarin geluk vinden.

tekst: Sanne de Beer
foto: Vincent Knoops
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
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Juttenbeemden 2

Juttenbeemden 4

Vliegenbergdonk 5

5706 GK Helmond

5706 GK Helmond

5706 WM Helmond
koopsom € 775.000 k.k.

T

CH

O
ERK

T

CH

O
ERK

V

T

CH

O
ERK

V

T

CH

O
ERK

Statenlaan 23

de Plaetse 48

de Plaetse 58

5708 ZX Helmond
koopsom € 345.000 k.k.

5708 ZJ Helmond
koopsom € 325.000 k.k.

5708 ZJ Helmond
koopsom € 349.000 k.k.

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

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

Redactioneel

Van de redactie
September 2021

Terwijl de bladeren weer beginnen te verkleuren kunnen we
terugkijken op een mooie zomerperiode met veel mooie sportmomenten. Wat een fantastisch resultaat van onze (para)
Olympische sporters. Dit spoelde toch snel de vervelende nasmaak weg van het resultaat van onze voetbalhelden. Van Gaal
kan zijn borst natmaken om er nog iets moois van te smeden in
de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Moeten we nog
iets vinden over het weer van de afgelopen zomer? Immers is
dit het meest besproken onderwerp in ons landje. We kunnen
vaststellen dat het een Hollandse zomer is geweest waardoor
we, in plaats van te bakken in de zon, hierdoor een andere en
meer culturele invulling hebben gegeven aan onze vrije tijd. Is
toch ook iets waard.
Herfst roept bij de schrijver altijd iets melancholieks op. Zoals
Gerard Cox al zong over het voorbijgaan van die mooie zomer
ruikt het buiten naar de uitbundige natuur die langzaam plaats
gaat maken voor de winterperiode. Gelukkig gaat dit gepaard
met mooie herfstkleuren, paddenstoelen en andere florale sieraden die dit jaargetijde met zich meebrengt.
In deze uitgave wordt u meegenomen in de verdere ontwikkeling van onze wijk. De verkoop van kavels en woningen in de
wijkdelen Hazenwinkel, Liverdonk en de Veste, Hartje Brande-

voort, gaan voorspoedig. In 2022 zal Brandevoort op deze plekken weer een heel ander aangezicht gaan krijgen.
Onze redacteuren hebben weer mooie artikelen geschreven
die u in verschillende rubrieken kunt teruglezen. Ondernemers
komen aan het woord, nieuwbouw wordt onder de loep genomen, kunt u onder andere ontdekken wat er aan biodiversiteit
ook buiten te wijk te zien valt en de gebruikelijke terugkomende rubrieken zoals de columns gezondheid, cultuur, politiek en
hobby.
Verder is het mooi om te vermelden dat een enthousiaste groep
mensen zich willen gaan inzetten voor de ontwikkeling van een
stadsboerderij. Daarnaast is er op 9 oktober aanstaande de mogelijkheid om uw tuinen nog groener te maken door planten en
struiken een tweede leven te geven. In deze editie leest u meer
hierover.
Geniet van dit mooie jaargetijde en veel leesplezier. n

tekst: Hans Minkjan
foto: Vincent Knoops
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Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474 | www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl
f facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth
instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruth
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WASMACHINE
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COUVERTS

ENERGIE

Volledig geintegreerde
vaatwasser.
Voorzien van extra dry
programma voor een goede droging en variokorf
die extra ruimte bied voor
uw bestek.

649.-

7

KILO

1400

TOEREN

Wasmachine met een
capaciteit van 7 Kg in de
vertrouwde Miele kwaliteit
met zeer eenvoudige
bediening.
Voorzien van snel programma van 20 minuten voor
opfrissn van kleding.

849.-

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

WOUT VAN VLERKEN
Hoofdstraat 105
Kanaalstraat 4B

5706 AK HELMOND
5711 EH SOMEREN

Tel 0492-539405
Tel 0493-539405

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

Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt

Waar we in juni nog heel voorzichtig durfden te praten over
een mogelijke opening van het wijkhuis kunnen we inmiddels
in september gelukkig zeggen dat de deuren alweer een tijdje
open staan! Uiteraard zijn dingen nog lang niet zoals het voor
de pandemie was, en dat zullen ze waarschijnlijk ook niet snel
weer worden. Maar we mogen alweer redelijk wat mensen verwelkomen in ’t BrandPunt, en dat is al een mooie stap vooruit
waar we erg blij mee zijn. De zomervakantie zit er inmiddels
weer op en de scholen zijn weer begonnen. De verwachting is
dat het dus na een relatief rustige periode weer eindelijk wat
drukker zal gaan worden in het wijkhuis... Uiteraard op een
verantwoorde manier waarbij de nog geldende maatregelen zo
goed mogelijk worden nageleefd: gezondheid staat voorop!
Een terugblik & een blik vooruit
Gedurende de zomer is het wijkhuis, in tegenstelling tot voorgaande jaren, grotendeels open gebleven. Het was duidelijk te
merken dat de wijkbewoners en de verenigingen nog even de
kat uit de boom wilden kijken. Dit is uiteraard niet vreemd, aangezien we allen hebben meegemaakt dat de situatie toch opeens weer verslechterde en maatregelen die waren verdwenen
opeens weer opnieuw gingen gelden. De rustige periode heeft
er echter wel voor gezorgd dat we de verenigingen en activiteiten die wel in ’t BrandPunt kwamen konden helpen met het juist
naleven van alle maatregelen. Deze worden nu ook duidelijk gecommuniceerd aan alle gebruikers, en het gaat dan voornamelijk om de 1.5 meter regel en het desinfecteren bij binnenkomst.
Uiteraard zijn we erg blij om dit najaar zowel bekende verenigingen als redelijk nieuwe activiteiten in het wijkhuis te kunnen
verwelkomen. Zo zijn er weer ballet- en danslessen, vult het gezang van de koren de verschillende oefenruimtes, en galmt het
geluid van de muziekverenigingen door de gangen. Ook biljarten, rikken, beeldhouwen, koersbal, en yoga staan op de planning, net zoals bijeenkomsten van de Brandevoorter Courant,
de fotoclub, de naaiclub en de bridgeclub. Natuurlijk is er ook
plek voor zaken zoals EHBO cursussen en VVE vergaderingen. In
het café kan ook weer een lekker bakje koffie of thee worden
gehaald, of een lekker alcoholvrij biertje of glaasje fris tijdens
de warme nazomerdagen. Het wijkhuis is in ieder geval weer ’s
avonds open tot 0:00 uur, dus iedereen is van harte welkom om
weer eens een keertje langs te komen!

Vrijwilligers & personeel
Het bestuur maakt hierbij graag gebruik van de gelegenheid om
nogmaals het vaste personeel en alle vrijwilligers te bedanken
voor hun steun en de loyaliteit aan ’t BrandPunt de afgelopen
1,5 jaar. Niemand had verwacht dat we in deze situatie zouden
komen, maar het personeel is hard door blijven werken om het
wijkhuis in goede staat te houden. Daarnaast hebben de eerste vrijwilligers hun bardiensten alweer opgepakt, en zonder
vrijwilligers is er geen wijkhuis. Veel dank aan al deze mensen
die helpen om de zaak draaiende te houden, in zowel voor- als
tegenspoed!
Brandevoorter 2021
Al sinds 2009 wordt jaarlijks in onze wijk de Brandevoorter van
het Jaar verkozen. Bij deze wedstrijd is het niet het aantal stemmen dat geld, maar de motivatie waarom nu juist een bepaalde
persoon of groepering deze titel verdient door zijn/haar/hun
inzet en bijdrage aan de wijk. De keuze wordt uiteindelijk gemaakt door een jury bestaande uit onder andere de voorzitter
van de Wijkraad, de voorzitter van ’t BrandPunt, en de wijkwethouder. De bekendmaking van de winnaars zal traditiegetrouw
plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie in het wijkhuis op
de eerste zondag in januari 2022. Nominaties inclusief motivatie kunnen gestuurd worden naar secretaris@brandpunt.info
tot uiterlijk 10 december 2021.
Planning 2021 & verder
Normaliter wordt er een vooruitblik geplaatst naar de
opkomende activiteiten. Op het moment staat er nog
niet veel op het programma, maar houd onze website
(www.brandpunt.info) in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Wil je een activiteit organiseren of heb je leuke
ideeën? Meld je dan bij onze beheerder, Jan Damen, via
beheerder@brandpunt.info of telefoonnummer 0492-432013
of 06-28589947.
We hopen alle wijkbewoners weer snel te kunnen verwelkomen! n

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

Bijzondere gevels
in Brandevoort Deel II

Als je door Brandevoort loopt zie je, naast de prachtige en bijzondere huizen, hier en daar ook bijzondere kenmerken en/of
namen op of rondom huizen. Een vraag via de Facebookgroep ‘Durf te vragen Brandevoort’ triggerde ons om op onderzoek uit
te gaan naar de verhalen achter deze bijzondere kenmerken en namen. Via deze rubriek vertellen wij de verhalen van de
Brandevoorters. In de vorige editie vertelden we het verhaal van de sluitsteen op Vliegenbergdonk 1 en de gevelnaam van het
huis Manu Forti aan Stepekolk-Oost 32. Dit keer gaan we in gesprek met de (oud)bewoners van Teunishoeve 16 en de bewoners
van Statenlaan 30. Op beide adressen pronkt een mooie gevelsteen.

Gevelstenen, een stukje geschiedenis
Vanuit de geschiedenis is een gevelsteen een stenen onderdeel
(plaat of blok) met een inscriptie dat extra informatie geeft over
de plaats en/of de (vroegere) eigenaar van het huis of gebouw.
Elke gevelsteen verleent het gebouw een eigen, herkenbare
identiteit. Zo draagt een gevelsteen slechts een tekst samen
met één of meerdere figuren erop afgebeeld.
Gevelstenen ontstonden in de tweede helft van de zestiende
eeuw en werden tot de achttiende eeuw gebruikt als “huisteken”, omdat er nog geen huisnummering bestond. De gevelstenen hadden voornamelijk betrekking op het beroep van de
oorspronkelijke bewoner van het pand. Zo kon bijvoorbeeld
een bakker een brood laten afbeelden, of een hoefsmid een
hoefijzer. Wilde men zich onderscheiden van een collega met
hetzelfde beroep dan voegde men iets toe, bijvoorbeeld een
jaartal of initialen. Andere gevelstenen tonen familieschilden,
10 |
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jaartallen en sommige tonen complete raadsels met verschillende afbeeldingen.
Voor zover bekend komt de oudste gevelsteen in Nijmegen uit
1518, de nieuwste is wellicht van vandaag!
Mooie rode kersjes op Teunishoeve 16
De eerste bewoners, Will en Gerrie van Engeland, deden voor
de bouw van hun huis aan de Teunishoeve inspiratie op tijdens
een wandeling door de straten van oude dorpjes. “Tijdens de
wandeling viel het ons op dat bijna elk huis een gevelsteen had.
Daar waren wij erg van gecharmeerd en daarom besloten wij
ons huis te sieren met een gevelsteen”, vertelt Will.
Uiteindelijk lieten ze een gevelsteen maken met daarop de
verwijzing naar de achternaam van Will ‘Engeland’ en - in elke
hoek - de eerste letter van de voornamen van Will, Gerrie en

Wonen

hun twee zonen Thijs en Bas. In het midden pronken twee gestileerde rode kersjes. Deze kersjes verwijzen naar de meisjesachternaam van Gerrie: Kersjes. Onder de kersjes staat het jaartal
waarin het huis is gebouwd, 2002.
Inmiddels woont het gezin niet meer in Brandevoort. Veertien jaar geleden gooiden zij het roer om en vertrokken naar
Grashoek, Limburg. Will en Gerrie kochten een voormalige tuinderswoning die ze vervolgens eigenhandig grondig verbouwd
hebben tot een bed & breakfast en woonhuis met oog voor ecologisch wonen. Intussen is de bed & breakfast uitgebreid met 12.000
meter landbouwgrond als landschapstuin, moestuin, boomgaard,
een paddenpoel en een kampeerweide met vuurplaats en speelplaats. Minicamping De Torenvalk werd hun nieuwe thuis.
Op de uitkijk in de Statenlaan 30
Aan de Statenlaan 30 staat een prachtig statig hoekhuis met een
torentje in het midden. Op de gevel, die aan de Lindt ligt, pronkt
een gevelsteen met, op het eerste gezicht een boomschors, de
tekst ‘De uitkijk’. De bewoners Cathy en Joeri vertelden dat het
een gevelsteen is met daarop een boomschors en uil op de uitkijk. “Als je goed kijkt en weet wat het is, zie je het uiltje op de
uitkijk staan”, vertelt Cathy.
“Toen ik het huis kocht kreeg ik van de ontwikkelaar de vraag
welke gevelsteen ik op het huis wilde hebben. Ik kon kiezen uit

een abstract exemplaar of deze gevelsteen”, vertelt Joeri. “Blijkbaar kregen meerdere bewoners in De Veste de vraag of en
welke gevelsteen het huis moest krijgen”. Als je door De Veste
loopt zal het je vast opvallen dat inderdaad meerdere huizen
zijn voorzien van een mooie gevelsteen. Een overzicht van de
gevelstenen kan je vinden op: http://www.gevelstenen.net/
kerninventarisatie/plaatsenNed/Helmond.html
“Gevelsteen ‘De uitkijk’ is niet alleen passend op dit huis omdat het uiltje vanuit zijn boomschors de straat inkijkt, maar ook
vanuit het torentje kijk je de straat in”, vertelt Cathy.
Waarom gevelstenen in De Veste?
Waarom sommige gevels in De Veste zijn voorzien van een gevelsteen? Dat komt omdat De Veste in de stijl en sfeer van een
typisch zeventiende-eeuwse Brabantse vesting, inclusief grachten, herenhuizen en bastions is gebouwd. De gevelstenen en de
winkeltjes in de woonhuizen maken daarmee het “plaatje” af.
Woon je ook in een huis met een bijzondere gevel?
We horen graag van je via: redactie@brandevoortercourant.nl.
Dan komen we je interviewen en maken mooie foto’s. n

tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto's: Vincent Knoops
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Loop jij ook
warm voor Heesmans?
Heesmans Installatie Techniek B.V. is een installateur in Helmond
met een specialisme in gebouwgebonden klimaatinstallaties:
lucht-, verwarmings- en koelinstallaties. Dit betekent dat wij
zorgen voor een optimaal klimaat in bijvoorbeeld de utiliteitsbouw
en het luxe particuliere segment. Met een team van 70 steengoede, betrokken medewerkers doen we ons werk (grotendeels)
in een straal van 30 minuten rondom het kantoor. Dat doen we al
ruim 50 jaar, met aandacht voor mens, duurzaamheid en techniek.
Werken bij Heesmans
Wij zorgen voor het goede (werk)klimaat van onze medewerkers.
Dat uit zich bijvoorbeeld in goed gevulde magazijnen, uitstekend
onderhouden bedrijfswagens en (accu)gereedschap van hoog
niveau. Maar ook in sterke primaire, secundaire en tertiaire
arbeidsvoorwaarden. Bovendien houden we van een feestje op
z’n tijd. We letten op elkaar en zorgen voor elkaar, als het goed
gaat én als het minder goed gaat. Omdat we ervoor zorgen dat we
lokaal werken, kunnen we de werkdag vaak gezamenlijk starten:
met een lekker kopje koffie, een gezellig praatje en een lach.
Zo begint iedereen prettig aan zijn of haar dag.
Wie werkt bij Heesmans krijgt er dus een tweede familie bij.

12

|

Brandevoorter Courant

Michiel van Melis heeft
per 1 juli Heesmans
Installatie Techniek B.V.
overgenomen van zijn
vader Ad. Michiel bruist
van de mooie ideeën
voor de toekomst en
daar kunnen we met z’n
allen wel wat hulp bij
gebruiken.

Zoeken we jou?
Bekijk de
vacatures op
heesmans.nl/
vacatures
Heesmans Installatie
Techniek B.V.
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond
0492 66 13 52
info@heesmans.nl

Cultuur

’n Ouwe Sok

Drie kinderen, een leuke vriend, een fijn huis in De Veste en
minimaal twee keer per jaar op vakantie. Maria* had alles tot
de spanningen in de relatie opliepen. Maria ging op zoek naar
een andere woning maar kon met haar inkomen geen hypotheek krijgen. Urgentie voor een huurhuis kreeg ze niet; haar
kinderen hadden via de vader een dak boven hun hoofd dus
Maria kon zich als dakloze melden bij een van de centra in de
stad.
Bijna een jaar lang was Maria dakloos. Op zondag haalde zij de
kinderen op om naar de speeltuin te gaan. Ze gingen op bezoek
bij opa en oma, picknickte in het park en liepen door het bos. Zij
merkte niets van de problemen waar mama in zat. “Uiteindelijk
hebben kinderen niet veel nodig zo lang er maar aandacht is.”
Natuurlijk deed het wel pijn. “Iedere zondagavond bracht ik de
kinderen terug naar mijn oude huis. Natuurlijk was ik blij dat
mijn kinderen niets te kort kwamen, maar als ouder wil je ze
zelf geven wat ze nodig hebben. Het deed pijn dat ik dat nu niet
kon.”
Maria is niet alleen. In Helmond leven ruim vierduizend gezinnen met problematische schulden. Gezinnen die, vaak afgeschermd van de buitenwereld, moeite hebben met het betalen
van het broodnodige. Letterlijk soms, want door deze problematiek gaan er ruim vierhonderd kinderen dagelijks naar school
zonder ontbijt. En die gezinnen leven niet alleen in de achterstandswijken.

Sinds de start van het project ’n Ouwe Sok zijn er veel schrijnende verhalen voorbij gekomen. Verhalen van ouders die kapotgaan van verdriet omdat hun kind niet mee op schoolreisje
kan, niet het nieuwste speelgoed hebben of mee kunnen naar
de bioscoop. Maria: “Mijn kinderen hebben al 3 jaar geen contact meer met hun vader. Uiteindelijk kozen zij voor de ouder
die aandacht gaf. Ze accepteerden de armoede maar er is geen
dag dat ik mij er niet tegen verzet. Niet voor mezelf, ik heb niets
nodig, maar mijn kinderen gun ik de wereld.” n
* Maria is een fictieve naam. Haar echte naam is bekend bij de
redactie
’n Ouwe Sok zamelt geld in voor alle Helmondse kinderen die leven onder de armoedegrens. Dat doen zij onder
andere door middel van de wereldrecordpoging LangsteWaslijn-met-Sokken welke plaats vindt op 16 en 17 oktober in het centrum van Helmond. Ben jij benieuwd wat
jij kan doen? Kijk dan op www.ouwesokhelmond.nl. Hier
vind je onder andere meer informatie over de online veiling, crowdfunding en sponsoring.

tekst: Tahne Kleijn
foto: Vincent Knoops
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Living Liverdonk
feestelijk in de aandacht
De buurt Living Liverdonk staat letterlijk levend in de aandacht. Nog voordat de bouw echt gaat beginnen, komen de
bewoners bij elkaar om elkaar te leren kennen. Het verkoopteam zet in juli met hen de bloemetjes buiten. Aannemer
Bart van Gerwen vertelt de bewoners dat hun woningen naar
verwachting in december onder de kap zijn en vanaf mei/juni
2022 worden opgeleverd.
Het tweede bouwproject in Liverdonk
Robert Hellings kan met trots vertellen dat zijn tweede bouwproject in Brandevoort werkelijkheid is geworden. De vloeren
zijn al gelegd en eind juli, dat is voor de start van de bouwvak,
wil de aannemer al aan de slag met de muren van de woningen.
Brandevoort is voor hem een mooie wijk om in te investeren. Hij
krijgt verschillende kansen om woningen in de karakteristiek van
Brandevoort vorm te geven. Naast Liverdonk heeft hij bouwpro-
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jecten in Hazenwinkel (Heerlijk Hazenwinkel) en De Veste (Hartje
Brandevoort) op stapel staan.
Wethouder Gaby van den Waardenburg benadrukt bij deze feestelijke start van de bouw, dat het een goede zaak is dat het bouwen in Brandevoort nu weer goed op gang komt. Op deze manier
werkt Brandevoort voortvarend mee aan het oplossen van de
spanning op de woningmarkt.
De bouwstijl van Brandevoort doorslaggevend
Een jong gezin uit Eindhoven heeft al op allerlei manieren geprobeerd om een vrijstaande woning met grote tuin te vinden.
“In Eindhoven en in Veldhoven is dit niet gelukt”, beweert Ruud.
“Daar zijn de woningen van enig formaat onbetaalbaar.” Gelukkig
komen zij het project Living Liverdonk tegen en zijn de prijzen redelijk. Ondanks nog wat twijfel over het feit dat Liverdonk in Hel-
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mond ligt, gaan Ruud en Daisy kijken in Brandevoort. Toen Ruud
de bouwstijl van Brandevoort zag, was hij meteen overtuigd van
zijn keuze voor Liverdonk.
Levensloopbestendig
Verschillende wat oudere kandidaat-bewoners geven hun zoektocht naar een levensloopbestendige woning aan als motivatie
om naar Brandevoort te komen. Bovendien is hun zorg voor de
kleinkinderen een pre. Omdat hun kinderen in Brandevoort wonen, kunnen zij nu deze zorg gemakkelijk vormgeven. Doordat ze
de eigen grotere woning goed hebben verkocht, hebben ze met
meerwerk de woning van hun droom kunnen maken. “Ik wil met
mijn man Martien graag hier oud worden. En als ik dan tegelijk
dichter bij mijn zoon in De Veste kan wonen, is het wonen in Liverdonk helemaal ideaal. Bovendien hebben wij heel veel geluk
gehad bij onze keuze van de woning. In 15 minuten tijd hebben
wij besloten tot de aankoop van de woning, het was de laatste
woning en voor ons ook nog eens de meeste geschikte. Dus nu
alleen nog wachten tot volgend jaar mei ”, vertelt Anja vrolijk.
Leeftijdsgroep is gemengd
De makelaar laat in een overzicht van de bewoners zien dat zowel
jong, middelbaar als oudere bewoners zijn vertegenwoordigd.
Kopers vanaf 30 jaar tot in de zeventig doen mee met de nieuwbouw. Het is een unieke gelegenheid om opnieuw te beginnen en

nog jaren lang te genieten van deze nieuwe wijk.
Uit de regio en uit Brandevoort zelf
De meeste nieuwe bewoners komen uit Helmond, Eindhoven,
Veldhoven en Deurne. Diverse doorstromers uit Brandevoort zelf,
zitten gezellig aan de tafel met hun buren. Zij geven aan dat zij
echt niet weg willen uit deze mooie wijk.
Confetti regen en champagne
Het team van WijBouwenBrandevoort, die achter de bouw van
Living Liverdonk zit, heeft van de start van de bouw een uitbundig
feest gemaakt: bewoners, ontwikkelaar, de gemeente, de aannemer en de makelaar laten een mooie regen aan confetti zien als
de start van de bouw een feit is. Vervolgens zetten de bewoners
hun kennismaking voort. Ze maken onder genot van verschillende hapjes en drankjes gezamenlijke plannen over hoe ze het
beste de wachttijd tot de oplevering van de woningen kunnen
overbruggen.
Gelukkig hebben verschillende bewoners hun vorige woningen
verkocht en kunnen zij hun tussentijdse huurwoning, op ieder
moment dat het hen uitkomt, opzeggen.
Al met al een tevreden groep mensen, die uitziet naar hun moment van een permanente woning in Brandevoort. n

tekst: Giel Pollemans
foto's: Vincent Knoops
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VERVANG UW
GASKOOKPLAAT

DOOR INDUCTIE
Energiezuinig
Veilig
Snel

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

Wereldierendag-actie: Geef ook aan
Dierenhulp in onze regio
Dier en Dokter denkt op Dierendag ook
aan alle dieren in nood. Daarom doen
we met al onze praktijken mee met de
Digicollecte Dierenhulp van onze partner
stichting Dierenambulance en Dierenasiel
Helmond. Wilt u ook geven voor ‘onze’
Dierenambulance en Dierenasiel? Van
alle donaties die tussen 25 september
en 4 oktober binnenkomen verdubbelt
Stichting Dierenlot de opbrengst!

Scan de code of ga naar dierenlot.digicollect.nl/
dierenambulance-en-dierenasiel-helmond-e-o
Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
5703 SG Mierlo
T. 0492 - 599 559
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Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66
5707 SL Helmond
T. 0492 - 540 953
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Dier en Dokter Stratum
Pastoor Dijkmansstraat 44
5611 RB Eindhoven
T. 040 - 211 2450

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

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

Cultuur

Absorbed
al 15 jaar op De Plaetse

Dit voorjaar is De Plaetse voorzien van prachtige bloembedden. Daarmee kleurt ons centrum mooi groen. Wie had kunnen bedenken dat De Plaetse nog maar 15 jaar terug een kaal,
modderig veld zonder huizen en/of winkels was? Als het ruim
twee meter hoge beeld, een vrouwelijk lichaam dat naast de
markthal staat, kon spreken had ze je dat kunnen vertellen.
Want op 17 februari 2006 werd het beeld ‘Absorbed’ onthuld.
Onthulling
De in Luxemburg geboren Rob Krier van Krier + Kohl Architekten uit Berlijn is de beeldhouwer en de geestelijke vader van
onze Vinex-wijk. Hij schonk het beeld aan gemeente Helmond
omdat hij persoonlijk wilde bijdragen aan het plein in het centrum. Samen met de toenmalige wethouder Ruud van Heugten
onthulde hij het beeld op 17 februari 2006. Daarmee werd visueel uiting gegeven aan het officiële startsein voor bouw van
de tweede fase van Brandevoort, ook wel ‘De Voltooiing’ genoemd. Destijds keek het vrouwelijk lichaam nog uit over een
kaal, modderig veld.
Rob Krier
In 1996 werd architect Rob Krier gevraagd een ontwerp te maken voor onze wijk. Het was zijn mooiste project ooit. Voordat
hij in 1996 door Wim van Elk, destijds de burgemeester van Helmond, werd gevraagd om een ontwerp te maken had hij nog
nooit van Helmond gehoord. De burgemeester had in Amsterdam werk van zijn bureau gezien en dat beviel hem wel.

Naast het ontwerpen van steden en wijken gaf Krier ook les in
architectuur en bouwkunde. In 2010 ging de zestigjarige Krier
met pensioen en droeg hij zijn architectenbureau over aan
Christoph Kohl. Daardoor had hij meer tijd beschikbaar om te
werken aan zijn monografie en een andere passie: beeldhouwen in zijn eigen atelier. Want beeldhouwen doet hij al zo lang
als hij zich kan herinneren. Van kleine terracotta sculpturen tot
grote reusachtige beelden van mensenfiguren. Soms verfraaien
ze een bouwplan van zijn hand, zoals in de Spaanse stad Bilbao,
waar bij een appartementencomplex veertig immense sculpturen staan.
Gegoten in Asten
Het vrouwelijk lichaam werd in het atelier van Krier in Berlijn
gebeeldhouwd. Vervolgens zijn hier mallen van gemaakt. De
mallen van het ruim twee meter hoge vrouwenbeeld werden
vervolgens vanuit Kriers atelier in Berlijn naar Asten gestuurd.
Daar werd het vrouwenbeeld gegoten bij klokgieterij Eijsbouts.
Van modderig veld naar hét beeldmerk van Brandevoort
Al snel na de onthulling van het beeld groeide De Veste uit tot
hét beeldmerk van Brandevoort en werd De Plaetse verrijkt
met woonhuizen, winkels, het multifunctioneel centrum en een
school. Eén ding is zeker, het vrouwelijk lichaam kijkt nu uit op
een prachtig centrum! n
tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Vincent Knoops
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Achter de façade van
‘Leef Liverdonk’

Frans en Tineke zijn op 3 augustus druk bezig met het gereed
maken van hun woning aan de Vliegenbergdonk in Liverdonk.
Op 1 december 2020 hebben zij deze woning aangekocht en
nog geen half jaar later, voor 1 juli al, hebben zij de sleutel
gekregen om er in te trekken. Hoe is dat nu mogelijk?
Da Vinci concept
Hurks heeft in opdracht van ontwikkelingscombinatie CedrusAdriaans Brandevoort VOF de bouw van 63 woningen in Liverdonk met het Da Vinci concept in een half jaar geklaard. De wanden en de vloeren vormen de basis van de nieuwe woningen.
Ook in Brandevoort is het nu gelukt om met geprefabriceerde
panelen 63 casco woningen in een tijdsbestek van 13 weken neer
te zetten. Als je van te voren goed weet wat de maten zijn, waar
de deuren komen en hoe de kozijnen zijn gepland, is het mogelijk
om panelen helemaal op maat te maken. Deze panelen kan uitvoerder Marco met behulp van een aantal medewerkers in een
korte tijd monteren tot een kwalitatief hoogwaardige woning.
18 |
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Toch in Brandevoorter stijl
Aan de buitenkant zie je niet dat de woningen met behulp van
panelen zijn gemaakt. De afbouw met gemetselde stenen en
materialen, qua stijl in de beeldkwaliteit van Brandevoort, zorgt
ervoor dat de 63 woningen goed passen in het basisconcept
van Leef Liverdonk. Ondanks het vaste concept van de panelen,
kunnen bewoners toch een variëteit aan wensen aangeven. Op
sanitair gebied zijn er mogelijkheden voor het verplaatsen van
binnenwanden en het naar eigen smaak kiezen van badkamertegels. Daarnaast is er ruimte voor het aanbrengen van meerdere installaties. Voor afwijkende wensen m.b.t. de locatie van
de keuken ligt het wel wat moeilijker. De afvoer en de aanvoer
van water liggen vast. Als dit moet wijzigen, dan is er een grotere ingreep nodig.
Snelheid
Geheel volgens afspraak en planning is het de fabriek gelukt
om de panelen en het dak aan te leveren. Het dak bestaat voor
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het grootste deel uit houten onderdelen. Nog net voor de huidige schaarste aan materialen waren deze daken in productie
genomen. Daardoor is de huidige bouw zonder vertraging tot
stand gekomen. “Of dit de komende tijd ook nog zal lukken,
blijft nu nog een vraag”, zegt Marco Smeets, de uitvoerder van
het project. “Ook onze fabricage afdeling heeft te maken met
een tekort aan beschikbaar hout. Voor de montage van het dak
en de panelen echter zijn er nu nog voldoende mensen beschikbaar.”

Tevredenheid
Frans en Tineke zijn dik tevreden over de woning. Hij is groot
en bovendien is er een erg diepe tuin bij geleverd. Naast de
aankoopsom van de woning hebben zij een stevig bedrag aan
meerwerk in de woning geïnvesteerd. Op deze manier zijn ze in
korte tijd een plezierige woning rijker door de combinatie van
snel bouwen en creatief inspelen op de wensen van de individuele bewoner. Liverdonk leeft echt op door deze manier van
bouwen.

Anders bouwen
Marco geeft aan dat het monteren een andere manier van werken is. “Uiteindelijk ben je minder met bouwen bezig, maar
veel meer met monteren en schakelen. Het gevoel van bezig
zijn met stenen en construeren geeft eigenlijk meer voldoening.
Maar ja, alles veranderd en ook het bouwen in de huidige tijd
stelt andere eisen en normen.”

Brandevoort gaat mee in de tijd
Brandevoort is weer een buurt groter, maar vooral door een
bijzondere manier van bouwen en wonen te combineren, een
unieke wijk rijker. Wellicht kan deze combinatie van snel bouwen en inspelen op individuele wensen de woningmarkt een
klein beetje ontspannen. n
tekst: Giel Pollemans
foto's: Vinent Knoops
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Schilderwerken
Wandafwerking
Beglazing
Spuitwerk
Houtrotrenovatie

Sterilisatie bij de huisarts,
persoonlijk én voordelig!

Klarenbeemden

,

NG Helmond

Info@martijnvanlieshoutschilderwerken.nl
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Biodiversiteit in de omgeving

Wil je de biodiversiteit in de omgeving ontdekken? Stap op de fiets en volg de Kleine IJsvogelvlinder route. De (bio)diversiteit langs
deze fietsroute van 20 kilometer door Geldrop en Mierlo is groot.
Biodiversiteit
Wellicht is het je opgevallen dat de gemeentes Eindhoven,
Helmond, Geldrop en Mierlo minder dan voorgaande jaren de
bermen maaien. Naast het ontstaan van prachtige landschappen, variatie aan flora en fauna, draagt het bij aan een groter
plan: biodiversiteit. Doordat er minder wordt gemaaid, levert
het voor de natuur veel voordelen op: minder verkeersbeweging, minder brandstof, meer waterbuffering, meer natuurlijke
vijanden van de eikenprocessierups, meer nectar voor de bijen
en meer ruimte voor insecten.
Minder bomenkap en opruiming dode bomen
Bomen zijn van levensbelang voor mens en dier. Zo leveren bomen voedsel aan insecten en veel andere dieren. In een zomereik kunnen wel 420 soorten insecten voorkomen en in een wilg
450 soorten. Inlandse bomen zijn belangrijk voor de overleving
van insecten en dus insecteneters (waarvan velen weer voedsel
zijn voor grotere dieren). In het kader van het bevorderen van
de biodiversiteit worden steeds minder bomen, beschadigd of
omgewaaid door de storm, opgeruimd. Daardoor proberen we
de (resterende) staande bomen en dood hout in de beplanting
te krijgen. Deze actie zorgt ervoor dat er meer ruimte ontstaat
voor bijvoorbeeld de (zeer) zeldzame Vermiljoenkever (een
rode platte kever) en de Grote Fopblaaskop (zweefvlieg die op
een wesp lijkt).

De Kleine IJsvogelvlinder
Niet alleen de Vermiljoenkever en de Grote Fopblaaskop zijn
zeldzame insecten die meer ruimte hebben gekregen om zich te
vestigen in onze omgeving, maar ook de Kleine IJsvogelvlinder
(Limenitis camilla). Deze vlinder is een donkerbruine vlinder met
een brede witte band over de vleugels. Onderaan de vleugels is
een dubbele rij donkere vlekjes zichtbaar. Hij zont het liefst op
zonnige paden of op open plekken aan de rand van het bos.
20 kilometer lange fietsroute
De omgeving waarin wij wonen is prachtig en de biodiversiteit
is divers. Dit is de gemeente Geldrop-Mierlo niet ontschoten, zij
besteden immers veel aandacht aan dit onderwerp. Om te laten zien dat haar acties met betrekking tot biodiversiteit effect
hebben op het leefgebied van onder andere de Kleine IJsvogelvlinder, heeft de gemeente een route uitgestippeld van 20 kilometer. De fietsroute loopt langs veel water, mooie oevers, parken, weilanden, bosgebieden, dorpstuinen en kleurige balkons.
Deze afwisseling is voor mens, dier en plant heel waardevol en
iets om heerlijk van te genieten tijdens deze prachtige route.
Wil je de route volgen, bekijk dan de website:
www.visitgeldropmierlo.nl. n
tekst: Linda van Kortenhof-Bastian
foto: Vincent Knoops
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Mierlo
P GRATIS + makkelijk
Welkom bij Intertoys in Mierlo!
Veel mensen uit Brandevoort hebben hun weg al gevonden naar
Intertoys in Mierlo.

Intertoys Mierlo... je bent er zo!

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

Voor gewoon
fijn wonen
Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout
WWW.COMPAEN-WONEN.NL
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Motortoertocht
Brandevoort 2021

Op zondag 13 september is voor de tweede keer een motortoertocht voor de wijk Brandevoort georganiseerd. Om 09.30
uur hebben 27 motorrijders zich met hun motoren verzameld
bij de Markthal in de Veste om deel te nemen aan de door
vrijwilligers georganiseerde motortoertocht.
De helft van de deelnemers van 2020 waren er weer bij en dus
ook nieuwe gezichten. Mooi om te zien dat deze gezamenlijke
passie direct verbindt. Het weer was schitterend, niet te warm,
niet te koud en vooral droog. Erik verdeelde de mensen in twee
groepen die op enige afstand van elkaar vertrokken.
Route
De tocht ging door de Peel (Griendtsveen), Maasduinen, Groesbeek, Grave, St. Anthonis en zo weer terug naar Brandevoort.
Na een avontuurlijk tocht door de Peel was de eerste stop in
Meterik op een gezellig terras. Er werd al veel gelachen en motor ervaringen met elkaar gedeeld. De sfeer was gemoedelijk en
vertrouwd. Na de brug over de Maas, kon de Maasduinen worden verkend. Daar hebben we heerlijk geluncht bij de Old Inn.
De sfeer werd steeds gezelliger en men had veel zin om verder
te gaan. Zelfs kleine heuvels met mooie bochten zijn genomen,
zoals de Zeven Heuvelen en Heilig Landstichting. Vervolgens zijn
we over de authentieke brug met kazematten bij Grave weer de
Maas overgestoken.
Een klein stukje verder hebben we de laatste pauze bij de
Brouwketel gehouden. Eén groep heeft deze gemist, maar heeft
dat goed gemaakt door aan het einde van de rit gezellig op het
terras van By Onsz op de andere groep te wachten.
Plannen
Nog even napraten en al weer plannen maken voor volgend
jaar. Ook werden gegevens uitgewisseld om met anderen tussendoor alvast wat ritten te maken. Motorrijden verbindt! n

tekst: organisatie toertocht Brandevoort
foto: Vincent Knoops
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Bel ons voor
een afspraak.
Wij helpen je
graag.
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Ongevraagd een kunstwerk op de muur bij je buren?
Ook dan zijn we er voor jou.
Met een goede aansprakelijkheidsverzekering sta je met een gerust hart in voor de gevolgen.

Je kind is creatief en laat dat graag aan de wereld zien. En die muur van de buren is een stuk groter en dus veel interessanter
dan een velletje papier. In een onbewaakt moment is het dan al gebeurd.
In het dagelijks leven loop je risico’s, kleine maar ook grote. Wij helpen je deze in kaart te brengen. Met de juiste preventiemaatregelen
voorkom je veel ellende. Helemaal uitsluiten kan helaas niet, daarom helpen wij je ook bijhet verzekeren van de resterende risico’s.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
Marktstraat 18, Mierlo | 0492 - 66 17 12 | mierlo@veldsink.nl | veldsink.nl
newnr_Veldsink_Bekx_ADV_190x140.indd 1

2 4 |

Brandevoorter Courant

09-09-21 13:19

Politiek

Duurzaamheid
in en om het huis

Duurzaamheid, een belangrijk thema. Maar soms lijkt duurzaamheid heel ver weg. Als het bijvoorbeeld gaat om het
smelten van de ijskappen of het stijgen van de zeespiegel,
dan is het soms lastig om het te vertalen naar onze eigen situatie. Ook zien we steeds vaker de gevolgen van klimaatsverandering. Stevigere regenbuien zorgen steeds vaker voor
wateroverlast, ook in Helmond. En in hete periodes zijn veel
versteende plekken veel te warm.
Voorbeelden van duurzaamheid
Door in te zetten op duurzame gebiedsontwikkeling gaat onze
gemeente deze effecten tegen. Zo veranderen bijvoorbeeld versteende plekken in groenzones. In het centrum is bijvoorbeeld
het Burgemeester Geukerspark aangelegd, komt er nog een
mooi park bij de Watertoren en wordt in het gehele centrum
de oude Aa terug aan de oppervlakte gebracht. Allemaal maatregelen die helpen bij de klimaatadaptatie. Ook in Brandevoort
is hiermee rekening gehouden door vele groenzones en waterbuffers.
Bewoners werken aan een ander klimaat
Het is mooi om te zien dat ook veel inwoners zich inzetten voor
het klimaat. In Brandevoort hebben onlangs de bewoners van
vesteblok 15 en 16 de handen ineen geslagen en samen subsidie aangevraagd voor het vergroenen van de daken van 34
bergingen. In Helmond hebben we namelijk een groene daken
subsidie waarbij de gemeente tegemoetkomt bij het aanleggen
van een sedum dak. In sommige gevallen vult waterschap Aa
en Maas deze groene-daken-subsidie aan met een bijdrage in
het kader van de stimuleringsregeling ‘Klimaatactief bebouwd
gebied’.

Duurzaamheidslening
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij de gemeente een
duurzaamheidslening aan te vragen. Hiermee kan een bewoner
de woning verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen, een
zonneboiler, warmtepomp, dakisolatie, vloer- of bodeminstallatie. En als D66 zien we al mooie voorbeelden van inwoners
die gebruik maken van deze subsidie. Een warmtepomp maakt
bestaande woningen duurzamer. De besparing op de energie
uitgave dekt de kosten daarvan uiteindelijk.
Operatie Steenbreek
Operatie Steenbreek is in Helmond van start gegaan. De gemeente Helmond heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig te zijn. In de gemeente Helmond is ruim 70% van de tuinen
versteend en het is belangrijk om samen met inwoners daarin
verandering te brengen. Een mooie opzet waarbij inwoners
worden gestimuleerd om tegels uit de tuin zoveel mogelijk te
vervangen door planten. En ook het ontkoppelen van de regenafvoer door deze aan te sluiten op een regenton doet al veel.
Zo dragen we allemaal ons steentje bij. Dat vinden wij als D66
Helmond belangrijk. We gaan immers voor een stad waarin het
voor iedereen fijn wonen is!
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd
contact met onze fractie opnemen.
Namens D66 Helmond
Stef Stevens, tel. 06-51 08 69 49, s.stevens@raad.helmond.nl n
tekst: Stef Stevens
foto: Vincent Knoops
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Stadsboerderij

Achter de schermen werkt een groep van zo’n 15 vrijwilligers
van Stichting Stadslandbouw Brandevoort al een paar jaar aan
het realiseren van een duurzame toekomst voor haar activiteiten in Helmond: Stadsboerderij Brandevoort moet een multifunctioneel centrum voor een duurzaam, sociaal en gezond
Helmond worden. Het lijkt erop dat de Stadsboerderij haar
eerste fase van een kleinschalige start op korte termijn kan realiseren, gesprekken met Stichting Brainport Smart District en
Gemeente Helmond ontwikkelen zich positief.
Werkgroep projectplan fase 1
Momenteel werkt een nieuw opgerichte werkgroep Projectplan aan de uitwerking van de realisatie van de eerste fase.
Tien wijkbewoners en enthousiastelingen uit de regio Brainport
meldden zich aan om mee te werken aan de voorbereiding van
de eerste fase. In het nieuwste businessplan van de Stadsboerderij staat dat de eerste fase een kleinschalige en flexibele start
mogelijk maakt waarin de Stadsboerderij voor het eerst voet
aan de grond krijgt. “We zijn blij dat een mooie groep mensen
zich wil inzetten voor realisatie van het concept van de Stadsboerderij. We hebben een mix van wijkbewoners, enthousiaste
vrijwilligers én professionals die ieder iets meebrengen om van
dit projectplan een succes te maken”, aldus bestuurslid Sonja
van Uden. In de eerste fase zal de Buurttuin worden verhuisd en
een kleinschalige gasterij en kinderboerderij worden opgestart,
met als doel wijkbewoners direct natuur te laten beleven.

Brainport Smart District
De Stadsboerderij zal daarmee het eerste sociale initiatief zijn
in de slimste wijk van de wereld, Brainport Smart District. Het
initiatief wordt gevestigd in de nieuwe wijk maar streeft ernaar
om de groene huiskamer van geheel Brandevoort te worden.
Een plek waar wijkbewoners natuur kunnen beleven en geïnspireerd kunnen raken samen aan de slag te gaan met de duurzame uitdagingen die er zijn.
Beoogde locatie fase 1
De Stadsboerderij wil graag op een plek in het centrale park van
Brainport Smart District gevestigd worden. Het park is bedoeld
voor ontmoeting en recreatie in het groen en vormt een sociale verbindingsplek voor de bewoners van de wijk. De eerste
fase van de Stadsboerderij bestaat uit een stuk grond en een
eenvoudige accommodatie, zodat de eerste activiteiten kunnen
starten en later rustig kunnen worden uitgebouwd. “Er zijn verschillende opties voor de eerste fase, we verheugen ons om te
starten samen met de enthousiaste wijkbewoners”, aldus projectleider Ralf Fleuren. n

tekst: Ralf Fleuren
foto: Guido van Echteld
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Modeshow Boutique 4More
6 oktober 2021
Op de eerste woensdag van oktober - dit jaar op 6 oktober wordt voor de tiende keer de modeshow van Boutique4More
georganiseerd. Eigenaresse Jet Uijen en haar tien modellen
showen de nieuwste mode en accessoires die Boutique4More
te bieden heeft. We spreken haar over een bewogen jaar en
de creatieve oplossingen die zij heeft bedacht. Daarnaast vertelt ze meer over de modeshow.
Gesloten
“Mijn winkel is nooit gesloten, en nu moest ie dicht”, vertelt Jet.
Door de regels van de overheid sloot haar winkel op 16 december 2020 en mocht deze pas weer open op 3 maart 2021. Jet is
altijd creatief en kon deze moeilijke tijd omzetten in productieve oplossingen. Zo ging ze de kleding bij mensen thuisbezorgen
en veranderde ze wekelijks de etalage voor haar klanten. De
telefoon stond de hele dag te rinkelen en ze had het drukker
dan ooit. “Het aanrecht thuis, en die is groot, lag aan het einde
van de dag vol met briefjes; mevrouw Jansen wil die broek in
die kleur en die maat, mevrouw De Boer moet ik nog een tikkie
sturen… Ik merkte wel dat dit erg vermoeiend was en ik werkte
meer en harder dan ik normaal al doe. Ik heb geen één dag niet
gewerkt”, vertelt Jet.
Van 3 maart tot eind april mocht winkelen op afspraak. Jet had
op haar website een afsprakentool gezet. Dat bleek een succes. Ze laat haar agenda zien. “Gewoon helemaal vol, elke dag!”
Dat had ook wel veel voordelen. Ze wist namelijk precies wie er
wanneer zou komen en dat helpt in de voorbereiding naar zo’n
afspraak.
Mooie momenten
De coronacrisis heeft Jet ook veel moois gebracht. Er was intenser en diepgaander contact met klanten en dit kreeg een bijzondere lading. “We zitten toch samen in dit schuitje”, aldus een
van Jets klanten. Het zicht op betere tijden en het harde werken
heeft geholpen beter door de tijd te komen.
Dat gaf een warm gevoel. Op het moment dat de winkel weer
open mocht, met de nodige aanpassingen, bleven klanten ook
gewoon komen.

Modeshow
Vorig jaar wilde Jet een coronaproof evenement organiseren.
“Eerst mochten er nog 70 mensen bij zijn dus dat was te doen,
maar daarna werd het 50 en toen 30. Dat was echt niet meer
haalbaar”, aldus Jet. Daarna werden alle evenementen afgelast
en kon de show niet doorgaan. De entreekaarten zijn niet ingeruild. Daarom blijven ze geldig voor de eerstvolgende show van
6 oktober 2021. Jet was hier blij mee, want het geeft aan dat
mensen ook graag naar de show komen kijken. Daarnaast geeft
het aan dat de band met de klanten goed is.
“Ten opzichte van voorgaande jaren hebben we voor deze show
gekozen voor een theateropstelling zodat voldoende afstand
houden mogelijk is.” In plaats van 220 plekken, zijn er nu maar
150. Zo kan de veiligheid worden gewaarborgd en kan het toch
een gezellige avond worden.
Voorbereidingen
Jet is al volop bezig met de voorbereidingen voor de show. Binnenkort moeten de modellen de kleding doorpassen zodat ze er
tijdens de show piekfijn uit zien. De modellen zijn allemaal klanten van Jet en hebben er weer erg veel zin in. “Er moet niet te
veel poespas omheen hangen want het moet gewoon een leuke
avond worden. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Zo
ben ik en dat vinden mijn klanten ook fijn”, aldus Jet.
Nog entreekaarten beschikbaar!
Wil je nog een entreekaart kopen? Dat kan want er zijn nog
kaarten! Ze kosten € 12,50 per stuk en zijn inclusief een culinaire verrassing tijdens de pauze. De kaarten zijn verkrijgbaar
bij Boutique4More aan de Plaetse 165 in Helmond. Tot ziens! n

tekst: Sanne De Beer
foto: Marieke Tegenbosch
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VOOR AL UW HOUTEN
EN PVC VLOEREN

Voor meer informatie:

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

O K TO B E R WO O N M A A N D

Oktober is woonmaand! Dat betekent traditiegetrouw
weer een aantal mooie nieuwe collecties.
Kom ze bekijken in onze showroom
en laat u adviseren!
Daarom Smits&Smits

Je huis in Brandevoort
verkopen?
Bel ons!

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

T 0492-55 99 88

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

30

|

Brandevoorter Courant

smitsensmits.nl

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

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

Mijn huisdier en ik

Nieuwe beste vriend

Casper (13 jaar en net gestart aan zijn tweede jaar op het Strabrechtcollege in Geldrop) heeft sinds kort een huisdier. Bommel
(geboren op 14 december 2020) heeft het gezin begin dit jaar
verblijd met zijn komst. Sindsdien zijn de twee beste vrienden
en onafscheidelijk. Bommel heeft zijn naam te danken aan de
beer Ollie B Bommel, omdat het gezin wel iets heeft met beren.
Bommel
De blonde vrolijkerd staat al bij de deur te wachten wanneer deze
open wordt gedaan. Al blaffend en kwispelend mag ik binnen komen. Daarmee hebben we het natuurlijk over Bommel, ook al
is zijn beste vriend Casper net zo blond en vrolijk. “We hebben
Bommel een half jaar geleden gekregen, omdat ik heel lang bij
papa en mama heb gezeurd voor een hond.” vertelt Casper. Het
was zijn idee en hij is super blij dat Bommel nu bij hun woont.
Sneller thuis dan gedacht
Een vriendin van Caspers moeder had een nieuwe hond en
wist dat zij op zoek waren naar een hond. Zij kwam toevallig
dit nestje tegen via Marktplaats. Na een appje hebben ze gelijk gebeld en konden als eerste op bezoek gaan om te kijken.
Eigenlijk zouden ze alleen gaan kijken en de hond pas de dag
erna ophalen, maar door het slechte weer ging hij gelijk mee
naar huis. Toen moest alleen wel nog even alle spullen worden
gekocht. Gelukkig lag Bommel lief op de schoot van Casper en
zijn zus en konden zijn ouders snel alle spullen halen.
Casper is altijd al een dierenvriend geweest en houdt heel erg
van honden, maar eerder hebben ze nog nooit een huisdier gehad. Gelukkig zijn er bij familie en vrienden genoeg dieren om
te aaien en mee te spelen. Hij vindt het fijn dat zijn ouders hebben ingestemd met de hond. Hij denkt alleen niet dat er nog
meer dieren gaan komen, dit was al een hele opgave!
Cockapoo
De blonde krullen van Bommel laten je denken dat hij een poedel

is, maar omdat hij zo lekker knuffelig is, klopt dat niet helemaal.
Zijn paspoort laat zien dat hij een Cockapoo is. Een kruising tussen een cocker spaniël en een poedel. Deze honden zijn slim en
vinden een gezin heel gezellig. Ze zijn zelfs geschikt voor mensen
met een hondenallergie, omdat ze maar weinig stofjes loslaten.
Luisteren
Toen Bommel nog jonger was, luisterde hij niet zo goed. Nu
gaat dat al een stuk beter. Op de vraag of hij ook het beste naar
Casper luistert, antwoordt hij dat dit inderdaad zo is. “En naar
mama luistert hij ook goed”, aldus Casper. De eerste weken ging
het wat moeilijk met Bommel in de nachten. “Hij begon dan om
drie uur ‘s nachts te huilen, waardoor we hem niet meer in de
bench konden laten liggen. Nu gaat dat veel beter en slaapt hij
uit tot zeven uur. Dat is nog steeds heel vroeg, maar wel acceptabeler. Ik hoef pas om tien voor half tien met school te beginnen,
dus dat is dan wel jammer, maar dat heb ik er wel voor over”.
Uitlaten
Casper laat Bommel bijna elke dag uit en vindt het leuk om met
hem te wandelen. “Maar niet te lang, want dan vind ik het niet
meer leuk”. Ook vader Bas, moeder Lize en zus Sanne laten
Bommel regelmatig uit en niet met tegenzin. Dat kan ook bijna
niet met zo’n vrolijke hond naast je”.
Toekomstplannen
Casper wil laten graag in de bouw gaan werken als projectleider.
Bommel zal niet meer verder groeien, maar dat vindt Casper
niet erg. Zijn zus vindt dat hij veel te snel gegroeid is, maar Casper is blij met het formaat van Bommel.
Wil je ook met je huisdier in de Brandevoorter Courant? Mail
dan naar redactie@brandevoortercourant.nl n
tekst: Sanne de Beer
foto: Vincent knoops
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Gesprek boven bonnen
Jordy Schmitz, 23 jaar, woonachtig in Boekel is hondenliefhebber en sinds juli 2019 werkzaam als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) in onder andere Brandevoort. Hij is
zowaar al een bekende Helmonder aan het worden, want hij is
op TV geweest bij Omroep Helmond (nu DitisHelmond), hij is
op Instagram te zien in een spotje over fietsendiefstalpreventie en nu zit hij hier bij mij aan tafel voor een interview.
Kleine ergernissen
Een stevig gebouwde en gespierde, niet al te grote, jonge kerel
zit tegenover mij. Met een vriendelijk gezicht en een makkelijke
prater. Het verbaast mij niks dat hij al in de diverse media te
horen en te zien is geweest. Jordy is één van de twintig BOA’s
in Helmond.
De BOA’s zijn de voormalige stadswacht. Samen met zijn collega’s Fiorella, Hanneke, Gerold, Jeremy en Robert nemen zij
Helmond-West voor hun rekening. “Wij doen meer dan alleen
bonnen schrijven” vertelt Jordy. “Wij zijn er voor de kleine ergernissen en richten ons op zaken zoals parkeeroverlast, afval32
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dumping en jeugdoverlast. Bijna 24 uur per dag, 7 dagen in de
week, staat hun team paraat.
Jeugdboa
Jordy wilde dolgraag bij Defensie werken en heeft de vooropleiding Defensie, VEVA, gevolgd. Door het scheuren van beide
kruisbanden tijdens voetbal, werd een baan bij Defensie helaas
niet mogelijk. De kant van de politie trok hem ook, maar zijn
fysiotherapeut adviseerde hem dit nu nog niet te doen. Eerst
weer op sterkte komen. Hij is daarom de 2-jarige opleiding
Handhaving, Toezicht & Veiligheid (HTV) gaan volgen, waarna
hij als BOA in Helmond aan de slag is gegaan. Na vijftien jaar is
hij gestopt met voetbal. Hij heeft diverse vechtsporten gedaan
en is recent begonnen met fitness.
Jop
Als BOA kan je kiezen uit diverse aanvullende diensten, zoals
cameratoezicht, drank & horeca en jeugd. Voor de laatste specialisatie heeft Jordy gekozen. Een jeugdboa is meer dan een

Sociaal

reguliere handhaver. Hij is gespecialiseerd in het in contact komen en blijven met jeugdgroepen en het monitoren daarvan.
Jordy is dan ook betrokken bij het tot stand komen van de twee
jeugdontmoetingsplekken (JOP’s) in Brandevoort. Verder heeft
hij vanuit zijn rol regelmatig te maken de jeugdoverlast op het
station en in de parkeergarages van Brandevoort. “Wist je dat
er nu bij station bebording hangt met het APV feit 2.4.10: “Het
is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden”. Dus mocht je willen chillen in de
wijk? Zoek dan een JOP op”, vertelt Jordy.
Verder heeft Jordy regelmatig te maken met parkeeroverlast,
vooral bij de Neerwal. Niet alleen verkeerd geparkeerde auto’s,
maar ook overlast door campers en caravans. “Wist je overigens dat je een caravan volgens artikel 5.1.5 van de Helmondse
APV, niet meer dan zeven dagen aaneengesloten op een openbare parkeerplaats mag laten staan?”, vult hij aan.
Het valt mij op dat ik tijdens Coronatijd steeds vaker een auto
van Handhaving door de wijk zie rijden. Ik vraag hem of dat van-

wege de handhaving van de Covid-19 regels is. Jordy vertelt dat
het vooral komt omdat het team is uitgebreid van 15 naar 20
mensen en dat ze ook zichtbaarder in de wijk willen zijn.
Beiden
Ben je meer sociaal werker of politieagent? “Eigenlijk beiden”
antwoordt Jordy, “handhaving en bonnen schrijven hoort bij
mijn werk, maar ik ga liever in gesprek. Horen wat er speelt,
uitleggen wat wel mag en niet kan. En ja, ga je na een waarschuwing weer de fout in of toon je geen respect, dan kan het je uiteindelijk toch geld gaan kosten. Heb je een vraag of heb je hulp
nodig bij een probleem, bijvoorbeeld een burenruzie, schroom
dan niet om op mij of een collega af te stappen, we zijn ervoor
om de Brandevoorter te helpen.” n

tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops
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Brandevoort is toe aan deelvervoer

Station Brandevoort heeft sinds juli dit jaar (2021) een mobiliteitshub. De kleine hub is een plek waar je van vervoer kunt wisselen. Reizigers en inwoners kunnen hier een deelauto, huurfiets of elektrische bakfiets huren. De hub draagt als pilot bij
aan het gebruik van deelmobiliteit in Helmond. Deelmobiliteit
is een van de manieren waarop de gemeente Helmond ervoor
zorgt dat onze stad bereikbaar en leefbaar blijft ondanks de toename van het verkeer en de groei van de stad.
Alternatief tweede auto
De elektrische deelauto of bakfietsen bij de hub Brandevoort
zijn voor inwoners van Brandevoort een goed bereikbaar en betaalbaar alternatief voor de tweede auto, die in deze tijd vaak
stilstaat. Hoe meer inwoners de auto laten staan en hiervoor in
de plaats gebruik maken van de deelauto of (bak)fietsen, hoe
meer ruimte er over blijft op straat om te spelen en voor meer
bomen en planten. Spelen is bovendien een stuk veiliger en de
lucht blijft schoner. “Zo draagt de hub bij aan een bereikbaar en
leefbaar Helmond”, is de mening van gemeente Helmond.
De mobiliteit in Brainport Smart District (=BSD)
Anna Paar, adviseur BSD van de gemeente Helmond, en
Francine Linders van BSD hebben heldere ideeën over de mobiliteit van de toekomst. En dan wel de toekomst van mobiliteit
in BSD. De hub in Brandevoort is een test. De gemeente en BSD
onderzoeken in Europees verband wat het beste werkt om bewoners gebruik te laten maken van deelmobiliteit. BSD wil een
wijk zonder CO2 uitstoot. De straat is ook een ontmoetingsplek
en biedt ruimte voor spelende kinderen en spontane praatjes
met buren. De wijk wordt zo goed als autovrij.
De gebruikers over het deelvervoer van Hely bij het station
Nita en Marjon uit Brandevoort zijn enthousiast over hun eerste ervaringen met het deelvervoer van de toekomst. Zij heb-

ben in de maanden juli, augustus en september regelmatig gebruik gemaakt van een deelauto en een deelbakfiets. Hoe is het
hen vergaan?
Nita
Met een kind en twee teckels is er regelmatig behoefte aan vervoer met een auto. Maar het is jammer dat deze veel tijd ongebruikt voor de deur zou staan. Daarom schakelt Nita voor bezoek
aan vrienden en vervoer in de regio de deelauto in. Deze auto is
steeds goed bereikbaar voor haar. Hij is goedkoper dan een eigen auto en doet geen beslag op eigen (financiële en ruimtelijke)
middelen. Op pagina 36 leest u het hele verhaal van Nita.
Marjon
Zomaar een elektrische bakfiets kunnen gebruiken als je hem
nodig hebt, dat is ideaal en nu mogelijk bij de Hely – hub bij het
station Brandevoort. Marjon heeft twee kinderen en haar man
heeft regelmatig de auto nodig voor zijn werk. Gelukkig kan Marion nu voor een ritje door de natuur of ’s avonds door de wijk
soms zonder vooraf te reserveren de bakfiets bij het station halen. Op pagina 37 vertelt Marjon hier verder over.
Conclusie
Het is de hoogste tijd dat Brandevoort zich massaal richt op
deelvervoer. Deze keuze heeft alleen maar voordelen. Naast de
uitzonderlijke bouw van de woningen, de vaste groep van vrijwilligers in de wijk, zou Brandevoort een sprekend voorbeeld
zijn van innovatief en duurzaam vervoer. Daarom biedt Hely
nu in haar advertentie een rijtegoed van €10,- euro aan. Wij
komen er in de volgende uitgaven nog op terug. n

tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops
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Deelvervoer, is vanzelfsprekend

Meteen op het moment dat Nita in januari 2020 in de wijk Brandevoort kwam wonen, ging zij op zoek naar een bedrijf voor
deelvervoer. Dat was nog niet voorhanden. Gelukkig kon zij nog
eerst even gebruik maken van de deelauto’s van de Amber hub
op de Automotive campus. In juni van dit jaar kwam het aanbod
van de Hely-hub bij station Brandevoort beschikbaar en kon zij
overstappen op deelvervoer in de wijk.
Noodzaak tot het delen van vervoersmiddelen
“De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds duidelijker te
voelen”, zegt Nita. En zij vroeg zich af “Hoe kun je als individuele
burger hier iets mee doen? Wij hebben geen eigen vervoermiddel nodig. Alleen als je ergens naar toe wilt, is het fijn als je dan
over vervoer kunt beschikken!”

kennen moet je uiteraard over een goed vervoermiddel kunnen
beschikken.
De reservering van een bakfiets, of als je verder weg wilt, een
elektrische auto, is dan snel geregeld.
Tot nu toe gebruikt Nita zowel de bakfiets als auto regelmatig. Een tocht naar Rotterdam voor een bezoek aan vrienden
verloopt met een elektrische auto ideaal. De auto is helemaal
opgeladen en haalt een retour Rotterdam goed. De kosten zijn
een stuk lager dan met het openbaar vervoer, als je een abonnement hebt. En bovendien ook nog veel sneller.

Nita legt uit dat deelvervoer voor haar de oplossing is om zich
vrij te voelen om van A naar B te kunnen gaan. In Eindhoven
was dit al goed geregeld. In de wijk Strijp in Eindhoven kon zij
al enkele jaren gebruik maken van een aantal elektrische auto’s
die via een app gemakkelijk beschikbaar waren voor vervoer.

Het gebruik van de e-car verloopt prima. Je kunt de auto met
de app ontgrendelen. In de auto ligt een kaart om eventueel bij
te laden, als dat nodig mocht zijn. En, na gebruik, zet je de auto
weer op zijn plaats terug en sluit hem af met de app.
De auto is steeds schoon en opgeruimd. Hely heeft een aparte
afspraak met een schoonmaakbedrijf voor onderhoud. De bakfietsen staan meestal gereed en zien er nog uit als nieuw.

In Brandevoort net op tijd ingevoerd
Begin 2021 is Nita met man en kind naar Brandevoort gekomen. Zij konden nog net, voor de erg grote prijsstijgingen van
de woningen, hier een geschikte woning vinden. En daarbij
was de woonwijk voor hen toch wel bijzonder door de manier
van bouwen en centrale ligging van het station. Zowel Nita als
haar man werken bij de TUe en dan ligt hun vertrekpunt binnen
handbereik.

Naar de toekomst
“Ik hoop dat het systeem net zo goed blijft werken als nu. Het
is fantastisch dat je op deze manier vrijheid van vervoer blijft
houden en in feite helemaal ontzorgd bent!” Nita is erg tevreden over de gang van zaken. Als je echter alle kosten goed narekent, blijft het deelvervoer stukken goedkoper. En daarnaast
heb je helemaal geen zorgen over onderhoud, verzekering of
afschrijving.

Nita was een van de eersten om zich hiervoor in te schrijven.

Ten slotte draagt deelvervoer sterk bij aan het creëren van meer
parkeerplaatsen in de zo overvolle straten.” n

Hoe bevalt het?
Sinds kort hebben Nita en haar man en kind ook nog twee kleine teckels. Als je dan naar familie wilt of de natuur wilt ver36 |
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Elektrische bakfiets nodig?

Marjon is enthousiast en tevreden over het gebruik van de elektrische bakfiets bij het station Brandevoort.
Hij lijkt altijd klaar te staan voor haar en het van het slot halen van de fiets is een fluitje van een cent.
Via instagram
Marjon woont al vier jaar met haar man en kinderen in de wijk
Brandevoort. Niet ver lopen van het station was het gebruik van
deze deelfiets een uitkomst voor haar om met twee kinderen
even naar de kinderboerderij in Nuenen te kunnen fietsen.
Marjon is 34 jaar oud en werkt veel thuis. Zij is freelancer en
schrijft teksten voor websites en app’s. Daardoor kan zij zelf
haar werktijden bepalen en af en toe met de kinderen op pad
gaan. De aanschaf van een eigen bakfiets is overdreven, maar
het gebruik ervan is voor haar een uitstekende oplossing om
zo maar met twee kinderen op stap te kunnen gaan. Haar man
gebruikt regelmatig de auto en dan is ze toch wel onthand.

afsluit met de Hely-app, vraagt de app om de fiets ook weer aan
de oplaadpaal te doen en hem dubbel op slot achter te laten.
Tot nu toe is dat na twee maanden in gebruik te zijn, erg goed
gegaan. En het feit dat de fiets (en auto) steeds op dezelfde plek
geparkeerd worden, lijkt het of dit het zorgvuldige gebruik van
de fiets door de bewoners tot nu toe stimuleert.
Vriendelijke service
Een paar keer heeft Marjon gevraagd hoe de bediening liep en
of de banden opgepompt konden worden. Dit is meteen opgepakt en de service was prima bereikbaar.

Goed verzorgd
“Daarom is het niet goed als ik meewerk aan dit interview”, zegt
Marjon, “dan loop ik het risico dat andere bewoners van Brandevoort ook het gemak ervaren en de bakfiets regelmatig bezet
is. Nu ben ik nog een van de eerste gebruikers en geniet ik ervan
dat de bakfiets op ieder moment dat ik dat wil, er is.”
Maar Marjon vindt eigenlijk dat veel meer Brandevoorters op
den duur de deelfiets of -auto zouden moeten gaan gebruiken.
Het zou immers goed zijn als er minder vervoersmiddelen ongebruikt op de straat, op parkeerplaatsen en in de wijk staan.
Marjon gebruikt met haar kinderen regelmatig de bakfiets voor
bezoek aan familie of zomaar een ritje in de wijk of natuur in de
buurt. Tot nu toe stond de bakfiets altijd klaar om te gebruiken
en was reservering vooraf niet eens nodig.

Het enige wat Marjon nog kan voorstellen als extra service is
de beschikbaarheid van een korte handleiding voor het gebruik
van een elektrische fiets voor de eerste keer. Het is toch iets
anders dan een gewone fiets, maar na enkele keren gebruik al
meteen verslavend en absoluut niet moeilijk. En de Hely organisatie zou bij de Hub een groter opvallend bord kunnen plaatsen
waarop je kunt lezen dat een deelauto en een bakfiets worden
aangeboden. Nu heeft Marjon het toevallig ontdekt via een
Instagrambericht van haar vriendin. Maar stiekem hoopt
Marjon dat er voorlopig nog niet teveel bewoners de deelvervoersmiddelen gaan gebruiken. Of er zouden meer exemplaren bij moeten komen. Zorg er wel voor dat je telefoon is
opgeladen. n

De bakfiets is voorzien van veiligheidsriempjes voor de kinderen en hij is tot nu toe altijd opgeladen en gereed. Als je hem

tekst: Giel Pollemans
foto: Vincent Knoops
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Wijncursussen en Workshop
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.
PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
14 oktober; 2 december 2021
Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start: 30 september; 9 december 2021
Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start: 20 oktober 2021
Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start: 1 februari 2022
06 21813048
KARINLIPS.NL

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

VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket
KIVO-HELMOND.NL
-

Twentehof 1, Helmond

06 22922680
TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

...omdat ‘t gaat om mensen.

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

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

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

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

Oudvensestraat 15 | 5731 SH Mierlo (aan de rand van Brandevoort)
Telefoon 0492 66 44 88
www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | manager@tandartsenpraktijkprinsen.nl
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Van vader op zoon
Heesmans Installatie Techniek B.V.

Per 1 juli heeft Michiel van Melis het ruim 50 jaar bestaande
Heesmans Installatie Techniek B.V. van zijn vader Ad van Melis overgenomen. Ad stond achttien jaar aan het roer van de
organisatie en realiseerde in die periode een indrukwekkende
groei, in zowel omvang als omzet. Nu heeft Michiel het stokje
overgenomen. Op basis van het voorbeeld van zijn vader, zijn
ervaring in het bedrijf en zijn eigen visie richt hij zich op continuïteit in een roerige markt en op gezonde, mensgerichte
groei.
50 jaar
Heesmans Installatie Techniek B.V. is een installateur met een
specialisme in gebouwgebonden klimaatinstallaties: lucht-,
verwarmings- en koelinstallaties. Dat betekent dat ze zorgen
voor een optimaal klimaat in bijvoorbeeld de utiliteitsbouw en
het luxe particuliere segment. Met een team van 70 betrokken
medewerkers doen ze dit werk (grotendeels) in een straal van
30 minuten rondom het kantoor. Het bedrijf bestaat al ruim 50
jaar. Deze overname is een belangrijke stap in de ambitie om
daar nog vele jaren aan toe te voegen.
Michiel van Melis: ‘Onze manier van werken kenmerkt zich door
Brabantse gemoedelijkheid. We hebben oprechte aandacht
voor de mens: onze klanten, collega’s, partners en leveranciers.
De kern van ons werk bestaat natuurlijk uit techniek. In een zich
snel ontwikkelende branche leveren wij telkens maatwerk. Dat
is een arbeidsintensieve insteek, maar vooral een erg mooie,
terugkerende uitdaging.’

(Werk)klimaat
‘We zorgen ook graag voor een goed (werk)klimaat voor onze
medewerkers. Dat uit zich bijvoorbeeld in goed gevulde magazijnen, uitstekend onderhouden bedrijfswagens en (accu)
gereedschap van hoog niveau. Maar ook in sterke primaire,
secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Bovendien houden we van een feestje op z’n tijd. We letten op elkaar en zorgen voor elkaar, als het goed gaat én als het minder goed gaat.
Omdat we ervoor zorgen dat we lokaal werken, kunnen we de
werkdag vaak gezamenlijk starten: met een lekker kopje koffie,
een gezellig praatje en een lach. Zo begint iedereen prettig aan
zijn of haar dag. We zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s
voor allerlei mooie functies.
Duurzaamheid
‘Verder hecht ik veel belang aan duurzaamheid. Het is een modewoord, maar ik wil er werkelijk voor zorgen dat wij met Heesmans de wereld een beetje mooier maken. Met onze producten
en diensten dragen we dagelijks bij aan klimaatdoelstellingen.
Daarnaast zetten we zelf bijvoorbeeld in op elektrisch rijden,
een bijentuin voor het kantoor en bijenkasten op het dak en
het optimaal gebruikmaken van zonnepanelen. Bij iedere investering vragen we: hoe zit het met de duurzaamheid? Dat doen
we óók als dat impact heeft op het financieel resultaat. Want
we willen er graag iets voor over hebben.’ n

tekst: Aukje Schappin
foto: Chantal de Baar
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Jeugd

Helmondse bedrijven
brengen techniek
in de klas
Technologie speelt een grote rol in ons leven. Wat onze kinderen later ook gaan doen, technologie hoort daarbij. Het is
daarom van belang om kinderen hier al op jonge leeftijd mee
kennis te laten maken. Stichting Hightech Helmond–de Peel
zet zich in voor techniekpromotie in het onderwijs. Onder andere door leskisten te ontwikkelen voor in de klas. En door
Tech Team Binqi, een speciaal ontwikkelde game over techniek in het dagelijks leven.
Het is indrukwekkend wat er in de Brainportregio allemaal
wordt gemaakt. De regio draagt de naam ‘Brainport’ vanwege
het grote aantal kennisintensieve bedrijven en de maakindustrie
die zich richt op technisch complexe producten. De aangesloten
bedrijven van Stichting Hightech Helmond-de Peel willen laten
zien hoe slim een bedrijf van binnen is en laten mensen zich
verwonderen over wat je allemaal met techniek kan. Tijdens
de jaarlijkse Hotspot zetten zij hun deuren open om het grote
publiek kennis te laten maken met technologie. De bedrijven
van de stichting doen dit al jaren tijdens de Dutch Technology
Week; een week met als doel jong en oud te verwonderen en
te enthousiasmeren en de keuze voor de sector te bevorderen.
Techniekpromotie
Naast de jaarlijks terugkerende Dutch Technology Week zocht
Stichting Hightech Helmond-de Peel naar een manier om het
hele jaar door de technieksector te promoten. Het onderwijs is
hiervoor de perfecte plek. Om de jeugd een kijkje te geven in de
wereld van techniek zijn er daarom onder andere hightech leskisten ontwikkeld waar op een bijzondere en interactieve manier uitgelegd wordt wat techniek inhoudt. En er is voor ieder
wat wils. Metaalbewerking, luchtdruk, maar ook het programmeren van een machine of filmen met een echt greenscreen.
De kisten zijn zo ontwikkeld dat ook een leerkracht zonder kennis van techniek er goed mee kan werken.
Als Brainportschool -waar in het onderwijs structureel wordt
gewerkt aan de ontwikkeling van 21st century skills, onderzoekend leren en kennis van de omgeving- neemt OBS Brandevoort
actief deel aan de activiteiten die worden aangeboden door
Stichting Hightech Helmond-de Peel. De groepen 6 van OBS
Brandevoort gingen aan de slag met de leskist van Creative Production. De kinderen kregen zoekopdrachten op internet, over
metaal en metaalbewerking. Goede antwoorden leveren een
code op, waarmee een kluisje geopend kan worden. De inhoud
van alle kluisjes samen vormde een bouwpakket. “Goed om op
deze speelse manier bezig te zijn met de kracht van Google en
kennis over metaal,” aldus Jasper Buma, een van de leerkrachten. “Leuk om samen bezig te zijn met een grote eindopdracht.”
(foto)
De game
In september lanceert Stichting Hightech Helmond-de Peel
4 0 |
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een zelf ontwikkelde game: Tech Team Binqi. Het doel van de
game is techniek onder de aandacht brengen bij kinderen van
groep 5 t/m 8.
In de game maken de leerlingen door middel van het spelen van
mini-games kennis met techniek die zij in het dagelijks leven
tegenkomen. De leerlingen van groep 7 van OBS Brandevoort
hebben de game als één van de eersten getest en zijn erg enthousiast. Vooral het spelen van de mini-games en het verzamelen van stickers viel erg in de smaak.
Tech Team Binqi wordt momenteel nog verder doorontwikkeld
zodat vanaf september zo veel mogelijk kinderen in onze regio de game volop kunnen gaan spelen. De game is te vinden
via de website van Stichting Hightech Helmond-de Peel
(https://www.hightechhelmonddepeel.nl/). Wij kunnen in ieder geval niet wachten om de game ook in de andere groepen
op OBS Brandevoort te introduceren! n
tekst: Sacha Keijer
foto's: Sacha Keijer
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TREND

STYLE

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

CASUAL

GRATIS
PARKEREN

DE NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE IS BINNEN!

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

SHOP DE COLLECTIE ONLINE WWW.LENSSENMANDERS.NL • WWW.LENSSENMANNENMODE.NL
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Sociaal

Struikroven

Op zaterdag 9 oktober organiseert Stichting Stadslandbouw
Brandevoort in samenwerking met Stichting Struikroven een
Struikroofdag. Buurtbewoners, vrijwilligers en organisaties
stropen de mouwen op om samen planten te redden van de
sloop.
In Brainport Smart District zal in het najaar een woning gesloopt
worden die plaats moet maken voor de Wijk van de Toekomst.
In Nederland wordt nog steeds al het bestaande groen in vooren achtertuinen vernietigd bij sloop, renovatie of nieuwbouw.
Tijdens de Struikroofdag wordt zoveel mogelijk groen gered van
de pletwals, zodat dit een tweede leven kan krijgen in de omliggende wijk.
Voor de Struikroofdag zijn buurtbewoners, bedrijven en organisaties uitgenodigd om zelf planten en struiken te komen roven
uit de prachtige groene tuin rondom deze woning. “Ons doel is
om zoveel mogelijk groen te hergebruiken. De planten worden
teruggeplaatst in de tuinen van de bewoners uit Brandevoort,
bij de eerste tijdelijke woningen in Brainport Smart District en
in een logeertuin waar de planten tijdelijk worden opgeslagen,
de Roverstuin”, aldus Ralf Fleuren van Stichting Stadslandbouw
Brandevoort.
Struikroven is een uit de hand gelopen buurtinitiatief uit
Eindhoven. Inmiddels wordt de stichting in opdracht van gemeenten, woningcorporaties en sloopbedrijven ingezet om
samen met buurtbewoners bestaand groen te redden van de

sloop bij renovatie of nieuwbouw. “Struikroven is een originele
start van een wijkreconstructie of nieuwbouwproject. We weten uit ervaring dat groen verbindt en dus zorgt voor meer sociale verbindingen in een wijk. Het is een activiteit waar jong
en oud aan mee kunnen doen, zelfs als je geen groene vingers
hebt. Het geeft bewoners op een laagdrempelige manier een
handelingsperspectief om zelf iets te doen aan behoud van
biodiversiteit, duurzaamheid en circulariteit. Bovendien is het
goed voor de portemonnee! De volwassen planten en struiken
hebben weer en wind doorstaan, dus ze zijn je dankbaar dat ze
een tweede leven krijgen’’, aldus Annelous Fleuren-Drijver van
Struikroven.
Het idee is dat in de slimme wijk, waar nog volop gebouwd gaat
worden, zoveel mogelijk groen behouden blijft. Dat is goed voor
de lokale biodiversiteit én voor de portemonnee. Circulariteit
is één van de speerpunten van Brainport Smart District. Met
deze activiteit wil Stichting Stadslandbouw Brandevoort een
start maken met wat hopelijk de toekomstige Stadsboerderij
kan gaan doen. n

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

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

TE

WA

N

KLAN

RING
DE

KL
A

9 ,05
ARDE

R

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

The only barbershop in town!

KERKSTRAAT 73 MIERLO

openingstijden:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

gesloten
09.00-17.30 uur
09.00-17.30 uur
09.00-17.30 uur
09.00-17.30 uur
09.00-16.00 uur

alle dagen volgens afspraak!
Foto: leonie voets

Maak online een afspraak via www.cherrychop.nl of bel naar 06-12272487
4 4 |
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Ondernemer

Advocaat,

ambassadeur, rechercheur, terriër en wielrenner

Aan wat voor type persoon denk jij bij een advocaat? Iemand
met een strenge blik, grijze haren, klein brilletje of misschien
wel arrogante of machts- of geldbelust persoon? Allemaal clichés en stereotypes die binnen een minuut waren verdwenen
nadat ik Roel Janssen, mede-eigenaar van Peelland Advocaten,
had gesproken.
Ik heb met hem afgesproken aan de Kanaaldijk N.W. 81. Het
kantoor zit op de eerste verdieping en ik loop naar boven. In
de gang komt Roel mij tegemoet. Hij draagt geen deftig donker
kostuum maar ‘gewoon’ vrijetijdskleding en heeft een vriendelijke en joviale persoonlijkheid. Ik neem plaats aan de vergadertafel en hij schenkt een heerlijk kopje koffie in. We starten
informeel en Roel vertelt dat hij in 1971 is geboren in Beek &
Donk. Hij woont daar nog steeds met zijn vrouw Bregje en zijn
twee zonen Melle (16) en Jorn (18).
Deadline
Op de vensterbank zie ik een oude verkleurde foto staan van
Jaap Jongbloed met aan zijn zijde een jonge Roel. Het verhaal
achter de foto heeft zijn leven als advocaat enorm beïnvloed.
De foto is genomen tijdens het tv-programma Deadline van de
TROS. Hij volgde toen de studie Nederlands Recht in Nijmegen
en liep stage bij een advocatenkantoor. Zijn werkgever behartigde de belangen van een cliënt die werd verdacht van een
verkrachting en moord van een kind. Roel ontdekte een vormfout in het proces waardoor de cliënt werd vrijgesproken. Uit
het hele land kreeg hij aanvragen voor strafzaken. Maar hij
was nog geen advocaat. Deze case heeft hem tot nadenken
gezet en Roel besefte dat strafrechtzaken waarbij het gaat om
seksueel misbruik, tegen zijn principes indruisen en dat hij
deze zaken niet in zijn portefeuille wil. Hij besluit vervolgens
om dubbel af te studeren. Hij behaalt zijn diploma in publieken civielrecht zodat hij daarmee meer kanten op kan dan alleen strafrecht.
Na zijn studie heeft hij 11 jaar als bedrijfsjurist bij diverse bedrijven gewerkt. In 2007 is hij de advocatuur ingestapt en in
2017 is hij samen met Erik Jansen mede-eigenaar van Peelland
Advocaten geworden.

Terriër
Hij gaat graag als een rechercheur te werk. Op zoek gaan naar
waardevolle informatie op het internet en het maken van reconstructies. Roel vertelt: “klanten noemen mij weleens een
terriër want ik heb maar één doel voor ogen en dat is samen
met mijn klant gaan voor het gestelde einddoel. Openheid en
eerlijkheid tussen mij en mijn cliënt is daarbij essentieel. Als
een klant aangeeft schuldig te zijn dan wil ik hem graag bijstaan,
maar ik zal nooit voor hem gaan liegen. Wel kunnen we helpen
bij strafvermindering en soms stel ik zelfs de voorwaarde dat
we voor tbs-behandeling pleiten. Maar ook in het arbeidsrecht
en huurrecht gebruikt hij zijn onderzoeksdrang”.
Ambassadeur
Hij is al 33 jaar trouwe PSV-supporter en is daarnaast voorzitter
geweest van voetbalvereniging Sparta’25 in Beek en Donk. Op
dit moment is hij ambassadeur voor de KNVB en is hij de contactpersoon tussen de lokale voetbalclubs en de KNVB.
Wielrenner
Naast zijn werk als advocaat, de KNVB Ambassadeurs functie
en deelname aan de diverse zakelijke netwerken, blijft er weinig vrije tijd over. Van de beschikbare uurtjes spendeert hij er
graag een aantal aan wielrennen. “Maar dan wel voor een goed
doel en met een doel”, zegt Roel. Zo heeft hij in 2014 aan Alpe
d’HuZes deelgenomen. Door de korte voorbereiding van zeven
maanden zou volgens kenners vier keer voor Roel de max zijn.
Zijn doel was zes en heeft dat gehaald. Verder heeft hij voor het
goede doel binnen twee uur de Mont Ventoux beklommen, ook
dat was een doel die hij zich had gesteld. In september staat
de Mont Ventoux weer voor een goed doel evenement op de
agenda. En wat is dan zijn uitdaging? “Ik denk afdalen. Daar heb
ik angst voor, omdat een goede kennis twee jaar geleden is verongelukt tijdens het afdalen”. En voor volgend jaar? “Dan wordt
het tijd voor iets nieuws. Wat weet ik nog niet. Misschien zelf
een evenement organiseren voor het goede doel”.
www.peellandadvocaten.nl n
tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops
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BRAAKMAN
A DVO CAT E N
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond T 0492 544415

braakmanadvocaten.nl

Specialisten in:

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

Arbeidsrecht
Letselschade
Familierecht
Mediation
Omgevingsrecht
Sociaal zekerheidsrecht

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

Voor particulieren en ondernemers

Coronaproof

WOE

modeshow

6 OKT BOUTIQUE4MORE

'tt brandpunt aanvang 19.30
19
Biezenlaan 29,
29 helmond brandevoort
kaarten verkrijgbaar bij boutique4more

€ 12,50
ENTREE

www.boutique4more.nl / 06 476 985 11
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Gezondheid

Van buiten naar binnen

Gezondheid is een fascinerend begrip. Mensen geven vaak aan dat een goede gezondheid heel belangrijk voor hen is.
Tegelijkertijd weet vrijwel niemand een adequate beschrijving van het begrip 'gezondheid' te geven. Over het algemeen
wordt aangenomen dat 'afwezigheid van ziekte' gezondheid is.
Balans
Het lichaam is een prachtig instrument; een uitgebalanceerd
systeem van allemaal losse onderdelen die harmonisch samenwerken. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat het iedere dag weer
doet wat wij ervan verwachten. En meestal doet het lichaam
dat ook! Maar wanneer dit systeem uit balans raakt, door bijvoorbeeld te weinig rust, stress, ongezonde voeding etc., dan
gaat het lichaam signalen geven in de vorm van lichamelijke
klachten. Vaak worden met pijnstillers of andere medicatie de
symptomen onderdrukt, maar als je aan de oorzaak niets doet
dan komen vroeg of laat de symptomen weer terug. Soms zelfs
in een ergere vorm.....
Het is dus van belang om een goede balans te vinden tussen
denken en voelen, tussen inspanning en ontspanning, tussen
moeten en mogen.
Rust en ruimte
Door het levenstempo in deze tijd, met alle spanningen en
emoties, kun je verkrampt raken en lichamelijk en geestelijk roofbouw plegen op jezelf. Wanneer we optimale service
verwachten van ons lichaam zullen we het beter moeten leren kennen en onderhouden. Yoga is een levenswijze die je
daarbij kan helpen en is níet prestatiegericht. Tijdens een

yogales houd je rekening met je eigen fysieke grenzen en beweeg je binnen die grenzen. Doordat de yogahoudingen (asana's) rustig en met aandacht worden uitgevoerd, ontdek je
waar spanningen zitten en leer je hoe je deze kunt loslaten. De
ademhaling is hierbij van groot belang. Deze staat namelijk in
direct verband met je emotionele gevoelens en je geestelijke
gesteldheid. De ademoefeningen in een yogales zijn allereerst
bedoeld om meer bewust te worden van de adem en je leert
technieken zodat je deze kunt beheersen, beïnvloeden en eventueel te verbeteren.
Kracht
Tijdens een yogales word je je meer bewust van je lichaam en
kun je lenigheid alsook kracht ontwikkelen en zowel inspanning
als ontspanning ervaren.
Bewezen effecten na het regelmatig beoefenen van yoga zijn onder andere een flexibeler lichaam, toename van de spiermassa,
een lagere bloeddruk en een verbeterde spijsvertering. Yoga en
gezondheid zijn twee woorden die hand in hand gaan. n

tekst: Ilse te Nijenhuis
foto: Guido van Echteld
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Je rijbewijs halen?

Dát doe je gewoon bij LesDirect in Brandevoort!
3 Gestructureerd rijlessen

3 Leg je Startcursus nu al vast
vanaf 16,5 jaar

volgens de R.I.S.-methode

3 Theorie-opleiding mét

3 Gespecialiseerd in leerlingen

slaagGARANTIE!*

met autisme, ADHD, rij- en

3 Leuke vaste vrouwelijke

faalangst

3 Versnelde rijopleiding in 6 of 12

instructrices

3 Hoog slagingspercentage!

weken

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

W i l j e we er :

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

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

Sociaal

De Brandevoorter
van het Jaar
Al sinds 2009 wordt jaarlijks in onze wijk de Brandevoorter van
het Jaar gekozen. Helaas is in 2020 geen Brandevoorter gekozen, ten gevolge van de Corona-maatregelen. Maar in 2021
gaan we weer verder met deze geweldige traditie!
Deze jaarlijkse eretitel wordt verleend aan degene(n) die zich
vaak al langere tijd op bijzondere wijze heeft/hebben ingezet
voor onze wijk. Belangrijk bij deze wedstrijd is dat niet het
aantal stemmen geldt, maar de motivatie waarom nu juist een
bepaalde persoon of groepering deze titel verdient door zijn/
haar/hun inzet en bijdrage aan de wijk. De keuze wordt uiteindelijk gemaakt door een jury bestaande uit:
• Voorzitter Stichting Sociaal Cultureel Centrum (SSCC),
tevens juryvoorzitter: Fons Bosman
• Voorzitter Wijkraad: Lex van Gennip
• Wijkwethouder (onder voorbehoud van toezegging):
Harrie van Dijk
• Bestuurslid Stichting Sociaal Cultureel Centrum (SSCC):
Nigâr Pekbey
• De vorige Brandevoorter van het Jaar: Henk Noort
Doordat de organisatie (Wijkhuis ’t BrandPunt) in het afgelopen
jaar weinig inkomsten heeft kunnen genereren, wordt aan iets
minder mensen een geldprijs overhandigd. Maar in elk geval
winnaar ontvangt een bedrag van €500 te besteden aan (een)
groepering(en) in Brandevoort, een persoonlijk geschenk en het
speciaal gemaakte beeld dat door kunstenaar Harry Scheepers
is ontworpen en door de Wijkraad wordt gesponsord. De winnaar van de groeperingenprijs ontvangt een bedrag van €250.
Prijsuitreiking & Nominaties
Bent u benieuwd wie dit jaar deze prestigieuze prijs in de wacht
zal slepen? De bekendmaking van de winnaars zal traditiegetrouw
plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie in wijkhuis ’t BrandPunt op de eerste zondag van het nieuwe jaar. Dit zal ditmaal op
zondag 8 januari 2022 om 15.00 uur zijn, inlooptijd vanaf 14:30
uur, en hiervoor is iedereen uiteraard van harte uitgenodigd.
Grijp nu uw kans en laat uw mening horen; u heeft vanaf 10 oktober tot 10 december 2021 om het nominatieformulier in te vullen.

Van ontwerp tot realisatie

• ontwerp & advies
• aanleg & onderhoud

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

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

Winnaars ‘Brandevoorter van het Jaar’ door de jaren heen
2020 Geen Brandevoorter als gevolg van maatregelen
		 rondom CoVid 19
2019 Henk Noort
2018 Jet Uijen en Mary-Ann Bosman
2017 Lara Tamarinof
2016 Herbert von Reth
2016 Ere-Brandevoorter voor het leven: Jan Drouen
		 ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van
		 wijkhuis “t BrandPunt
2015 Giel Pollemans
2014 Ankie Puts
2013 Louis Vrolings
2012 Familie Robben
2011 Jan Roefs
2010 Jet de Laat
2009 Adriaan Joosten
Nomineer uw individuele winnaar of kanshebber voor de
groeperingenprijs nu door uw nominatie bekend te maken via
secretaris@brandpunt.info n
tekst: SBIZ
foto: Vincent Knoops

sterspeler
Afwas
horecatijger
gastvrouw
animatie
(assistent) kok
Wil jij werken in het sportiefste hotel van Nederland?
Ga dan HUPPP naar HUP.EU/vacatures
HUP · Arkweg 3-17 · 5731 PD Mierlo · hup.eu
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Hoe is het nu met

Droom Niels Vink wordt
werkelijkheid
‘’Op jacht naar goud!’’ was de titel van het artikel dat wij in de
Brandevoorter Courant van maart 2020 publiceerden. Tijdens
ons bezoek aan Niels was hij in beeld om aangewezen te worden om als tennisser naar de Paralympische Spelen in Tokio te
mogen gaan. Nu, ruim een jaar later is zijn missie meer dan geslaagd.
Missie
“Mijn missie is om deel te nemen aan de Paralympische Spelen
in Tokyo, in de zomer van 2021”, staat op zijn website ‘Niels
on Wheels’ vermeld. Om mee te mogen doen, moest hij veel
internationale toernooien spelen en daar ITF-punten behalen.
Zijn missie werd werkelijkheid doordat hij eind augustus / begin
september voor Nederland uit mocht komen tijdens de Paralympische Spelen in Tokyo.
Droom werd werkelijkheid
“In de halve finale van de singles speelde Niels de partij van
zijn leven. Bijna was het genoeg om Dylan Alcott, de koning
van het quad-rolstoeltennis, te onttronen. Bijna … Niels’ wraak
was zoet. De dag na zijn heroïsche uitschakeling won hij samen
met Sam Schröder goud in de doubles! Dat was niet alles: Niels
won tevens de troostfinale, waarmee hij ook nog een bronzen
plak toevoegde aan zijn handbagage. Een geweldig avontuur
50
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en Niels’ populariteit bereikte het hoogtepunt”, aldus Stichting
Niels on Wheels. Deze medailles waren de 15de gouden en 33e
medaille in totaal voor Nederland op deze Paralympische Spelen.
En door…
Alsof zijn deelname aan de WK niet voldoende was, deed hij
daarna nog mee aan de US Open in New York. Daar pakte hij
een eerste en een tweede plaats. Met zijn partner Sam Schröder won Niels weer de dubbelfinale bij de quads. Net als in Tokio versloegen ze de Australiërs Dylan Alcott en Heath Davidson. Daarnaast wist Niels ook verrassend de enkelspel-finale te
halen.
Huldiging in Helmond
Op dinsdag, 14 september, werd zijn terugkeer feestelijk omlijst
en werd hij, samen met Frederique van Hoof (tafeltennister) en
Amy Siemons (wheelchair racer), in het stadion van Helmond
Sport door Burgemeester Elly Blanksma gehuldigd. n
Wij kijken uit naar zijn volgende missie…
tekst: Linda Kortenhof-Bastian
foto: Vincent Knoops
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binnenkort:
podium
za 02 okt 20.30 u

admiral freebee

ADMIRAL FREEBEE IS BACK
zo 10 okt 16.00 u

bertolf

HAPPY IN HINDSIGHT TOUR
do 14 okt 21.00 u

brasserie

jett rebel

TRY-OUT THEATERTOUR
vr 15 okt 21.00 u

focus

50TH ANNIVERSARY TOUR
za 23 okt 21.00 u

sear bliss

25TH ANNIVERSARY OF PHANTOMS
za 30 okt 21.00 u

lazuli

THE FANTASTIC TOUR
vr 12 nov 21:00 u

toontje lager

EROP OF ERONDER TOUR
vr 19 nov 20.30 u

FM

EXCLUSIEVE NL SHOW

film
MAAK JE BEZOEK
AAN DE CACAOFABRIEK
NOG LEUKER!

NO TIME TO DIE

Combineer je film- en concert
bezoek met een drankje of
lekker borrelhapje op ons
gezellige terras in de zon of
binnen in de sfeervolle brasserie. Kijk op onze website
voor de actuele openingstijden en het menu! We zien
je graag!

Verfilming van de gelijknamige roman

Daniel Craig schittert in de 25e James Bond-film

MIJN VADER IS EEN VLIEGTUIG
HERE WE ARE

Tragikomedie over vader-zoon relatie

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

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

Oprecht betrokken
Mr. Erik Jansen

Mr. Roel Janssen

06 21 42 57 72

06 46 07 65 58

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M
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Kanaaldijk Noord West 81 • Helmond • 0492-543093
www.peellandadvocaten.nl

Jeugd

Kids en Zo
Deze pagina’s zijn voor jou! Voor alle jongeren in onze
wijk. Kinderen, jeugd, junioren, tieners, pubers, adolescenten, oftewel; de generatie Z.

Rebus

Inhoud
In deze uitgave een vrolijke kleurplaat, een uitdagende
rebus en een enthousiaste Koekiemonster-cakejes-bakker in de rubriek Heel Brandevoort Bakt. Een superleuke Do It Yourself (DIY) om bruisballen te maken en we
mogen even binnenkijken in het prachtige kamertje van
Aimée.
Voor en door jou
Heb jij een toffe DIY die je wilt delen? Kook of bak jij
graag, samen met je moeder, vader, oma of opa, met
andere kinderen, met iemand anders of alleen? Of lijkt
het jou leuk om met een foto van je kamertje in de
Brandevoorter Courant te staan? Schrijf je graag verhalen of gedichten, maak je fraaie tekeningen of heb je
een andere hobby die je wilt delen. Laat het ons weten
via redactie@brandevoortercourant.nl en wij nemen
contact met je op. Wie weet sta jij al de volgende uitgave in ons wijkblad. Vol verwachting kijken we uit naar
jouw bijdrage! n

Kleurplaat

Brandevoorter Courant
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Heel Brandevoort Bakt

Hallo, ik heet Floris, ben 8 jaar en woon in plandeel Liverdonk.
Toen ik jong was wilde ik als mama ging koken graag kijken
wat ze aan het doen was en haar helpen. Af en toe mocht ik
dan zelf ingrediënten toevoegen aan het eten. Ik ben altijd
een liefhebber geweest van eten. Toch vind ik niet alles lekker.
Vroeger at ik vaak pasta, nu eet ik liever pannekoeken. Ook
Hollandse pot; aardappelen, vlees en groente eet ik graag.
Heel Holland Bakt
Op mijn vijfde was het programma Heel Holland Bakt op de
televisie. Ik vond het leuk om daarnaar te kijken. Vervolgens
kwam het moment waarop ik graag zelf wilde leren koken en
bakken. Soms wisten mama en ik niet precies hoe we iets, wat
we in het programma hadden gezien, moesten maken.
Mijn eerste bakboek
Voor mijn zevende verjaardag heb ik van opa en oma als verjaardagscadeautje een bakboek gekregen. Al snel had ik daarin
een recept uitgezocht wat ik graag wilde maken. In het begin
koos ik voor makkelijke recepten. Met mama ben ik boodschappen gaan doen om alle ingrediënten in huis te halen die nodig
zijn om taarten, cupcakes en koekjes te bakken. We kochten vanillesuiker, bakpoeder, taartmix, bloem, suiker, boter, eieren en
poedersuiker. Ook kochten we fondant en spikkels en oranje,
blauwe, gele en groene kleurstof om mooie baksels mee te
kunnen maken. Ook koekjes, kruimels en fruit gebruik ik om te
versieren.
Soms kijk ik ’s avonds in mijn kookboek en dan bedenk ik wanneer ik weer iets wil gaan bakken. Ik vraag dan aan mama of dat
oké is en of zij als het nodig is mij wil helpen. Maar het liefste

doe ik alles zelf. Wat ik allemaal al heb gebakken? OREO cheesecake gemaakt met yoghurt, piratenkoekjes, snoepjestaart met
Maltesers/M&M’s/chocolade, appeltaart, pancakes, letter- en
cijferkoekjes.
Voor de Brandevoorter Courant heb ik vanillecakejes gebakken.
Daarbovenop heb ik Koekiemonster gemaakt met gespoten
blauwe creme, met witte fondant ogen met daarin een zwarte
spikkel en met een koekje als mond. De volgende keer als ik ga
bakken wil ik uit het boek van opa en oma het gebak in de vorm
van een krokodil maken.
De fotograaf op visite
Ik vond het best wel spannend dat een professionele fotograaf
foto’s kwam maken terwijl ik aan het bakken was. Hij kwam binnen met een grote camera met verschillende lenzen, met veel
lampen en met een soort van parasol. Hij heeft de lampen in
onze keuken opgesteld en toen moest ik op allerhande manieren poseren voor de foto. Het resultaat vind ik heel mooi.
Wil jij ook in de Brandevoorter Courant?
Kook of bak jij ook graag, samen met je moeder, vader, oma of
opa, met andere kinderen, met iemand anders of alleen? En wil
je dat met de wijk delen door een leuk artikel in de Brandevoorter
Courant?
Stuur dan een mailtje naar redactie@brandevoortercourant.nl
Dan nemen wij contact met je op. n

tekst: Annet Daamen
foto: Vincent Knoops
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DIY Bruisballen maken

In deze nieuwe rubriek deelt een jonge Brandevoorter een favoriete Do-It-Yourself. Lise (12 jaar) houdt erg van knutselen
en ze dacht meteen aan het maken van bruisballen. Bruisballen maken is superleuk om te doen en het is ook nog eens een
hele fijne DIY om cadeau te geven.
Wat heb je nodig?
- 25 gram citroenzuur(poeder) (te koop bij de drogist of
online);
- zetmeel (bijv. maïzena, te koop bij de supermarkt);
- 45 gram baking soda (te koop bij de supermarkt);
- twee theelepels parfumolie (te koop bij de drogist,
etherische olie werkt ook prima);
- 1 eetlepel amandelolie (zonnebloemolie mag ook, maar van
amandelolie krijg je een lekker zacht velletje);
- aar druppels voedingsmiddelenkleurstof
(bijv. dr. Oetker, te koop bij de supermarkt).
Hoe maak je het?
Meng eerst alle droge ingrediënten door elkaar in een kom.
Voeg vervolgens de amandelolie toe. Het ziet er wat korrelig
uit, maar dat komt goed.
Het ruikt nu nog naar niks, doe er daarom wat geurolie bij. Tot
slot voeg je druppels kleurstof toe (ongeveer 6). Je hebt genoeg
kleurstof toegevoegd zodra je de kleur mooi vindt. Kneed het
geheel goed door elkaar.
Je kunt het mengsel proberen samen te drukken met je handen.
Je zou nu moeten zien dat het in vorm blijft. Als dit niet zo is kan
je nog wat meer amandelolie toevoegen. Let op! Voeg echter
maar een klein beetje olie tegelijkertijd toe.
Het is tijd om te beginnen met vullen: leg het mengsel in het
vormpje van je keuze en druk het goed aan. De bruisballen
moeten 24-48 uur drogen voordat je het vormpje kunt verwijderen. En dan: Tadaa! Klaar om in bad te gaan!
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Wat gebeurt er?
Voor alle Wizzkids, die graag willen weten wat er nu precies gebeurt…
Als je citroenzuur en baking soda droog met elkaar mengt, gebeurt er niets. Maar als je citroenzuur en baking soda oplost in
water, reageren ze met elkaar. Bij deze reactie ontstaat koolzuurgas. Koolzuurgas zit ook in frisdrank. Het zorgt voor de belletjes in de frisdrank.
De parfumolie doe je erbij, om het badwater lekker te laten
ruiken. De amandelolie doe je erbij, om de poeders aan elkaar
te plakken. De voedingskleurstof is natuurlijk om het een mooi
kleurtje te geven en het zetmeel gebruik je om je bruisbal stevig
te maken.
Tips
- Je kunt je bruisballen in een ijsklontjesvorm doen. Dan kun
je bruisballetjes in leuke vormpjes maken, zoals hartjes of
bloemetjes. Lise heeft het mengsel in een kleine plastic
kerstbal gedaan (die uiteraard uit twee losse helften bestaat). Daarmee krijg je een mooie ronde vorm. Maar iedere
vorm is goed zolang jij het maar mooi vindt.
- Lise maakte meerdere kommen met verschillende kleuren.
Deze voegde ze laagje voor laagje toe aan het vormpje waar
door ze een kleurrijke bruisbal kreeg.
- Voor meer variatie kan je suikerglitters of gedroogde bloemetjes (bijv. lavendel uit de tuin) toevoegen in je bruisballen. Suikerversiering lost op in warm badwater. De bloemetjes blijven drijven.
Wil je ook een leuke DIY delen?
Mail ons dan op redactie@brandevoortercourant.nl. n

tekst: Christel Hendriks
foto: Christel Hendriks
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Op de kamer van Aimée

Vertel eens iets over jezelf?
Ik ben 6 jaar oud. Ik zit op ballet en heb sinds kort een nieuwe
kamer. Vroeger sliep ik beneden maar nu slaap ik op zolder.
Naast de kamer van Noah. Ik heb bijna mijn zwemdiploma en
daarom kan ik weer verder gaan met balletles. Ik zit al sinds dat
ik 3 jaar oud ben op ballet. Omdat ik even niet naar de balletles
kon, heb ik heel veel geoefend in mijn kamer.
Met wie woon je?
Met mijn mama, papa en mijn broer Noah.
Wat vind jij het leukste aan jouw kamer?
Het leukste vind ik mijn kleedje en kussen. Die passen helemaal
bij elkaar. Maar eigenlijk is alles leuk zoals mijn hemelbed en
mijn ballerina dekbed of mijn kast met spullen. Maar het allerleukst is dat ik op zolder mag slapen. Noah slaapt ook op zolder.
Wat doe jij het liefst op je kamer?
Ik speel graag in mijn kamer. Dan ga ik heel veel knutselen. Alles
wat ik kan verzinnen knutsel ik. Zelf gemaakte sokpop, kroontje
voor mijn pop of armbandjes. Ik heb een la met allemaal knutsel spullen. En een grote placemat dan kan ik daar lekker op
knutselen en dan blijft alles schoon.
Ruim jij je kamer zelf op?
Ja, dat kan ik zelf heel goed. Dit keer heeft mama mij wel geholpen.

Waar word je blij van?
Van dansen en zingen en zelf liedjes verzinnen.
Waar word je minder blij van?
Ik word nergens minder blij van. Maar als ik minder blij ben dan
ga ik droevig zingen, dat verzin ik dan ook zelf.
Wat is je grootste droom?
Mijn grootste droom is om ballerina te worden.
Wat is jouw mooiste bezit?
Een robot horloge die Toby heet. Daar kan ik tegen praten en
dan praat Toby terug. Die neem ik ook altijd mee als ik ga logeren. En mijn unicorn knuffel.
Zijn er nog andere dingen die je wilt vertellen?
Ja, ik heb een kleine roze piano. En ik ben bijna door mijn pianoles boekje heen. n

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

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

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

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

Grafisch ontwerp & webdesign

De Plaetse 173 - 5708 ZK - Helmond

T: 06 81 89 77 81

E: info@b4print.nl

W: www.b4print.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Blauwe Reiger

Schoonheidssalon, nagelstyling, pedicure

Neerwal 60 - 5708 ZA- Helmond

T: 06 53 94 86 84

E: Info@deblauwereiger.nu

W: www.deblauwereiger.nu

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

Fotografie

Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond

T: 06 53 92 66 96

E: info@knoopsfotografie.nl

W: www.knoopsfotografie.nl

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

Natuurgeneeskundige therapie

Stappenhoeve 5 - 5708 WC - Helmond

T: 06 47 66 41 94

E: info@permanus.nl

W: www.permanus.nl

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

Webdesign

Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond

T: 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

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

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

112 Ziekenhuis Elkerliek Helmond
0492 - 59 55 55
0492 - 51 39 71
088 - 0031 100 Welzijn Brandevoort
0900 - 88 44 Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98, 5708 ZJ
Helmond | www.sgcb.nl | 088 - 8765151 voor alle praktijken
14 0492 Huisartsenpraktijk Brandevoort
0492 - 50 47 05
bellen tussen 8.00 en 17.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
14 0492 Voor herhalingrecepten belt u de Huisarts
Huisartsenpost Zuid-Oost Brabant - avond/weekend 0900 - 88 61
0800 - 90 09 Apotheek Brandevoort via brandevoort@medsenapotheek.nl
073 - 68 38 000
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hup
sport
in actie
nieuwe leden
sporten tot
1 november 2021
gratis!

HUP heeft het allergrootste all-inclusive sportcentrum in de
regio Mierlo en Helmond. En met all-inclusive bedoelen we
ook echt all-in. Haal alles uit de actie en schrijf je direct in
voor een 12 of 24 maanden lidmaatschap bij HUP Sport.

hUP.EU/lidmaatschappen

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

