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Redactioneel

Jeetje, wat hebben we een mooie zomer gehad! We hoefden 
eigenlijk niet meer het land uit om lekker te kunnen genieten 
van de zon. En dat deden ook minder mensen want je zou maar 
een vlucht geboekt hebben die twee weken voor vertrek wordt 
geannuleerd, omdat er geen personeel is! Inmiddels is septem-
ber nagenoeg voorbij en worden de dagen weer rap korter; de 
herfst is begonnen. Ik kan me voorstellen dat je, in verband met 
de soms extreem warme dagen, uitkeek naar verandering van 
seizoen. De herfst; dagen met aangename, behagelijke tempera-
turen waarbij je soms een trui moet aantrekken. Als je er zo over 
nadenkt, leven we toch in een mooi land waarin we vier verschil-
lende seizoenen hebben. Telkens als je toe bent aan een andere 
temperatuur, activiteiten of landschap (denk aan het verkleuren 
van de bomen), is er weer een nieuw seizoen in aantocht. 

In de wijk
Terwijl wij genoten van onze welverdiende vakantie is in de wijk 
nog wel het een en ander gebeurd. Zo zijn inmiddels de gehele 
benedenverdiepingen van de nieuwe woningen van ’Hartje 
Brandevoort’ gebouwd en hebben de bewoners van ‘Woon 
Heerlijk Hazenwinkel II’ de start van de bouw gevierd. Verder 
verhuizen deze herfst de laatste planten van Buurttuin Brande-
voort naar hun nieuwe locatie aan Diepenbroek 8. Daarbij zijn 
helpende groene handjes van harte welkom! Wil je hier meer 
over lezen, blader dan gauw verder. 

Binnen de BC
Daarnaast hebben zich ook binnen de Brandevoorter Courant 
veranderingen voorgedaan. Zo hebben wij helaas afscheid moe-
ten nemen van Hans Minkjan. Bij deze willen wij Hans hartelijk 
danken voor zijn bijdrage aan ons mooie wijkblad. Kort voor zijn 
vertrek heeft hij aan mij gevraagd of ik het stokje van hem zou 
willen overnemen. Gelukkig was het twaalf personen tellende 
redactieteam het daarmee eens. Daarom mag ik mezelf met 
trots de nieuwe hoofdredacteur van de Brandevoorter Courant 
noemen! Fijn dat we tegelijkertijd een nieuw redactielid hebben 
mogen verwelkomen: Ellen Louwers. Een mooie toevoeging aan 
ons team. Wij zijn altijd op zoek naar redactieleden. In het artikel 
‘Verhalenvertellers gezocht’ schetsen wij een beeld van wat we 

vragen van onze redactieleden. Natuurlijk kijken wij uit naar de 
aanmeldingen.

Even voorstellen…
… de nieuwe hoofdredacteur van de Brandevoorter Courant 
- Linda van Kortenhof-Bastian. ‘’Mijn allereerste artikel ver-
scheen in de editie van maart 2020. De redactie van de Brande-
voorter Courant was al een tijdje dringend op zoek naar nieuwe 
redacteuren. Omdat ik net klaar was met de opleidingen HBO 
Bachelor Communicatie en NIMA B, had ik vrije tijd over om te 
doen wat ik graag doe: schrijven. Sinds 2007 ben ik een trotse 
bewoner van Brandevoort én enthousiast lezer van de Brande-
voorter Courant. Eerst woonde ik in De Veste, nu met mijn gezin 
in De Hoeves en begin 2023 verhuizen wij naar ons nieuwe huis 
in Liverdonk. Inmiddels heb ik stiekem al heel wat artikelen voor 
de Courant mogen schrijven. Daardoor heb ik veel mensen le-
ren kennen en hun verhalen mogen verwoorden. Maar er zijn 
nog zoveel meer mooie verhalen te vertellen…’’

Wat niet verandert
Wat niet verandert in de Brandevoorter Courant zijn de vaste 
rubrieken zoals: nieuws over de wijk, het onderwijs, sport, hob-
by, binnenkijken, mijn huisdier en ik, enzovoort. Ook deze editie 
is daarmee weer goed gevuld. Achterin elke editie hebben wij 
speciaal voor de jeugd in onze wijk een jongeren hang out. In 
deze editie krijgt Billy de kans om te vertellen over zijn passie 
freerunnen en laat Casper trots zijn eigen LEGOland zien. Hij 
staat zelfs op de voorpagina! Uiteraard mogen de ondernemers 
en adverteerders niet ontbreken, want zonder hen kan de Bran-
devoorter Courant niet verschijnen. 

Kortom, we hebben er met z’n allen weer een mooie editie van 
gemaakt! Het is meestal, en in het bijzonder tijdens de vakan-
tieperiode, een hele klus om de deadline te halen. Wij zijn weer 
blij met het eindresultaat. Veel leesplezier! n 

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

Van de redactie
Veranderingen!
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WoonplezierWoonplezier
begint bij Broeckx makelaars

VERKOCHT

Monnikserf 7
5706 JM Helmond

vraagprijs € 415.000 k.k.

VERKOCHT

Polbeemden 9
5706 NC Helmond

vraagprijs € 525.000 k.k.

VERKOCHT

Hasselbeemden 4
5706 GG Helmond

koopsom € 510.000 k.k.

VERKOCHT

Statenlaan 77
5708 ZX Helmond

koopsom € 449.000 k.k.

VERKOCHT

Statenlaan 71
5708 ZX Helmond

koopsom € 400.000 k.k.

TE KOOP

Iekendonksevoort 35
5706 HH Helmond

koopsom € 350.000 k.k.

Wist u dat ik naast makelaar ook gecertificeerd taxateur ben? Dat een taxatie u als klant veel voordeel kan 
opleveren? 

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

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

Meer informatie? ruud@woonplezier.nl

Uw wijkspecialist:

Ruud Hesen

06 533 01 994

www.woonplezier.nl

Tel.: 0492 549 055

Vind ons ook op:ruud@woonplezier.nl
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Muziek maakt het leven mooier en is van essentieel belang.
Tenminste, voor mijn leven wel. 
Persoonlijk denk ik dat er niemand is die zonder muziek zou 
kunnen of willen leven.
Ook andere vormen van cultuur zoals dans, kunst in welke vorm 
dan ook, en literatuur zijn van levensbelang om even weg te zijn 
uit de realiteit. Om je in te leven in een andere wereld waarin 
niemand je veroordeelt en waar je kunt zijn wie je wil zijn.

Sinds we deze kunst een hele tijd niet live hebben kunnen en 
mogen meemaken, is het beleven er van nu veel intenser dan 
het eerder was.
Live muziek is zoveel meer dan ‘even thuis een cd’tje opzetten’. 
Voor mij is live muziek een passie, iets waarvan elke vezel in 
mijn lijf geactiveerd wordt. Waarbij ik elke emotie die ik ken 
door mijn lijf laat gieren en ik me écht kan laten gaan.
Een passie waarvan ik geen genoeg kan krijgen, hoe vaak het 
me ook aangeboden wordt.
De eerste tonen na twee jaar lockdown maakten elke vezel in 
mijn lijf los, zorgden dat ervoor dat ik weer wakker was.
Na deze zomer heb ik het idee dat ik niet de enige was die dit zo 
beleefde, iedereen had een zogeheten 'knaldrang'. You only live 
once en als je kúnt genieten, doe het dan.
Gaan, leven, beleven, samen zijn, lachen en genieten van al dat 
moois dat cultuur ons levert in welke vorm dan ook.

Naar een museum gaan en adembenemend kijken naar alle 
kunst die anderen hebben gemaakt vanuit hun passie, hun 
emotie en hun levenslessen.
Dansen, alsof je leven er van afhangt. Alsof het lijkt alsof er nie-
mand kijkt. 
Theater beleven alsof je zelf een rol speelt in het spel dat zich 
voor je neus afspeelt,
Lachen om comedy waarbij je collectief als zaal lacht en extra 
emotie voelt omdát dit samen met elkaar is.

Het lijkt nu allemaal al heel erg lang geleden en gelukkig maar 
dat dit zo lijkt. In werkelijkheid was het begin dit jaar nog stil, in 
de zalen, in de musea, in de openlucht en in ons hart.
Laten we hopen dat dit nooit meer hoeft te stoppen. Niet voor 
de artiesten zelf, maar ook niet voor diegenen die er zo van ge-
nieten. n 

tekst: Sanne de Beer 
foto: Guido van Echteld

Muziek
Column
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Helmond   Stad sinds 1232         laat je inspireren op visithelmond.nl

De grote vakantie is voorbij, maar ook in de weekenden wil je eropuit met de 
koters. Daarvoor hoef je de stad niet uit, want in Helmond is er meer dan genoeg 
te doen met en voor kinderen. 

Zin in een sportieve middag? Dan kunnen jullie de bossen en parken in voor een leuke én leerzame wandeling óf kijken wie de gekste 
capriolen uit kan halen op een trampoline. Of � ets een rondje door de stad en ontdek de leuke speeltuinen en dierenparken. Je zult 
verrast zijn over wat er allemaal te vinden is. Liever een beetje meer op het gemak? Kijk dan eens welke � lms er draaien, er staan altijd 
kinder� lms op het programma van de Cacaofabriek en Pathé. 

dierenparken

De warande 
Het grootste dierenpark van Helmond waar 

heel bijzondere dieren rondscharrelen, 

zoals Watusiekoeien met hun megagrote 

hoorns. Of de neusberen die je van heel 

dichtbij kunt observeren. Zo leuk! Er zijn 

meer goede redenen om de Warande 

te ontdekken, want je kunt er prachtig 

wandelen, skaten en het grafeiland 

bekijken (van een afstandje, dat wel). 

het hortensiapark
Deze dierenweide ligt in het ruime 

Hortensiapak met een vijver. Loop eens 

een rondje om de dierenweide om de 

lama’s, Schotse hooglanders en wallaby’s 

te bekijken. In het park kan er ook volop 

gevoetbald worden, en bij lekker weer kun 

je je boterhammen meenemen en lunchen 

aan een van de picknicktafels.

De Rippert
Midden in woonwijk De Rijpelberg, aan 

het begin van de Baroniehof, ontdek je dit 

dierenparkje met bijzondere diersoorten. 

Er wonen onder andere geitjes, schapen en 

herten die zo tam zijn dat je ze kunt aaien. 

kinderboerderij Veldhoeve 
Knu� elkonten worden blij van een 

bezoekje aan deze kinderboerderij, want 

veel van de dieren mogen geaaid worden. 

Shetlandpony Els, de ezels Bonnie en Clyde 

en de konijnen, geiten en cavia’s houden er 

wel van om lekker te kroelen. 

Leonardus 
Deze grote speeltuin is een groot feest 

voor jong én oud. Terwijl het kroost zich 

opperbest vermaakt in de omheinde 

speeltuin, kunnen ouderen vanaf de zijlijn 

toekijken met een kopje ko�  e óf zelf aan 

de slag in de beweegtuin. 

Rijpelroets 
Veel ruimte, een leuke waterpartij, 

picknicktafels en dat alles in een groene 

omgeving. Voor een klein prijsje zijn 

kinderen hier een hele middag onder 

de pannen. Er worden ook regelmatig 

leuke activiteiten georganiseerd, zoals 

een kinderbingo, knutselmiddag of 

stoepkrijtfestijn. 

Billy Barn 
Rennen over touwbruggen, klimmen tot 

de nok van de schuur, in de ballenbak 

springen: laat de kinderen maar schuiven 

in deze to� e speelschuur. Billy Barn is 

onderdeel van de Brandevoortse Hoeve, 

waar je ook erg lekker kunt eten. Het dagje 

uitleven is helemáál compleet met een 

pannenkoek of frietje met als afsluiter. 

Verhalenspeeltuin 
In deze speeltuin staan plezier én 

literatuur centraal. Kinderen kunnen naar 

hartenlust glijden, klimmen, ontdekken en 

spelenderwijs in aanraking komen met taal 

en verhalen. Het is een interactieve speel- 

en ontdekplek waar de bibliotheek ook 

educatieve activiteiten gaat verzorgen. Al 

spelend leren, hoe leuk is dat?

speeltuinen

op pad met kinderen
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‘Business as usual’
in Wijkhuis ’t BrandPunt

Wat een fijn gevoel om terug te kunnen kijken op een, voor het 
wijkhuis, ´normale´ zomer. Waar we het vorig jaar rond deze 
tijd voorzichtig hadden over wel of niet kunnen open blijven 
en de hoop dat activiteiten weer voorzichtig opgepakt konden 
worden, zitten we nu weer met een vol wijkhuis en een bijna 
net zo volle agenda. Alle groeperingen hebben hun activiteiten 
weer opgepakt, we hebben nieuwe clubs mogen verwelkomen 
en hopen ook weer wat grotere activiteiten op de planning te 
krijgen. De zomervakantie zit er op, de scholen zijn weer begon-
nen en de deuren van ´t BrandPunt staan wagenwijd open voor 
alle wijkbewoners! Kom je ook een keertje langs?

Een terugblik & een blik vooruit
Na een geslaagde Kindervakantieweek in juli is gedurende de zo-
mer het wijkhuis enkele weken dicht geweest. We hebben geno-
ten van een welverdiende vakantie, maar per 22 augustus was 
het weer ´business as usual.´ Voor allerlei soorten activiteiten 
kan men terecht in ´t BrandPunt: van danslessen voor jong en 
oud, tot creatief bezig zijn met verf of fotograferen, of de longen 
uit je lijf zingen bij een van de koren. We hopen ook weer een 
mooi evenement aan te kunnen bieden in het najaar, zoals bij-
voorbeeld een discofeest. Hier zijn echter wel vrijwilligers voor 
nodig die graag willen helpen met bijvoorbeeld de kaartverkoop: 
heb je interesse, neem dan gerust even contact met ons op. 

Nieuw bestuurslid & vrijwilligers
Zoals ook genoemd in de laatste paar edities van de Brande-
voorter Courant zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die 
graag willen helpen met het draaien van bardiensten. Mocht je 
hier meer over willen weten, neem dan contact op met onze 
beheerder Jan Damen via beheerder@brandpunt.info. Daar-
naast zijn we ook op zoek naar een nieuw bestuurslid, gelinkt 
aan de portefeuille Personeelszaken. Er is geen specifieke erva-
ring nodig voor deze vrijwilligersfunctie. Wil je meer weten of 
een keertje hierover verder praten? Neem dan contact op met 
onze secretaris Nigar via secretaris@brandpunt.info. 

Brandevoorter 2022
Al sinds 2009 wordt jaarlijks in onze wijk de Brandevoorter van 
het Jaar verkozen. Vanwege de coronapandemie was het he-
laas niet mogelijk om de verkiezing in zowel 2020 als 2021 door 
te laten gaan. We hopen begin 2023 toch zeker een nieuwe 
Brandevoorter van het Jaar bekend te kunnen maken tijdens 
de nieuwjaarsreceptie in ´t BrandPunt. In deze editie van de 
Brandevoorter Courant is een apart artikel te vinden over de 
verkiezing en hoe je jouw nominatie kan indienen. Wie wil je 
in het zonnetje zetten voor zijn/haar/hun inzet in Brandevoort? 
Aarzel niet en stuur jouw nominaties in!

Activiteiten in de planning
• Woensdag 05 oktober, 19:30 - 23:00 u: Modeshow 
 Boutique 4 more (alleen toegang met reservering).
• Zaterdag 12 november, 19:30 - 22:00 u: Brand New Voices 
 en Salty Dogs (optreden van 2 koren).
• Zaterdag 19 november, 20:00 - 01:00 u: Leutfestijn van 
 de Brandeliers (prins bekendmaking).
• Zondag 11 december, 14:30 - 16:00 u: Houts Gemengd koor
 en Rimboband (optreden).
• Zondag 18 december: Dickensnight.

Houd onze Facebookpagina en website (www.brandpunt.info) 
in de gaten voor de laatste ontwikkelingen rondom activiteiten 
en evenementen in het wijkhuis. 

Wil je een activiteit organiseren of heb je leuke ideeën?
Meld je dan bij onze beheerder Jan Damen, via 
beheerder@brandpunt.info of telefoonnummer 0492-432013 
of 06-28589947. 

Hopelijk tot snel in ‘t BrandPunt! n

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

Nieuws

Helmond   Stad sinds 1232         laat je inspireren op visithelmond.nl

De grote vakantie is voorbij, maar ook in de weekenden wil je eropuit met de 
koters. Daarvoor hoef je de stad niet uit, want in Helmond is er meer dan genoeg 
te doen met en voor kinderen. 

Zin in een sportieve middag? Dan kunnen jullie de bossen en parken in voor een leuke én leerzame wandeling óf kijken wie de gekste 
capriolen uit kan halen op een trampoline. Of � ets een rondje door de stad en ontdek de leuke speeltuinen en dierenparken. Je zult 
verrast zijn over wat er allemaal te vinden is. Liever een beetje meer op het gemak? Kijk dan eens welke � lms er draaien, er staan altijd 
kinder� lms op het programma van de Cacaofabriek en Pathé. 

dierenparken

De warande 
Het grootste dierenpark van Helmond waar 

heel bijzondere dieren rondscharrelen, 

zoals Watusiekoeien met hun megagrote 

hoorns. Of de neusberen die je van heel 

dichtbij kunt observeren. Zo leuk! Er zijn 

meer goede redenen om de Warande 

te ontdekken, want je kunt er prachtig 

wandelen, skaten en het grafeiland 

bekijken (van een afstandje, dat wel). 

het hortensiapark
Deze dierenweide ligt in het ruime 

Hortensiapak met een vijver. Loop eens 

een rondje om de dierenweide om de 

lama’s, Schotse hooglanders en wallaby’s 

te bekijken. In het park kan er ook volop 

gevoetbald worden, en bij lekker weer kun 

je je boterhammen meenemen en lunchen 

aan een van de picknicktafels.

De Rippert
Midden in woonwijk De Rijpelberg, aan 

het begin van de Baroniehof, ontdek je dit 

dierenparkje met bijzondere diersoorten. 

Er wonen onder andere geitjes, schapen en 

herten die zo tam zijn dat je ze kunt aaien. 

kinderboerderij Veldhoeve 
Knu� elkonten worden blij van een 

bezoekje aan deze kinderboerderij, want 

veel van de dieren mogen geaaid worden. 

Shetlandpony Els, de ezels Bonnie en Clyde 

en de konijnen, geiten en cavia’s houden er 

wel van om lekker te kroelen. 

Leonardus 
Deze grote speeltuin is een groot feest 

voor jong én oud. Terwijl het kroost zich 

opperbest vermaakt in de omheinde 

speeltuin, kunnen ouderen vanaf de zijlijn 

toekijken met een kopje ko�  e óf zelf aan 

de slag in de beweegtuin. 

Rijpelroets 
Veel ruimte, een leuke waterpartij, 

picknicktafels en dat alles in een groene 

omgeving. Voor een klein prijsje zijn 

kinderen hier een hele middag onder 

de pannen. Er worden ook regelmatig 

leuke activiteiten georganiseerd, zoals 

een kinderbingo, knutselmiddag of 

stoepkrijtfestijn. 

Billy Barn 
Rennen over touwbruggen, klimmen tot 

de nok van de schuur, in de ballenbak 

springen: laat de kinderen maar schuiven 

in deze to� e speelschuur. Billy Barn is 

onderdeel van de Brandevoortse Hoeve, 

waar je ook erg lekker kunt eten. Het dagje 

uitleven is helemáál compleet met een 

pannenkoek of frietje met als afsluiter. 

Verhalenspeeltuin 
In deze speeltuin staan plezier én 

literatuur centraal. Kinderen kunnen naar 

hartenlust glijden, klimmen, ontdekken en 

spelenderwijs in aanraking komen met taal 

en verhalen. Het is een interactieve speel- 

en ontdekplek waar de bibliotheek ook 

educatieve activiteiten gaat verzorgen. Al 

spelend leren, hoe leuk is dat?

speeltuinen

op pad met kinderen
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Binnenkijken
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Op onze oproep voor de rubriek ‘binnenkijken’ ontvingen wij 
een heel enthousiaste reactie van Evelyn. ‘’Wij wonen in een 
appartement in De Veste en hebben daar ons eigen paleisje 
van gemaakt waar we reuze trots op zijn. Klein maar super 
fijn. We laten het graag zien. Wil je bij ons binnen komen kij-
ken? Van harte welkom!” aldus Evelyn.

‘’Het leuke van ons appartement is dat je niet verwacht wat je 
binnen aantreft als je het gebouw van buiten benadert.” Op 
een regenachtige woensdagmiddag ga ik binnen kijken in hartje 
centrum van De Veste en maak ik persoonlijk kennis met Evelyn, 
John en hun lieve en levendige hond Max. 

De bewoners
Evelyn en John hebben elkaar zo’n 20 jaar geleden leren kennen 
in de horeca. Zeventien jaar later kwamen zij elkaar opnieuw 
tegen en toen sloeg de vonk over. Evelyn komt oorspronkelijk 
uit Eindhoven en John is een Veldhovenaar. Jaren woonden zij 
samen in een huurwoning in Dommelen; een fijn en hoog huis 
met veel slaapkamers. Een huis waar zij eigenlijk niet meer weg 
wilden. Toen de laatste zoon op het punt stond om het huis uit 
te gaan besloten Evelyn en John toch rond te kijken in de regio 
naar een woning met wat meer leefruimte en minder slaapka-
mers.

Droomhuis gezocht
Op hun wensenlijstje stonden een woonkeuken, een open 
haard, een tuin, alles gelijkvloers en een sauna. Een levensloop-
bestendige woning waarin zij oud zouden kunnen worden. Eerst 
zijn ze met een makelaar een huis in het centrum van Helmond 
gaan bezichtigen. Nadat de makelaar heel goed had geluisterd 
naar de reactie van Evelyn en John op het bezichtigde huis stel-
de hij voor om ook mee te gaan kijken naar een maisonette in 
Brandevoort, zonder tuin en niet gelijkvloers. Maar bij de eerste 
kennismaking met deze fantastische maisonette waren Evelyn 
en John meteen verkocht. Dat is nu vier jaar geleden.

Binnenkijken
Na het betreden van de voordeur van de gezamenlijke trappen-
hal met lift kom je op de tweede verdieping uit op een kleine ga-
lerij. Hieraan ligt de voordeur van de woning van Evelyn en John, 
samen met de voordeuren van twee andere appartementen. Bij 
het betreden van de hal valt meteen op dat de deuren een hout-
look hebben. De voorheen witte deur van de badkamer is vervan-
gen door een prachtige houten loftdeur met spiegel. De deuren 
naar de keuken en naar de woonkamer zijn van zwart staal met 
glas wat de verdieping een fijn ruimtelijk gevoel geeft. De woon-
kamer ligt ten opzichte van de keuken verlaagd én is tegelijkertijd 
heel hoog; je kijkt tot de nok van het dak. De keuken heeft een 
kookeiland en er staat een gezellige ronde, houten eettafel.

Eigen wellness
Via een trap kom je op de bovenverdieping met als aangename 
verrassing een compleet wellness paradijs. Binnen is onder het 
schuine dak een mooie en ruime maatwerk sauna gemaakt. 
Daarnaast is een relaxruimte ingericht. Aansluitend loop je 
een ruim dakterras op dat is voorzien van een buitendouche, 
jacuzzi, ligbedden, een zitje alsook een houten eethoek onder 
een schaduwrijke pergola. Hier vandaan kijk je uit over het bin-
nenterrein van het woonblok. Maar van buitenaf kan niemand 
op het dakterras kijken, je bent hier helemaal privé.

Thuis in Brandevoort
Evelyn en John voelen zich vanaf het eerste moment thuis in 
hun woning én in de wijk. Met de ‘voorraadkast’ (de super-
markt) aan de overkant, een restaurantje om de hoek en het 
treinstation op een paar minuten loopafstand. Evelyn gaat met 
de trein naar haar werk bij de brandweer in Eindhoven. Zij 
heeft van haar hobby haar werk gemaakt. Begonnen als brand-
weervrouw bij de vrijwillige brandweer werkt zij nu als ‘juf’ om 
brandweermensen bij te scholen om vakbekwaam te blijven. 
Ook ontwerpt zij trainingen voor de brandweer en heeft zij een 
operationele functie als informatiemanager bij opschaling van 
een grote brand. John is centralist/planner bij een taxibedrijf 
in Eindhoven. Evelyn en John reizen ook altijd met de trein als 
ze een terrasje willen pikken of winkelen in het centrum van 
Helmond of in Eindhoven.

Een schot in de roos
Evelyn heeft een actieve rol binnen de bewonersgemeenschap. 
Zij is als voorzitter verbonden aan de VVE van hun eigen ap-
partementencomplex en als bestuurslid van de VVE van blok 
17. Een zaak die mede dankzij haar is gerealiseerd is de aanleg 
van groene, klimaatbestendige daken op een groot deel van de 
bergingen aan het binnenterrein. Met als aangename bijkom-
stigheid dat vanaf het dakterras en de galerij het uitzicht nu nog 
groener is. “De aankoop van deze maisonette is een schot in de 
roos. We willen hier oud worden en gaan hier nooit meer weg,” 
zeggen Evelyn en John eenduidig. 

Wij zijn benieuwd naar jouw huis. Wil je hierover vertellen? 
Dan horen wij dat graag via e-mail: 
redactie@brandevoortercourant.nl. n

tekst: Annet Daamen
foto: Vincent Knoops

Binnenkijken

De maisonette
van Evelyn en John
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Al sinds 2009 kiezen bewoners jaarlijks in onze wijk de ‘Brande-
voorter van het Jaar’. Deze jaarlijkse eretitel gaat naar degene(n) 
die zich vaak al langere tijd op bijzondere wijze heeft/hebben 
ingezet voor Brandevoort. Belangrijk bij deze wedstrijd is dat 
niet het aantal stemmen geldt, maar de motivatie waarom juist 
een bepaalde persoon of groepering deze titel verdient door 
zijn/haar/hun inzet en bijdrage aan de wijk. Een jury kiest de 
winnaars. De jury bestaat 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.

Helaas zijn in zowel 2020 als 2021 geen winnaars verkozen 
vanwege de coronamaatregelen die gedurende die periode 
gevolgd werden. Maar dit maakt de verkiezing voor 2022 net 
dat extra beetje bijzonder! Gedurende de afgelopen paar jaar 
hebben ontzettend veel wijkbewoners zich voor elkaar ingezet 
en hard gewerkt aan allerlei initiatieven. De ‘Brandevoorter van 
het Jaar’ verkiezing biedt de mogelijkheid om juist deze mensen 
even extra in het zonnetje te zetten, vooral nu we weer in de 
gelegenheid zijn om dit samen met elkaar te vieren!

Doordat de organisatie (Wijkhuis ’t BrandPunt) gedurende de 
coronaperiode minder inkomsten heeft kunnen genereren, 
overhandigen wij aan iets minder mensen een geldprijs. Maar 
in elk geval ontvangt de winnaar een bedrag van € 500,-. Dit kan 
hij/zij besteden aan (een) groepering(en) in Brandevoort. Daar-
naast ontvangt de winnaar een persoonlijk geschenk en het 
speciaal gemaakte beeld dat door kunstenaar Harry Scheepers 
is ontworpen. De Wijkraad sponsort het beeld. 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 vindt traditiege-
trouw plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie in wijkhuis ’t Brand-
Punt op de eerste zondag van het nieuwe jaar. Dit is op zondag 
8 januari 2023 om 15.00 uur. De inlooptijd is vanaf 14.30 uur en 
iedereen is van harte uitgenodigd.

Grijp uw kans en laat uw mening horen; u heeft vanaf nu tot 
15 december 2022 de gelegenheid om iemand te nomineren. 
Nomineer uw individuele winnaar of kanshebber voor de groe-
peringenprijs door uw voordracht bekend te maken via secre-
taris@brandpunt.info. Geef daarbij de contactgegevens van de 
voorgedragen persoon/groepering door, zodat wij hem/haar 
kunnen bereiken. n

De Brandevoorter van het Jaar 
2022 verkiezing

Nieuws

tekst: Jody Hoekstra
foto: Vincent Knoops
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Joyce vertelt gedreven over een aantal onderwerpen uit de 
wijk Brandevoort. Joyce wil zich inzett en “Voor een klantvrien-
delijke gemeente, waar het belang van de inwoners voorop 
staat’’. In de column mijn hobby in deze Courant legt Joyce uit 
wat ze hiermee bedoelt. Tijdens het gesprek komen allerlei er-
varingen en opgedane inzichten van Joyce aanbod. Wij geven 
hiervan een kort overzicht om te schetsen waar haar gedre-
venheid voor de politi ek vandaan komt.

Een brede staat van dienst
Joyce heeft , voor haar leeft ijd (41), een indrukwekkende staat 
van dienst. Door uitzending naar Afghanistan werd haar inte-
resse in de politi ek aangewakkerd en dit onderwerp heeft  haar 
inmiddels zo geïnspireerd dat je bijna kunt spreken van een 
passie of hobby. Als kapitein is ze uitgezonden geweest naar 
Afghanistan, wat haar heeft  geïnspireerd om politi ek acti ef te 
worden. Als militair ben je uitvoerend aan de opdracht die de 
politi ek je meegeeft  en de politi ek bepaalt de missies. Is het 
een vredesoperati e of toch een gevechtsmissie? Het soort mis-
sie bepaalt het mandaat wat je als militair meekrijgt: oft ewel 
wanneer je mag optreden en schieten. Voor een vredesmissie 
hing de vlag in Afghanistan echter vaker halfstok dan gehesen 
dus daar kan je vraagtekens bij plaatsen. Als rechterhand van 
de generaal merkte ze dat de uitzending veel politi eke interesse 
trok van politi ci met werkbezoeken van Obama, Sarkozy tot Hal-
sema. En juist dat wekte haar interesse, omdat deze politi ci de 
kaders stellen. Omdat Joyce haar “standplaatsen” als Enschede, 
Den Helder en Woensdrecht vanwege reisafstand niet te combi-
neren waren met een politi eke nevenfuncti e moest ze nog even 
geduld hebben. 

Ervaring met politi ek heeft  ze daarna opgedaan in het Brabant-
se als Provinciaal Statenlid. Acht jaar later kijkt ze vol trots terug 
op mooie resultaten voor dierenwelzijn met proefdiervrije in-
novati es. Waarbij ze alti jd zichzelf de vraag stelt: hoe we bete-
kenisvoller kunnen zijn en dingen slimmer kunnen doen, zon-
der verkwisti ng van belasti nggeld aan projecten waar de burger 
niets van terugziet. Na Defensie is ze al gauw bij de politi e gaan 
werken als programmamanager voor innovati eve en complexe 
veranderopgaven. Het vernieuwde basis politi eonderwijs PO21 
en gemeentelijke herindelingen zijn dan haar focus. Om binding 
te houden met de luchtvaart is ze ook voorzitt er van twee com-
missies voor overleg met de regionale vliegvelden.

Na de Provinciale Staten nu in de gemeenteraad
Met de hierboven genoemde ervaringen is ze de gemeenteraad 
in Helmond gaan versterken. Met als lijfspreuk: “Als je vindt dat 
het beter kan, dan moet je er zelf wat aan doen”. Als portefeuil-
le heeft  ze, gezien haar achtergrond, veiligheid, bestuur en als 

Brandevoorter ook Brainport Smart District. Als Brandevoorts 
raadslid is ze een van de contactpersonen van de wijk naar de 
gemeenteraad. Joyce is ti jdens de laatste verkiezingen op de 
tweede plaats in de gemeenteraad voor de lokale VVD geko-
men. Dat geeft  haar extra moti vati e om zich in te zett en voor 
bredere zaken in de wijk.

Brandevoort in ‘the picture’
De laatste jaren mistt e Joyce de proacti eve communicati e en 
transparanti e bij onze gemeente als het gaat om zonneveld Ha-
zenwinkel (bij buurgemeente Geldrop-Mierlo), het buizentracé 
en de veiligheid omtrent hoogspanningsmasten (verder in de 
Courant hier meer over). Veiligheid en bestuursonderwerpen 
gecombineerd met gemeentelijke snelheid en transparanti e. 
De regels zijn voor de inwoners niet alti jd duidelijk. Burgerpar-
ti cipati e en samenwerkingen met buurgemeenten worden de 
komende jaren daarmee nog belangrijker, omdat we zien dat 
maar al te vaak een plan wordt bedacht wat net op de grens 
met onze gemeente wordt uitgevoerd. Dit kan een gevoel van 
onrecht veroorzaken. Te weinig inspraak, zoals ouders die zich 
zorgen maken om hun kinderen vanwege de hoogspannings-
masten, of burgers die een hoge boete moeten betalen vanuit 
welstand, of onrecht tegenover dieren. 

De laatste weken van haar zwangerschap 
Hoewel Joyce op het moment van het gesprek met ons nog 
twee weken voor haar zwangerschapsverlof zit en nu dus, bij 
het lezen van dit arti kel, hopelijk een gezond meisje op de we-
reld heeft  gezet, is ze niet minder gemoti veerd om maatschap-
pelijke zaken te blijven aanpakken. Zij vindt dat iedere burger 
zichzelf makkelijker moet kunnen informeren over zijn eigen 
woonomgeving. Zodat er geen gevoel is van onrecht. De ko-
mende ti jd moet zij dit even laten liggen, omdat zij dan van haar 
eerste kindje hoopt te kunnen genieten. “Ik zet mijn dochter op 
de wereld en hoop dat zij, net als ik, de wereld om haar heen 
een stukje beter achterlaat dan hoe ze het aantrof en onrecht 
de wereld uit is”. 

Samen met bewoners moet het lukken; Joyce is bereikbaar op 
het volgende e-mailadres: j.willems-kardol@raad.helmond.nl. n

tekst: Giel Pollemans/ Marga Dobma
foto: Vincent Knoops

Mijn ho���

Rechtvaardigheid,
rode draad in de politiek!
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Mierlo

Intertoys Mierlo... je bent er zo!

in onze 
winkel is 

een...

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout
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We mogen weer! Hieronder de agenda van de activiteiten in de wijk in de maanden oktober tot en met januari.

Datum      Activiteit    Lokatie

Elke vrijdagmiddag van 14.00-18.00 uur   Biologische weekmarkt   Onder de markthal

Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur Koffie ochtend voor senioren  Wijkhuis ’t BrandPunt

30 oktober     Brandoween tocht   Door de wijk 

5 november     Markthopper Bierfestival   Onder de markthal

5 november     Brandevoort aan de kook   Aanmelden kan t/m 23 oktober via
           brandevoortaandekook@gmail.com

18 december     Dickensnight    In De Veste

8 januari     Nieuwjaarsreceptie & uitslag   Wijkhuis ‘t BrandPunt
      Brandevoorter van het jaar 2022 
      verkiezing

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

Activiteiten in de wijk 2022

Nieuws

De eerste week van de zomervakantie: eindelijk was het zover. 
Na twee jaar geen doorgang in verband met Corona kon de 
Kindervakantieweek 2022 eindelijk van start. Onze geweldige 
vrijwilligers hebben zich afgelopen jaar ingezet om voor alle 
kinderen op de basisscholen in Brandevoort een geweldige 
week van te maken. 

Te land, te zee en in de lucht
Dit jaar stond alles in het teken van ´Te land, ter zee en in de 
lucht´. Met zelfgemaakte en versierde zeepkisten mocht wor-
den geracet, gevlogen en zelfs door plassen gecrost worden. Bij-
na 700 kinderen hebben van maandag tot en met vrijdag geno-
ten! Genoten van het weer, het spel maar vooral het samenzijn. 

Vermaak op maat
Zoals altijd ben je gedurende deze week een waar team. Met 
een vaste jeugdvrijwilliger en dagelijkse inzet van ouders, opa’s 
en oma’s is zowel in als buiten de wijk genoten. Voor veel kin-
deren is het uitje op donderdag het hoogtepunt van de week. 
De groepen 500-800 gingen naar Toverland, de iets jongere kin-
deren naar DippieDoe en de allerjongsten naar Helmond West. 
Vermaak op maat dus! De rest van de week kon er in Brande-
voort o.a. gespeeld, gespeurd en gebootcampt worden. En na-
tuurlijk werden deze momenten vastgelegd door onze eigen 
hoffotograaf Jan Dijstelbloem. 

Bedankt!
Ons doel is de Kindervakantieweek zo laagdrempelig mogelijk 
te houden. En dat kan alleen door de hulp van onze vrijgevige 

sponsoren! Ik maak dan ook graag gebruik van de mogelijkheid 
om deze nogmaals te bedanken. Het gaat hierbij om: Sportpark 
Brandevoort, de openbare basisschool, het Carolus Borromeus 
College, de Brandevoortse Hoeve en Wijkhuis ´t BrandPunt 
waar we gedurende de week gebruik van mochten maken. 

Tot slot! We doen er alles aan om ook volgend jaar weer een 
geweldige week te organiseren. Dat doen we echt samen! Wil 
je ons, op wat voor manier dan ook, hierbij helpen? Stuur dan 
een e-mail naar info@kvwbrandevoort.nl. Tot volgend jaar! n

Kindervakantieweek:
een terugblik

tekst: Susanne Derks 
foto: Jan Dijstelbloem
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Voor deze editie van de Brandevoorter Courant zijn we in 
gesprek gegaan met tenniscoach en -trainer Willem Jan van 
Hulst en één van zijn talentvolle pupillen, Joris Clermonts. Bei-
den zijn inwoners van Brandevoort, ademen tennis en zijn de 
perfecte ambassadeurs voor hun sport. 

Wie is Willem Jan van Hulst?
Willem Jan woont sinds 2005 met veel plezier op de Binnen-
voort, samen met zijn vrouw Eugenie en kinderen Sterre en 
Yentel. “We willen onze woning levensloopbestendig maken. 
Dan hoef ik nooit meer weg uit Brandevoort; zo goed bevalt 
het wonen hier”, vertelt Willem Jan. Inmiddels is hij 54 jaar, 
geboren in Eindhoven, maar heeft zijn jeugd doorgebracht in 
Valkenswaard. Daar begon op jonge leeftijd zijn eigen tennis-
carrière. Niet zo verwonderlijk als je vader, Henk van Hulst, het 
tennisbloed door de aderen heeft stromen. 

Doorgroeien naar de top zat er niet in
Zoals het vaker gaat in de topsport is een trainer/coach die te-
gelijkertijd ook je vader is, net wat strenger voor zijn zoon dan 
voor andere talenten. Het heeft Willem Jan tot de top gebracht. 
Het nationale jeugdteam van Nederland tot en met 16 jaar was 
het hoogtepunt. Daarna volgde een langdurige blessure, waar-
na hij zelf de conclusie trok dat doorgroeien naar de top er niet 
meer in zat. Na het behalen van zijn mavodiploma aan het Sint-
Joriscollege volgde Willem Jan een sportopleiding als tennis- en 
atletiektrainer bij het C.I.O.S. in Sittard, waar hij de theoretische 
basis voor het trainer- en coachschap legde.

Tennis Academy Henk van Hulst
In 1991 volgde de logische stap om bij zijn vader te gaan werken 
en, vanwege zijn kennis, in eerste instantie als conditietrainer 
op de Tennis Academy en later als trainer/coach. De laatste 20 
jaar combineert Willem Jan het coachen en begeleiden van ten-
nisprofs: een groep van 30-35 talentvolle kinderen tussen de 
11 en 17 jaar van de Academy op Valkencourt in Valkenswaard. 
Daarmee reist hij heel de wereld over. “We zijn net terug uit 
Parijs waar we met Matwé Middelkoop de halve finale hebben 
gehaald op het Roland-Garros Tournament in de herendubbel, 
een knappe prestatie”, vertelt Willem Jan. Inmiddels is hij ook 
de eigenaar van de Tennis Academy en heeft hij een team pro-
fessionals om zich heen waarmee ze de jeugd begeleiden, trai-
nen en klaarstomen voor de toekomst. Een van deze talenten 
komt ook uit Brandevoort, Joris Clermonts; een jeugdlid van de 
Tennis Vereniging Carolus.

Wie is Joris Clermonts?
Joris is veertien jaar en woont zijn hele leven met zijn ouders 
Annet en Frank in de Veehuishoeve in Brandevoort. Als hij niet 
met school bezig is gaat hij volledig op in zijn tenniscarrière. In 
zijn leeftijdscategorie behoort hij al tot de top 5 van Nederland. 
Hij pakt het serieus aan en maakt heel wat trainingsuurtjes. Als 

je vraagt naar zijn andere hobby’s dan heeft hij die eigenlijk 
niet. ”Als ik een uurtje vrije tijd heb spreek ik af met vrienden 
en dan gaan we het liefste tennissen bij Carolus”, vertelt Joris. 

Moeizame start
Dat Joris het zo ver zou schoppen met tennis was in het begin 
van zijn sportloopbaan geen zekerheid. Dat het gelukt is om 
hem überhaupt aan het sporten te krijgen was al een hele klus 
waar veel geduld voor nodig was. Na twee mislukte pogingen 
met voetbal en hockey koos Joris uiteindelijk voor tennissen. ”Ik 
vond het als jongetje van vijf prima om naar de hockey en voet-
bal te gaan, maar als ik het veld op moest wilde ik niet meer en 
stond ik huilend langs het veld”, vertelt Joris. Zijn toenmalige 
trainer bij Tennis Vereniging Carolus, Jowan Wannemakers - en 
later ook Ted, van Tedsport uit Mierlo - hebben hem geholpen 
om daar overheen te komen. 

Carrière in vogelvlucht
Vanaf zijn zesde jaar was Joris ieder vrij moment bij Carolus te 
vinden. Daardoor ontwikkelde hij zich snel tot een talent bin-
nen de club. Toen hij op tienjarige leeftijd met een ranglijst-
toernooi meedeed werd hij gespot door Margo Span van De 
Tennis Academy Henk van Hulst. Na goed overleg met zijn ou-
ders, en in samenspraak met de trainer vanuit Carolus, werd 
Joris toegevoegd aan de spelersgroep van Tennis Academy in 
Valkenswaard. Joris behoort sinds zijn tiende jaar tot de top 
5 van Nederland, is twee keer Brabants kampioen geworden 
en maakt sinds 2020 deel uit van het Nederlandse team. “Het 
mooiste wat ik heb meegemaakt is de derde plaats op de Euro-
pese kampioenschappen voor landenteams onder twaalf jaar”, 
vertelt Joris trots. “Het toernooi heet de Wintercup, de voor-
ronde werd gehouden in Finland en de finaleronde in Tsjechië. 
We zaten met allemaal tennissers van verschillende landen in 
een hotel, het was een geweldige ervaring.”

De balans tussen school en topsport 
Joris zit in 2 VWO van het Sint-Joriscollege in Eindhoven. Niet 
vanwege de naam Joris, maar omdat het Joriscollege een Top-
sport Talentschool (TTS) is. De school biedt de combinatie van 
studie en topsport aan en maakt deel uit van het Expertisecen-
trum Voortgezet Onderwijs en Topsport (EVOT). Je kan alleen 
maar worden toegelaten tot de Topsport Talentenschool als de 
desbetreffende sportbond jou de status ‘belofte’ of ‘nationaal 
talent’ heeft toegekend. Het biedt Joris verschillende voorde-
len. De lessen worden dusdanig ingedeeld dat er voldoende tijd 
is om te trainen en bij toernooien in het buitenland krijgt hij dis-
pensatie van school om hieraan deel te nemen. De schooltoet-
sen kunnen later worden ingehaald. Joris traint vier dagen in 
de week van 15.00-18.00 uur en één dag ’s-ochtends van 7.00-
10.00 uur. Op zondag zijn er wedstrijden. Eén dag in de week 
gaat Joris naar Amstelveen voor trainingen met het nationale 
team. Een druk schema dus!

Tenniscoach en toptalent
uit de wijk

Sport
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Sport

Een mooie toekomst
“Natuurlijk vindt Joris tennis het allerbelangrijkste, maar als we 
merken dat school er onder lijdt dan zal school altijd voorrang 
krijgen boven tennis”, vult Willem Jan aan. Op de Tennis Aca-
demy worden de talenten klaargestoomd voor de toekomst, 
of dat nu met een tenniscarrière is of een carrière daarbuiten. 
Daarom is school afmaken één van de hoofddoelen voor Joris, 
met de wetenschap dat maar een klein deel van de toptalenten 
ook daadwerkelijk doorbreekt en zijn brood kan verdienen met 
sport. Voorlopig gaat het voorspoedig met Joris, hij behoort nog 
steeds tot de top 5 in zijn leeftijdscategorie en het gaat goed op 
school. Voor de komende jaren is het belangrijk dat hij fysiek in 
orde blijft en zoals Willem Jan dat noemt: ‘ook fris in zijn hoofd 
blijft, en natuurlijk zijn school afmaakt’. De komende jaren zijn 

belangrijk, als Joris zich blijft doorontwikkelen dan zal hij na zijn 
middelbare school zijn eerste future toernooien gaan spelen.

Nederlands kampioen
In het laatste weekend van juli is Joris Nederlands kampioen 
t/m 14 jaar geworden in zowel singel als dubbel. Daarom: ont-
houd de naam ‘Joris Clermonts’ en wie weet zien we hem over 
tien jaar samen met zijn coach Willem Jan van Hulst op Roland-
Garros Tournament of op het heilige gras van Wimbledon. En 
vergeet dan niet dat hij een jongen van de club is, van Tennis 
Vereniging Carolus uit Brandevoort! n

tekst: Stefan Verhallen
foto: Guido van Echteld
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Korenmijt 3  |  Beek en Donk ( Ind.ter. Bemmer )  |  T. 0492 - 46 19 41 
vanhoutkeukens.nl

Unieke keuken- 
ontwerpen, 
vakmanschap 
en goede 
service!

design | maatwerk 
pvc vloeren | renovatie 
keukenverbouwingen
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Volop in het groen, omringd door grote oude bomen, daar 
waar de vogeltjes fluiten is de nieuwe stek van Buurttuin Bran-
devoort: Diepenbroek 8.

Alweer verhuizen
Na een relatief korte periode van tuinieren tegenover het Ca-
rolus College had Gemeente Helmond, eigenaar van de grond, 
andere plannen en moest Buurttuin Brandevoort op zoek naar 
een nieuwe plek. Op zo’n 300 meter van de oude locatie is die 
stek gevonden en is een nieuwe Buurttuin in ontwikkeling. “De 
Buurttuin heeft best een lastige periode achter de rug”, zo ver-
telt Lara Tamarinof. “Lange tijd was er onzekerheid over een 
nieuwe locatie. Door de coronapandemie konden we niet sa-
men tuinieren. Een moeilijke tijd voor de tuin en vooral voor de 
vaste groep vrijwilligers”.

Van verwaarloosde tuin naar groene oase
Vanaf april wordt aan de Diepenbroek nummer 8 een verwil-
derde en verwaarloosde tuin met een oud zwembad langzaam 
maar zeker omgetoverd tot een prachtige groene oase. Door de 
inzet van de vrijwilligers komt het tuinontwerp [zie tekening] 
tot leven. De tuin bestaat uit een vast deel, dat jaren blijft staan 
en een eenjarig deel. Denk bij eenjarig aan de moestuin met 
de bekende courgettes, bonen en peulen en overheerlijke aard-
beien. De vaste beplanting van fruitbomen, bessenstruiken en 
vaste eetbare planten vormen een gelaagd voedselbosje. Goed 
voor de biodiversiteit en het levert ook weer lekkers uit eigen 
tuin op. In het najaar wordt er een notenboom toegevoegd.

Zaterdagochtend in de tuin
“Zo leuk, we zijn weer aan het opbouwen”, aldus Marianne van 
Rooden. “Op zaterdagochtend (van half 10 tot 12 uur) tuineren 
we in een wisselende samenstelling met een groep van circa 
25 vrijwilligers. Sinds kort is er een heus klusteam. Zij zorgden 

al voor een nieuw dak op de schuur, stevige picknicktafels, een 
deel van de bestrating, een opknapbeurt van de container, op-
knappen van de kruiwagens en nog zoveel meer. ”In de tuin, die 
ruim 1.500 m² beslaat, is er voor alle vrijwilligers met of zonder 
groene vingers genoeg te doen. Lekker samen buiten bezig zijn, 
met als kers op de taart aan het einde van de werkochtend het 
verdelen van de oogst van die dag. 

De laatste planten verhuizen in de herfst 
Afhankelijk van het weer loopt het tuinseizoen tot aan de herfst. 
De ultieme gelegenheid om de laatste planten, bomen, struiken 
uit de oude tuin te verplaatsen naar de nieuwe tuin. Een flinke 
klus, waarbij veel graafwerk, gesjouw en teamwork komt kijken. 
Workshops in het verschiet 
Voordeel van de nieuwe locatie is dat er ruimte beschikbaar is. 
Er wordt al nagedacht over de workshops die hier gegeven kun-
nen worden. Ideeën zijn er genoeg, maar nu wordt eerst alle 
aandacht gegeven aan de tuin. Zorgen dat de tuin er helemaal 
komt uit te zien zoals het ontwerp, het onderhouden van de 
tuin en zorgen voor extra water op zijn tijd. De workshop plan-
nen liggen nog even op de plank, maar daarover volgt meer in 
een volgend tuinseizoen. 

Welkom met of zonder groene vingers 
“Ook als je geen groene vingers hebt, ben je van harte welkom”, 
zo zeggen Lara en Marianne in koor. “Er zijn voldoende vrijwil-
ligers die je op weg kunnen helpen. Samen vinden we iets wat 
je kan en leuk vindt. Bovendien is het ook een buurttuin en is er 
altijd wat te buurten.” 

Nieuwsgierig geworden? Kom kijken, helpen en buurten op za-
terdagochtend tussen half 10 en 12 uur aan de Diepenbroek 8. n

tekst: Ellen Louwers

Nieuws

Buurttuin Brandevoort:
groene vingers en handige handjes 
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INDUCTIEKOOKPLAAT
• 4 flexzones: 2 
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 onderwarmte
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Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
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paddenstoelen eet
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De eerste weken van het schooljaar worden op OBS  
Brandevoort de ‘Gouden weken’ genoemd. Het zijn belangrij-
ke weken waarin groepsvorming en kennismaken met elkaar 
centraal staan. De leerkracht maakt kennis met de kinderen en 
de kinderen met de leerkracht. Aan elkaar ontmoeten wordt 
in de eerste weken bewust aandacht besteed zodat de groep 
en de leerkracht hier de rest van het jaar profijt van heeft. 

De leerkrachten hebben voor de zomervakantie scholing ge-
volgd rondom dit onderwerp. Tijdens deze scholing hebben ze 
geleerd welk leerkrachtgedrag in die eerste belangrijke ‘Gouden 
weken’ belangrijk is. De leerkrachten dachten na over vragen 
als: heb je een visie op groepsvorming? Kun je planmatig wer-
ken aan groepsvorming? En wat weet je over het fundament 
van je nieuwe groep? Daarnaast hebben zij geleerd welke fases 
van groepsvorming er zijn en hoe zij deze fases met de nieuwe 
groep kunnen doorlopen. 

De eerste fase van groepsvorming heet ‘forming’. Tijdens deze 
fase bouwt de leerkracht een band op met de kinderen en ver-
telt hij of zij meer over zichzelf. In de klas zijn tijdens deze fase 
vooral veel kennismakingsactiviteiten te zien. Spelletjes waarbij 
je elkaar beter leert kennen en momenten waar kinderen elkaar 
complimenten geven. Ook wordt er bewust samengewerkt in 
verschillende groepjes tijdens bijvoorbeeld de gymles, het bui-
tenspelen en een rekencircuit. De leerkracht evalueert met de 
kinderen op het proces. Hoe was de sfeer in de groep en hoe 
voel jij je in de klas? 

Voor de vakantie hebben de kinderen op de doorstroommid-
dag al een moment gehad bij de nieuwe leerkracht. De fase 
‘forming’ stond toen centraal. In deze fase is het belangrijk om 
meteen in te zetten op de relatie tussen leerkracht en kind. 
Daarnaast is er op zo’n moment ook aandacht voor de relatie 
van de kinderen onderling. In groep 6 van meneer Michiel heb-
ben de kinderen elkaar leren kennen door middel van het spel 

‘Over de streep’. Ga over de streep als je een huisdier hebt, als 
je van voetbal houdt, als je van pizza houdt en zo door. 

Dan volgt de fase ‘storming’. Tijdens deze fase ontstaan vaak 
meer botsingen of ruzies. De verschillende rollen in de groep 
worden duidelijker. Wie is de leider? Wie volgt? Hoor ik erbij? 
De kinderen gaan op zoek naar hun positie en grenzen. Er ont-
staan meningsverschillen. In deze fase is het belangrijk dat de 
leerkracht duidelijke grenzen stelt en dat ruzies op een goede 
manier met elkaar worden opgelost. De leerkracht begeleidt 
dit proces en stelt vragen als: wat is er, wat wil je, wat heb je 
al geprobeerd etc…. In deze fase wordt ook gekeken naar het 
fundament van de groep. Is het stevig of broos? Kun je verder 
bouwen of moet je eerst verstevigen? 

De derde fase heet ‘norming’. In deze fase worden regels en 
normen met elkaar vastgelegd. Wat wordt er bedoeld met een 
bepaalde regel of routine? En hoe ziet dit er dan uit? Wat doen 
de kinderen? Wat doet de leerkracht? Vaak gaan leerkrachten 
ervanuit dat kinderen de regels en afspraken wel weten, maar 
is dat wel zo? In de onderbouw worden regels verduidelijkt met 
bijvoorbeeld een prentenboek en door te oefenen in een rol-
lenspel. In de bovenbouw leren kinderen discussiëren en hun 
mening te uiten. Ze leren om verschillende perspectieven aan 
te nemen. Wanneer de laatste fase ‘performing’ is bereikt, 
werkt de groep als een team met elkaar samen. Er zijn onge-
schreven regels waar iedereen zich aan houdt. Er heerst een 
prettige sfeer in de groep. 

Bij de ‘Gouden weken’ hoort ook het kennismaken en verbin-
den met ouders. Na de zomervakantie worden kennismakings-
gesprekken gevoerd waarbij de verbinding met ouders wordt 
aangegaan. Wat gaat er al goed met het kind? Met elkaar wordt 
het portfolio van het kind gevuld. n

tekst: Marion Simons
foto: Vincent Knoops

Onderwijs

De ‘Gouden weken’
op OBS Brandevoort
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Voor deze editi e van de Brandevoorter Courant ging ik in ge-
sprek met de 52-jarige rasondernemer Camille Peters, die 
afgelopen maart in Brandevoort zijn zesde Pizzani vesti ging 
heeft  geopend. Met de buitentemperatuur oplopend naar 37 
graden en binnen, met de werkende pizza oven nog wel wat 
graden meer, vertelt Camille in de Pizzani vesti ging Brande-
voort over zijn passie: ondernemen. 

Wie is Camille Peters?
Camille is geboren in Eindhoven op de Geldropseweg, waar zijn 
opa en oma desti jds de bloemenzaak Sjerp hadden. Op zijn zes-
de is hij met zijn ouders en één jaar jongere zus verhuisd naar 
Veldhoven, waar hij het grootste deel van zijn jeugd heeft  door-
gebracht. Zijn ouders begonnen een bloemenzaak in Winkel-
centrum Zonderwijk en later in het City Centrum in Veldhoven. 
“Ik wilde eigenlijk alti jd makelaar worden, maar toen ik op de 
MEAO merkte dat ik school niet leuk vond, wist ik dat dit lasti g 
zou worden”, vertelt Camille. Vanaf zijn zesti ende jaar wilde hij 
al ondernemer worden; het ondernemen zat in de familie, dus 
hij stopte met school en ging fullti me in de bloemenzaak van 
zijn ouders werken. Momenteel woont Camille in het centrum 
van Eindhoven met zijn vrouw Juultje en vier kinderen: Jules, 
Guy, Josephine en Driek. Camille vindt bijna alles leuk aan het 
ondernemerschap, maar het heeft  ook zeker zijn keerzijdes. 
Waar de meesten het ondernemerschap ambiëren vanwege de 
vrijheid, ziet Camille dat meer als een gevangenschap. “Je hebt 
niet de vrijheid om te doen waar je zin in hebt, want je hebt 
conti nu de eindverantwoordelijkheid op een markt waar je zelf 
niet alti jd invloed op hebt”. 

Van bloemenzaak, restaurants en hotels naar Pizzani
Omdat zijn ouders al vroeg stopten met de bloemenzaak kon 
Camille al op jonge leeft ijd de zaak overnemen. Ruim 10 jaar 
heeft  hij de zaak gerund voordat hij de bloemenzaak verkocht 
en een pand kocht op de Kleine Berg in Eindhoven. Niet om 
daar een bloemenzaak te beginnen, maar een restaurant: Lis-
ters. Listers groeide uit tot een succesformule. Een klassieke 
keuken met goed eten voor een eerlijke prijs. Camille gelooft  
in het conceptmati ge, oft ewel een goed werkende formule ko-
piëren. De eerste Listers werd geopend in 1999 en de zesde in 
2007. “Iedere avond bezocht ik mijn restaurants, maar na de ge-
boorte van mijn eerste kind in 2008 merkte ik dat de zin minder 
werd, daarom ben ik in 2009 begonnen met de verkoop van de 
restaurants”, vertelt Camille.
In die periode, in 2008, is hij ook een hotel begonnen; Stads-
hotel Lumière in het centrum van Eindhoven. "We hebben het 
hele pand op de Hooghuisstraat gestript", zegt Camille. "Het 
was eigenlijk een volledige nieuwbouw”. Momenteel heeft  Ca-
mille ook nog twee hotels in Blankenberge aan de Belgische 
kust. Een van deze hotels was een vervallen familiehotel en 
heeft  hij overgenomen in 2017. ¨We hebben het hotel com-
pleet gerenoveerd en ook het grote restaurant op de begane 
grond werd aangepakt. Het was ook daar waar Pizzani voor het 
eerst zijn deuren opende.“ Met één groot verschil: in Blanken-
berge kan je ook in het restaurant of op het terras eten, maar 

Camille bracht de Pizzani formule naar Eindhoven ti jdens de co-
rona pandemie...

Pizzani gestart door Corona
Ondernemen is veel meer dan werken; ondernemen betekent 
een enorme betrokkenheid, creati viteit, innovati e en inspirati e. 
Door Corona was de bedrijfsvoering in de hotels deels sti l ko-
men te liggen. Tijd voor Camille om iets te ondernemen wat 
in de Coronati jd succesvol kon zijn en wat ook daarna nog kon 
blijven bestaan. Zo heeft  hij het pizza concept vanuit Blanken-
berge gekopieerd en werd in 2020 zijn eerste bezorg- en afh aal-
pizzeria geopend in Eindhoven. “Het liefst zie ik de komende 
jaren het aantal uitgroeien van zes naar twinti g, maar met de 
grote verschuivingen en krapte op de arbeidsmarkt kan dat nog 
wel eens lasti g worden”, legt Camille uit. Maar ook daar lijkt 
een oplossing voor. ¨Ik zoek mensen met het juiste DNA en de 
juiste normen en waarden, die willen ondernemen zonder dat 
ze moeten investeren, dus als een soort franchisenemer die het 
pizza ondernemerschap zien zitt en.¨

Op de vraag, die Camille in ieder interview moet beantwoor-
den, hoe het lukt om succesvol te worden tussen de Domino’s 
en New-York pizza’s van deze wereld antwoordt hij resoluut. 
Pizzani bakt de lekkerste originele Italiaanse pizza’s met een 
dunne, knapperige bodem en belegd met verse ingrediënten. 
Buon Appeti to! n

tekst: Stefan Verhallen
foto: Guido van Echteld

Ondernemer

Camille Peters
'Een geboren ondernemer'
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PIZZANI
MIDWEEK SPECIAL!

∙ Ga naar www.pizzani.nl
∙ Kies voor ‘Afhalen’

 ∙ Selecteer filiaal Helmond 
∙ Voer de actiecode in: BC1202

∙ Ontvang 50% korting op
onze Italian Size pizza’s

(De actie geldt tot 1 december 2022, alléén van maandag
t/m donderdag, niet i.c.m. andere acties)

50% KORTING BIJ TAKE AWAY

PIZZANI HELMOND
(t.o. de Markthal in Brandevoort)

Dé pizza hotspot
voor take away & delivery

WWW.PIZZANI.NL

MARGHERITA
Tomatensaus, mozzarella di bufala, mozzarella, cherrytomaatjes

DIAVOLA
Tomatensaus, mozzarella, pikante salami,  stracchino, rode ui

FUNGHI
Tomatensaus, mozzarella di bufala, champignons

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

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

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

QUATTRO FORMAGGI
Tomatensaus, mozzarella, Parmesan, gorgonzola, stracchino

SALAMI
Tomatensaus, mozzarella, salami

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

POLLO RUSPANTE
Tomatensaus, mozzarella, kippendijen, champignons, Parmesan

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

TARTUFO
Tomatensaus, mozzarella, champignons, truffeltapenade, rucola

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

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

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

HAWAI
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, ananas

REGINA
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, champignons

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

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

MELANZANE
Tomatensaus, mozzarella, aubergine, Parmesan, oregano

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

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

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

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

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

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT
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PIZZANI
MIDWEEK SPECIAL!
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olijven, champignons

POLLO RUSPANTE
Tomatensaus, mozzarella, kippendijen, champignons, Parmesan

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

TARTUFO
Tomatensaus, mozzarella, champignons, truffeltapenade, rucola

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

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

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

HAWAI
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, ananas

REGINA
Tomatensaus, mozzarella, gekookte ham, champignons

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

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

MELANZANE
Tomatensaus, mozzarella, aubergine, Parmesan, oregano

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

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

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

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

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

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT
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PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN
Praktijk Helmond, Bentbeemden 3, 5706 NB Helmond    |    Praktijk Deurne, Fabriekstraat 24, 5753 AH Deurne

Algemeen telefoonnummer: 0493 - 32 15 44    |    E-mail: lilians@xs4all.nl    |    www.lilian-schouten.nl
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Kies voor een kwalitatieve behandeling en persoonlijke aandacht!

Met trots kunnen wij u mededelen dat wij de allernieuwste technologische 
apparatuur in onze praktijken hebben: de EMS Airfl ow.

• Maximale gebitsreiniging
• Minder pijnklachten

• Aangename gebitsreiniging

Gezondheid begint bij mondgezondheid!!

Ons team van hbo-opgeleide mondhygiënistes zijn 
gespecialiseerd in en het behandelen van:

• Gevoelige tanden
• Terugtrekkend tandvlees
• Parodontitis: kaakbotontsteking (veroorzaker van losstaande 

   tanden en kiezen)
• Sealen (kinderen)

• Bloedend tandvlees
• Halitose (slechte adem)

• Fluoride behandeling
• Preventieve mondzorg

• Voorlichting geven

fi nanciële planning wonen | hypotheek vermogensopbouw

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

Hans Maasakkers CFP®

06 - 505 24 702
Hans@kanzz.nl

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

Hans Maasakkers CFP®

06 - 505 24 702
Hans@kanzz.nl
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WE SPELEN WEER!WE SPELEN WEER!
YES

THEATERSPEELHUIS.NL
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Ben jij ook benieuwd hoe de superleuke Brandevoortse wijk-
quiz ‘Witte Wel Witte Nie?’ is ontstaan én of de vijfde editie 
gaat plaatsvinden? Lees dan gauw verder en denk er ook al-
vast over na of je het leuk vind om de quiz te organiseren. 
Niet alleen natuurlijk, maar samen met Vicky Hendrix, Gaubi 
Beijers en Monique Schoenmakers. Zij zijn namelijk de over-
gebleven organisatoren en hebben hulp nodig! Vicky en Gaubi 
vertellen over het ontstaan van de wijkquiz en doen een op-
roep voor organisatoren zodat de vijfde ‘Witte Wel Witte Nie?’ 
wijkquiz kan plaatsvinden!

Eerste editie
Gaubi vertelt enthousiast: “Met een aantal vrienden vanuit de 
wijk en via sportclubs van de kinderen leek het ons wel leuk om 
de ‘WieWitWa?’ wijkquiz van de Achtste Barrier in Eindhoven 
te spelen. Dat deden we in een kapsalon in Nuenen. Daar in 
een kapsalon ontstond tijdens het spelen van de quiz het idee 
om de quiz in Brandevoort te organiseren. Wij vonden dat de 
wijk wel wat reuring en saamhorigheid kon gebruiken.” Zo ge-
zegd zo gedaan. In maart 2016 startten zes enthousiastelingen, 
waaronder Gaubi, met het organiseren van de ‘Witte Wel Witte 
Nie?’ wijkquiz. Met maar liefst 93 teams en 1300 deelnemers 
werd in januari 2017 de allereerste editie van de wijkquiz ge-
speeld. Vanzelfsprekend werd de quiz met een feestelijke prijs-
uitreiking afgesloten. Uiteindelijk won team ‘De bende van de 
Hoeves’. “Daarna kregen wij zoveel positieve reacties. Dat gaf 
energie om de wijkquiz opnieuw te organiseren”, vertelt Gaubi 
trots. “We hebben er heel veel van geleerd en tijdens de quiz 
bleef het spannend of alles wel zo zou verlopen als we hadden 
gehoopt. Er komt veel meer bij kijken dan waar je in eerste in-
stantie aan denkt. De opgedane kennis en ervaring wilden wij 
meenemen voor de organisatie van de tweede editie.” En die 
kwam er!

Vijfde editie?
De tweede, derde en vierde editie volgden. Klauteren bij  
Monkey Town, lasergamen, pijl en boog schieten, racen op een 
scootmobiel; niks was te gek. Telkens was het een groot suc-
ces. Intussen was ook Vicky onderdeel van de organisatie. In de 
loop van de tijd zijn er wisselingen binnen het team geweest. 
“Ieder teamlid had zijn eigen specialisatie: financiën, IT kennis,  
administratie, organisatie van het feest, vragen bedenken 
- kortom: iedereen op de juiste plek en in z’n kracht”. “Op 
een gegeven moment waren we met zessen en dat was echt  
aanpoten. Om die reden streven wij naar een team van acht 
organisatoren”, aldus Gaubi. De vierde editie vond plaats in 
de winter van 2019-2020, net voor de coronacrisis. Door die 
crisis kon een vijfde editie niet plaatsvinden. Inmiddels is de c 
oronacrisis min of meer naar de achtergrond gegaan, maar telt 
de organisatie nog maar drie organisatoren: Vicky, Gaubi en  
Monique. Ze zijn dus dringend op zoek naar nieuwe organisato-
ren zodat aan een vijfde editie gewerkt kan worden. “Het orga-
niseren van de ‘Witte Wel Witte Nie?’ wijkquiz neemt veel tijd in 
beslag, maar dat is het zeker waard want het geeft een enorme 
kick! De gezellige donderdagavonden brainstormen met elkaar 
gaven veel energie. Het hele jaar door staat je brein aan. Mijn 
telefoon staat vol lappen tekst met inspiratie en ideeën voor de 
eventuele volgende editie”, vertelt Vicky enthousiast. 

Het team staat in de startblokken, maar starten kunnen ze niet 
omdat ze dringend hulp nodig hebben. n

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

Hoe is het nu met

Dé Brandevoortse
‘Witte Wel Witte Nie?’ wijkquiz?

Het huidige team heeft maar liefst 

drie of vier organisatoren nodig 

om de vijfde, zesde, zevende (?) 

editie(s) te organiseren! Dus heb jij 

een flinke dosis creatief- en doorzet-

tingsvermogen? Weet jij ‘out of the  

box’ te denken en ben je eventu-

eel handig op onder andere IT ge-

bied? Laat het dan meteen weten via  

info@wittewelwittenie.nl. Vicky, Gaubi 

en Monique kijken uit naar jouw aan-

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

WOUT VAN VLERKEN
Demonstraties 2022 

Er zal een expert 
aanwezig zijn 
voor al  uw 
vragen over 
koelen, vriezen 
en Biofresh.

Liebherr 
14 & 15 oktober 

12:00 - 16:00 uur

Er is iemand van 
Jura aanwezig 
voor een 
demonstratie 
en proeven van 
de nieuwste 
koffiezetters 
van Jura.

Jura Koffie
15 oktober

10:00 - 17:00 uur

Een expert 
is aanwezig 
voor inductie 
fornuizen 
en retro 
koelkasten.

Smeg fornuizen en 
retro koelkasten

14 & 15 oktober 
12:00 - 16:00 uur

Er is iemand 
van Quooker 
aanwezig om 
de Quooker te 
demonstreren 
en al uw 
vragen te 
beantwoorden.

Quooker
14 en 16 oktober

13:00 - 16:00

Er is iemand van 
KEF aanwezig die 
demonstraties 
geeft met de 
beste draadloze 
luidsprekers 
van KEF.

KEF Wireless
14 & 16 oktober

12:00 - 16:00 uur

Er is iemand van 
KEF aanwezig die 
demonstraties 
geeft met de 
beste draadloze 
luidsprekers 
van KEF.

Er is iemand van 
KEF aanwezig die 
demonstraties 
geeft met de 
beste draadloze 
luidsprekers 
van KEF.

Primare versterker
15 oktober

11:00 - 16:00 uur

Er is iemand van Primare 
aanwezig die demonstraties 
geeft in combinatie met System 
Audio luidsprekers.

Bosch Kookdemonstratie
15 & 16 oktober | 12:00 - 16:00 uur

Er is een kok 
aanwezig die 
een uitgebreide 
demonstratie geeft 
over stoomkoken 
en inductie koken 
met afzuiging.

Laurastar
16 oktober

12:00 - 16:00 uur

Laurastar 
verzorgd een 
complete strijk-
demonstratie 
met hun unieke 
stoomstrijksys-
temen. Ervaar 
het gemak 
van strijken.

Samsung
15 en 16 oktober
12:00 - 16:00 uur

Er is iemand 
van Samsung 
aanwezig voor al 
uw vragen over 
QLED, NeoQLED 
en LED televies.  
Race als max 
verstappen op de 
race simulator. 

Introductie 700 
S3 luidsprekers. 
Luister als 
eerste naar 
de nieuwste 
luidsprekers 
van Bowers & 
Wilkins.

Bowers & Wilkins
15 oktober

11:00 - 16:00 uur

Van gas naar inductie
16 oktober | 12:00 - 16:00

Er is een specialist 
aanwezig die alles kan 
vertellen om de ombouw 
van gas naar inductie 
te maken inclusief 
meterkast aanpassing 
of zelfs de gehele 
meterkast ombouwen 
van stoppenkast naar 
schakelkast.

Numatic is 
aanwezig 
om alles over 
steelstof-
zuigers en 
normale 
stofzuigers te 
demonstreren. 

Numatic
16 oktober

12:00 - 
16:00 uur

14 | 15 | 16 Oktober  |  www.electroworld.nl
Hoofdstraat 105 5706 AK HELMOND Tel 0492-539405
Kanaalstraat 4B 5711 EH SOMEREN Tel 0493-539405

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

WOUT VAN VLERKEN

Primare versterker

Numatic is 
aanwezig 
om alles over 

12:00 - 
16:00 uur

Er is een 
specialist 
aanwezig 
die alles kan 
vertellen over 
het draadloze 
Sonos 
systeem.

Sonos
16 oktober

12:00 - 16:00 uur
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Help je mee zodat zij hun bijdrage voor de reis kunnen beta-
len? Nine (16 jaar), Teije (14 jaar), Ties (14 jaar), Stan (14 jaar) 
en Yannick (13 jaar) gaan als scouts van Brandevoort in augus-
tus 2023 deelnemen aan de World Scout Jamboree (WSJ) in 
Zuid-Korea. Iedere deelnemer moet een deelnemersbijdrage 
betalen. Dat is een flink bedrag om op die leeftijd bij elkaar te 
verdienen, maar ze gaan ervoor. En jij kan helpen! 

World Scout Jamboree (WSJ)
De WSJ is een elf dagen durend evenement dat eens in de vier 
jaar wordt gehouden ergens op de wereld, volledig opgezet 
door vrijwilligers. Scouting Brandevoort levert drie vrijwilligers 
voor de begeleiding van de WSJ. In augustus 2023 wordt de WSJ 
gehouden in SaeManGeum, aan de westkust van Zuid Korea. 
Op die plek komen dan meer dan 40.000 scouts van over de 
hele wereld bij elkaar om de wereld in het “klein” te beleven. 
Het evenement staat in het teken van de zeventien wereldwijde 
‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s), ofwel de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen die in 2015 door de Verenigde Na-
ties zijn vastgesteld. “We gaan activiteiten doen die je bekend 
maken met de doelen zodat je kan ervaren wat je zelf kan doen 
om de wereld een beetje beter te maken”, vertelt Nine.

Een eenmalige kans voor een bijzondere ervaring
Een scout heeft maar één keer in zijn leven de kans om als deel-
nemer naar een WSJ te gaan, je moet namelijk tussen de 14 en 
18 jaar oud zijn. Voordat de scouts worden uitgedaagd om aan 
de SDG-activiteiten deel te nemen, maken ze ruim een week 
lang een reis door Korea om het land en haar cultuur te leren 
kennen. Kortom: een bijzondere ervaring die je niet mag missen.

Even voorstellen en wat bieden ze aan?
Nine zit sinds haar zesde jaar bij de scouting in Brandevoort. “Ik 
zit wel al een tijdje bij de scouting en het is een hechte vrien-

dengroep geworden. Je gaat eigenlijk gewoon elke week leuke 
dingen doen met je vrienden”, vertelt Nine enthousiast. Inmid-
dels zit ze bij de Explorers en is ze leiding bij de Bevers (5-7 jaar). 
Als bijbaan werkt ze bij Dierenrijk in Nuenen. Nine zou eigenlijk 
in 2020 naar de Europese Jamboree in Polen gaan, maar door 
de coronapandemie kon dat helaas niet doorgaan. Toen kwam 
de uitnodiging van WSJ binnen. Hierover hoefde ze niet lang 
na te denken en dus meldde ze zich meteen aan. “Ik doe mee 
om het avontuur aan te gaan en om mezelf te ontwikkelen en 
grenzen te verleggen”, aldus Nine. Samen met Ties kan ze hel-
pen bij kinderfeestjes. Bijvoorbeeld met scoutingactiviteiten. 
Daarnaast kan ze oppassen op kinderen en tijdens vakanties op 
huizen en/of huisdieren. 

Teije is het broertje van Nine en zit vier jaar bij de scouting. Nu 
nog bij de Scouts, na de WSJ gaat hij ook naar de Explorers. Teije 
werd ook enthousiast toen Nine over de WSJ vertelde. “Dit kan 
je maar één keer in je leven doen, dus daarom wilde ik mee” 
vertelt Teije. Teije wil graag klussen doen zoals auto’s wassen, 
boodschappen doen, hond uitlaten, tuinonderhoud enzovoort 
om geld te verdienen.

Ties zit vanaf zijn zesde jaar bij de scouting en is net als Teije 
derdejaars Scout. Ties werd meteen enthousiast toen Teije ver-
telde dat hij zich had aangemeld voor de WSJ. “Ik ben heel han-
dig en kan helpen met snoeien, het schoonmaken van de tuin 
en het zwembad. Ik kan ook met een hogedrukspuit omgaan”, 
vertelt Ties. 

Stan zit negen jaar bij de scouting. In september vliegt Stan over 
van de Scouts naar de Explorers. “Ik vind het gaaf om naar de 
WSJ te gaan, al is het spannend, want je gaat zonder familie 
naar de andere kant van de wereld. Ik ga vooral om uit mijn 
comfortzone te treden en te ontdekken”, vertelt Stan. Stan wil 
ook graag klussen doen en geeft daarnaast bijles in wiskunde. 

Yannick zit acht jaar bij de scouting, net als Ties, Teije en Stan 
bij de speltak Scouts. “Eigenlijk zou ik in 2020 naar de Nationale 
Jamboree in Zeewolde zijn gegaan, maar die ging ook niet door. 
Toen de uitnodiging voor de WSJ kwam, heb ik me meteen inge-
schreven”, vertelt Yannick enthousiast. Pas later hoorde hij dat 
Stan en Nine ook zouden gaan en al gauw ontstond er een hech-
te vriendschap tussen deze vijf scouts. Yannick kan ook klusjes 
doen. Daarnaast is hij heel creatief met paracord en houtsnij-
den. Zo maakt en verkoopt hij mooie handige armbanden en 
sleutelhangers van Paracord.

Hoe kom je in contact?
Heb je een klusje of wil je een mooi handgemaakt cadeau  
kopen? Wil je ze helpen? Neem dan contact op via: 
wsj2023@scoutingbrandevoort.nl. En volg ze op Facebook:  
https://www.facebook.com/WSJ2023ActieBrandevoort n

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

Oproep

Vijf scouts op avontuur
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vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Slim en duurzaam investeren? Doe de gratis bespaarcheck.
Haal meer uit je hypotheek met Veldsink.

Gratis
bespaarcheck

 t.w.v 

€189

Veldsink

Verduurzamers

Check

Marktstraat 18, Mierlo    |    0492 - 661 712    |    mierlo@veldsink.nl    |    veldsink.nl
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Wandelende takken zijn interessante insecten die wereld-
wijd overal te vinden zijn. De bekendste soort is de Indische 
tak (Carausius morosus). Ze zijn er in alle maten en kleuren, 
sommige hebben zelfs vleugels. Steeds weer worden nieuwe 
soorten gevonden waarmee men probeert te kweken. Er zijn 
inmiddels maar liefst 2500 verschillende soorten beschreven. 
De wandelende tak is één van de minst opvallende diersoor-
ten in de natuur vanwege de camouflage en ze komen wereld-
wijd voor in tropische en subtropische bossen, een klein aan-
tal leeft in gematigde streken. Alle soorten leven uitsluitend 
van bladeren en zijn 's nachts actief, ze schuilen overdag tus-
sen de planten. Het is een vrij jonge groep waarvan de verte-
genwoordigers bekend zijn van fossielen uit het krijttijdperk.

CVI en Floris
We zijn op bezoek bij Floris Hilckmann aan de Schutsboom waar 
hij gepassioneerd verteld over zijn bijzondere hobby: twee 
aquaria vol met wandelende takken, die, als je heel goed kijkt, 
bewegen. Floris is al een jaar of vier bezig met zijn hobby en legt 
uit dat het heel goed bij hem past. 

Er is bij Floris, nu 14 jaar oud, pas enkele jaren geleden de di-
agnose CVI (Cerebral Visual Impairment*) gesteld. Daardoor zit 
Floris ook op een speciale school, namelijk ‘De Berkenschutse’ 
in Heeze. Een school die een bijdrage levert aan het meest pas-
sende onderwijs voor leerlingen met een beperking. Door zijn 
beperking werken de reken- en letterfunctie in zijn hersenen 
niet goed en hierdoor kan hij niet goed lezen en rekenen. Maar 
omdat het nu duidelijk is welke beperking Floris heeft, kan hij 
- maar vooral ook zijn omgeving - hier veel beter op inspelen. 
Door zich bezig te houden met zijn hobby’s (wandelende takken 
en creatief bezig zijn) bloeit hij helemaal op.

De zorg rondom de takken
De vader van Floris is bij ons gesprek aanwezig en licht toe dat er 
wel een paar duizend verschillende soorten wandelende takken 
zijn. Dat betekent dat de ene tak de andere niet is. Floris verza-
melt in zijn twee glazen aquaria twee soorten takken namelijk 
de Indische en Australische. Beide soorten zijn tamelijk klein en 
goed te verzorgen. Dat zou niet mogelijk zijn met een andere 
soort die wel een halve meter lang kan worden. De Australische 
tak lijkt een beetje op een schorpioen, heeft stekels maar die 
doen gelukkig niet echt pijn. Ze hebben een goede schutkleur 

en lijken duidelijk op wandelende bladeren: zie de foto’s. De ene 
soort eet klimop-, de andere braambladeren en heeft verder al-
leen maar water nodig. Water geven doet Floris iedere dag door 
water op de bladeren van de planten te spuiten. De verzorging is 
dus eigenlijk vrij gemakkelijk. Natuurlijk moeten de twee aqua-
ria ook op tijd schoongemaakt worden. Hoe oud de takken pre-
cies worden is hem niet bekend. Hij vindt wel eens een dode tak 
maar in principe eten ze hun eigen vervelling op.

Het leven van de wandelende tak
Zowel de Australische als de Indische soort legt elke dag een 
paar eitjes die op een klein olijfje lijken. En je moet goed oplet-
ten, want ze poepen ook. Daardoor is soms het verschil tussen 
eitje en poep niet helemaal duidelijk. Als de Indische soort vol-
wassen is, worden ze rood in de oksels en gaan dan eitjes leggen.

Floris contact met “zijn” takken
Floris vindt het leuk te zien hoe zijn takken veranderen; bijvoor-
beeld door het groeien van de vleugels (bij het mannetje van de 
Australische soort) en het veranderen van kleur. Door de groei 
vervellen ze steeds opnieuw. In het wild groeien de Australische 
takken op in een mierenkolonie. Ze scheiden een zoetige stof af 
en dragen die mee waardoor de mieren denken dat ze één van 
hen zijn. Voor Floris zijn de twee soorten takken wel voldoende. 
Deze zijn goed bij te houden. Het lijkt alsof hij er echt contact 
mee heeft. Het is heel bijzonder om te zien hoe dit insect in een 
jaar van de grootte van een mier kan uitgroeien, of beter gezegd 
kan vervellen, naar een tak van tien centimeter. Door zijn pas-
sie en liefde voor dieren denkt Floris later in deze richting zijn 
beroep te kiezen, bijvoorbeeld werken in een dierentuin.

Wie Floris wil vragen wat hij voor een hobby als deze zoal moet 
doen, hij is bereikbaar via mailadres: katw75@hotmail.com. n

*CVI: In het kort gezegd is dit een stoornis in het zien, veroorzaakt door een 
afwijking of beschadiging van de hersenen. In zijn geval door een zuurstofgebrek 
tijdens zijn geboorte. Hierdoor kunnen beelden die via de ogen binnenkomen 
door de hersenen niet goed worden geregistreerd of omgezet. Bij deze vorm van 
slechtziendheid ligt het probleem dus niet bij de ogen, maar bij de hersenen.

tekst: Marga Dobma, Giel Pollemans
foto: Guido van Echteld

Mijn huisdier en ik

Wandelende takken
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   T 0492-55 99 88  
   E info@andre-relou.nl  I www.andre-relou.nl

Je huis in Brandevoort 
verkopen?
Bel ons!

OKTOBER WOONMAAND

Daarom Smits&Smits

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

smitsensmits.nl

Het is weer woonmaand! Dé tijd om het thuis gezellig
te maken. Bijvoorbeeld met mooie, nieuwe gordijnen of 

een fraaie PVC-vloer. 
Waar je ook voor kiest, wij adviseren je graag. 

Kom inspiratie op doen in onze showroom!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!

VOOR AL UW HOUTEN
EN PVC VLOEREN

Laan door de Veste 126
5708 ZZ  Helmond (Brandevoort)

Tel: 06 53 77 92 53

Voor meer informatie: 

info@schepersparket.nl
WWW.SCHEPERSPARKET.NL

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

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

de juiste behandeling.

Frank Rekers en Marc Wijngaarden
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Geïnspireerd? 

Help ook mee om de buurtver-

halen te publiceren. Je bent van 

harte welkom als nieuw redac-

tielid. Wij horen graag van je via  

redactie@brandevoortercourant.nl

Hou jij van verhalen vertellen? Ben je geïnteresseerd in de 
buurt en jouw medebewoners? Kom dan bij de redactie van 
de Brandevoorter Courant. Net als Linda van Kortenhof-Bas-
tian, zij zag tweeëneenhalf jaar geleden een oproep voor een 
redactielid en besloot te reageren. Linda vertelt wat het in-
houdt om deel uit te maken van de redactie. 

Enthousiasme uit de wijk delen met anderen 
“Deel uitmaken van de redactie geeft je de mogelijkheid om 
nieuwe mensen te leren kennen, je in zaken te verdiepen, je 
weet wat er gebeurt in de wijk en het brengt je zeker nieuwe 
ervaringen en inzichten”, zo vertelt Linda. “Buurtbewoners ver-
tellen me vol enthousiasme hun verhalen over een bijzondere 
hobby, sport of onderneming. Ik vind het prachtig om die verha-
len te kunnen opschrijven om te delen met de wijk”. 

Samen aan de slag 
Het redactieteam bestaat uit fotografen, ontwerpers, redacteu-
ren en een hoofdredacteur. Iedere kwartaaluitgave start met 
een eerste redactievergadering, waarin mogelijke onderwer-
pen worden besproken en de taken worden verdeeld. De redac-
teuren en de fotografen trekken de wijk in en maken afspraken 
om verhalen op te halen. 

Na het vergaderen op pad in Brandevoort
“Je gaat in gesprek met een buurtbewoner en vervolgens schrijf 
je als redacteur thuis het verhaal”, aldus Linda. “Na afstemmen 
wordt het artikel ingediend en opgenomen in de opmaak van 
de nieuwe editie en komen we als redactieteam nog twee keer 
bij elkaar”. In een tweede vergadering wordt de status van alle 
artikelen besproken en in een derde vergadering wordt de com-
pleet opgemaakte Courant gezamenlijk bekeken. Daarna gaat 
de Courant naar de drukker en wordt er nog een laatste keer 
gecontroleerd door het gehele team. 

Trots op iedere uitgave
Iedereen in de redactie schrijft zoveel artikelen als hij of zij 
wil, ook kun je zelf je interessegebied aangeven. Zo bepaal je 
zelf hoeveel tijd je erin stopt. Geen ultiem schrijfwonder? Dat 
maakt niet uit. In de redactie wordt gewerkt met maatjes, zo 
helpen we elkaar met de teksten. “Het is echt een mooi mo-
ment als de Brandevoorter Courant gedrukt op de deurmat valt. 
Iedere keer ben ik weer trots. Iedere nieuwe editie motiveert 
me direct weer om met het team de voorbereidingen voor 
een nieuwe editie op te starten,” zegt Linda, die zich sinds kort 
hoofdredacteur mag noemen. n

tekst: Ellen Louwers
foto: Guido van Echteld

Vacature

Verhalenvertellers gezocht
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Specialisten in: 

  Arbeidsrecht 
  Letselschade 
  Familierecht 
  Mediation 
  Omgevingsrecht 
  Sociaal zekerheidsrecht 

Voor particulieren en ondernemers

Mierloseweg 5 
5707 AA  Helmond  T 0492 544415               braakmanadvocaten.nl

BRAAKMAN
A D V O C A T E N

Mr. G.C.G. Raymakers 

Mr. L.C.J. Sars

binnenkort:

vr 07 okt 20.45 u  

3js
za 08 okt 20.00 u  

navarone
zo 09 okt 15.30 u   

comedy show
MET 3 BRABANTSE TONPRATERS  
za 15 okt 21.00 u  

airbag
vr 21 okt 21:00 u  

the watch
A TRIBUTE TO GENESIS  
za 29 okt 20:45 u  

steffen morrison
ma 31 okt 20:30 u  

celeste
EXCLUSIEVE NL SHOW  
vr 11 nov 20:00 u  

touch of toto
A TRIBUTE TO TOTO
vr 18 nov 20:45 u  

laïs
vr 25 nov 20:30 u  

fm
EXCLUSIEVE NL SHOW  
vr 09 dec 19:30 u  

nile 
za 10 dec 21:00 u  

new cool collective

podium

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Expo

wat er gebeurt 
wanneer er 
niets gebeurt. 

Op 16 oktober opent de 
tentoonstelling ‘Wat er 
gebeurt wanneer er niets 
gebeurt’.  

De expositie gaat over 
de aandacht voor het ge-
wone, dat ons dagelijks 
omringt. Vaak merken we 
het niet eens meer op. De 
coronapandemie heeft ons 
gedwongen te verblijven in 
de beslotenheid van onze 
eigen omgeving. De bele-
ving moest gezocht worden 
in het huiselijke domein. 
De deelnemende kunste-
naars leggen in hun werk 
allemaal op eigen wijze een 
link met dit actuele thema. 
De expo is t/m 27 novem-
ber te bewonderen.
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De bouw van nieuwe woningen in Brandevoort verloopt goed. 
De eerste verdieping van de woningen van het bouwblok ‘Hart-
je Brandevoort’ in De Veste is bereikt als u dit artikel leest. In dit 
bouwblok, in de buurt van het spoor, vorderen de bouwwerk-
zaamheden gestaag. Iets verderop heeft een gespecialiseerd 
bedrijf de buizen in de grond geboord om grondwarmte op te 
halen. De woningen zullen immers zonder gas hun warmtevoor-
ziening regelen. In Hazenwinkel is de tweede fase van de wonin-
gen in de verkoop gegaan.
 
Hartje Brandevoort
De samenwerking tussen Ontwikkelingscombinatie Cedrus-
Adriaans en aannemer Muller Bouw heeft nu de gehele be-
nedenverdieping van Hartje Brandevoort gebouwd. Het ver-
koopteam van VB&T makelaars en Adriaan van den Heuvel 
Makelaars heeft 35 woningen en 28 appartementen verkocht. 
Daarom was er op 14 juli alle reden om samen met wethouder 
Gaby van den Waardenburg en alle kopers de start van de bouw 
feestelijk te vieren.

In een eerdere uitgave hebben wij als Courant al geschreven dat 
in Hartje Brandevoort een gevarieerd type woningen opgele-
verd gaat worden. Bij deze woningen blijkt een gevarieerd type 
kopers te bestaan. Zij zijn grotendeels afkomstig uit Helmond, 
Mierlo, Geldrop en Eindhoven. Het zijn starters met jonge ge-
zinnen en vijfenvijftigplussers die van een grotere woning ko-

men en nu gaan genieten van Brandevoort in een gelijkvloers 
appartement.
 
Woon Heerlijk Hazenwinkel II
Na een succesvolle verkoop van de woningen start Bots Bouw-
groep na de bouwvakvakantie met de bouw van de eerste fase 
van Woon Heerlijk Hazenwinkel. Ondertussen is het tijd voor de 
volgende fase: Woon Heerlijk Hazenwinkel II. Op woensdag 20 
juli is de verkoop gestart op locatie in Hazenwinkel. Ook deze 
tweede fase is weer een samenwerking tussen Ontwikkelings-
combinatie Cedrus-Adriaans en aannemer Muller Bouw.

Verkoopteam VB&T makelaars en Adriaan van den Heuvel Ma-
kelaars heeft van de start van de verkoop een waar feestje ge-
maakt. Via allerlei uitnodigingen en bekendmakingen op site en 
via e-mail zijn geïnteresseerden op de hoogte gebracht van het 
evenement. Een grote groep leuke en enthousiaste bezoekers is 
op het feest afgekomen. Er zijn veel brochures uitgedeeld. Het 
was een warme dag. Daarom was de ijsbus van de plaatselijke 
ijsboer zeer welkom. Begin september zijn er al heel veel in-
schrijvingen binnen en het lijkt erop dat de woningen ruim voor 
de start van de geplande bouw verkocht zijn. n

tekst: Giel Pollemans/Inge Lewandowski
foto: VB&T makelaars

Nieuws

Nieuwbouw in De Veste en 
in Hazenwinkel
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Hans en Marloes Maasakkers wonen sinds 2002 in Brandevoort, 
hebben twee kinderen en maken hun eigen dromen en die van 
anderen waar. Samen runnen ze het financieel adviesbureau 
Kanzz. Hun bedrijf is gevestigd aan de Herselsestraat, midden in 
De Veste. Dit jaar zijn ze verhuisd naar nummer 7. De verhuizing 
was een kwestie van oversteken, want de nieuwe locatie ligt 
schuin tegenover de plek waar ze vier jaar geleden zijn gestart. 

Financieel planner
Hans werkt sinds 1997 in het bankwezen en heeft in 2018 Kanzz 
opgericht. Als financieel planner helpt hij zijn klanten met het 
verwezelijken van hun (financiële) dromen. Wil je verbouwen, 
droom je over een nieuw huis, of heb je de wens om een mooie 
boot te kopen? Voor Hans zijn deze dromen de insteek voor fi-
nancieel advies. Marloes heeft jaren als zelfstandig ondernemer 
gewerkt in de communicatie & sociale media. Hans was één van 
haar klanten en ze ging steeds meer voor hun bedrijf doen. Het 
was daarom een natuurlijke keuze om fulltime met elkaar sa-
men te werken waarbij Marloes verantwoordelijk werd voor de 
marketing, creatie en algemene zaken. 

Thuis in het kantoor van Hans en Marloes
Het is voor Hans en Marloes een droom om te wonen en werken 
in Brandevoort. “Het is fijn om de auto te kunnen laten staan en 
met de fiets naar het werk te gaan”, vertelt Marloes. “We voe-
len ons echt thuis in ons nieuwe kantoor en willen graag dat de 

mensen die bij ons op bezoek komen, zich ook thuis voelen”. 
Het kantoor zou zo een huiskamer van een Brandevoortse wo-
ning kunnen zijn. Het is ingericht met warme bruine en messing 
kleuren en sfeervolle verlichting. We vinden het belangrijk dat 
mensen zich thuisvoelen. Financieel advies is voor veel mensen 
toch nog iets spannends. Een goede financiële gezondheid is de 
basis voor rust.

Kantoor in sfeervolle woonomgeving
“We hebben bewust gekozen om in Brandevoort te blijven wo-
nen en dus ook om ons kantoor hier te vestigen. Geen kantoor-
gebouw of industrieterein, maar een sfeervolle woonomgeving 
in de wijk als werkomgeving”, vertelt Hans. Je zou denken dat 
hun klanten vooral uit de wijk afkomstig zijn, maar dat is niet 
het geval. Zo’n 80% is afkomstig van buiten de wijk. Marloes 
vult aan: “Onze locatie is laagdrempelig en geeft het gevoel dat 
je altijd bij ons kan binnenlopen. Als klanten tegen ons zeggen 
“Ik heb het gevoel dat ik bij jullie thuis ben”, dan zijn we daarin 
denk ik goed geslaagd.” Marloes en Hans hebben een setting 
gecreëerd waarin hun klanten hun dromen een kans kunnen 
geven.

www.kanzz.nl n

tekst: Marc Dekkers
foto: Vincent Knoops

Ondernemer

Wonen en werken
in Brandevoort
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Eén keer in de twee maanden komt Boekenclub Brandevoort 
bij elkaar in Wijkhuis ’t BrandPunt. In 2019 werd deze club, op 
initiatief van Lara Tamarinof (hoe kan het anders?!), samen met 
Karin van Broekhoven (destijds ook woonachtig in Brandevoort) 
en Jeanne Verberne, opgericht. 

Het ontstaan van de Boekenclub 
Gedrieën zijn zij bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe een 
boekenclub vorm te geven. Het idee bestond dat er, buiten dit 
drietal, vast nog veel meer boeken-/ literatuurliefhebbers zijn 
die het naast lekker lezen ook leuk vinden om over boeken te 
praten. Om de ‘club’ meer vorm te geven hebben de dames een 
plan bedacht. De uitgangspositie is dat het laagdrempelig moet 
zijn: iedereen die iets met lezen heeft moet kunnen aansluiten. 
Al gauw werd er een Facebookgroep aangemaakt, waarbij ge-
interesseerden zich kunnen aansluiten. Via een poll tussen drie 
verschillende boeken konden ‘clubleden’ aangeven welk boek 
zij willen lezen en willen bespreken tijdens de live bijeenkomst. 
Inmiddels kent de Facebookgroep ruim 60 leden, waarvan een 
groepje van ongeveer tien vrouwen, actief deelneemt aan de 
bijeenkomsten. 

Nieuwe opzet
Tijdens de coronaperiode vonden de bijeenkomsten online 
plaats. Iets minder gezellig, maar een prima alternatief om toch 
de leeservaringen uit te kunnen wisselen. Sinds enkele maan-
den is de opzet van de bijeenkomsten ietwat veranderd: nu 
rouleren de gespreksleiders per bijeenkomst. Zij, dan wel de 

groep als geheel, kiezen op dat moment een boek dat de keer 
daarop wordt besproken. Een greep uit de gepasseerde boeken 
van de afgelopen tijd: Wij en ik' (Saskia de Coster), 'Moord in 
de moestuin' (Nicolien Mizee), 'Prachige wereld waar ben je?' 
(Anya Niewierra-de Camino) en 'Wat je van bloed weet' (Philip 
Huff). Voor de aanstaande bijeenkomst staat Remco Campert 
met Hotel du Nord centraal. 

Geen stoffige bedoeling
Wie denkt dat de Boekenclub bestaat uit een stelletje stoffige, 
ingedutte, serieuze dames, heeft het mis! Er klinkt vooral veel 
plezier en enthousiasme op de avonden. “We delen de liefde 
voor goeie verhalen en mooie taal. De ene keer herkennen we 
ons in elkaars’ mening, een andere keer worden we uitgeno-
digd op een andere manier naar een verhaal te kijken. We ont-
dekken nieuwe boeken, die we zelf misschien nooit uitgekozen 
zouden hebben en verruimen zo onze wereld. Maar bovenal 
zijn we een vrolijk, enthousiast clubje met een hart voor en vol 
boeken”. 

Interesse? 
Heb je interesse of wil je een avond bijwonen? Stuur dan een 
mailtje naar: boekenclubbrandevoort@gmail.com. En wellicht 
ten overvloede: mannen zijn natuurlijk ook welkom! n

tekst: Jeanne Verberne
foto: Vincent Knoops

Van links naar rechts: Patricia Verschoor, Ellen Verheijen, Karin van Broekhoven, Chantal van Hooff, Annemarie Lindeboom- Hessels, Saskia Verbael en Jeanne Verberne. 

Cultuur

Boekenclub Brandevoort
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www.rondoo.nl
Hertogsveld 3 - Brandevoort

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

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

 
CCooaacchhiinngg iinn ddee nnaattuuuurr ooff aaaann ttaaffeell  

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

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

3	Leg	je	Kennismakingsles	nu	al	

	 vast	v.a.	16,5	jaar

3	Unieke	2-daagse	Startcursus	

	 versnelde	Rijvaardigheid

3	Online	Theorie	training	mét	

	 slaagGARANTIE

3	Gestructureerd	rijlessen	volgens

	 R.I.S.-methode

3	Leuke	vaste	vrouwelijke	

	 instructrices

3	Hoog	slagingspercentage!

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

Oprecht betrokken

Mr. Roel Janssen
06 46 07 65 58

Mr. Erik Jansen
06 21 42 57 72

Omdat iedereen anders is...

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

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!
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Nee, dit is geen aankondiging van een nieuwe verfilming van 
de roman van de Brabander Toon Kortooms. Wel staat bij veel 
huisartsen in Nederland het water tot aan te lippen. In de laat-
ste maanden is in de media veel aandacht besteed aan de werk-
druk van de huisartsen en de gevolgen ervan voor de zorg die 
huisartsen kunnen en willen leveren.

Ook in Brandevoort ervaren we dat de zorgvraag de laatste ja-
ren duidelijk toeneemt. Daar is de corona pandemie nog eens 
bovenop gekomen. Dat heeft de druk op de zorg in zijn geheel 
nog eens extra groot gemaakt. We verzuipen nog niet, maar 
willen graag voorkomen dat het zover komt.

Oplossingen 

Voorrang bepalen
Hoe kunnen we, huisartspraktijk en patiënten, ervoor zorgen 
dat de huisartsenzorg in Brandevoort in een prettige sfeer toe-
gankelijk blijft?
Ondanks de continue uitbreiding met nieuwe collega’s wordt 
het steeds moeilijker om patiënten op dezelfde dag een consult 
aan te bieden. Dat betekent dat de assistentes meer moeten 
kiezen wie voorrang krijgt, dus om urgentie te bepalen. Om een 
verantwoorde inschatting te maken zijn de assistentes extra ge-
traind. Dat kost meer tijd en dat zorgt voor langere wachtrijen 
aan de telefoon. Daarnaast hebben de assistentes de kennis 
en vaardigheden om een groot deel van de vragen van patiën-
ten te beantwoorden en gerichte adviezen te geven. Om lang 
wachten te voorkomen voor het stellen van een vraag of het 
plannen van een niet urgente afspraak kunt u ook het beste in 
de rustige uren bellen; dat is tussen 10.00-12.00 uur of tussen 
14.00-16.00 uur.

Meer personeel inzetten, indien mogelijk
Daarbij komt dat het, in de huidige krappe arbeidsmarkt, moei-
lijk is om nieuw personeel te vinden. Daarom moeten we alle 
zeilen bijzetten om de bezetting op peil te houden. De druk op 
de assistentes, zeker in de eerste periode van de corona pande-
mie, was erg groot en dat houdt nu ook nog aan.

Website gebruiken
U kan zelf via de website: www.thuisarts.nl uw klacht opzoeken 
en met die informatie bekijken of het gegeven advies voldoen-
de antwoord geeft op uw vraag of een consult nodig is en zo ja, 
op welke termijn dat moet. Een alternatief is de website: 
www.moetiknaardehuisarts.nl. 

Afspraak digitaal inplannen
Vooral ‘s ochtends hebben de assistentes het druk met het be-
antwoorden van telefoontjes. Daarom bieden we de patiënten 
de mogelijkheid om digitaal een afspraak in te plannen via Mijn-
Gezondheid.net of via de daaraan gekoppelde app Medgemak. 
Aanmelden voor deze dienst kan via het mailadres info@huis-
artsenbrandevoort.nl. Daarna ontvangt u van de assistente een 
e-mail met verdere instructie(s).

Naast het plannen van een afspraak is het met behulp van deze 
site ook mogelijk om medicijnen te herhalen en om laboratori-
umberichten in te zien. Inclusief het daarbij behorende advies 
van de huisarts. 

Eigen website voor de huisartsen van Brandevoort
Als meer patiënten gebruik gaan maken van deze service, le-
vert dat voor zowel de patiënt als voor de praktijk voordeel op. 
Ook willen we patiënten op de website van de huisartspraktijk 
wijzen: www.huisartsenbrandevoort.nl. Daarop is veel actuele 
informatie te vinden.

Covid vaccinaties en de huisarts
Onlangs is via de media gecommuniceerd dat de huisarts een 
rol zou krijgen bij het vaccineren van mensen met een gezond-
heidsrisico. Deze berichten zijn echter voorbarig. Het RIVM en 
de GGD zijn, samen met het ministerie, nog bezig met het ont-
wikkelen van een strategie voor de komende vaccinaties en wat 
de maatregelen zullen zijn. Mocht de huisarts daarin een rol 
gaan spelen, dan maken zij dat bekend via de website van de 
huisartspraktijk en de sociale media. 

De uitnodiging voor de griepvaccinaties zal in de loop van ok-
tober verstuurd worden naar de patiënten die daarvoor in aan-
merking komen. Dit staat los van de vaccinaties voor Covid.

Tenslotte 
De huisartsen staan altijd open voor suggesties over het verbe-
teren (van de toegankelijkheid) van de zorg. Suggesties daarvoor 
kunt u via het mailadres info@huisartsenbrandevoort.nl sturen.

Zo kunnen we samen zorgen voor een optimale huisartsenzorg 
in onze wijk, zonder dat de dokter verzuipt! n

tekst: Victor Kaiser, huisarts
foto: Guido van Echteld

Gezondheid

Help, de dokter (huisarts) verzuipt!
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Brandevoortse Dreef 101  5706 SL Helmond 
T +31 (0)492 66 13 52 

info@heesmans.nl | www.heesmans.nl

Ook voor service
en onderhoud!

Centrale verwarming | Airconditioning 
Sanitair | Ventilatie | Warmtepompen

• ontwerp & advies 
• aanleg & onderhoud

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

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

Wijncursussen en Workshop
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.

06 21813048
KARINLIPS.NL

PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
1 december 2022

Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start: 4 oktober 2022; 12 januari 2023

Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start: voorjaar 2023

Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start: 8 november 2022
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Sinds april 2022 ben ik officieel één van de eerste bewoners van 
‘De wijk van de toekomst’ die door stichting Brainport Smart 
District (BSD) wordt ontwikkeld. Samen met mijn vrouw en ons 
dochtertje woon ik in één van de mHomes op Telkesveld. Dit 
project ligt links van de eerste rotonde als je Brandevoort via 
De Voort uitrijdt richting Eindhoven. In totaal komen hier 52 
woningen. Wat meteen opvalt aan de woningen is de andere 
manier van bouwen met hout in tegenstelling tot de traditio-
nele bouwstijl van Brandevoort.

Kwartiermakers
De eerste bewoners van Telkesveld worden de ‘kwartiermakers’ 
genoemd. Als buren maken we onderling allerlei afspraken, 
bijvoorbeeld over het aanleggen en onderhouden van de ge-
meenschappelijk tuin rondom de woningen en de invulling van 
de gemeenschappelijke ruimte. Naast kwartiermaker ben ik al 
vanaf het begin lid van de gebruikersraad van BSD die meedenkt 
over de ontwikkeling van dit nieuwe gedeelte van Brandevoort. 

‘Tijdelijke’ woningen?
Mensen hebben vaak een stereotype beeld van een tijdelijke 
woning. Ik noem het liever ‘verplaatsbare woningen’. De bio-
based modules van mHome zijn demontabel. De woningen 
kunnen dus (gedeeltelijk of in zijn geheel) uit elkaar gehaald 
en verplaatst worden. Ondanks dat de woningen méér dan vol-
doen aan het bouwbesluit, zijn ze hierdoor uitermate geschikt 
voor tijdelijke projecten. Landelijk (en zelfs daar buiten) is veel 
aandacht voor dit project. Bouwen met modules is ideaal om 
snel duurzame woningen te kunnen realiseren. De komende 
jaren gaan we nog veel meer van zulke oplossingen zien in 'De 
wijk van de toekomst'.

Brandevoort-stijl of niet?
“De woningen lijken geen presenteerblaadje te zijn voor de wijk 
Brandevoort, dat zich onderscheidt door haar eigen karakter en 

architectuur”, is een veel gehoorde opmerking. Wij zien deze 
berichten ook, maar de wijk is nog lang niet klaar. Het begint 
pas net. Het doel van BSD is ook niet om te kopiëren wat er al 
is, maar juist om te experimenteren met andere manieren van 
bouwen, wonen en leven. Daarbij gaat het om duurzaamheid 
en innovatie en dat vraagt om andere technieken dan traditi-
onele bouw met baksteen. De woningen en omgeving zijn nog 
volop in ontwikkeling. Als we straks een paar jaar verder zijn, 
krijgen mensen echt een andere indruk van deze bijzondere 
buurt.
Hoe verloopt de werving en selectie van nieuwe bewoners? Zo-
dra de eerste bewoners van Telkesveld bekend waren, werden 
we betrokken bij de werving en selectie van onze toekomstige 
buren. Dit met het oog op de community die we hier uiteinde-
lijk samen gaan vormen. Als mensen zich aanmelden voor een 
woning op Telkesveld wordt er gevraagd om een sociaal cv en 
motivatie. Hoe wil je wonen in ‘De wijk van de toekomst’ en wat 
breng je mee? Inzendingen gaan eerst naar de projectontwikke-
laar voor de financiële check. Vervolgens worden inzendingen 
geanonimiseerd en naar de kwartiermakers gestuurd. Daarna 
word je uitgenodigd voor een bezichtiging/kennismaking. 
Meer informatie over onder andere de inschrijving vind je op 
www.telkesveld.nl.

Hoe is het wonen in 'De wijk van de toekomst'?
Een woning op Telkesveld betekent automatisch ook dat je be-
woner wordt van 'De wijk van de toekomst'. Ik vind het belang-
rijk dat mensen die zich hiervoor inschrijven begrijpen wat dat 
inhoudt. Participatie is een belangrijk thema binnen BSD. Bewo-
ners hebben direct invloed op hun eigen leefomgeving. Binnen 
ons project bepalen we bijvoorbeeld samen waar we de ge-
meenschappelijke ruimte voor gaan gebruiken. En laatst zaten 
we samen met mHome en de landschapsarchitect om ideeën 
uit te wisselen over de inrichting en het gebruik van onze tuin. 
Definitieve keuzes maken we uiteraard pas als alle woningen op 
Telkesveld klaar en bewoond zijn. Tot die tijd houden we alles 
zo flexibel mogelijk. Maar het betekent bijvoorbeeld ook dat je 
de auto niet aan de voordeur kunt parkeren. Dat is goed om te 
weten voordat je tekent voor een woning.

Hoe bevalt het wonen op Telkesveld?
Hoewel de woningen relatief klein zijn (52 m2) hebben we hier 
alles dat we nodig hebben. Het voelt af en toe net als een va-
kantiehuisje met een vrij uitzicht en met onze eigen spullen. 
Grote voordelen van klein wonen zijn dat je snel klaar bent met 
poetsen en zelden lang iets kwijt bent. Wat we nu hebben, past 
goed bij wat we op dit moment belangrijk vinden. Ik ben vooral 
benieuwd hoe de gemeenschap van Telkesveld zich verder gaat 
ontwikkelen. We zitten regelmatig met de projectontwikkelaar 
en de buren om de tafel om hier afspraken over te maken. De 
verwachting is op dit moment dat alle 52 woningen van mHome 
eind van het eerste kwartaal van 2023 klaar zijn. Op dat mo-
ment is de ’Telkesveld community’ dus compleet en kunnen we 
écht samen aan de slag. n

tekst: Andy Pieloor
foto: Vincent Knoops

Wonen

Samen vormgeven aan een 
bijzondere buurt



44 | Brandevoorter Courant

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN B.V.

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

www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | manager@tandartsenpraktijkprinsen.nl

 

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

Professionele 
vakscholing 
voor iedereen!

onderwijsbureau@mooivakonderwijs.nl
www.mooivakonderwijs.nl
06 - 41 78 03 45

Klus & Bouw
Glastechnieken

Verfijnd Vakwerk

La Pagonda Houtbouw  overkappingen • schuren • bijgebouwen

H o v e n i e r s b e d r i j f  e n  H o u t b o u w

Wettenseind 8a  5674 AA  Nuenen  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

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

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

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

...omdat ‘t gaat om mensen.

Schilderwerken

Wandafwerking

Beglazing

Spuitwerk

Houtrotrenovatie

Klarenbeemden     ,          NG Helmond
Info@martijnvanlieshoutschilderwerken.nl

Vakmanschap en kwaliteit

VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket bij:
WWW.KIVO-HELMOND.NL

-
Twentehof 1, Helmond

0492 - 513703 - 06 22922680

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

M i e r l o s e w e g  2 8 8   •   H e l m o n d   •   0 4 9 2  -  5 4 4  7 6 4   •   w w w . b b t e g e l s . n l

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN
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Het komt regelmati g voor dat mensen mij benaderen als er een 
confl ict is tussen buren onderling. Ieder confl ict is weer anders. 
Daarom is er geen eenduidig antwoord te geven op de vraag 
of tussenkomst bij ruzie loont. “Ik ben echt een voorstander 
van mét elkaar in plaats van over elkaar praten, mits op een 
normale manier”, meent onze wijkagent Roy.

Emoti e
De normale manier is in ieder geval zonder al te veel emoti e. 
Soms is het beter om de situati e eerst te laten bezinken zodat 
erna rusti g over gesproken kan worden. “Ik merk dat aange-
sproken worden niet zozeer het probleem is, maar wel de ma-
nier waarop dat gebeurt. Het is ook niet de bedoeling dat de 
tegenparti j mij alsnog moet benaderen, omdat zij op een ‘niet 
zo sjieke manier zijn aangesproken’. Dat is geen goede voe-
dingsbodem voor een oplossing”.

Verhaal doen
“Wat ik verder ervaar is dat mensen in eerste instanti e graag 
hun verhaal kwijt willen en zij het pretti  g vinden als ik er weet 
van heb. Nog zonder dat zij persé acti e verwachten of er dat er 
überhaupt acti e wordt ondernomen”.

Soort confl ict: tussen de burger zelf of 
strafrechtelijk
Gelukkig zijn de meeste ‘confl icten’ van civiele aard. Dat bete-
kent in de volksmond dat de politi e daarin geen parti j is. Voor-
beeld hiervan is een geschil over erfafscheiding of waarbij de 
ene parti j nog geld krijgt van de ander. Zolang er niet geslagen, 
geschopt, vernield of gedreigd wordt, is het veelal geen geval 
voor de politi e. Dat klinkt heel makkelijk, maar dat is wel wat 
het is. “Ik merk dat zelf met elkaar in gesprek gaan nog steeds 
het beste werkt”.

Buurtbemiddeling
In het geval dat mensen met elkaar in gesprek willen gaan, 
worden zij eerst doorverwezen naar buurtbemiddeling. De LEV-
groep Helmond is hiervoor de aangewezen instanti e. Buurtbe-
middeling is een externe parti j die bemiddelt tussen mensen. 
Meestal gaat dit over confl icten zonder strafrecht component. 
Buurtbemiddeling gaat met beide parti jen in gesprek. Zowel 
behoeft en als knelpunten over en weer komen aan bod. Er zijn 
mooie resultaten geboekt. Mensen zijn met elkaar in gesprek 

gegaan door een onafh ankelijke parti j. Een belangrijke voor-
waarde is dat beide parti jen ervoor open staan. Buurtbemidde-
ling kun je vinden op de volgende site: htt ps://www.levgroep.
nl/lokaal-aanbod/meedoen-buurt-en-wijk/buurtbemiddeling. 

Advies van de wijkagent
“Mocht een confl ict niet voor buurtbemiddeling in aanmerking 
komen, dan mogen mensen mij alti jd benaderen voor advies. 
Ik vind woongenot één van de belangrijkste pijlers. Daarom 
neem ik graag de moeite naar uw verhaal te luisteren”, aldus 
Roy. Er kunnen meerdere oorzaken zijn die ten grondslag liggen 
aan het confl ict. Denk hierbij aan (privé) omstandigheden die 
eraan bijdragen dat iemand zich anders gedraagt dan anders. 
Een oorzaak ligt niet alti jd voor de hand en de oplossing is soms 
ook een uitdaging. “Dat neemt niet weg dat we samen kunnen 
bekijken wat er aan de hand is of wat we kunnen doen. Samen 
kan dus ook de buurt onderling zijn”. Niet alle confl icten zijn 
een situati e voor de politi e. Een overlastsituati e is meer voor 
de gemeente of de woningbouwvereniging. Vinden er strafb are 
feiten plaats, dan is de politi e natuurlijk wel de aangewezen 
parti j. Mocht je hierover twijfelen, of wil je advies, dan mag je 
alti jd contact opnemen met de politi e.

Camera’s en privacy
“In toenemende mate benaderen mensen mij met vragen over 
camera’s op- of rondom een woning”, vertelt Roy. Het belang-
rijkste uitgangspunt is dat je een camera mag ophangen ter 
bescherming/beveiliging van eigen bezitti  ngen. Hier geldt dan 
wel de restricti e dat je daarmee zoveel mogelijk rekening moet 
houden met de privacy van anderen. Het beste voorbeeld is 
de camera op de oprit. Deze heeft  goed zicht op de auto en 
de voordeur. Dit is geen probleem, maar houdt rekening met 
de oprit van de buren. Sommige buren vinden dit geen pro-
bleem, anderen hebben bezwaar wanneer een stukje van hun 
eigendom door de camera van de buren wordt gefi lmd. Deze 
overwegingen gelden ook voor de RING deurbellen. Nog meer 
informati e hierover is te vinden op de volgende site: htt ps://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-fi lm/
cameras-bij-huis-en-bij-de-buren. n

tekst: Roy Mudde, wijkagent Brandevoort
foto: Vincent Knoops

Wijka�ent

Tussenkomst bij ruzie loont?



46 | Brandevoorter Courant

Deze pagina’s zijn voor jou! Voor alle jongeren in onze 
wijk. Kinderen, jeugd, junioren, ti eners, pubers, adoles-
centen, oft ewel; de generati e Z. 

Inhoud
Als deze uitgave op de deurmat valt zijn de scholen alweer 
begonnen en staat het herfstseizoen voor de deur. In deze 
hang out vind je een vrolijke terug naar school kleurplaat 
en een rebus. Casper geeft  in een inkijkje in zijn eigen 
LEGOland en Billy deelt met ons zijn passie voor freerunnen.

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

Rebus

Kleurplaat

KIDS ENZO
Hang out voor de

jonge Brandevoorter
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Jeugd

Willy Wonka, je kent hem vast wel van de fi lm of uit het boek. 
Hij is de baas van die beroemde chocoladefabriek. Een direc-
teur die de wereld het liefst volop verwondert. Een dwarse 
pionier voor wie de verbeelding vooropstaat. Hij maakt met 
zijn innovati eve snoepgoed het onmogelijke mogelijk. En dat 
is precies wat verschillende culturele hotspots in de regio met 
hun samenwerking - onder de naam WONKA - ook voor ogen 
hebben. Hun ‘snoepgoed’ belandt binnenkort in de brievenbus 
van verschillende openbare basisscholen in de vorm van een 
DOEBOEK. Zo ook die in Brandevoort. 

Wie durft ?
Dankzij deze prikkelende post worden kinderen in de basis-
schoolleeft ijd - en dus ook de jongste bewoners van Brande-
voort - uitgedaagd met vernuft ige quizzen, creati eve spellen, 
kunstzinnige challenges en originele knutselopdrachten. Denk 
bijvoorbeeld aan het maken van een eigen instrument, een 
tong twister training (die ook professionele acteurs gebruiken 
om beter te worden) en het ontwerp van grime en kostuums 
voor een theatervoorstelling. Want, theater maken kan zelfs 
thuis. Al vraagt het misschien van sommige onder ons best wat 
lef om ermee aan de slag te gaan.

Theaterdagen
Je eerste schroom overwonnen? Klaar met knutselen? Of vol-
doende bravoure bij elkaar gesprokkeld om de volgende stap te 

nemen? Voor alle durfals en doeners organiseren De WONKA 
podia deze herfstvakanti e ook de Kids Theaterdagen. De thea-
ters zijn van 22 t/m 30 oktober gevuld met toegankelijke voor-
stellingen voor de jeugd. Bij De Cacaofabriek heb je bijvoor-
beeld het KinderFilmFesti val, iedere vakanti e vaste prik. En in 
Het Speelhuis heb je het KinderTheaterFesti val, met stoere en 
lieve kinder- of familievoorstellingen. 

Zelf doen in Helmond
Cultuur doen (en durven) kan in Helmond het hele jaar door. 
In het DOEBOEK zijn allerlei culturele uitjes voor het komende 
seizoen op een rij gezet. Of je nou kiest voor theater proeven 
bij het Annatheater, een cursus verhalen schrijven bij de Biblio-
theek of op zoek gaat naar de oplossing van het zoldermysterie 
in Museum Helmond. Vanaf Brandevoort zijn al deze culturele 
avonturen op fi etsafstand! n

tekst: Meggy Althuizen
foto: Guido van Echteld

Cultuur: doen of durven
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Jeugd

Freerunning gevaarlijk?

Op een zonnige vrijdag ga ik op bezoek bij Billy van elf jaar oud. 
Hij woont samen met zijn moeder Anne en jongere zusje Char-
lie in Mierlo-Hout. Billy en Charlie gaan beiden naar de OBS in 
Brandevoort, omdat zij in de wijk zijn geboren en grotendeels zijn 
opgegroeid. Billy is een energieke jongen die nergens bang voor 
lijkt te zijn. Zijn hobby is namelijk freerunning. Om die sport te 
kunnen beoefenen heb je immers een fl inke porti e moed nodig. 
Hij vertelt me over zijn avontuur en laat ti jdens het interview wat 
‘tricks’ zien.

Freeruning
Freerunning is een sport die voornamelijk buiten wordt gedaan. 
De ‘freerunner’ springt over muren, maakt salto’s, loopt tegen 
muren op en doet dit zo sierlijk mogelijk. Billy doet deze sport 
nu zo’n twee jaar. Eerder deed hij aan breakdancen. Maar toen 
hij een keer ging kijken in de freerunhal in Eindhoven was hij zo 
om. De freerunhal biedt een veilige omgeving om de sprongen zo 
goed mogelijk te oefenen. Billy traint twee keer in de week. Hij 
heeft  er talent voor, daarom zit hij in de talentgroep. Deze groep 
bestaat uit een groep van ti en tot twaalf kinderen in de leeft ijd 
van rond de derti en jaar. Billy is één van de jongste kinderen. In 
de talentgroep worden de kinderen uitgedaagd om moeilijkere 
uitdagingen aan te gaan dan in de gewone lessen. Daardoor word 
je nog beter in deze sport. “Vanuit de ‘basismove’, een ‘speedstep 
basic’, kan je veel andere dingen leren. In één les kan je makkelijk 
meerdere nieuwe ‘moves’ leren. Als je die veel oefent, wordt je 
beter en sneller”, vertelt Billy enthousiast.

Gevaarlijk
Billy’s moeder Anne ziet meer gevaren dan Billy zelf. Hij is bijna 
nergens bang voor en doet eigenlijk alle opdrachten zonder pro-
blemen. Van hoge obstakels afspringen vindt hij soms nog lasti g, 
maar onder begeleiding van zijn twee trainers Johan en Hidde 
gaat het eigenlijk alti jd meteen goed. Een paar jaar terug had Billy 
zijn pols gebroken door een val op de trampoline, maar dat was 

dus niet ti jdens het freerunnen. Tot nu toe heeft  hij nog geen 
blessures door freerunning opgelopen. 

Wedstrijden
Freerunnen is geen wedstrijdsport. Het draait echter om de zo-
genaamde 5 F’s: Fitness, Fun, Freedom, Fulfi lment en Friendship. 
Daarom zijn er voor kinderen geen wedstrijden in freerunnen. 
Voor volwassenen bestaat er echter wel een wedstrijd, maar die 
is eerder gericht op het onderdeel ‘speed’ waarbij je in de kortste 
ti jd een parcours moet afl eggen. 

Toekomst
Billy gaat inmiddels naar groep 8 van OBS Brandevoort en vertelt 
dat hij later aan kinderen les wil geven in freerunning. Hij is erg 
goed in de omgang met kleine kinderen en zou ze graag meer 
leren over zijn favoriete sport. Anne geeft  aan dat het spelen met 
en zorgen voor kleine kinderen hem goed af gaat. Ze ziet hem dat 
wel doen in de toekomst.

Nog meer hobby’s
Naast freerunning heeft  Billy nog een enorme passie: Nike. Hij 
heeft  vier paar Nikes. “Maar dat zijn er niet zo heel veel hoor”, 
meent Billy. Maar op zijn slaapkamer heeft  hij ook een lamp, 
dekbed, schilderij, posters, vloerkleed, knuff el en een T-shirt van 
het merk. We hadden het interview wel over deze hobby kunnen 
doen, want daarover kon hij ook veel vertellen. En o ja, voetbal-
len en fi etsen staan ook nog op het lijstje van dingen die hij graag 
doet... Kortom, een energieke jongen die Billy.

Heb jij ook een toff e hobby? Laat het ons dan weten via e-mail: 
redacti e@brandevoortercourant.nl. n

tekst: Sanne de Beer
foto: Guido van Echteld
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Jeugd

Mijn eigen LEGOland

Deze middag werd ik bij Casper thuis al snel geheel opgeno-
men in de wonderwereld van zijn eigen LEGOland. In het be-
gin vindt Casper het wel wat spannend dat ik hem kom in-
terviewen maar al snel voelt hij zich op zijn gemak en vertelt 
honderduit over alles wat hij graag wil delen over zijn grote 
passie: LEGO.

Casper
Al zijn hele leven woont Casper, 11 jaar, samen met zijn ouders 
en een oudere broer en zus in deelplan De Hoeves in Brande-
voort. Ruim een jaar geleden is het gezin binnen De Hoeves 
verhuisd naar een andere woning. Casper was gehecht aan het 
vorige huis en heeft  even de ti jd nodig gehad om te wennen 
aan de nieuwe omgeving. Inmiddels heeft  hij op hun nieuwe 
stek helemaal zijn draai gevonden, waar hij in het souterrain 
zijn eigen LEGO kamer heeft .

Studiekeuze
Na de grote vakanti e gaat Casper naar groep 8 van de OBS in De 
Veste. En voor de vervolgopleiding heeft  Casper zijn keuze al ge-
maakt. Toen zijn broer en zus een paar jaar geleden op zoek gin-
gen naar een middelbare school is Casper mee wezen kijken op 
het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven. Op dat moment was 
voor hem al duidelijk: ‘daar wil ik naar toe!’’. Op deze school is 
er veel aandacht voor cultuur en creati viteit en op vrijdag mag 
je er met LEGO bouwen. 

LEGO
Al jong maakte Casper kennis met LEGO. Hij speelde eerst met 
Duplo en zijn oudere broer bouwde met de klassieke LEGO ste-

nen. Als Casper enigszins de kans kreeg ging hij sti ekem naar 
de kamer van zijn broer om daar met de ‘echte’ LEGO te spe-
len. Casper bouwt van alles; poppetjes, voertuigen en zelfs een 
complete stad. ‘’Ik vind spelen leuker dan bouwen’’, vertelt 
Casper enthousiast. “Aan alles wat ik heb gebouwd wil ik een 
eigen draai geven door er met mijn vrienden mee te spelen”.

Van LEGOLAND tot LEGO World
Om inspirati e op te doen heeft  Casper veel LEGO acti viteiten 
bezocht. Samen met zijn moeder is hij naar LEGOLAND in De-
nemarken geweest, een soort Madurodam van LEGO, waar zij 
hebben geslapen in Hotel LEGOLAND in een fantasti sche LEGO 
Ninjago kamer. Een onuitwisbare herinnering.
Ook LEGO World in Utrecht, het LEGO museum in Groningen, 
de LEGO City fi lm in 4D en de LEGO winkel in Amsterdam heb-
ben veel indruk op Casper gemaakt. 

Eigen creati es
Als Casper geld heeft  gaat hij naar Intertoys om een nieuw 
LEGO pakket aan zijn verzameling toe te voegen. De keuze hier-
voor maakt hij uit de dikke catalogus die halfj aarlijks in de bus 
valt. Eerst bouwt Casper het pakket volgens de beschrijving. Na 
een week haalt hij het bouwwerk uit elkaar om vervolgens een 
nieuwe, eigen creati e te maken. De zelfb edachte stamboom 
van zijn familie heeft  veel indruk op mij gemaakt. Alle familie-
leden zijn daarin verwerkt. Aan elk familielid is een eigen ken-
merk toegevoegd, dat hem of haar typeert. Heel bijzonder. n

tekst: Annet Daamen
foto: Guido van Echteld
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Omwonenden, de politiek, gemeente Helmond en netwerkbe-
heerder TenneT discussiëren al sinds 2008 over de hoogspan-
ningsmasten in onze wijk Brandevoort. Al vanaf het eind van 
de vorige eeuw levert het mogelijke gevaar voor de volksge-
zondheid hiervan conflicten tussen betrokkenen op (tot aan de 
rechtbank). Daarnaast zijn de masten en kabels op veel plekken 
duidelijk zichtbaar en het ondergronds brengen (= verkabelen) 
zou het woon- en leefmilieu van Brandevoort kunnen vergro-
ten. De masten in Brandevoort dragen twee typen stroomka-
bels; de 150kV en de zwaardere 380kV. Daarnaast vormen de 
masten hier in Brandevoort een knooppunt voor een groot deel 
van Nederland, wat een aanpassing bemoeilijkt.

Op de raadsagenda
Net voor de zomervakantie stond het onderwerp hoogspan-
ningsmasten op de raadsagenda. De doelstelling is om geld te 
reserveren om een elektromagnetische stralingsmeting uit te 
laten voeren en om de 150kV lijnen ondergronds te brengen. In 
de commissievergadering van de gemeenteraad werden door 
sommige politieke partijen vraagtekens geplaatst bij de kans op 
mogelijke gezondheidsrisico’s en of hier dan wel geld aan zou 
moeten worden besteed. 

Programma ‘Beter benutten’
In de vergadering werd duidelijk dat de huidige “schadelijke” 
magneetveldzone reikt tot 50 meter voorbij een hoogspan-
ningsmast. De recentelijk opgeleverde huizen in Liverdonk (Vlie-
genbergdonk, Loijerdonk, Coxdonk, Mommersdonk) zijn dusda-
nig dicht bij de hoogspanningsmasten gebouwd dat ze binnen 
deze magneetveldzone vallen. Met het ondergronds brengen 
van de 150kV lijnen wordt dit vervolgens teruggebracht naar 
40 meter. Echter in 2024/2025 wordt met het programma ‘Be-
ter benutten’ de 380kV nog zwaarder belast, waardoor de hui-
dige magneetveldzone juist weer 20 meter groter wordt. Ervan 
uitgaande dat de 150kV tegen die tijd nog niet ondergronds is 
gebracht, praten we over een magneetveldzone van 70 meter. 

Hierdoor komen nog meer woningen waaronder de recent ge-
bouwde woningen op Hazenwinkel (Faassenhoek), De Hoeves 
(Schrijvershoeve en Zandershoeve) en mogelijk nog meer wo-
ningen in Brandevoort ook in de zone van woningen die te dicht 
bij een hoogspanningsmast staan volgens de laatste inzichten 
van het RIVM 4.1.

Proactieve communicatie 
De komende jaren zal een proactieve en dienstbare gemeente 
nodig zijn om ons te beschermen en onze samenleving (en eco-
nomie) gezond te houden. We moeten Helmond klaarstomen 
om alle veranderingen, met name op energiegebied, aan te kun-
nen. En het liefst op tijd. Dit vraagt om verantwoordelijkheid, 
verbinding en vertrouwen van de politiek en leiderschap van de 
coalitiepartijen. Communicatie naar omwonenden en participa-
tie is hierbij heel belangrijk en dit houdt niet op bij de eerste rij 
woningen die tegen de masten aan liggen. Of je het nou eens 
bent met de adviezen van de Gezondheidsraad en het RIVM of 
niet, dat kinderen binnen 70 meter van de hoogspanningsmas-
ten een verhoogd risico op leukemie hebben. Omwonenden en 
geïnteresseerden in koop-en huurwoningen dichtbij hoogspan-
ningsmasten moeten hierover proactief geïnformeerd worden 
om deze risico’s zelf te kunnen afwegen.

Laat van je horen
Als Brandevoortse raadsleden zijn wij de contactpersoon van  
de wijk naar de gemeenteraad. Loop je tegen de muur bij de  
gemeente of mocht je zien dat iets beter kan: (verkeers) 
onveiligheid, welstand, een leefbaar centrum tot en met  
luierinzameling … bundel de krachten en neem contact met 
ons op: Joyce via j.willems-kardol@raad.helmond.nl en Rob via  
r.de.greef@raad-helmond.nl.
Alleen samen gaan we verder voor een sterker Brandevoort! n

tekst: Joyce Willems-Kardol
foto: Vincent Knoops

Politiek

Speel niet met hoogspanning
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B4 Print Grafisch ontwerp De Plaetse 173 - 5708 ZK - Helmond
T: 06 81 89 77 81 E: info@b4print.nl W: www.b4print.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buro 7 Slimme websites & frisse vormgeving Polbeemden 4 - 5706 NC- Helmond
T: 0492 32 01 75 E: info@buro7.nl W: www.buro7.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knoops Fotografie Fotografie Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond
T: 06 53 92 66 96 E: info@knoopsfotografie.nl W: www.knoopsfotografie.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern Art Gallery.com Moderne kunst, online en op afspraak Roselmanserf 6 - 5706 JJ - Helmond
T: 06 38 26 81 93 E: duit77@gmail.com W: www.modern-artgallery.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mooivakonderwijs Scholing in vakmanschap Ghijbenhoek 12 - 5708 LE - Helmond
T: 06 53 14 47 46 E: info@mooivakonderwijs.nl W: www.mooivakonderwijs.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per Manus Natuurgeneeskundige therapie Stappenhoeve 5 - 5708 WC - Helmond
T: 06 47 66 41 94 E: info@permanus.nl W: www.permanus.nl 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SiteTurn webdesign & onderhoud Webdesign Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond
T: 06 25 52 81 37 E: info@siteturn.nl W: www.siteturn.nl 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuinontwerpburo Frank Stegers Tuin- en groenontwerp Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond
T: 06 14 79 46 93 E: info@frankstegers.nl W: www.frankstegers.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verwaijen Consulting Projecten - advies - training - coaching Neerwal 84 - 5708 ZA - Helmond
T: 06 53 94 39 44 E: info@verwaijenconsulting.nl W: www.verwaijenconsulting.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VidaSense Psychologie-Coaching-Training Woesthoeve 1 - 5708 VN - Helmond
T: 0492 66 73 79 E: info@vidasense.nl W: www.vidasense.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voetenlokaal VoetreflexPlus therapie Raaphoeve 5 - 5708 SM - Helmond
T: 06 11 72 65 22 E: ilse@voetenlokaal.nl W: www.voetenlokaal.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedrijvenindex

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

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

Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 0492 - 59 55 55

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

Apotheek Brandevoort via brandevoort@medsenapotheek.nl

Omdat iedere ondernemer, groot en klein, de gelegenheid moet krijgen om te adverteren in de BC hebben we een speciale bedrijven-
index voor in Brandevoort gevestigde ondernemers waarin je voor maar € 15,00 per editie een naamsvermelding krijgt. De bedrijven-
index zal per editie groeien, zodat de Brandevoorters in één oogopslag het juiste bedrijf vinden. Interesse, laat het ons even weten  
via advertenties@brandevoortercourant.nl




