BRANDEVOORTER
CO U R ANT 2 0 1 7
De Brandevoorter Courant wordt 4x per jaar gratis verspreid in de Helmondse wijk Brandevoort in een oplage van 3500 exemplaren

het wijkblad voor en door Brandevoorters #3

> Golfdag Brandevoort 2017
ook nummer 13 was een succes

> Vier enthousiaste leerlingen in jeugdwijkraad
> Ecozone officieel geopend

Webinar Veilig Bankieren
donderdag 2 november

Kijkt u mee?
Bankieren is heel veilig. Toch duiken termen als phishing, pinpasfraude, creditcardfraude
en internetoplichting regelmatig op in de media. Criminelen zijn vindingrijker dan ooit. Op
slinkse wijze weten zij bankgegevens te ontfutselen en financiële schade aan te richten bij
nietsvermoedende consumenten.
Webinar
Wij vinden het belangrijk om u extra te informeren over de basisprincipes van veilig
bankieren en de stappen die de Rabobank hiertegen onderneemt toe te lichten. Wat doen
criminelen? Wat doet de Rabobank? En wat kunt u zelf doen om veilig te bankieren? Op al
deze vragen geven wij u graag antwoord tijdens het webinar ‘Veilig Bankieren’.
Vanuit huis
Wij maken het u makkelijk: gewoon vanuit huis achter uw pc, laptop of tablet volgt u ons
webinar op donderdag 2 november om 20.00 uur.

Meld u aan voor het webinar via www.rabobank.nl/helmond
Een aandeel in elkaar
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van de redactie
september 2017
De zomer zit er alweer op en bij het uitkomen van deze derde Brandevoorter Courant van 2017 vallen
de bladeren van de bomen en kan het buiten behoorlijk fris zijn.

We kijken terug op een zomer
waarin weer veel gebeurde. De
ecozone is in juli officieel geopend en wordt inmiddels goed
benut door onze bewoners. Er
zijn meerdere speelmogelijkheden
bijgekomen en het is heerlijk om
er rond te lopen. Er wordt weer
volop gebouwd, zoals bijvoorbeeld
in Stepekolk-Noord en Hazewinkel. Verder waren er natuurlijk
de Kinder Vakantie Week en de
Goodbye Summer Party vanuit ’t BrandPunt en werd er veel
gesport in de wijk. De Brandevoortse Spelen en de Golfdag
waren daarbij goed bezocht. Er is
een Jeugdwijkraad samengesteld
in samenwerking met het Carolus
Borromeus College, zodat ook
de jongeren goed vertegenwoordigd worden in de wijk. En we
hebben met zijn allen behoorlijk
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last gehad van de zogenaamde
buxusmot.
De komende maanden kunnen
we ons ook weer opmaken voor
een aantal geweldige activiteiten
in de wijk. Voor de tweede keer
wordt Brandefood georganiseerd,
een festival met foodtrucks, prima
wijnen en gezelligheid. Ook Brandoween, de intocht van Sinterklaas en de Pietendag zullen niet
ontbreken. In ’t BrandPunt kun je
genieten van de FAFF’s, de Comedyclub en nieuw zijn de Veste
Feste en Sylvesterveste. De Veste
Feste is ons eigen Oktoberfest en
met Oud & Nieuw zal ’t BrandPunt haar eigen Sylvesterparty
houden. Dickensnight bestaat dit
jaar 15 jaar en ook dat jubileum
wordt natuurlijk gepast gevierd!

Waar we zelf ook heel blij mee
zijn, is de formatie van de nieuwe
hoofdredactie. We hebben 2
redactieleden bereid gevonden
om de functie samen in te vullen,
zodat de continuïteit van onze
Courant gewaarborgd blijft. Voordeel van deze constructie is dat
de taken verdeeld worden tussen
beide personen en dat ze elkaars
back-up kunnen vormen.
Wij hebben naast onze eigen vakanties weer met heel veel plezier
een Courant gemaakt waar we
trots op zijn en we wensen jullie
heel veel leesplezier. n

tekst: de Redactie
foto: Vincent Knoops

Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt
De zomer is voorbij en Wijkhuis
’t BrandPunt bruist weer van de vele
activiteiten. Diverse nieuwe vaste
gebruikers zijn gestart of doen dat
binnenkort. Ook gaan weer veel
leuke activiteiten plaatsvinden.
Daarnaast leven er plannen voor
nieuwe activiteiten, waarvoor we
nog wel wat hulp kunnen gebruiken.
De gesprekken met de gemeente
over de financiële ruimte zijn weer
opgestart.
Wijkhuis ’t BrandPunt barst weer
van de activiteiten. In de eerste
vakantieweek waren wij -traditiegetrouw- de basis voor de organisatie
van de Kinder Vakantie Week. Ook
de schoolmusical van groep 8 van
OBS Brandevoort vond weer plaats
in onze prachtige theaterzaal. Direct
na de vakantie (die dit jaar overigens maar 3 weken duurde) zijn
de verschillende activiteiten weer
opgestart. In de afgelopen maand
vond al de Goodbye Summer Party
plaats. Ook de Spaans getinte FAFF
was alweer een daverend succes.
Balletstudio Brandevoort is gestart
met de verschillende lessen, waarbij
voortaan de ruimte Lieverdonk op
onze tweede etage de vaste dansruimte is. Helaas hebben beide
aanbieders van yogalessen besloten
om een ruimte buiten Brandevoort
te gaan betrekken. Maar de achtergebleven tijd en ruimte is inmiddels alweer helemaal opgevuld
met nieuwe activiteiten. Ook is nog
belangstelling van verschillende
aanbieders voor dans, muziekles,
EHBO etc. Ook de vele VVE’s die
Brandevoort rijk is, weten de weg
naar het wijkhuis goed te vinden.

Franse middag
Op woensdag 15 november zal in
het wijkhuis een speciale middag
worden georganiseerd rondom het
thema Beaujolais est arriveé. Tijdens
deze gezellige middag wordt natuurlijk de nieuwe Beaujolais aangeboden. Het belooft een gezellige
Frans getinte middag te worden met
Franse wijn en kazen, een troubadour en de sfeer van terrasjes in de
Provence.

Vrijwilligers gezocht

Veste Feste

Brandevoort is een geweldige wijk,
waar ontzettend veel werd en wordt
georganiseerd. Maar al die activiteiten kunnen alleen blijven doorgaan,
als er genoeg mensen zijn die graag
een stukje vrije tijd in vrijwilligerswerk voor de wijk willen steken. Wij
hebben nog steeds volop behoefte
aan mensen die ons willen ondersteunen. We zoeken vooral mensen
die graag in de keuken iets willen
doen en barpersoneel. Maar ook
zijn we nog steeds op zoek naar
versterking in het bestuur. Ben jij of
ken jij dus iemand die kan passen in
één van deze functies? Meld je dan
via voorzitter@brandpunt.info.

Veste Feste, het Oktoberfest van
Brandevoort, vindt plaats op 14
oktober. Schlagerster Dennie Christian, nu weer zeer hot dankzij zijn
bijdrage aan het TV-programma
Beste Zangers, treedt op. Maar de
organisatie heeft zeker nog een paar
leuke verrassingen in petto. Kaarten
kosten €27,50 en geven niet alleen
recht op toegang, maar tevens tot
onbeperkt gebruik van het standaard assortiment pils, frisdrank en
wijn. Voor de duurdere consumpties
kunt u munten bijkopen, zodat het
niemand zal ontbreken aan lekkere
drankjes en ‘Original Deutsche’
hapjes. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de bar in het wijkhuis.
Meer info via www.VesteFeste.nl.

Financiële basis
Het bestuur van het wijkhuis heeft
in diverse gesprekken met de gemeente Helmond aangetoond dat
de huidige financiële basis erg zwak
is. De gemeente heeft toegezegd
hier serieus naar te kijken en samen
met ons te willen zoeken naar mogelijkheden om enerzijds de kosten
en uitgaven te drukken en anderzijds de inkomsten te vergroten. Natuurlijk ligt een deel van deze taak
ook bij ons (het bestuur), maar we
verwachten ook van de gemeente
een actieve en productieve houding.
Gelukkig lijkt het er nu op dat we
hier in goed overleg gaan uitkomen.
Wij houden u van de voortgang
natuurlijk op de hoogte.

FAFF en Comedy Club
De komende periode staan er ook
weer veel leuke activiteiten op de
rol. Op 27 oktober en 24 november
organiseren we natuurlijk Friday
Afternoon with Family & Friends.
Een gezellig samenzijn voor buren,
collega’s, vrienden etc. Leer andere
wijkbewoners kennen door gezellig
samen een drankje te drinken en
een hapje te eten. Wij geven elke
FAFF een thema mee, waardoor het
menu wordt bepaald. Op 25 november zal weer een leuke Comedy Club
worden georganiseerd. Zoals altijd
wordt niet vooraf gezegd wie er komt
optreden, maar de line-up zal zeker
weer spraakmakend zijn!

Oud & Nieuw Party
‘t BrandPunt organiseert voor de
eerste keer de Oud & Nieuw party
Sylvesterveste op 31 december. Een
leuk idee voor vriendenclubs, buren
of wijkbewoners die misschien
anders die avond alleen doorbrengen. De organisatie kan nog wel wat
hulp gebruiken. Wil je helpen of heb
je leuke ideeën voor de invulling?
Meld je aan via penningmeester@
brandpunt.info.
In wijkhuis ’t BrandPunt kan enorm
veel. We willen graag het bruisende
hart van de wijk zijn en blijven voor
iedereen, jong & oud. Wil jij een
activiteit organiseren of heb je leuke
ideeën, meld je dan bij onze beheerder Jan Damen, via beheerder@
brandpunt.info of het telefoonnummer 0492-432013 of 06-28589947.
Houd alle activiteiten van wijkhuis
‘t BrandPunt bij op onze vernieuwde
website www.brandpunt.info of via
brandevoort.ditisonzewijk.nl en de
facebookgroepen ‘wijkhuis
’t BrandPunt’ en ‘wat is er te doen in
Brandevoort’. n

tekst: Fons Bosman
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TREND

STYLE

CASUAL

NIEUWE COLLECTIE EN ALTIJD JOUW STIJL!

KOOPZONDAG

ZONDAG 15 OKTOBER VAN 12:00 TOT 17:00 UUR
DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • GRATIS PARKEREN • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

SHOP OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

NIEUWE COLLECTIE
NIEUWE MANNENMODE SHOPPEN IN MIERLO
Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl
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Vier enthousiaste leerlingen in

jeugdwijkraad

Vlnr: Simon Engelen, Charlie Rijvers, Rens Althuizen, Romy van de Graaf

Alweer een tijdje terug is gestart
met de werving van leden voor de
jeugdwijkraad Brandevoort met het
idee dat de jeugd een stem krijgt.
Henk Klarenbeek heeft in overleg
met Lex van Gennip op het Carolus
verteld over het plan een jeugdwijkraad op te zetten en dat leerlingen
zich hiervoor konden aanmelden.
Met succes: vier enthousiaste
leerlingen hebben zich gemeld om
samen de jeugdwijkraad te beginnen.

Opstartbijeenkomst
Nadat de eerste jongeren zich hadden aangemeld, vond in juni een
kennismaking plaats. De leden van
de jeugdwijkraad werden aan elkaar
voorgesteld en Lex van Gennip, de
voorzitter van de wijkraad, was aanwezig om het een en ander uit te
leggen. Het werd snel duidelijk dat
het een sterke en goede mix van
jongeren is, die niet kunnen wachten om een bijdrage te leveren aan
hun eigen wijk. Henk Klarenbeek

zal de groep bij de start begeleiden.
Het is de bedoeling dat de jongeren op eigen benen leren staan en
uiteindelijk geen hulp van buitenaf
nodig hebben.

Wijkraad
In juli vond de kennismaking plaats
met de wijkraad. Tijdens de wijkraadvergadering konden ze horen
en zien hoe het in zijn werk gaat
en wat er zoal besproken wordt.
Het werd ze duidelijk dat de wijkraad over een budget beschikt wat
gebruikt kan worden om de ideeën
voor de Brandevoorter jeugd te
realiseren.

Aan de slag
In september vindt de eerste
“echte” bijeenkomst van de jeugdwijkraad plaats. Jaarlijks komt de
jeugdwijkraad zo’n 4/5 bij elkaar.
Voorlopig in het gebouw van het
Carolus. Het is de bedoeling om in
de toekomst het wijkhuis te gebruiken. Daarnaast zal de jeugdwijkraad

aanwezig zijn bij de speeddate om
alle vertegenwoordigers van de
groeperingen en verenigingen in
Brandevoort te leren kennen.
Door een scholier van het Carolus
is onder de jeugd een enquête
afgenomen over het leven in Brandevoort. De resultaten dienen als
uitgangspunt voor de plannen die
de jeugdwijkraad wil opstellen en
realiseren. 10 oktober komt het college van Helmond op bezoek. Een
belangrijk moment voor de jeugdwijkraad om hun ideeën naar voren
te brengen.

Oproep
De groep kan nog worden uitgebreid. Wil jij de jeugdwijkraad
komen versterken en onze wijk
nog mooier maken? Stuur dan
een mailtje naar Henk Klarenbeek:
henk@jeugdbrandevoort.nl. n

tekst: Charlie Rijvers
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Binnenkijken bij
Hans en Ilona
Hans en Ilona Minkjan (54 en 49 jaar oud) wonen sinds 2013 in een licht en modern hoekhuis aan
de Kollershoeve. Bij binnenkomst weet je meteen dat deze bewoners veel waarde hechten aan kletsen en lekker lang tafelen met vrienden en familie. Het kookeiland neemt namelijk een prominente
plek in de keuken. Het kookgedeelte loopt naadloos over in het eetgedeelte. Als eerste bewoners
hebben ze bij het ontwerpen van dit huis goed nagedacht over een originele inrichting voor hun huis.
En dat is goed gelukt!

“We moesten binnen 10 dagen de
indeling aangeven, dan kon het nog
kosteloos. Zelfs tot de plaatsen
voor de stopcontacten aan toe! We
hebben er meteen voor gekozen een
aanbouw te laten plaatsen, want
in het oorspronkelijke ontwerp was
de woonkamer veel kleiner. Daardoor konden we een ruime kamer
realiseren. Eigenlijk wilden we bij
de keuken ook nog een groot raam
dat open kon, maar dat mocht niet
vanwege inbraakpreventie.”
Ook de eerste verdieping is verrassend ingedeeld. “De eerste verdieping is eigenlijk helemaal voor
ons. Je loopt via de slaapkamer
de inloopkast in en zo door naar
de badkamer. Daarnaast is er nog
een tweede slaapkamer.” De zolder is een multifunctionele ruimte
die als slaapkamer en als kantoor
voor Hans is ingericht. Hij heeft een
juridisch adviesbureau aan huis,
maar is daarnaast nog voor 32 uur
per week districtshoofd bij de Zonnebloem. Hij stuurt 1.300 van de in
totaal 40.000 vrijwilligers aan in de
regio’s Zuid-Gelderland en NoordLimburg. Ilona is hoofd gastvrouw
van twee Frans-Mediterrane restaurants; de Traverse in Helmond en
de Koksehoeve in Gemert. Beiden
werken onregelmatig en zitten veel
op de weg, maar hun eigen huis is
hun prettige basis.

Driemaal is scheepsrecht
Voor Hans en Ilona is dit alweer hun
derde huis in Brandevoort. Het eerste huis dat ze kochten was aan de
Blokskenserf. Hans: “We woonden
samen in Valkenswaard en werkten
allebei in Eindhoven. Dat we niet in
Valkenswaard wilden blijven wonen,
wisten we zeker. In 1999 werd Brandevoort flink gepromoot. Er zou iets
geweldigs gebouwd worden in Oud-

hollandse stijl. Vrienden van ons
hadden hier al een huis gekocht, en
wij besloten er ook eens een rondje
te gaan rijden. We werden meteen
enthousiast. Maar ja, er was een
wachtlijst. Ik besloot toch naar de
makelaar te gaan met de vraag ‘is er
misschien iets te koop?’ en toen ik
thuiskwam had ik een huis gekocht!”
Er was toevallig net een kavel vrijgekomen van mensen die de financiering niet rond konden krijgen. De
bouw was wel al begonnen. Aan
het Blokskenserf woonden Hans en
Ilona 3 jaar met veel plezier.
Daarna verhuisden ze met hun
kinderen naar België. Ze kochten
een boerderij net over de grens in
Overpelt. Maar toen de kinderen
na zeven jaar allemaal het huis uit
waren, wilden ze weer kleiner gaan
wonen. “Onze vrienden en ons sociale leven zijn nog steeds in Brandevoort. En ons hart ook.” In 2010
verhuisden ze naar een huurhuis
aan de Zoerbeemden. “Na drie jaar
begon het weer te kriebelen. Kopen
we het huis aan de Zoerbeemden of
gaan we voor een ander huis? We
besloten voor een nieuwbouwhuis
te gaan.”

Alle hoeken zijn leuk
“We hebben dit huis gekozen omdat
het maar aan één tuin grenst. Dat
zorgt voor een stuk minder gehorigheid, al horen we het zelfs als de
kinderen bij de basisschool in de
Hoeves buitenspelen. We wilden
eigenlijk het hoekhuis aan de
overkant, maar dat was al weg. Het
fijne aan dit huis is ook dat het een
licht huis is met een tuin op het
Zuidwesten. Er valt heel de dag licht
binnen en we kunnen in de zomer
lang buiten zitten. Daarom wilden
we persé een hoekhuis, omdat we
graag buiten zitten. We dachten dat

de andere huizen in dit blok eerder
zouden komen, maar het heeft heel
lang stilgestaan. Het huis van de
buren is pas net gebouwd.”
“We vinden deze buurt minder
hecht dan bijvoorbeeld het Blokskenserf, maar misschien komt dat
ook omdat onze kinderen hier niet
meer naar school gaan en wij zoveel
weg zijn. We hebben weinig tijd om
nieuwe vrienden te maken, maar
hebben juist nog steeds contact
met mensen van het Blokskenserf,
ook al zijn die ondertussen ook al
(binnen de wijk) verhuisd. In het
Blokskenserf was veel saamhorigheid omdat je samen iets compleet
nieuws opbouwt. In de Kollershoeve
was iedereen al meer op zichzelf.”
Na in bijna alle delen van Brandevoort te hebben gewoond (alleen de
Veste hebben we nog niet gehad)
zijn Hans en Ilona er wel zeker van
dat ze hier willen blijven wonen. “In
het begin had Brandevoort echt een
voorbeeldfunctie. Alles was tot in
de puntjes verzorgd, het gras was
perfect gemaaid. Busladingen mensen kwamen hier kijken hoe je een
nieuwbouwkijk op kunt zetten. Dat is
wel teruggegaan vind ik. En ook de
huizen zijn versoberd als je naar de
detaillering kijkt. Maar je loopt hier
zo de natuur in, met de hond het
bos in. De ligging is fantastisch en
het dorpse karakter van de wijk is
erg fijn. Voorlopig gaan we niet weg
uit Brandevoort, al zouden we wel
graag nog een keer verhuizen!” n

tekst: Marieke Donkers
foto: Vincent Knoops
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Stepekolk Noord
Brandevoort
luxe koopwoningen met dorps karakter
Het bouwplan kent een prachtige architectuur en grote diversiteit aan woningtypes.
Zo zijn er statige tweekappers, ruime hoek- en rijwoningen met erker,
topgevel of zijuitbouw ontworpen.
Daarnaast zijn er tweekappers opgenomen met de mogelijkheid om uit te breiden
met een extra slaapkamer en aangrenzende badkamer op de begane grond.
Een ideale woning als je familie al in Brandevoort woont en je de wens hebt
om dicht bij de (klein)kinderen te wonen! Er zijn nog enkele woningen beschikbaar.
Neem contact op met de makelaars voor meer informatie.

Prijzen vanaf € 271.500,- tot € 349.500,- v.o.n.

www.stepekolk-helmond.nl
Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
Hoofdstraat 155, Helmond
T 0492 661 884
www.heuvel.nl

Broeckx makelaars Helmond
Mierloseweg 3, Helmond
T 0492 549 055
www.woonplezier.nl

Onveiligheid rond school
“Kinderen zien niet of er verkeer aankomt”
De onveiligheid rond onze basisscholen neemt toe. Steeds meer ouders halen of brengen hun kinderen met de auto. Omdat het aantal parkeerplaatsen beperkt is, parkeren ouders hun auto op de
stoep, op hoeken van straten en zelfs op de zoen- en zoefstroken. Laatstgenoemden zijn alleen
beschikbaar voor het veilig laten uitstappen van uw kind in de directe nabijheid van de school. Hierdoor ontstaan verkeersonveilige situaties voor kinderen die op de fiets of lopend van en naar school
gaan. Maar ook voor eventuele hulpdiensten die er niet door kunnen.
Wijkagent Patrick de Vogel: “Kinderen moeten de straat oversteken
tussen de her en der geparkeerde
auto’s en overzien door de auto’s
niet meer goed of er verkeer aankomt. Ambulance, brandweer en
politie kunnen bij noodsituaties niet

snel ter plaatse komen. Ook dat is
onveilig.”

Veiligheid van anderen
Denk als ouder daarom niet alleen
aan de veiligheid van uw kind, maar
ook aan de veiligheid van anderen,

adviseert de politie: “Parkeer altijd
op een parkeerplaats. Desnoods
iets verder van de school vandaan.
En woont u niet te ver weg, breng
uw kind dan liever lopend of op de
fiets.” n
tekst: Patrick de Vogel

Stepekolk-Noord in Brandevoort

recent in de verkoop

Het nieuwbouwproject StepekolkNoord is recentelijk in de verkoop
gegaan. Dit project omvat 15 luxe
koopwoningen en 11 vrije sector
huurwoningen. Het bouwplan kent
een stijlvolle architectuur en een
grote diversiteit aan woningtypes.

Stepekolk-Noord
Stepekolk onderscheidt zich van
de Veste en de andere buitens
door een meer landelijke stijl. Met
moderne woningen wordt verwezen
naar het dorpse karakter van Brabantse boerderijen. De woningen
zijn over het algemeen lager, relatief
breed en hebben een steile dakhelling. Ze zijn mooi gesitueerd in het
groen. Het dorpse karakter wordt
in dit deelplan versterkt doordat
alle zes de bouwblokken een eigen
uitstraling en identiteit hebben.
Daardoor lijkt het alsof dit deel van
de wijk organisch gegroeid is.
Het bouwblok bij binnenkomst in

de wijk aan de noordzijde heeft
een statig en formeel karakter en
vormt zo een duidelijke entree.
De woningen die aansluiten bij de
bestaande bebouwing in het zuiden
zijn lager en hebben een lichte tint,
hetgeen een gevoel van lucht en
ruimte oproept. De woningen aan
de noordzijde hebben een meer
rijzig karakter richting het open
landschap.

Het ontwerp
Alle bouwblokken hebben verschillende topgevels en bijzonderheden
in metselwerk en detail die bijdragen aan de kwaliteit en het unieke
karakter van ieder blok. De sfeer
en uitstraling van Stepekolk-Noord
wordt niet alleen bepaald door
de woningen, maar ook door de
aankleding van de openbare ruimte,
met veel ‘streekeigen groen’ in de
vorm van hagen en bomen. Parkeerplaatsen worden deels op het

binnenterrein gerealiseerd tussen
het groen en deels op eigen oprit.
Zo blijven de straten groen en overzichtelijk en kunnen de kinderen
lekker buiten spelen.
De koopwoningen zijn verdeeld
in twee statige tweekappers en
negen ruime hoek- en rijwoningen
met erker, topgevel of zijuitbouw.
Daarnaast zijn er vier tweekappers
opgenomen met de mogelijkheid
om deze uit te breiden met een
extra slaapkamer en aangrenzende
badkamer op de begane grond. Zo
biedt Stepekolk-Noord voor elk wat
wils.

Interesse
Bezoek de projectwebsite voor
meer informatie:
www.stepekolk-helmond.nl n
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Beauty Skinlines
toont de kracht van permanente make-up

Peggy Saris is geboren in Eindhoven op 23 januari 1971. Ze gaat hier
naar de basisschool en naar het
GSW waar ze in 1988 haar einddiploma (mavo) behaalt. Omdat
ze dan nog niet weet wat ze uiteindelijk wil gaan doen, zoekt ze een
baan en komt terecht in de verkoop
van bloemen en kleding.
Een goede vriendin heeft een
nagelstudio in Eindhoven en geeft
hier ook behandelingen in permanente make-up. Peggy, die altijd
al een passie heeft gehad voor
kleding, kleuren, make-up e.d. volgt
haar vriendin met belangstelling en
besluit om de opleiding Permanente Make-up (PMU) te volgen.

Wat is permanente make-up?
Permanente make-up is een cosmetische techniek om, door middel
van pigmentatie (soort tatoeage
met naaldje en/of mesje), kleurpigmenten in de huid te brengen.
Het verschil met tatoeages is dat
permanente make-up minder diep
in de huid wordt aangebracht.
Hierdoor wordt de kleur poederig
en lijkt daardoor heel natuurlijk.
Dit soort tatoeages moet echter
na enige tijd wel worden bijgewerkt
omdat door verschillende factoren
de kleur vervaagt.
De PMU-techniek wordt bijvoorbeeld gebruikt bij:
a) Het aanbrengen van wenkbrauwen. Hierdoor wordt dunne en
onregelmatige haargroei van de
wenkbrauwen volledig gecorrigeerd. Zo ontstaat een egale
en gelijkmatige wenkbrauwlijn.
Ook kunnen eventuele littekens
in de wenkbrauwen met deze
techniek worden gecamoufleerd.
b) Het aanbrengen van eyeliner. Dit
maakt de oogopslag sprekender
en laat de kleur van de ogen
beter uitkomen.

c) Veel vrouwen krijgen bij het
ouder worden fijne lijntjes om de
mond en daarnaast worden de
lippen ook vaak smaller. Per
manente make-up is dé oplos
sing voor dit probleem.
d) Als laatste, maar zeker niet de
onbelangrijkste mogelijkheid,
wordt permanente make-up met
groot succes toegepast om bijv.
littekens of witte vlekken (Vitiligo) te camoufleren. Ook om na
verwijdering van borst/borsten
door kanker, en daarna een
gunstig verlopen borstreconstructie, de tepel en/of tepelhof
in de eigen huidkleur te reconstrueren. Peggy werkt voor dit
soort behandelingen nauw samen met behandelende artsen.
Voordat permanente make-up in
het gezicht wordt aangebracht,
moet worden gekeken naar de
huidskleur, gezichtsvorm, natuurlijke
haarkleur, huidconditie, huidafwijkingen, medicijngebruik en ziektes
van de cliënt. Een verkeerd gekozen
kleurpigment maakt een gezicht
flets en grauw en laat in sommige
gevallen de cliënt zelfs ouder lijken
dan zij/hij is. En een verkeerde kleur
of vorm blijft jaren zichtbaar. Permanente make-up specialist wordt
je dus niet zomaar maar is alleen te
behalen door scholing, jarenlange
ervaring, kennis van vormleer en
een zeer goed ontwikkelde kleurenkennis.

Het ontstaan van Beauty
Skinlines
Als Peggy Saris in 2001 slaagt voor
de opleiding wil ze zich zo breed
mogelijk specialiseren en gaat ze
zich wereldwijd oriënteren op dit
vakgebied. Bovendien volgt ze een
aantal master trainingen. Zo komt
ze terecht in Beiroet, Dubai, Malta
en de UK waar ze veel ervaring op-

doet. Het bedrijf Nouveau Contour
vraagt haar om voor hen opleidingen en trainingen te geven. Deze
nieuwe uitdaging gaat ze graag aan,
weliswaar op naam van haar eigen
bedrijf: Beauty Skinlines. Dit doet
ze zeven jaar en gelijktijdig geeft
ze behandelingen in haar eigen
praktijk.
Beauty Skinlines, sinds 2010 gevestigd in Brandevoort, is GGD gecertificeerd en werkt volgens de strenge
landelijke LCHV hygiënerichtlijnen
voor permanente make-up. Hierdoor bent u verzekerd van volledig
veilige en hygiënische PMU-behandelingen.
Wilt u meer informatie, foto’s
bekijken of de PMU getekend zien?
Dan kunt u een afspraak maken
voor een vrijblijvend en kosteloze
PMU-intake. U wordt uitgelegd hoe
de behandeling gaat en wat het
resultaat kan zijn. Na deze intake
kunt u beslissen of u een afspraak
wilt maken.
Beauty Skinlines is te vinden op
Facebook en
www.beautyskinlines.nl. n

Ook interesse in een ondernemersverhaal?
Neem contact op met
advertenties@brandevoortercourant.nl.

tekst: Marga Dobma
foto: Rianne van Lierop
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De kracht van permanente make-up

-Gespecialiseerd in cosmetische en medische
micro-pigmentatie
-Docent in allround opleidingen en
masterclasses
-GGD gecertificeerd
Peggy Saris
www.beautyskinlines.nl info@beautyskinlines.nl
06.55861612

Zie jij je hier al wonen?

Kom en ervaar de mooiste nieuwbouwprojecten tussen Eindhoven en Helmond
BOUW FA SE 1
GESTART

MooiLiverdonk
14 twee-onder-een-kap woningen
v.a. € 259.000 v.o.n.

Coolendonk, Brandevoort (Liverdonk)
www.mooiliverdonk.nl
START IN
NA JAAR

www.variaveste.nl

IN
AANBO UW

VariaVeste
11 vrije sector
koopwoningen
v.a. € 217.500 v.o.n.

7 vrije sector
koopwoningen
v.a. € 230.000 v.o.n.

Statenlaan, Brandevoort
(De Veste)

Kollershoeve, Brandevoort
(Stepekolk-Zuid)
www.buitenhoevebrandevoort.nl

Meer informatie over één van deze projecten?
Broeckx makelaars www.woonplezier.nl | 0492 54 90 55
Van Santvoort Makelaars www.vansantvoort.nl | 0492 52 55 52
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Buitenhoeve

Meer info op www.wocombrandevoort.nl

Mindfulness
voor de jongere jeugd

Volwassenen hebben het tegenwoordig vaak druk, maar ook kinderen en jongeren
lopen vaak over als ze school, huiswerk, hobby’s, tijd voor vrienden, vriendinnen en social
media moeten combineren. Regelmatig zorgt deze druk ervoor dat kinderen last hebben van
stress, soms minder zelfvertrouwen voelen of de neiging hebben tot piekeren en minder
goed in slaap komen.

Binnen de wetenschappelijk onderzochte methode Mindfulness wordt
geleerd hoe je meer in het moment
kunt zijn. Door te leren je aandacht
op het hier en nu te richten en je
vooral bewust te zijn van wat je
-zowel positief als negatief- ervaart,
laat je je minder meeslepen door
gevoelens zoals verdriet en boosheid. Het leert je technieken waar-

door je minder gaat piekeren.
In een Mindfulnesstraining wordt
gebruikgemaakt van meditatieoefeningen en staat de ademhaling
centraal. De adem geldt als ankerpunt om je aandacht op te richten
en zo automatische gedachten en
oordelen los te kunnen laten. Iedereen heeft duizenden gedachten per
dag en het is prettig om te leren

dat je daar niet altijd aandacht aan
hoeft te besteden!
Binnen Gezondheidscentrum Brandevoort starten we binnenkort met
een nieuwe Mindfulnesstraining
voor jeugd tussen de 12 en 14 jaar
oud.
www.sgcb.nl n

Nieuw Repair Café
voor al uw kapotte apparaten
Op 2 september 2017 is het derde
Repair Café in Helmond geopend
door Wethouder Nathalie van der
Zanden. In dit Repair Café kunt
u een kapot apparaat, zoals een
koffiezetapparaat of naaimachine,
laten repareren maar u kunt hier
ook terecht met wat verstel- of
reparatiewerk aan kleding. Zelfs uw
fiets kan hier onder handen genomen worden. De reparatie is gratis,
alleen de benodigde onderdelen
moeten worden afgerekend.
Het initiatief voor het Repair Café
is genomen door KBO St. Lucia,
waaronder de wijken HelmondWest en Brandevoort vallen. Ook
Brandevoorters zijn dus van harte
welkom! Het nieuwe Repair Café
kunt u vinden in wijkgebouw de
Geseldonk, Cederhoutstraat 44
in Helmond (Mierlo-Hout). De
coördinator is Adriaan van Veggel,
inwoner van Brandevoort.
Tot eind 2017 zijn de openingtijden:
Do. 05 okt. 13.00 - 16.00 uur

Do.
Za.
Do.
Za.
Do.

19 okt.
04 nov.
16 nov.
02 dec.
21. Dec.

13.00 - 16.00 uur
11.00 - 15.00 uur
13.00 - 16. 00 uur
11.00 - 15.00 uur
13.00 - 16.00 uur

Voor verdere openingstijden kunt u
informeren via e-mailadres:
repaircafe@kbo-stlucia.nl. n
tekst: Marga Dobma
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COMMISSIE SINTERKLAAS
BRANDEVOORT ZOEKT OPVOLGERS!
Wie wil er vol enthousiasme aan de slag?

Sinterklaas, het allerleukste kinderfeest van het jaar!!!
Tenminste…. dat vinden wij, de
huidige sinterklaascommissie van
Brandevoort.
Met ontzettend veel plezier en
enthousiasme hebben wij ons jaren
ingezet voor de Stichting Brandevoort in Actie (SBiA) om in “ons
eigen” Brandevoort de Sinterklaas
intocht te organiseren voor de
kinderen. De altijd grote opkomst
en de blije kindersnoetjes is steeds
weer de kroon op onze inzet geweest!
Nu is voor ons de tijd gekomen om
in 2018 het stokje over te dragen
aan nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Onze kinderen zijn inmiddels
dit mooie feest ontgroeid en het is
tijd voor nieuwe input,frisse blikken
en ideeën!
Wij gaan er dit jaar nog een heel
groot feest van maken en zijn

bereid om volgend jaar nog als
vraagbaak te fungeren zodat alles
goed overgedragen wordt. Ben je
nu al enthousiast en wil je alvast
meekijken en meedenken sluit dan
gerust dit jaar al aan! Natuurlijk zijn
wij ook bereid om eventueelvooraf
vragen m.b.t. de organisatie van de
intocht te beantwoorden.
Wij hopen van harte dat er veel enthousiaste reacties komen! En denk
nou niet: “dat doet vast iemand
anders wel” want dan heeft Brandevoort volgend jaar geen eigen
intocht meer! En zeg nou zelf, dat
zou toch eeuwig zonde zijn?!!

SBIA zoekt:
Mensen die, net zoals wij, willen
dat dit feest blijft in Brandevoort!
- Iemand die het leuk vind sponsoren te werven
- Iemand die enige kennis heeft
van boekhouden en het beheren
van begrotingen en budgetten
- Iemand die goed om kan gaan
met naald en draad (voor het

onderhouden van de pakken)
- Iemand met een creatief brein en
organisatie- en aansturingstalent

SBIA biedt:
- Een op dit moment financieel
gezonde commissie
- Een draaiboek dat loopt als een
geoliede machine
- Een actielijst en een lijst met alle
contactgegevens van sponsoren
en vrijwilligers die ons in de afgelopen jaren hebben geholpen
en ook dit jaar weer van de partij
zijn (en dat zijn er veel!)
- Heel veel voorbereidingsplezier
en de voldoening na afloop van
de intocht!
Ben jij onze opvolger of heb je
vragen? Stuur dan een reactie naar:
secretaris@brandevoortinactie.nl n
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Eduard van de Loo
Hortsedijk 69
5708 HB Helmond
T +31 (0)6 381 90 270
E info@eduardvandeloo.nl
I www.eduardvandeloo.nl

Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415

Echtscheiding
Mr. G.C.G. Raymakers
Mr. L.C.J. Sars
Mw. Mr. F.A. van den Heuvel
Mw. Mr. S.H.J. Raessens
Mw. Mr. E. Kweens

Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl
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Kunstplein

Help mee het museum te vullen

Workshops

We gaan samen met jullie ons museum vullen met beroemde kunstwerken uit de hele
wereld. Wat denk je van David van Michelangelo, De Mona Lisa van Leonardo da
Vinci, de Danseres van Degas of één van de schilderijen uit de serie Who's Afraid of
Red, Yellow and Blue van Barnett Newman.
Van deze kunstwerken gaan we samen met jullie een Brandevoortse versie maken.
We nemen het origineel als uitgangspunt, maar geven er een eigentijdse of eigenwijze
draai aan. Bijvoorbeeld door iets te veranderen of toe te voegen of heel andere
materialen te gebruiken.

Lijkt het je leuk om mee te helpen om deze kunstwerken te maken?
Iedere donderdagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur is iedereen, jong en oud, welkom
om samen aan de slag te gaan.
Kosten voor deelname inclusief koffie/thee/limonade bedragen €2,50 per keer.
Aanmelden hoeft niet. Loop gezellig binnen en doe mee. Minimum leeftijd is 8 jaar.
Help mee het museum te vullen

Open Atelier

We gaan samen met jullie ons museum vullen met beroemde kunstwerken uit de hele wereld. Wat denk je van
David van Michelangelo, De Mona Lisa van Leonardo da
Vinci, de Danseres van Degas of één van de schilderijen
uit de serie Who’s Afraid
Red, Yellow
and Blue
van(onder
Laanofdoor
de Veste
116
Barnett Newman.

Vind je het leuk om creatief bezig te zijn? Wil je graag
in een gezellige omgeving werken? Kom dan naar ons
Open Atelier.

Loop gezellig even binnen voor meer informatie

Van deze kunstwerken gaan we samen met jullie een
Brandevoortse versie maken. We nemen het origineel als
uitgangspunt, maar geven er een eigentijdse of eigenwijze draai aan. Bijvoorbeeld door iets te veranderen of toe
te voegen of heel andere materialen te gebruiken.
Lijkt het je leuk om mee te helpen om deze kunstwerken
te maken? Iedere donderdagmiddag van 14:00 tot 16:30
uur is iedereen, jong en oud, welkom om samen aan de
slag te gaan. Kosten voor deelname inclusief koffie/thee/
limonade bedragen €2,50 per keer. Aanmelden hoeft
niet. Loop gezellig binnen en doe mee. Minimum leeftijd
is 8 jaar.

Iedere
donderdagmiddag
14:00 tot 16:30 uur is het
de
poort
door bij het van
Kruidvat)

atelier open en kan je zelfstandig aan de slag. Er wordt
geen les gegeven, maar bij vragen is hulp aanwezig.
Neem je eigen materialen mee, dan betaal je €2,50 (inclusief koffie/thee/limonade). Heb je zelf geen materialen of wil je eens iets anders proberen, dan kan je onze
materialen gebruiken. Je betaalt dan €5 per keer.
Voor het Open Atelier geldt een minimum leeftijd van 8
jaar.
Loop gezellig even binnen voor meer informatie
Laan door de Veste 116 (onder de poort door bij het
Kruidvat). n

Loop gezellig even binnen voor meer informatie
Laan door de Veste 116 (onder de poort door bij het
Kruidvat). n
tekst: Giel Pollemans
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Brandevoortse
Spelen groot
succes

Tijdens de eerste week van de zomervakantie stond de
Kinder Vakantie Week in het teken van de Brandevoortse
Spelen. Ruim 1000 deelnemers en alle (jeugd)begeleiders genoten van alle, voornamelijk sportieve, activiteiten. Vanaf het ontsteken van het Olympisch vuur op
maandag tot het doven van de vlam op vrijdagmiddag
was het een groot feest. Sportpark Brandevoort bleek
daarbij een prima locatie voor deze week, evenals de
Stiphoutse bossen en natuurlijk wijkhuis ’t BrandPunt en
OBS Brandevoort!
Inmiddels is de organisatie al weer druk bezig met de
volgende KVW. Een jubileumeditie: in 2018 vindt de Kinder Vakantie Week voor de tiende keer plaats. Zorg dus
dat je erbij bent, als deelnemer of binnen de organisatie.
Want nieuwe, enthousiaste commissieleden zijn altijd
van harte welkom! Aanmelden kan via de website
www.kvwbrandevoort.nl n
tekst: Marloes Kuyten
foto: Vincent Knoops
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Kies voor een kwalitatieve behandeling die past bij u voor een lang resultaat.
Wij hebben ook behandelervaring met patiënten met orthodontische apparatuur,
kinderen van alle leeftijden, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
U kunt zonder doorverwijzing een afspraak maken.
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)

• Voorlichting geven

9 ,05
N

WA

PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN

ARDE

Praktijk Helmond, Bentbeemden 3, 5706 NB Helmond | Praktijk Deurne, Fabriekstraat 24, 5753 AH Deurne
Algemeen telefoonnummer: 0493 - 32 15 44 | E-mail: lilians@xs4all.nl | www.lilian-schouten.nl
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• Screening
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• Preventieve mondzorg
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• Fluoride behandeling
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• Halitose (slechte adem)

G

• Bloedend tandvlees

28 oktober 2017, Brandoween

Monster Mania

Heb jij er ook al zo’n zin in? Nog 1
maandje en dan is het zo ver. Dan
gaan we weer samen griezelen
tijdens Brandoween!

Brandoween Creatief en
Griezel Hour
We beginnen ‘s middags al. Vanaf
16.00 uur kun je met ons meedoen
aan Brandoween Creatief. Bij het
sportpark kun je aan allerlei leuke
activiteiten meedoen zoals pompoen snijden, schminken, knutselen en nog veel meer. Alles alvast
in een Brandoween sfeer, zodat
we om 17.30 uur klaar zijn voor het
Griezel Hour. Een show om bij te
gillen en te griezelen!

Spooktocht
En dan, het hoogtepunt van de
dag, nou ja, avond, de spooktocht!

Omdat we denken dat jullie met
heel veel gaan komen, hebben we
dit jaar twee starttijden. Om 18.30
uur start de tocht voor de allerkleinsten en om 19.00 uur voor de
wat grotere kinderen. Beide tochten
starten bij het sportpark.
Nieuw dit jaar is dat we onderweg
een rustpunt hebben. Bij basisschool De Vendelier (hoofdlocatie),
kun je even uitrusten en wat te
drinken en een versnapering kopen,
zodat je weer aangesterkt de tocht
kunt vervolgen.

Kaartjes kopen
Kaartjes voor de creamiddag en/
of de spooktocht kun je binnenkort
kopen. Kijk op www.brandoween.
nl om te zien waar. Hier vind je
ook het programma, de route en

nog veel meer leuke informatie.

Prijzen voor de mooiste outfit
Ook dit jaar hebben we weer prijzen
voor de mooiste en engste kostuums. Dus doe je best en verras
ons! Op de website vind je ook
inspiratie voor mooie kostuums of
knutselactiviteiten.

Penningmeester gezocht
Tussen al deze drukte door, is het
bestuur ook nog op zoek naar een
penningmeester.
Wil jij graag je steentje bijdragen
aan dit mooie evenement? Mail
dan naar info@brandoween.nl.
Zien we jullie allemaal op 28 oktober tijdens Brandoween? n
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Black Shots Basketball
Ongedwongen en sportief
Basketballvereniging Black Shots is opgericht op 11 maart 2011 onder de naam Basketball
Brandevoort door Roy Boermeester en Erik van Eert. De eerste was 2,5 jaar secretaris van de
Stichting Sport en Bewegen in Brandevoort (SSBB) en had samen met Erik van Eert de behoefte
om ook basketball een plaats te geven in onze wijk. Zo ontstond de enige basketballclub in
Helmond. Mijn gesprek vindt plaats met Erik, die nog steeds aan de vereniging verbonden is als
voorzitter. Hij vertelt ons over de eerste maanden: “De eerste proeftraining is van start gegaan op
21 maart 2011 en op maandag 4 april 2011 was de eerste officiële training. Op deze trainingen
kwamen al zo’n 40 gemotiveerde sporters af en al gauw hadden we 28 leden.
We zijn meteen begonnen met eigen trainingen voor 3 teams”.

Jonge vereniging
De vereniging is niet alleen pas 6
jaar oud, ook de gemiddelde leeftijd
van de leden is niet hoog. “We hebben ongeveer 70 leden in de leeftijd
6 tot en met 55 jaar. Vier van de
vijf teams spelen competitie en
dat zijn de jeugdteams”, gaat Erik
verder. “De 3 jongste teams spelen
gemengd en hebben de leeftijdscategorieën Onder 10, Onder 12
en Onder 14. Daarboven hebben
we nog Jongens onder 16 en een
recreantenteam. Voor het seizoen
2018/2019 willen we ook weer heel
graag een herenteam en een damesteam hebben voor de competitie. Nu blijft het voor volwassenen
helaas beperkt tot recreatief basketballen iedere week”.

Doelstellingen en uitdagingen
Op de website van de basketballclub staat het doel duidelijk vermeld: “Het doel van Black Shots
is om op een ongedwongen wijze
een optimale balans te vinden
tussen sportieve prestaties op
het gebied van basketball en een
gezellig clubleven. Daarnaast streeft
Black Shots ernaar de continuïteit
binnen de club te handhaven. Dat
wil zeggen: voldoende instroom en
handhaving van de (jeugd)leden
door het organiseren van allerlei
sfeer verhogende activiteiten”. Erik
vult aan dat er daarbij nog wel wat
uitdagingen zijn: “Het is heel lastig
om coaches en trainers te vinden, maar ook zaalfaciliteiten blijft
altijd een puzzel. De jeugd traint in
Brandevoort, maar de volwassenen

zitten in de VEKA sporthal en dat is
niet altijd handig. We zijn ook altijd
op zoek naar meer leden. Het is
doodzonde dat we geen herenteam
kunnen opstellen en ook lijkt het
erop dat meisjes massaal kiezen
voor andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld hockey. Mijn persoonlijke
doel is dan ook om op termijn 150
leden te hebben met alle teams die
je dan kunt opbouwen. Dan zouden we ook een Jongens onder 18,
een Heren onder 20 en onder 22
hebben en 2 seniorenteams. Dat is
voor de opbouw en doorstroming
veel beter”.

Naam Black Shots
De enthousiaste voorzitter, die zelf
al vanaf zijn 16e basketball speelt,
noemt ook nog een nadeel van
een zaalsport. De zichtbaarheid
is veel minder groot dan bij een
buitensport. Ik vraag hem naar de
oorsprong van de naam van de
vereniging, die ik ook niet meteen
gelinkt had aan basketball. “We
hebben in juni 2011 een prijsvraag
uitgeschreven voor zowel de naam
als het tenue en één van de leden
kwam met de naam Black Shots
en de zwarte tenues. Daar was
iedereen enthousiast over”, vertelt
Erik hierover. “Het zou fijn zijn als
de zichtbaarheid en de bekendheid
van onze club wat hoger zou zijn,
wat dat betreft helpt dit interview
wel mee!”

Shots ook vooral een ongedwongen
sfeer en een gezellig clubleven nastreven. Erik licht toe waaruit blijkt
dat dit heel aardig lukt: “We spelen
regelmatig onderlinge wedstrijden
om meer binding te hebben en te
houden met elkaar. Daarnaast is
er altijd een seizoenafsluiting met
alle leden, ouders en aanhang. In
mei organiseren we een jaarlijks
terugkerend jeugdkamp bij scouting Mierlo en aan het einde van
het seizoen is er altijd een BBQ
voor de vrijwilligers. Verder vind ik
het zelf altijd een feest om samen
te basketballen en na afloop nog
na te praten. Uiteraard is iedereen
welkom om eens kennis te komen
maken met ons, dan kun je het zelf
meemaken”.
www.blackshots.nl n

Gezellig clubleven
Naast de uitdagingen en sportieve
doelstellingen willen de Black

tekst: Peter Nouwen
foto: Vincent Knoops
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coaching ~ reflectie ~ talenten ontdekken

Madelon Janssen | Tea Bijlsma

Coaching van 20-ers en 30-ers:
• Heb je stressklachten?

• Of het gevoel dat je niet op je
plek zit?
• Krijg je nergens meer
energie van?
● Flexibele (echo)spreekuren
● Kleinschalige praktijk met 2 ervaren verloskundigen/echoscopisten
● Kinderwensspreekuur
● Begeleiding van thuis- en poliklinische bevallingen
LOCATIE MIERLO
Burgemeester Termeerstraat 29A Mierlo
T 06-51249350
LOCATIE GELDROP
Laan der Vier Heemskinderen 7 Geldrop

Actie start 1 oktober 2017

Vind de kracht weer in jezelf!

www.rondoo.nl
Hertogsveld 3
06-36556242

5708 ZP Helmond
nicole@rondoo.nl

Sparen voor uw kind
of kleinkind?
Met onze cv-ketel
acties
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Met onze cv-ketel acties
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Vervang je oude cv-ketel voordat je in de kou zit
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Huh? Korting tot wel € 300,-?! Jazeker! Van 1 oktober 2015 tot en met 29 februari 2016
krijg je bij aanschaf en installatie van één van de Remeha actieproducten een fikse

korting. Oplopend tot wel € 300,-. Kijk snel op remeha.nl/actie voor de actieproducten

en voorwaarden of vraag ernaar bij jouw installateur. Remeha staat garant voor warmte.

Tzerra Plus CW5

Met de nieuwe generatie energiebesparende HR-ketels en duurzame
oplossingen van Neﬁt bent u klaar voor de toekomst. Nu tot € 350,- retour!

Met de nieuwe generatie energiebesparende HR-ketels en duurzame

euwe generatie energiebesparende HR-ketels en duurzame
oplossingen van Neﬁt bent u klaar voor de toekomst. Nu tot € 350,- retour!
en van Neﬁt bent u klaar voor de toekomst. Nu tot € 350,- retour!

* Actie geldt van 11 september t/m 31 december 2015.

*

Met de nieuwe generatie energiebesparende HR-ketels en duurzame
Neﬁ
t. Zo easy
zijn.
oplossingen
vankan
Neﬁthet
bent
u klaar voor de toekomst. Nu tot € 350,- retour!

*

*

easy kan het zijn.

* Actie geldt van 11 september t/m 31 december 2015.

Neﬁt. Zo easy kan het zijn.

n 11 september t/m 31 december 2015.

* Actie geldt van 11 september t/m 31 december 2015.

Heesmans Installatie Techniek BV & Heesmans Dakwerken BV
Bezoekadres
Brandevoortse Dreef 101
5706 SL Helmond
info@heesmans.nl

Postadres
Postbus 2119
5700 DA Helmond
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neﬁt.nl/slimmecombinaties
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Neﬁt. Zo easy kan het zijn.

remeha.nl/actie

9/22/17 3:06 PM

Veldsink - Bekx Adviesgroep
Marktstraat 18
neﬁt.nl/slimmecombinaties
5731 HW MIERLO
T (0492) 66 17 12
E mierlo@veldsink.nl
I www.veldsink.nl

* Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of kom langs.
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Beste nieuwe bewoner
welkom in onze wijk
U bent pas in de wijk komen wonen. Wij stellen het op prijs om u
al bij het begin van het wonen in
onze wijk op de hoogte te brengen
van alle voorzieningen en actieve
werkgroepen. Daarom hebben wij
een welkomstpakket samengesteld
voor u. In dit pakket zitten een
aantal brochures, aanbiedingen
van winkels en ondernemingen en

veel lezenswaardige stukken over
de wijk in het algemeen. De wijkraad stelt zich graag aan u voor en
bericht u over allerlei activiteiten in
de wijk.

vrijdag tussen 14:00 en 17:00 uur
en op zaterdag tussen 13:00 en
17:00 uur.

U kunt dit welkomstpakket ophalen
bij Het Plein Brandevoort aan de
Laan door de Veste 116. De openingstijden zijn op donderdag en

De welkomstgroep Brandevoort
Corrie Clemens - 06 47470568 n

Heel veel plezier in onze wijk.

Het Zwetsweekend
in ’t BrandPunt
Na een prachtige zomer begint het
bij veel mensen alweer te kriebelen
om te gaan Zwetsen. Tonpraters
hebben hun outfit klaar hangen en
zijn druk met voorbereidingen voor
het komende carnavalsseizoen.
Ook verschillende amusementsgroepen zijn weer druk met repeteren. Zo ook Stichting Brandevoort in Actie (SBIA) en C.S. de
Brandeliers..We kunnen met trots
ons Zwetsweekend aankondigen.
Deze vindt plaats op zaterdag 20
januari en zondag 21 januari 2018
in wijkhuis ’t BrandPunt. Zaterdag
20 januari is de Zwetsavond voor
iedereen en voor de (iets)ouderen
onder ons is de gezellige seniorenzwetsmiddag op zondag 21 januari.

Wie staan er op het podium?
We kunnen nog niet verklappen wie
er op het podium staan, maar we
kunnen al wel zeggen dat we zeer
goede tonpraters gecontracteerd
hebben. Onder andere de ‘Opper
Kletsmajoor 2017’ en winnaar van
de zilveren narrenkap Dirk Kouwen-

berg. Hij zal een geheel nieuwe act
voor u op de planken brengen. Ook
“Striepke veur” heeft toegezegd en
gaat voor het nodige amusement
zorgen. We zullen de komende
maanden regelmatig andere namen
prijsgeven via de sociale media.

Voorverkoop
De voorverkoop van deze evenementen is op:
Dinsdag 14, donderdag 16, dinsdag
21 en donderdag 23 november van
20:00 tot 22:00 uur.
Alleen op deze voorverkoopavonden kunt u voor groepen van 4
personen of meer uw plaatsen
reserveren. Na de voorverkoop zijn
de kaarten te verkrijgen aan de bar
van ’t BrandPunt, U kunt dan geen
plaatsen meer reserveren.

- voor zaterdagavond:
€ 12,50
- voor zondagmiddag:
€ 17,50 (all inn) inclusief
koffie/thee, gebak, diner en
garderobe
€ 13,50 inclusief koffie/thee,
gebak en garderobe, ZONDER
diner
€ 5,00 alleen diner
Graag tot ziens op het Zwetsweekend van 2018!
Stichting Brandevoort in Actie en
C.S. de Brandeliers n

Prijzen
De prijzen van de kaarten zijn dit
jaar iets anders dan u van ons
de afgelopen jaren gewend bent,
namelijk:
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Passie voor kruiden
EHBO: Huisapotheek met kruiden

Tegenwoordig is het bijna vanzelfsprekend om bij een kwaaltje direct
naar de drogist of apotheek te gaan
om een pilletje, drankje of zalfje te
halen. Vroeger was deze mogelijkheid er niet. De mensen stonden
toen nog dichter bij de natuur en
leefden met de natuur om zich
heen. Je leerde van generatie op
generatie welke planten en bloemen eetbaar zijn en wat de geneeskrachtige eigenschappen van
bepaalde kruiden zijn. Vooral door
het ontstaan van de voedings- en
geneesmiddelenindustrie is de kennis over wilde planten en kruiden
naar de achtergrond verdwenen
maar gelukkig niet verloren gegaan!
Graag wil ik via deze column wat
van mijn kennis als herborist delen
over het toepassen van kruiden als
eerste hulp bij ongelukken (EHBO).
Ter behandeling van veel voorkomende kleine ongevallen en aandoeningen kunnen kruiden namelijk
goed worden ingezet. Het is handig
om hiervoor enkele middelen in
huis te hebben: in de huisapotheek.
De inrichting van de huisapotheek
met kruiden is natuurlijk afhankelijk
van de samenstelling van het gezin
en andere factoren, zoals specifieke
klachten. Een aantal kruidenmiddelen mag echter, naar mijn mening,
in geen enkele huisapotheek ontbreken.
Allereerst is het belangrijk om te
weten dat er verschillende verwerkings- en toepassingsvormen van
kruiden voor EHBO-doeleinden
bestaan. Kruidentheeën kunnen
inwendig worden toegepast maar
ook uitwendig, zoals voor een nat
kompres of om mee te gorgelen.
Dit geldt ook voor tincturen, dit zijn
aftreksels van een kruid in alcohol.
Medicinale oliën, dit zijn aftreksels
van een kruid in een plantolie,

worden meestal aangewend op de
huid. Etherische (essentiële) oliën,
verkregen door stoomdestillatie,
mogen soms inwendig worden toegepast maar worden vaker gebruikt
in (stoom)baden, op de huid of in
de ruimte verspreid door middel
van verneveling of via een aromalampje.

Lavendel
Een voorbeeld van een veelzijdig
middel voor in de huisapotheek is
etherische olie van echte lavendel
(Lavandula angustifolia). Door de
doeltreffendheid bij brandwonden
zouden alle EHBO kits uitgerust
moeten zijn met deze olie. De olie
heeft desinfecterende, pijnverdovende en huidherstellende eigenschappen. Naast brandwonden
kan lavendel op de huid, bij lokale
aanwending puur (1 druppel), ook
worden aangebracht bij puistjes,
insectenbeten, wondjes en wintervoeten.
Vermengd in een vette plantenolie
is lavendel te gebruiken als verzorgende en ontspannende wrijf- of
massageolie bij stijve spieren en
bevordert ze de doorbloeding. In de
huidverzorging is lavendel bijzonder
geschikt voor de gevoelige, geïrriteerde huid (bijvoorbeeld na het
scheren en bij zonnebrand). In bad
kalmeert lavendel. Het is goed bij
nervositeit en gespannenheid, met
name ’s avonds bevordert lavendel
een gezonde slaap.
In een aromalampje wordt de
lucht gereinigd en verfrist. Goed bij
luchtwegaandoeningen en verkoudheid. De olie is sterk ontspannend
en licht pijnverdovend en werkt
hierdoor ook bij stress, hoofdpijn
en slapeloosheid. Lavendel vrolijkt zwaarmoedige mensen op en
houdt insecten op afstand.

Duizendblad en smalle
weegbree
Een aantal kruiden is voor EHBOdoeleinden ook bruikbaar in zijn
puurste vorm, zonder bewerking
vooraf. Wel zo handig wanneer de
huisapotheek niet binnen handbereik is, zoals bijvoorbeeld tijdens
een wandeling of fietstocht. Twee
van deze kruiden zijn duizendblad
en smalle weegbree. Ze groeien
in ons land in overvloed in grasland, wegbermen en slootkanten.
Beide kruiden werken onder meer
bloedstelpend, ontsmettend, ontstekingswerend, wondhelend en
jeukwerend. Hierdoor kunnen ze
toegepast worden bij kleine (bloedende) snij- en schaafwonden.
De meest eenvoudige manier hiervoor is het blad van deze planten
te kneuzen door er bijvoorbeeld
zachtjes op te kauwen en dan op
de wond te leggen. Het gekneusde
blad van duizendblad kun je bij
een bloedneus ook voorzichtig in
de neus stoppen. De looistoffen
in deze planten zorgen ervoor dat
de bloedvaten samentrekken en
het bloeden stopt. Het gekneusde
blad van smalle weegbree is ook
te gebruiken op insectenbeten en
andere (jeukende of allergische)
huidaandoeningen.
Heel belangrijk bij het zelf plukken, verwerken en toepassen van
kruiden is dat je weet welke planten
je waarvoor kunt gebruiken en hoe,
waar je ze kunt vinden en veilig
kunt oogsten. Hierover meer in mijn
volgende column: eetbare wilde
planten en bloemen. n

tekst: Wendie Linders
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Dickensnight 15 jaar
Dickensnight viert dit jaar het 3e lustrum met een geweldig feest!
Dickensnight is vorig jaar ‘Helmonder van het jaar’ geworden en daar zijn wij als organisatie erg
blij mee. De mooie trofee die daarbij hoort, circuleert nu onder het bestuur. Als echte Brandevoorters willen wij heel de wijk mee laten genieten. Het is immers niet alleen een prijs voor Dickensnight
maar voor heel Brandevoort. Binnen het bestuur leven diverse ideeën. Toch zijn we er nog niet helemaal uit hoe deze trofee aan de Brandevoorters ‘terug’ te geven. Heeft u nog een mooi idee om
deze trofee tentoon te stellen ergens in het centrum van Brandevoort, laat dit dan aan ons weten.
Wij staan open voor suggesties en vinden het erg leuk als er meegedacht wordt.

Twee keer Dickensnight
Naast deze geweldige prijs hebben
wij als Dickensnight organisatie
nog iets te vieren. Dit jaar wordt
namelijk het derde lustrum gevierd,
oftewel alweer voor de vijftiende
keer! Een speciaal moment vinden
wij. Daarom houden we dit jaar niet
één Dickensnight event maar twee!
Naast de gebruikelijke Dickensnight
op zondag 10 december van dit
jaar organiseren we op zaterdag 9
december een heuse mini-kermis
en een lampionnenoptocht voor al
onze Brandevoorter mini-Dickensianen. Aan de maxi-Dickensianen

is ook gedacht in de vorm van
versnaperingen zoals Glühwein.
Dit event wordt zaterdagmiddag/avond gehouden rondom de
markthal.
Zondag, de grote dag, wordt ons
centrum weer omgetoverd in een
sfeermarkt in Victoriaanse stijl. De
marktkramen worden weer rijkelijk
gevuld met allerlei snuisterijen en
er zal weer volop genoten kunnen
worden van muziek, toneel, straattheater, hapjes en drankjes. Daarnaast zullen er nog meer verrassingen zijn…

Op deze wijze willen wij alle Brandevoorters extra in het Dickenszonnetje zetten en we hopen dat dit
wordt gewaardeerd. Mocht het zijn
dat u het extra event op de zaterdagavond voor Dickensnight ook
erg leuk vindt, laat dit dan aan ons
weten. Wie weet gaan we er dan
een vast element van maken.
Tot ziens en tot Dickens in december! n

foto: Jadijfoto
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Rick Barmentlo
aanstekelijk enthousiast
Van Mossel Ford begroet Brandevoort
De Oisterwijkse Rick Barmentlo laat direct zien waar van Mossel voor staat: Gastheerschap. Enthousiast begroet hij mij en biedt mij meteen een kop koffie aan. De 29-jarige vestigingsdirecteur begeleidt
mij naar zijn kantoor in de showroom en vertelt over van Mossel, Ford en zijn passie voor auto’s.

Auto’s van jongs af aan
“Ik ben op mijn 17e al begonnen in
de autobranche en met uitzondering van een jaar altijd in de autobranche gewerkt”, begint Rick zijn
verhaal. “Mijn vader is ook autoliefhebber en ik denk dat ik het woord
auto eerder uitsprak dan papa
of mama. Daarnaast vind ik het
geweldig om met mensen om te
gaan. Het contact met klanten en
een goede relatie met hen opbouwen daar word ik blij van. We geven
graag goed en eerlijk advies en willen de klant graag helpen”.

Jonge directeur
Waarom is Rick zo jong al directeur? “Goeie vraag, ik denk dat ik
inmiddels al best wel wat ervaring
heb opgebouwd, ik ben zelfstandig,
oplossingsgericht, optimistisch en
enthousiast”, licht hij toe. Dat laatste wordt onderschreven door zijn
direct leidinggevende, Marthy Leijs:
“Rick is aanstekelijk enthousiast,
daarmee motiveert hij zijn medewerkers enorm”. Zijn mensen geven
aan dat hij altijd voor hen klaarstaat
en dat hij hen het gevoel geeft het
samen te willen doen.
Het was ook een ambitie die Barmentlo al vroeg uitsprak: “Ik heb
op mijn opleiding al geroepen dat
ik op mijn 24e verkoopleider wilde
zijn en voor mijn 30e directeur, dat
is gelukt. En binnen Van Mossel
zijn er zoveel mogelijkheden dat ik
hier niet meer weg wil, ik heb het
ook enorm naar mijn zin en ook
het merk Ford draagt daaraan bij.
De prijs-/kwaliteitverhouding is
uitstekend, de ontwikkeling van de
modellen is de laatste jaren veel
beter geworden en het is een dege-

lijk merk. We hebben niet voor niets
veel loyale klanten”.

Gastheerschap en kennis
van zaken
De 7 kernwaarden van Van Mossel
zijn: Gastheerschap, Onderscheidend, Maatschappelijk verantwoord,
Klantgericht, Gedreven, Eerlijk en
open, Resultaatgericht. Vooral
gastheerschap en klantgerichtheid
staan bij Rick hoog in het vaandel:
“Klanten geven vaak aan dat ze
zich gewoon thuis voelen. We zijn
nog geen 2 jaar open in Helmond
en dan is dat een geweldig compliment. We doen er ook veel aan
om onze klanten zich welkom te
laten voelen. We hebben iedere
ochtend van 8 tot 9 een ontbijt, op
zaterdag is er altijd gebak en we
proberen zo laagdrempelig mogelijk
te zijn. Daarnaast doen we ook ons
best om thuis te zijn in Helmond.
Zo sponsoren we het kasteel van
Sinterklaas en zijn voornemens
nog meer te gaan doen voor en in
Helmond.”
De jonge enthousiaste gastheer
sluit dan ook af met een uitnodiging: “Alle mensen in Brandevoort die nog geen kennis hebben
gemaakt met ons, nodig ik graag
uit om vrijblijvend een keer langs
te komen. Iedereen is van harte
welkom!”

Mossel Automotive Groep is dealer
van de merken Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens, Audi, Peugeot, Citroën, DS, Kia, Jaguar, Land
Rover, Ford en Opel. Verder exploiteert zij drie Mega Occasion Centra
en heeft zij een eigen landelijk opererende keten van schadebedrijven.
Daarnaast biedt de groep diverse
diensten onder één dak zoals verzekeringen, financieringen, signing/
inbouw/carrosserie en autoverhuur.
International Car Lease Holding,
met een wagenpark van zo’n
60.000 voertuigen en behorend tot
de top 5 van leasemaatschappijen
van Nederland, maakt ook deel uit
van de Van Mossel Automotive
Groep. De onderliggende labels zijn
Van Mossel Autolease, DirectLease
en J&T Autolease. Met ruim 1.400
medewerkers realiseert de groep
een omzet van meer dan €1 miljard
op jaarbasis.
www.vanmossel.nl n

Ook interesse in een ondernemersverhaal?
Neem contact op met
advertenties@brandevoortercourant.nl.

Over Van Mossel Automotive
Groep
De Van Mossel Automotive Groep
is in bijna 70 jaar tijd uitgegroeid tot
een top speler binnen de automotive van Nederland. Het bedrijf telt
69 vestigingen in Nederland,
België en in Duitsland. De Van

tekst: Peter Nouwen
foto: Vincent Knoops
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Het leukste kinderfeestje vier je bij...
Het leukste kinderfeestje vier je bij...

De
Brug
Active!
De Brug Active!

Gezellig
Gezelligsamen
samen
je
je verjaardag
verjaardag
vieren
vieren
vanaf
vanaf

€
7,50
€
7,50
per persoon

per persoon

Hoeziet
ziet jouw
jouw ideale
ideale kinderfeestje
kinderfeestje eruit?
Hoe
eruit?
discobowlen -- zaalvoetballen
zaalvoetballen -- make
discobowlen
makeuppen
uppen
bubble soccer - frietjes - pannenkoek - ranja
bubble soccer - frietjes - pannenkoek - ranja
slush puppies - snoepzak - cadeautjes - ijsje
slush puppies - snoepzak - cadeautjes - ijsje
Voor meer informatie: www.debrugactive.nl
Arkweg
| 5731informatie:
PD | Mierlo | 0492-678880
| info@debrugactive.nl
Voor3-17
meer
www.debrugactive.nl

Arkweg 3-17 | 5731 PD | Mierlo | 0492-678880 | info@debrugactive.nl

Naar de middelbare school
Ik kwam de middelbare school binnen en ik dacht: nu gaat het pas echt beginnen!
Het is even wennen. Gelukkig ken ik veel meer kinderen dan gedacht en maak ik snel nieuwe
vrienden. Hieronder mijn ervaringen van de eerste 2 weken op de middelbare school.
Je eerste les
Het is super spannend, want je
weet niet wat je kunt verwachten, of
je al huiswerk krijgt en wie je leraar
of lerares is? Op de basisschool
blijf je steeds in hetzelfde lokaal zitten, maar op de middelbare school
is het anders. Je moet nu steeds
naar een ander lokaal lopen. Je
hoopt dat je niet verdwaalt en te
laat komt. Gelukkig weet je al snel
waar alle lokalen zitten. Lokaal 224
zit bijvoorbeeld op de 2e verdieping.
Op elke verdieping staan bordjes
welke kant je op moet. Ik vond het
in het begin best spannend, maar
alles is goed gegaan en ik weet nu
al goed de weg.

Leren plannen
Om op tijd je huiswerk af te hebben, moet je kunnen plannen. Dan
kun je goed en snel zien wat er

de volgende dagen af moet zijn.
Daarvoor heb ik een agenda, waar
ik mijn rooster en huiswerk in kan
schrijven. Mijn agenda moet ik
dan ook elke dag mee naar school
nemen. Bij mijn mentorlessen leer
ik dan ook hoe je moet plannen.
Als ik moeite hebt met plannen,
dan vraag ik dat aan mijn ouders
of mijn mentor die mij erbij kunnen
helpen. Als ik goed plan, scheelt
dat het halve werk.

Huiswerk maken
Als ik huiswerk heb meegekregen,
dan ga ik dat maken op een rustige
plek in huis: op mijn kamer. Als ik
van school thuiskom, ga ik eerst
wat drinken en even op mijn telefoon kijken. Ik doe dat niet te lang,
meestal 15 minuten, want anders
heb ik daarna geen zin meer om
huiswerk te maken.

Het beste is om te bedenken wat je
als eerste gaat maken. Bijvoorbeeld
eerst het maakwerk, dus de opdrachten. Daarna de leeropdrachten, bijvoorbeeld woordjes leren
voor een toets. Ben ik met alles
klaar, dan ga ik iets voor mezelf
doen.

Je tas inpakken
Ik vind het het fijnste als ik mijn
tas inpak op de avond voordat ik
naar school ga. Ik pak mijn agenda
erbij en doe per vak de boeken en
schriften in mijn tas. Zo vergeet
ik niks. En als ik dan mijn tas heb
ingepakt, ben ik klaar voor de volgende dag. n

tekst: Kim Dekkers
foto: Vincent Knoops
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Nieuwe mijlpaal voor Verloskundigen
Geldrop-Mierlo-Brandevoort
Op 1 oktober 2017 was het groot feest bij Verloskundigen Geldrop-Mierlo-Brandevoort!
Verloskundigen Madelon Janssen en Tea Bijlsma (beiden 29 jaar) openden twee
nieuwe praktijken: op Burgemeester Termeerstraat 29A in Mierlo en in het gezondheidscentrum
in Geldrop. Maar dat was niet het enige feestelijke, het was op 1 oktober ook precies drie jaar
geleden dat ze samen de praktijk overnamen van Margo van de Bunt.
Bovendien zijn ze afgelopen jaar allebei moeder geworden van een zoon, waarbij ze elkaars
bevalling begeleid hebben. Een mooi moment dus om even stil te staan bij de afgelopen jaren.

Van Den Helder en Friesland
naar Mierlo
De voorgeschiedenis van vriendinnen Madelon en Tea is al een mooi
verhaal op zich. Tea en Madelon
kennen elkaar van de vooropleiding
voor verloskunde. Tea komt uit Son
en Breugel, Madelon uit Veldhoven. Het toeval wilde dat ze allebei
verloskunde gingen studeren in
Turnhout (België). Daar werden ze
eigenlijk pas echt vriendinnen. Ze
studeerden ook tegelijk af. Madelon
ging na de opleiding in Den Helder
werken en Tea in Friesland. Een
heel eind uit de richting dus. Op
dat moment was in deze regio weinig werk te vinden als verloskundige. Ze wilden echter zo graag aan
de slag dat ze besloten desnoods
verder weg te gaan werken.
Al tijdens de opleiding was het
hun droom om samen een eigen
verloskundigenpraktijk te hebben.
En het toeval wilde weer dat Tea
op de website van de Koninklijke
Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) een oproep
voorbij zag komen van Margo van
de Bunt die met pensioen ging en
een opvolger zocht. Madelon en
Tea solliciteerden samen en uit de
vele sollicitaties werden ze gekozen.
Madelon: “Dat was echt een droom
die uitkwam. Onze gedrevenheid
en motivatie was waarschijnlijk ook
de reden dat we hier terecht zijn
gekomen.”

Twee nieuwe locaties
De praktijk heeft al die jaren
gewoon bij Margo aan huis gezeten. Per 1 oktober zit de praktijk
bij Madelon aan huis. De nieuwe
locaties waren vooral nodig vanuit
praktisch oogpunt. Tea: “In Geldrop

wilden we een eigen kamer, met
eigen spullen waar we aanwezig
kunnen zijn wanneer wij of onze
zwangeren dat willen. En in nieuwbouwwijk Luchen (Mierlo) wordt
op dit moment veel gebouwd en
komen veel jonge stellen wonen.
Met onze nieuwe praktijk zitten we
hier lekker dichtbij en ik woon hier
zelf middenin.” Madelon vult aan:
“We hebben er echt zin in, in de
nieuwe locaties. Alles inrichten in
een huiselijke, gemoedelijke sfeer.
We willen geen klinische uitstraling,
het moet vooral fris, jong, professioneel en gezellig zijn.”

Zelf moeder
Inmiddels zitten ze alweer vijf jaar
in het vak en zijn ze allebei voor het
eerst moeder geworden. Ook dat
was extra bijzonder want ze hebben
elkaars bevalling begeleid. Tea: “We
hadden vertrouwen in elkaar. Het is
zo mooi als je dat voor elkaar kan
doen.” Madelon: “Harde buiken,
bevallingspijn, we weten nu hoe
het voelt en dat is een toegevoegde
waarde voor ons vak. Er verandert
veel in je lijf, nu kunnen we ons
beter inleven. Maar hoe we mensen
begeleiden is niet veranderd.”

Toekomstbeeld
Op de vraag hoe ze toekomst zien
antwoorden ze eensgezind. Madelon: “We gaan lekker door met
ons vak zoals we dat nu al doen.
We willen kleinschalig blijven. We
kennen onze zwangeren nu goed
en dat willen we zo houden. Dat
vinden wij fijn en onze zwangeren
ook.” Tea: “Het is een gevarieerd
beroep waarbij je veel verschillende
mensen tegenkomt. We hebben
niet de intentie om nog groter te
worden, zodat we dezelfde kwaliteit

kunnen blijven bieden. Met ons
eigen echoapparaat kunnen we kijken wanneer we willen, we hebben
een goede samenwerking met de
gynaecologen in Helmond, Geldrop
en Eindhoven en we volgen de
nieuwste ontwikkelingen. Het wordt
nooit saai.”
Vanaf 1 oktober kunnen zwangeren
bij de nieuwe praktijken terecht.
Maar Madelon, met een eigen
praktijk aan huis, kun je het dan
wel af en toe loslaten? “We bellen elkaar bijna iedere dag. Ook
al zijn we vrij, dan willen we toch
weten hoe het met onze zwangeren
gaat. Het is echt onze passie. Onze
mannen zeggen weleens dat wij
elkaar meer spreken dan dat zij ons
spreken!”
www.verloskundigengeldrop-mierlobrandevoort.nl n

Ook interesse in een ondernemersverhaal?
Neem contact op met
advertenties@brandevoortercourant.nl.

tekst: Marieke Donkers
foto: Rianne van Lierop

37

Zondag 8 oktober 2017
Markthal Brandevoort
13:00 - 20:00 uur
Overdekte 2e editie van Brandefood
Foodtruckfestival met signature-dish foodtrucks

Gratis Entree
Kom lunchen, dineren, genieten!
Special guest:

Twan Lijten

Brandefood

belooft spektakel te worden

Op zondag 8 oktober is de Brandevoortse markthal weer het podium voor het foodtruckfestival
Brandefood. Dit jaar staan er maar liefst 11 foodtrucks, allen met hun eigen unieke specialiteit,
zoals Foodtrucks ooit bedoeld zijn. Organisatoren zijn vader Richard en zoon Djon Snel en zij
praten vanzelfsprekend weer heel enthousiast over dit uitermate succesvolle festival in onze wijk.
laten. Zoon Djon gaat enthousiast
verder: “Vorig jaar waren er tussen
de 2.000 en 2.500 bezoekers, we
mikken dit jaar op 3.000 en misschien zelfs meer. Dat betekent dat
we weer stappen hebben gemaakt
op het gebied van organisatie,
veiligheid, faciliteiten en diversiteit.
We zouden het bijvoorbeeld ook
heel erg fijn vinden voor de veiligheid en doorstroming bij de kassa
als mensen de consumptiebonnen
met pinpas afrekenen. Ook hebben
we de foodtrucks wat meer buiten
de markthal geplaatst, omdat sommige mensen last hadden van de
rookontwikkeling van de BBQ’s, dat
hopen we hiermee te minimaliseren”.
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“Nieuw dit jaar is dat, naast de
Foodtrucks, twee heel verschillende
cateraars uit Brandevoort zich presenteren. Aan de kinderen is ook
gedacht, het springkussen staat
er weer en naast een hele lekkere
Foodtruck verzorgt de kinderfeestje
specialist uit de wijk, Pink Cherry,
weer een workshop. Vorig jaar werd
Brandefood nog opgeluisterd door
een master chef, dit jaar biedt het
evenement een exclusieve kijk in
de keuken van toprestaurant Se7en
met het aanbieden van een speciale wijn/spijs in samenwerking
met van Eyck wijnkelders. Naast de
speciale wijn selecteerde de huisvinoloog een aantal mooie huiswijnen. Ook zijn er speciaal bieren
verkrijgbaar en, ook nieuw dit jaar,
een selectie cocktails”, vertelt Richard. Hij gaat verder: “De bar was
vorig jaar 2 x 4 meter en nu hebben
we die verlengd naar liefst 14 meter,
zodat we de bezoekers nog beter
en sneller kunnen bedienen. We

hebben niet alleen meer foodtrucks
en stands, maar hebben ook alles
wat ruimer op kunnen en mogen
zetten. We waren behoorlijk verrast
door het succes bij de eerste editie
en willen er dit jaar voor zorgen dat
er minder wachtrijen ontstaan en
meer ruimte is voor alle aanwezigen. Onder en rondom de markthal
is bijvoorbeeld plaats voor driemaal
zoveel bezoekers met zit- en staplaatsen”. Wat een leuke knipoog
is naar Brandefood Culinair is een
speciaal ingerichte hoek bij restaurant Se7en: “Het is jammer dat we
Brandefood Culinair in 2017 net
niet van de grond hebben gekregen,
maar in juni 2018 willen we heel
graag dit pop-up restaurant onder
de markthal echt gaan organiseren.
Deze hoek is alvast een voorproefje”, licht Richard lachend toe.
Aan de plattegrond is te zien dat
het festival ruimer is opzet en dat
er niets aan het toeval is overge-

Het festival wordt verder opgeluisterd door troubadour Twan Lijten,
geheel in stijl van Brandefood.
Twan zal zich regelmatig met zijn
gitaar onder de mensen begeven
om de bezoekers te vermaken met
authentieke muziek.
De organisatie wordt ondersteund
door Wil Rooijakkers, die er ook
vorig jaar voor zorgde dat alles in
goede banen werd geleid. Brandefood is geopend van 13:00 tot
20:00 uur en gratis toegankelijk.
Het belooft weer een waar spektakel te worden!
Kijk voor meer informatie op de
website www.brandefood.nl of volg
ons op Facebook of Instagram
onder @brandefood. n

tekst: Peter Nouwen
foto: Maya van der Sanden
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Ecozone ofﬁcieel
geopend
De ring om de Veste in Brandevoort is de afgelopen maanden
getransformeerd van een grasveld naar de inmiddels bekende
ecozone. In deze groene ring om het stadse hart van de Helmondse wijk zijn naast waterpartijen veel groen en speelvoorzieningen te vinden. De officiële opening was op 14 juli en werd
verricht door wethouders Frans Stienen en Erik de Vries.

Puntjes op de i
Voor de opening werden er hier
en daar nog wat puntjes op de ‘i’
gezet. Zo werd er nog een shelter,
houten zitjes met afdakje, geplaatst
bij het grote klimspeeltoestel. Ook
werd nog een speelvlot aangelegd.
Daarmee kunnen kinderen van
de ene kant naar de andere kant
‘varen’.
Al met al is deze ecozone een aaneengesloten groene open plek met
waterpartijen en speeltoestellen,
waar mensen kunnen wandelen,
skaten of gewoon lekker kunnen
zitten en genieten van de natuur.
Kinderen kunnen er heerlijk ravotten en avontuurlijk spelen.

Feestelijke opening
Tijdens de goed bezochte opening op 14 juli spraken de heren
Frans Stienen en Erik de Vries hun
complimenten uit aan eenieder die
meegeholpen heeft om de ecozone
te verwezenlijken. Ook de wijkbewoners oogstten bewondering van de
twee wethouders voor de manier
waarop ze mee hebben gewerkt en
al enthousiast gebruik maken van
de groene zone.
Na de korte toespraken onder
begeleiding van een goochelende
presentator was het tijd voor de
officiële opening. De heren Stienen
en de Vries knipten met een grote
schaar een groen lint door om een
grote groene balonnenpoort te openen, die de toegang tot de ecozone

symboliseerde. Daarna werden nog
twee eenden, een mannetje en een
vrouwtje, vrijgelaten zodat naast
alle aangeplante flora ook de fauna
kans krijgt zich te ontwikkelen. Een
mooi gebaar!

Groene long
Al in de eerste schetsontwerpen
van de nieuwbouwwijk Brandevoort
stond deze groene zone ingetekend. Nu onlangs gestart is met de
tweede fase van de nieuwbouwwijk,
was het tijd om de groene ring te
vervolmaken. De ecozone vormt de
groene long van de wijk.
Naast een plek voor ontspanning,
is de ecozone een prima vestigingsplaats voor verschillende bloemen en dieren. Maar de ecozone
heeft ook nog een andere functie.
Het fungeert als wateropslag. Al het
hemelwater uit de Veste en zelfs
van een aantal buurten daarbuiten,
komt uit op dit gebied. Het staat
verder in verbinding met het Eindhovens Kanaal en de Goorloop.
Als Brandevoorters mogen we trots
zijn dat we zo’n mooie groene zone
hebben in de wijk! n

tekst: Peter Nouwen
foto: Vincent Knoops
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
HT
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Lindt 5

de Plaetse 181

Dobbelerserf 7

5708 ZV TE Helmond
vraagprijs € 269.500 k.k.

5708 ZK TE Helmond
vraagprijs € 309.000 k.k.

5706 JE TE Helmond
vraagprijs € 389.000 k.k.
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Eindbeemden 20

Florenbeemden 7

Stokbeemden 7

5706 NZ TE Helmond
vraagprijs € 375.000 k.k.

5706 GH TE Helmond
vraagprijs € 350.000 k.k.

5706 NX TE Helmond
vraagprijs € 318.000 k.k.

Door onze unieke manier van presenteren zowel digitaal als ook tijdens de bezichtigingen, mijn groot netwerk
en actieve aanpak heb ik alleen al dit jaar binnen Brandevoort 32 woningen verkocht!
Ik koop namens mijn klanten ook nog eens vele woningen aan, die te koop staan bij collega-makelaars.
Wij hebben dus de koper, ook voor uw woning.
Na een succesvolle zomer met in de zomervakantie 10 verkochte woningen, hebben we nu voor u ook een
zeer interessante aanbieding.
Bent u benieuwd naar de verkoopmogelijkheden van uw woning? Wilt u weten wat de waarde is?
Neem contact met mij op via ruud@woonplezier.nl of 06-53301994 en ik kom graag bij u langs.
Uw wijkspecialist:
Ruud Hesen
06 533 01 994
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Vind ons ook op:

JIBB…
Ontdek jouw sport
JIBB is in 2010 in het leven geroepen om jongeren meer in beweging te krijgen.
De afkorting staat oorspronkelijk dan ook voor Jeugd In Beweging Brengen.
De laatste jaren is het doel ruimer geworden; jong en oud aan het sporten krijgen en houden.
De site van JIBB meldt dan ook: “Alles wat we doen is er op gericht om voor iedereen,
jong en oud, een manier van bewegen te vinden die bij hen past.”

Giel Swinkels contactpersoon
Voor de wijk Brandevoort is de
30-jarige Giel Swinkels de contactpersoon. Hij vertelt over
zichzelf: “In 2010 ben ik in
Tilburg afgestudeerd aan de
Fontys Sporthogeschool.
Na een korte periode in
het middelbaar onderwijs
ben ik in 2011 bij JIBB terecht gekomen. Daar ben
ik sindsdien werkzaam als
combinatiefunctionaris
in Brandevoort. In deze
mooie wijk zorg ik ervoor
dat de basisschooljeugd
kennis maakt met allerlei gave
sporten. Bij JIBB krijgt namelijk
elke kind de kans om te proeven
aan een breed scala van sporten.
Voor iedereen is er namelijk wel
een sport die bij hem of haar past.
Sporten is niet alleen leuk en gezond, maar sociaal enorm belangrijk! Mijn grootste passie qua sport
is voetbal. Verder vind ik het ook
leuk om te golfen, snowboarden,
surfen en tennissen.”

Sporten en bewegen is leuk!
JIBB organiseert in heel Helmond
sport- en beweegactiviteiten voor
kinderen, jongeren, volwassenen
en ouderen. Giel gaat verder: “Wij
laten mensen zelf ervaren dat sporten en bewegen leuk is. Op deze
manier proberen wij zoveel mogelijk
mensen in beweging te krijgen én
te houden. Wij werken daarvoor
samen met alle scholen in Helmond. Om zoveel mogelijk mensen
te bereiken en ons aanbod af te
stemmen op persoonlijke wensen
werken wij verder samen met ruim
70 sportaanbieders, welzijnsorganisaties, wijkverenigingen, BSO organisaties en de gemeente. JIBB biedt
activiteiten aan op een locatie

houden, inclusief de gemeente
Helmond. “Zo heb ik contact met 9
sportverenigingen en vrijwel elke
jongere in Brandevoort in de
leeftijd 6 tot en met 17 kent
mij wel”, lacht Giel trots.
“Daar doe ik het dan ook
echt voor, deze kinderen
gaan me aan het hart! Ik
houd zelf heel erg van
sporten en er zijn zoveel
voordelen aan sporten. Ik
las laatst een mooie tweet
van ex-topschaatser Erben
Wennemars. Hij zei dat hij
nog nooit spijt had gekregen
van bewegen. Dat is waar ik
voor sta!”

Daily Mile

bij jou in de buurt. We laten kinderen kennis maken met verschillende sporten via onze naschoolse
sportcarroussels en evenementen
tijdens de schoolvakanties. We
organiseren verschillende sport
gerelateerde activiteiten in de wijk
en we geven op alle Helmondse
scholen regelmatig sportclinics.
Onze Buurtsportcoaches stimuleren mensen om gezonder te leven
en meer te bewegen. Ze promoten bestaande activiteiten, geven
sport- en beweegadvies op maat
en organiseren beweegactiviteiten die we aanpassen op iedere
deelnemer. Ouder-kind gymnastiek,
wandelen, fietsen en deelnemen
aan de Beweegtuin zijn enkele van
deze activiteiten.”
Giel legt uit dat hij zich als Combinatiefunctionaris in de driehoek
beweegt van scholen, sportverenigingen en organisaties die zich
met het welzijn van mensen bezig

De jonge wijkgenoot is verder erg
trots op het initiatief Daily Mile:
“We hebben een pilot gedraaid met
16 klassen van de Openbare Basisschool Brandevoort (OBS), waarbij
zij iedere schooldag een mijl lopen
en rennen. De kinderen leren wat
beweging kan doen. Het kost 15 tot
20 minuten om de Daily Mile te
lopen. Vanaf dit schooljaar gaan we
dit met alle klassen doen.”
Het is algemeen bekend dat dagelijks bewegen en regelmatig sporten
goed is voor iedereen. JIBB is dan
ook een geweldig initiatief om meer
mensen uit hun stoel te krijgen.
Daarnaast kun je als kind vanaf 3
jaar vrijwel alle sporten uitproberen, voordat je echt ergens lid gaat
worden. We merken aan Giel vooral
dat JIBB net als sporten en bewegen vooral heel leuk is! n

tekst: Peter Nouwen
foto: Vincent Knoops
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FAFF,

lekker en gezellig
Ben je bekend met FAFF? Ik bedoel niet Kelly Pfaff of andere leden van de familie
Pfaff. Ik bedoel FAFF in Brandevoort. Als je houdt van gezelligheid en lekker eten voor
een schappelijke prijs, dan is de FAFF wellicht iets voor jou.
FAFF staat voor Friday Afternoon with Family & Friends in wijkhuis ‘t BrandPunt. Elke
laatste vrijdag van de maand kookt het wijkhuis een heerlijk menu in een speciaal thema. Je kunt dan heerlijk eten voor een schappelijke prijs. De keukenprinsessen Mary
Ann Bosman en Marja Heerding zijn de drijvende kracht. Zij stellen het menu samen,
doen inkopen en bereiden het menu. Uiteraard met de hulp van diverse vrijwilligers
die helpen in de keuken, achter de bar en in de bediening. Het menu bestaat uit een
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Daarbij zoeken ze altijd naar gerechten die men
zelf niet zo gemakkelijk thuis maakt, zodat het echt een uitje is.

Het concept
Een jaar geleden heb ik samen met mijn vrouw en familie Van Bommel voor het eerst
een FAFF bezocht. Het thema was ‘Indonesië’. Bij binnenkomst was het gezellig druk.
We konden zelf een tafel uitzoeken. Je krijgt een formulier waarop je kunt aangeven
hoeveel voor-, hoofd, en nagerechten je wilt bestellen. Met dit formulier ga je naar de
bar om je bestelling door te geven. Het is dus niet zoals in een restaurant, dat de ober
je keuze aan tafel opneemt. Ze komen de gerechten wel aan tafel serveren. De drank
wordt aan tafel opgenomen en geserveerd, maar je kunt ook zelf aan de bar bestellen.
De bestelde drank tekenen ze af op je formulier.

Het menu
Het menu bestaat uit 1 voorgerecht. Tijdens het Indonesië-thema, waren het heerlijke
loempia’s met een zoetzuur sausje. Het menu bestaat ook uit 1 hoofdgerecht, dat
op een bord geserveerd wordt. Ik moet eerlijk bekennen, dat was een bord vol. Soms
hebben ze een apart saladebuffet, maar dat is afhankelijk van het thema. Naast het
hoofdgerecht kun je nog wel kiezen uit een portie friet of pannenkoeken, wat vooral
voor de kinderen is bedoeld. Als we met meerdere mensen en kinderen zijn, kiezen
onze kinderen samen een hoofdgerecht, portie friet en pannenkoeken en delen dat
met elkaar. Het nagerecht bestaat uit een heerlijk Cornetto ijsje. De kinderen hebben
daar altijd wel ruimte voor, ik sla meestal over.

Gezellig druk
Dit jaar bezochten we al meerdere malen de FAFF. In maart spraken we af met onze
buren, de familie Kusters. Bij binnenkomst rond 19.00 uur was het erg druk. We waren
met z’n zevenen en konden aanschuiven aan de grote tafel bij de ingang. Onze dochter was jarig. De buren hadden haar een feestmuts opgezet en aan de bar gevraagd of
zij “Lang zal ze leven” wilden spelen. In een mum van tijd zong heel ’t BrandPunt mee.
In mei zijn we ook gegaan. Dit keer met ons eigen gezinnetje. Het valt wel op dat
vooral veel ouderen gebruikmaken van de FAFF. Het thema was Grieks. Een maand
later hebben we weer met onze (oude) buren afgesproken. Ze zijn sinds kort een paar
straten verhuisd. Harstikke gezellig om samen een hapje te eten. Het thema was Italië.
Bij het eten genoten we van een heerlijke Limoncello.

Vol = vol
De FAFF is elke laatste vrijdag van de maand van 16.30 tot circa 20.00 uur. De kosten
van het hoofdgerecht bedragen € 8,– per persoon. Wil je ook lekker samen eten, borrelen en nog wat napraten? Aanmelden kan aan de bar of door te bellen naar
’t BrandPunt. Het is belangrijk dat je vooraf reserveert. Zo weet ‘t BrandPunt hoeveel
mensen er komen en ben je gegarandeerd van een plekje, want de afgelopen keren
zat het helemaal vol. In het weekend dat deze Brandevoorter Courant verschijnt, is op
vrijdag weer een FAFF. Het thema is Spanje, en ja, wij zijn erbij! n
tekst: Marc Dekkers
foto: Marc Dekkers
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Al meer dan 90 jaar uw
vertrouwde witgoedspecialist
Wij hebben alles op het gebied van wassen &
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een
persoonlijk en deskundig advies geven bij de
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij
hebben een zeer groot assortiment van
alle bekende merken. Dit alles tegen
scherpe prijzen én direct uit voorraad
leverbaar. Daarnaast hebben wij een
eigen servicedienst.

Kijk op www.vanduppen.nl
voor al onze aanbiedingen!

WASMACHINE

• energieklasse A+++ • inhoud 7 kg.
• 1400 toeren, regelbaar
• display met startuitstel en
resttijdindicatie
• koolborstelloze motor; zeer stil en
10 jaar garantie
• vlekkenautomaat
• volledige waterbeveiliging
• WAN28292NL

649,-

599
,euro
A+++

VAN DUPPEN WITGOED | OOSTENDE 10 | 5702 NP HELMOND | TELEFOON (0492) 52 30 51 | WWW.VANDUPPEN.NL

Sigma

Sikkens

Wijzonol

*Actie geldig t/m 30 september 2017
Mierloseweg 86, Helmond, Tel.: (0492) 79 21 60, www.driessendeverffabriek.nl
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Hazewinkel
een van de nieuwe Buitens
De Veste, Brand, Liverdonk, Stepekolk, in vele delen van Brandevoort wordt gebouwd of
gaat het bouwen binnenkort beginnen. In de Veste worden complete blokken bijgebouwd.
In Brand en Stepekolk worden de laatste kavels vergeven, terwijl in Liverdonk de eerste kavels
te verkrijgen zijn. En binnenkort ook het nieuwe deel Hazewinkel.

de veranderende woningmarkt.
Het ontwerp dat is gemaakt voor
dit deel bestaat uit een traditionele
architectuur, met een diversiteit aan
woningtypen, geknikte straten, een
parkachtige drager, zorgvuldig gekozen zichtlijnen en een informeel
straatprofiel. Dit zijn de ingrediënten waarmee Hazewinkel een eigen
‘Buiten’ zal worden.

Beroemde namen

Hazewinkel of Hazenwinkel?
Nieuw is het deel Hazewinkel.
Voor menig Brandevoorter nog
onbekend. Een goede reden om er
wat dieper in te duiken. Ik stuit al
gelijk op de schrijfwijze. Een van
de stedenbouwkundige ontwerpers van dit deel heeft het op hun
website over Hazewinkel. Terwijl de
Gemeente in een bestemmingsplan
uit 2010 Hazenwinkel met een ‘n’
schrijft. Er is nog niet veel informatie over dit deel te vinden. Ik
vermoed dat het Hazewinkel zonder
‘n’ is.

450 woningen in traditionele
stijl
Hazewinkel wordt één van de ‘Buitens’. De relatief kleine buurt komt
tussen de hoogspanningszone
en Stepekolk te liggen en wordt
gescheiden van Stepekolk door
de bestaande landweg StepekolkWest. Het deel ligt tegen de buurttuin aan. Voor de realisatie van
dit deel is de kans aanwezig dat
de buurtuin moet wijken naar een
andere plek in de wijk.
Op deze plek zullen 450 woningen gerealiseerd kunnen worden,
passend bij de traditionele stijl die
ook voldoet aan de wensen van

Gemeente Helmond maakte onlangs bekend dat er nog een handvol beroemde Helmondse families
herinnerd gaan worden door middel
van straatnamen. In Brandevoort
liggen binnenkort de straten Martinalidonk, Zeeuwendonk, Rikkersdonk, Coppesdonk en Vleutendonk.
De families zijn bekend vanwege
bijvoorbeeld kunstenaars (Martinali), drukkers (Zeeuwen) en wielrenners (Van der Vleuten). De straten
worden gebouwd in het westelijke
stuk van wijkonderdeel Liverdonk.
Voor Hazewinkel heeft de gemeente Helmond onlangs 22 nieuwe
straatnamen bekendgemaakt. Alle
adressen eindigen op -hoek. De
namen verwijzen naar onder meer
oude voornamen uit de adel. Enkele van de nieuwe straatnamen zijn
Gooswijnhoek, Engelbrechthoek en
Hilwardhoek.

Bestemmingsplan
Uit een bestemmingsplan van de
gemeente Helmond uit 2010 kunnen we verder de volgende informatie halen:
Hazewinkel gaat de overgang
vormen naar het cultuurhistorische, agrarische landschap in het
zuidwesten. Hazewinkel heeft drie
duidelijk verschillende randen:

• De rand richting Stepekolk wordt
ingevuld met losse bebouwing
op ruime kavels. Bij de entree zal
het karakter formeler zijn. Langs
het bestaande wegprofiel van de
weg Stepekolk informeler, aan
sluitend op het historische karakter van de weg;
• De rand naar het achtergelegen
landschap aan de zuidwestzijde
krijgt een informeel karakter met
de mogelijkheid om omhaagde
achterzijden c.q. grote tuinen
naar het landschap te richten;
• De rand naar de groenzone met
de hoogspanningsleidingen heeft
zijn formele gezicht naar buiten
toe. Hier wordt de openbare
ruimte, net als in de rest van
Brandevoort, begrensd met de
voorgevels van de losse en/of
gesloten bebouwing.
Voor Hazewinkel geldt een eenvoudige architectuur met een landelijke
uitstraling. Gevels met licht stucwerk, gekeimde gevels (keim is verf
die op gevelbakstenen kan worden
aangebracht, waarmee een oneindig aantal kleurvariaties mogelijk
wordt) en metselwerk in combinatie
met kappen gaan de basis vormen
in Hazewinkel. De woonbebouwing
bestaat uit één tot twee lagen met
een kap met hier en daar op voorgeschreven plaatsen een accent.
De gecombineerde entree vanaf
de Voort zal begeleid worden door
statige bebouwing. Wij zijn heel
benieuwd naar het eindresultaat! n

tekst: Marc Dekkers
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Buxusmot

heeft Brandevoort in zijn greep
Buxus is een veel voorkomende tuinplant in onze wijk. In tal van straten heeft bijna elke tuin
wel buxus staan. Jullie ook? Dan kan het geen kwaad om je planten te inspecteren op buxusmot.
Het leuk uitziende vlindertje heeft Brandevoort in zijn greep. Onderneem je geen actie, dan is de
kans groot dat de buxusmot, of eigenlijk de rupsen van de mot, al je buxusplanten opeten.

nen aan zijn donkerbruine rand
om de vleugels. De mot leeft
ongeveer 8 dagen en legt in
deze periode zo’n 800 eitjes
aan de onderzijde van het
blad.
Eigenschappen mot:
Kleur: witte vleugels
met bruine rand
Formaat: 3-4 centimeter breed
Plaats: tussen de
takken in de struik
Levensduur: ongeveer 8 dagen
Periode: 1e generatie mei/juni en 2e
generatie augustus/
september

Buxusrups

Buxusmot gesignaleerd
Voor onze vakantie stuurde een
van onze buren een berichtje op de
straat-WhatsApp: “We hebben last
van buxusmot”. Toen we terugkwamen van vakantie, zagen we dorre
plekken in onze buxus. En ook in
die van onze buren. De eerste tekenen van buxusmot.
De buxusmot is een nachtmot en
komt sinds 2010 actief in Nederland voor. Deze soort komt
oorspronkelijk uit China en is per
ongeluk een keer meegekomen
met een zending buxusplanten.
Intussen heeft de buxusmot zich
behoorlijk verspreid over WestEuropa. De mot is 3-4 centimeter
groot, wit en gemakkelijk te herken-
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De mot zorgt niet direct voor
schade aan je buxus maar de
larf (de rups) daarvan wel. De
buxusrups wordt in het voorjaar
actief zodra de temperatuur boven
de 10°C is. Ze vreten dan de buxus
kaal en verpoppen zich daarna in
een cocon in een spinsel tussen de
takjes. Na ongeveer 2 weken vliegt
hij uit als een mot en begint de
cyclus opnieuw. De 2e generatie is
vaak de hardnekkigste; die generatie is in juli/augustus actief. In
een periode van 2-3 weken kunnen
tientallen meters buxus kaal gevreten worden wanneer zij met grote
aantallen aanwezig zijn.

Eigenschappen rups:
Kleur: in het begin geel, daarna
groener met zwart/bruine strepen
en stippen
Formaat: 2-4 centimeter lang en 5
millimeter dik
Plaats: op de bladeren
Levensduur: 2-3 weken

Periode: 1e generatie maart/april en
2e generatie juli/augustus
Schade: kale takken, opgevreten
bladeren

Buxusmot herkennen
Heb je buxusplanten, dan is het
dus goed om deze na te lopen. Zie
je niet direct een rups, dan zijn er
wel een aantal signalen die duiden
op de aanwezigheid van rupsen. Er
zijn 3 fasen waaraan je de problemen kunt herkennen:
1e fase: droge bruine plekken
2e fase: spinsels met cocons of
eerste rupsen
3e fase: buxus wordt volledig aangetast door de rupsen
Fase 1) Droge bruine plekken
kunnen wijzen op een dood stuk
buxus, veroorzaakt door bijvoorbeeld een afgebroken tak of
doordat een kat tegen de plant
heeft geplast, maar dus ook door
de buxusrups. De rups eet eerst de
jonge blaadjes en daarna de oude.
Hij laat daarbij vaak het buitenste
randje van de blaadjes over. Hij
eet zogezegd de korstjes van het
brood niet op. In de droge bruine
plekken zijn daarom vaak de dunne
bruingele randjes van de opgegeten
blaadjes te zien.
Mocht je op een verdorde plek
niet direct de “broodrandjes”
zien, kijk dan zeker verder. Je
kunt het ook herkennen aan
de uitwerpselen van de rups,
die hoofdzakelijk uit buxusblad
bestaan. Het zijn kleine groene,
gekartelde balletjes van circa
2 millimeter groot. Als je de
buxustakken voorzichtig uit elkaar
haalt, kun je ze zien liggen op
bijvoorbeeld het spinsel van de
rups of op een spinnenweb.

Fase 2) Controleer de buxusplanten
door de takjes voorzichtig uit elkaar
te trekken. Zie je tussen de takken
een soort spinrag, dan is dat vaak
van een rups. Soms zit de pop tussen dat spinsel. Kijk vooral secuur
rondom de droge bruine plekken en
de plekken waar je de dunne bruingele bladrandjes ziet. Kijk aan de
boven- en zijkant tussen de blaadjes. De cocon kan tussen meerdere
blaadjes in het spinsel verstopt
zitten. Door het spinsel zitten de
blaadjes aan elkaar geplakt en dat
merk je als je takjes uit elkaar wil
trekken.
Fase 3) Is de Buxus al aangetast?
Knip de struiken dan een flink
eind (zonder de vorm te verliezen),
zodat de rupsen zich minder goed
kunnen verstoppen en minder te
eten hebben. De buxus zal wel
weer opnieuw gaan uitlopen als
de rupsen verdwenen zijn. Is je
buxus volledig aangetast, dan kun
je eigenlijk nog maar 1 ding doen.
Haal de buxusplant uit de grond en
deponeer hem in een afgesloten
plastic zak in de grijze kliko. Vooral
niet in de groene kliko, omdat de
rupsen dan lekker dooreten en
blijven bestaan.

Buxusmot bestrijden
Heb jij buxusmot gesignaleerd,
dan zul jij, maar ook je buren met
buxussen, de mot moeten bestrijden. Doen je buren dat niet dan
eten ze rustig bij hen door. Wanneer er op tijd gehandeld wordt, is
het probleem te bestrijden en zal je
buxus niet direct doodgaan na de
schade.
De buxusmot is onder andere te
bestrijden door middel van een
‘Buxatrap’. Dit is een val met feromonen die de mannetjes aantrekken, zodat de bevruchting van de
vrouwtjes terugloopt. Ik heb dat
zelf niet geprobeerd, maar loop
regelmatig de tuin na. De mot zit
in de buxus, want daar legt hij de
eitjes, of zit in omgevende planten
verscholen. Bij het nalopen van de
planten schrikt hij op en vliegt weg.
Om ze te vangen, moet je wel snel
zijn en hopen dat de mot op een
bereikbare plek gaat zitten. Loop
ook eens in de schemer door de
tuin. Ze zijn dan actiever en vliegen
door de tuin.

Buxusrups bestrijden
Is de rups aanwezig in je buxus,

dan kun je deze op verschillende wijzen bestrijden. Het
nalopen van de buxus om
de rupsen en cocons te
verwijderen is een flink
karwei, zeker als je
meterslange buxushagen hebt staan.
Maar er zijn ook
andere manieren.
Het aantrekken
van veel vogels
kan de aantasting behoorlijk
verkleinen. Vooral
mezen eten in het
voorjaar zeer veel
rupsen en brengen
ook hun jongen ermee groot. Maar het
aantrekken van vogels
is niet een-twee-drie
gebeurd. Om direct actie
te ondernemen, kun je de
planten ook inspuiten.
We willen ze natuurlijk op een
vriendelijke manier bestrijden. De
buxusplanten inspuiten met een
oplossing van pepermunt (essentiële oliën) kan de mot en rups verjagen. Herhaal dit een aantal weken
(om de 7 dagen) om de geur in
stand te houden.
‘Spruzit’ van Ecostyle is een biologisch product (een extract van
kamille) dat de rups dood. Herhaal
de behandeling een aantal keren
en zorg dat de plant in zijn geheel
nat is. Spuit ook van onderaf naar
boven en tussen de buxusstruik
zodat alles goed geraakt wordt.

Insecticide
Ik heb zelf de insecticide ‘Luxan
Delete’ bij het tuincentrum gehaald. Dit middel is tegen insecten,
waaronder de buxusmot. Toen ik bij
Tuincentrum Van Gennip was om
het probleem voor te leggen, was
hij een andere klant aan het uitleggen hoe de insecticide gebruikt
kan worden. Hij had die dag al 150
flesjes verkocht.
Om de insecticide op en in de
buxus te spuiten, heb je een plantenspuit nodig. Neem een exemplaar van 5 liter. Op de verpakking
staat de mengverhouding: 0,5 milliliter per liter water. Voeg aan het 5
liter mengsel 2 druppeltjes afwasmiddel toe en schud het door elkaar, was een tip van Van Gennip.
Dit zorgt ervoor dat het mengsel
beter aan de blaadjes blijft plakken.

Om
goed te
spuiten, haal je de buxustakken
aan beide zijden uit elkaar. Wij hedden een buxushaag van ca 30 centimeter breed en ik heb de planten
zoveel mogelijk uit elkaar gehaald
zodat ik de zij- en bovenkant vanbinnen kon bespuiten. Daarna ook
de buitenkant bespoten. Alleen de
rupsen die geraakt zijn, zullen gedood worden. Na ongeveer 7 dagen
moet je dit herhalen.
Na het bestrijden is het verstandig
om de buxus extra te bemesten
omdat hij door de rups verzwakt
is, en hij kan extra gevoelig worden
voor buxusschimmel. Het geven
van voeding maakt de buxus sterker en steviger, vooral na buxusmot.

Controleren!
Controleer in april en mei de
buxusplanten opnieuw op aantastingen van de buxusmot zodat
deze zo snel mogelijk kan worden
bestreden. Doe je niets, dan wordt
de plant geheel kaalgevreten en zal
deze afsterven. Dus heb jij buxusmot gesignaleerd en hebben je
buren ook buxus? Zorg dan samen
dat je de mot bestrijdt, voordat het
te laat is! n

tekst: Marc Dekkers
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Onlangs zijn wij in een landelijk onderzoek, door een onafhankelijke
instantie, als beste makelaar voor de regio Zuidoost-Brabant
uit de bus gekomen. 4e van Noord Brabant en 22e van Nederland.
Er zijn 9000 woningmakelaars in Nederland.
Vestiging Helmond:
Hoofdstraat 155
5706 AL Helmond
0492-661884
info@heuvel.nl
Vestiging Eindhoven:
Aalsterweg 134c
5615 CJ Eindhoven
040-7820849
eindhoven@heuvel.nl

Hier zijn we erg trots op. Deze beoordeling is op basis van een 4 tal criteria
tot stand gekomen.
Het onderzoek is dit jaar voor het eerst op vestigingsniveau gedaan, terwijl
voorheen de verkopen van meerdere kantoren van een bedrijf of
franchiseorganisatie meetelden voor één resultaat. In het onderzoek gaat
het uitsluitend om de verkoop van woningen van bestaande bouw.
Factoren die meewegen zijn:
• het aantal transacties;
• de omvang van de portefeuille;
• acquisitie;
• doorlooptijd.
De resultaten zijn afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Alleen de
doorlooptijden zijn vergeleken met de gemiddelden in de gemeente waar
de makelaar de woningen verkoopt, waarbij wij dus als beste uit de bus
komen!
Natuurlijk doen wij ons best als no nonsense kantoor maar zonder onze
klanten en relaties zou dit resultaat nooit behaald zijn!

Uw woning verkopen?
Graag lichten wij onze werkwijze toe
en laten we zien dat onze
onderscheidende kwaliteit een
meerwaarde is zonder meerprijs!
(Bron: vastgoedactueel)

Heuvel Adriaan 210x280.indd 1

11-09-17 16:25

Goaltjes in ecozone
De ecozone om de Veste is voltooid. In deze prachtige, groene ring om het stadse hart van de wijk
zijn naast waterpartijen veel groen en speelvoorzieningen te vinden. Binnenkort komen daar nog
twee goaltjes bij, mede mogelijk gemaakt door het Wijkfonds van Rabobank Helmond.

Rabobank Helmond heeft in iedere
Helmondse wijk een aantal zogeheten wijkambassadeurs. In
Brandevoort zijn dat Ibrahim
Esilcimen, Kirsti Peetersvan der Vleuten, Sandra
van Hoeck en Grace
Timmermans. “We
krijgen jaarlijks een
vast bedrag vanuit
het Wijkfonds dat
we mogen inzetten
om initiatieven die
écht iets betekenen voor de wijk
te ondersteunen.
Projecten waar zo
veel mogelijk wijkbewoners iets aan hebben”, vertelt Sandra.
Kirsti vult haar collega
aan: “We krijgen heel veel
aanvragen vanuit de wijk en
daar zijn we uiteraard erg blij
mee. Het bruist van de mooie
initiatieven in Brandevoort.” Onlangs ontving een onderwijsproject
over de historie van Brandevoort
een financiële bijdrage uit het Wijkfonds, net als de wijkquiz en een
wandeltocht.

Lekker buiten spelen
Hoewel het meestal de Brandevoorters zijn die met aanvragen
komen, gebeurt het ook weleens
dat het de wijkambassadeurs zelf
zijn die met een goed initiatief op
de proppen komen. Zo ook dit keer.
Ibrahim: “Ik woon zelf in de wijk en
het viel me op dat in de ‘oudere’
gedeeltes van Brandevoort niet zo
veel speelvoorzieningen voor kinderen zijn. Ik miste met name een
plek waar kinderen op sportief

wat bleek: de gemeente had net de
plannen gesmeed om de ecozone af te ronden. Bovendien
was daar plaats voor nieuwe, natuurlijke speeltoestellen. “Alles kwam heel
mooi samen!”, vertelt
Sandra. Het plan van
het viertal moest wel
iets aangepast worden. “De goaltjes
moesten binnen de
stijl van de ecozone
passen.”

Voetballen
maar!

Vlnr: Dennis Riswick (gemeente Helmond),
Sandra van Hoeck, Kirsti Peeters-van der
Vleuten en Ibrahim Esilcimen (wijkambassadeurs Rabobank Helmond). Wijkambassadeur Grace Timmermans ontbreekt op de
foto.

vlak terecht konden.” Grace vult
aan: “Terwijl buitenspelen juist zo
belangrijk is voor de ontwikkeling
van kinderen. Samen kwamen we
op het idee van de Rabo-goaltjes.
Niets zo leuk als samen een balletje trappen.”

Ecozone
Met dit idee klopten de wijkambassadeurs aan bij de gemeente. En

Zoals bekend, is de
ecozone deze zomer
officieel geopend. De
groene ring om de Veste
wordt inmiddels veelvuldig
gebruikt door de wijkbewoners. Kinderen spelen er naar
hartenlust en er worden ook heel
wat rondjes gerend en gewandeld.
En binnenkort komen er dus nog
twee goaltjes bij. “We denken dat
de goaltjes voor heel wat speelplezier gaan zorgen. Hier kan de jeugd
weer jaren mee vooruit.”
Het viertal vond het leuk om zelf
met een initiatief te komen. “Mooi
om iets bij te dragen aan de wijk.”
De komende tijd gaan ze zich ook
weer bezighouden met aanvragen
van wijkbewoners zelf. “Dus: heb
je een goed idee, iets waarmee je
bij kunt dragen aan de wijk? Laat
het ons weten. Samen maken we
Brandevoort nóg mooier!” n
tekst: Marleen van Engelen
foto: Rabobank
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Service als vanouds
Wout van Vlerken onderscheidend in elektronica
De winkel van Wout van Vlerken aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout is voor velen een begrip.
Al 48 jaar lang bestaat het bedrijf en is in 2001 overgegaan van vader op zoon.
Inmiddels is recent een tweede winkel geopend in Someren. Wout junior neemt ons mee in de
geschiedenis en vertelt ons in de nieuwe winkel het hoe en waarom van de uitbreiding.

Rijke geschiedenis
“Er is in al die jaren natuurlijk
veel gebeurd. In 1969 startte mijn
vader een installatiebedrijf voor het
aanleggen van elektra in woningen
en later kwam daar ook witgoed
en verlichting bij. De winkel was
een logisch gevolg. Ik hielp als kind
natuurlijk altijd al mee, maar ben
pas in 1995 helemaal in de zaak
gekomen. Ik wilde eerst ook eens
op een ander kijken hoe dat ging.
Dat is goed geweest. Ik kon hierdoor afstand nemen en heb er veel
geleerd. Hoewel ik soms wel eens
denk, dat het in die tijd beter voor
me was geweest om bij een grotere
en met name strakker geregelde
organisatie mijn ervaring op te hebben gedaan.” Wout lacht terwijl hij
dit vertelt.
In 2001 stopte Wout senior en
droeg hij het bedrijf over aan zijn
zoon. Tijdens het gesprek krijgen
we ook nog de gelegenheid kennis
met hem te maken, want hij is ook
aanwezig om de gang van zaken in
de nieuwe winkel te bekijken. Hij is
trots op hoe zijn zoon het bedrijf
heeft voortgezet.

Nieuwe winkel in Someren
Waarom een nieuwe winkel? Wout
junior legt uit: “Om de zoveel tijd
heb ik een nieuwe uitdaging nodig.
In 2004 hebben we bijvoorbeeld
al eens een verbouwing gehad in
Helmond om onze verlichting een
nieuwe impuls te geven. Dat heeft
niet zo uitgepakt als we wilden,
omdat er steeds meer concurrenten ontstonden op het gebied
van verlichting. Daarna liet ik in
2008 marktonderzoek doen naar
de mogelijkheden om ook bruingoed toe te voegen, want in die tijd
beleefde de markt van vooral Tv’s
zijn hoogtijdagen. We hebben toen
ook weer verbouwd en zijn van
witgoed- en verlichting specialist
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overgegaan naar Electroworld. In
2009 stortte die markt helaas in
elkaar, maar we konden met onze
andere activiteiten goed de kost
verdienen. De laatste jaren ging het
eigenlijk wel gewoon zijn gangetje,
maar dat is voor mij niet genoeg.
Toen kwam deze nieuwe uitdaging
op mijn pad.”
Op 30 juni 2017 sloten de deuren
van de toenmalige Maxwell winkel in Someren en al snel was er
contact met de verhuurder van het
pand en de bedrijfsleider Piet, die
ook onder de nieuwe eigenaar de
leiding heeft. Daarna raakte alles in
een stroomversnelling. Wout vertelt
daarover: “Ik heb op 14 augustus
de sleutel gekregen, een BV opgericht en we zijn aan de slag gegaan.
Vanaf 1 september mocht ik open
en dat werd dan ook meteen de
streefdatum. Met man en macht is
gewerkt om ook daadwerkelijk die
vrijdag open te gaan. Het mooiste
is dat mijn vader en ik in de nacht
van 31 augustus op 1 september
de doeken van de lichtreclame
afgehaald, exact 48 jaar na de
oprichting van het installatiebedrijf in 1969. Dat was een geweldig
moment”.

Rust en wilskracht
Het is behoorlijk druk in de nieuwe
winkel en dat noodzaakt Wout om
af en toe zijn nieuwe klanten te
helpen. Dat geeft ons de gelegenheid ook kennis te maken met zijn
vrouw Hélène: “Wout heeft aan
de ene kant heel veel discipline,
daadkracht en wilskracht. Hij is
een doorzetter en is zeer doelgericht. Aan de andere kant is hij heel
rustig en houdt het overzicht, dat
zag je vooral tijdens de verbouwing
in de weken voor de opening. Dat is
de reden waarom het gelukt is om
op 1 september daadwerkelijk open
te gaan!”

Toch is de balans tussen privétijd
en werken in zijn eigen bedrijf over
het algemeen heel goed. “Ik werkte
altijd en had eigenlijk nergens tijd
voor”, zegt Wout daarover. “In 2000
verloor ik plotseling mijn eerste
vrouw en dat hakte er behoorlijk in.
Ik ben daarna wel anders tegen het
leven aan gaan kijken. Ik werk normaal nog maar 5 dagen en ben ook
meer gaan sporten, ik ga een of
twee keer per week naar Bootcamp
Brandevoort en doe graag mee
aan zogenaamde Obstacle Runs”.
Inmiddels is hij alweer 16 jaar met
Hélène en samen hebben ze twee
kinderen, Robert van 12 en Aniek
van 13. Ze wonen al 8 jaar met veel
plezier in Brandevoort.

Service, de basis voor het
succes
De markt voor wit- en bruingoed
wordt al een tijdje gedomineerd
door grote partijen als MediaMarkt
BCC en diverse internet aanbieders.
Er vallen steeds meer kleinere
ketens om, maar desondanks ziet
Wout nog veel kansen: “Wij onderscheiden ons nog steeds door
onze service en dat is enerzijds de
persoonlijke betrokkenheid bij onze
klanten in de winkels en anderzijds de servicemonteurs en de
technische dienst die bijvoorbeeld
onze voorganger in Someren niet
had. Wij gaan pas weg als alles is
geïnstalleerd en ook daadwerkelijk
werkt!” Zijn persoonlijke passie
helpt daarbij enorm mee: “Ik vind
het geweldig om mijn klanten het
beste advies te geven. Dat begint
bij de juiste vragen stellen en echt
inventariseren waar de klant het
meest mee geholpen is. Zelfs discussies ga ik daarin niet uit de weg.
Ik wil dat de klant met de meest
passende oplossing thuis komt!”
Ook in Helmond zullen de klanten
binnenkort kennis kunnen maken

met een nieuwe medewerker, die
gespecialiseerd is in audio. Met zijn
komst wordt ook het assortiment
audio uitgebreid. Hierin wil Wout
van Vlerken zich verder laten zien

als specialist, ook in audio.
“Service als vanouds”. Het lijkt misschien een loze kreet, maar Wout
heeft ons laten ervaren dat dit wel
degelijk onderscheidend werkt. Als

je maar lang genoeg gewoon blijft,
dan wordt je vanzelf bijzonder! n
tekst: Peter Nouwen
foto: Vincent Knoops
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Kraamzorg Homecare

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

--

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

Oktober woonmaand:
kom naar onze showroom en laat u
verrassen door de mooie acties!
Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten

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

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding
en ontvang een cadeau t.w.v. € 25,bij de start van de zorg

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

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

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

• Ruim 30 jaar ervaring
WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL

040 - 206 44 44

smitsensmits.nl

vraag naar de voorwaarden

*

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

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

Heb jij ook bouwplannen
in Brandevoort of Mierlo?

Verstand van Brandevoort
Gevoel voor mensen

JOUW WENSEN
JOUW HUIS
Neem contact op voor:

een gratis kavel analyse !
Wil jij
jouw droomhuis
laten ontwerpen? Wil jij een
persoonlijk ontwerp met
aandacht voor wat jij belangrijk
vindt? Dan help ik je daar graag bij!
Jenny Smets Architect BNA

www.bee-different.nl 06 48369319 info@bee-different.nl
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T 0492-55 99 88

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

ShareCare
omdat iedere mantelzorger extra hulp kan gebruiken
Ouderen langer thuis laten wonen
en iedereen zo lang mogelijk voor
zichzelf laten zorgen, is het credo
van onze overheid. Dit brengt
nogal wat consequenties met zich
mee. Als we zorg nodig hebben,
moeten we een beroep doen op
mantelzorgers. In de praktijk houdt
dit meestal in dat beroep wordt
gedaan op kinderen, familieleden,
kennissen, vrienden en buren. In
theorie gemakkelijker gezegd dan
gedaan. De meeste mensen werken
en hebben daarnaast een gezin,
dieren en huishouding te verzorgen.
Als we kijken naar de praktijk, krijg
je tranen in de ogen. Veel mantelzorgers hebben of zitten dicht tegen
een burnout aan. En ook de andere
kring om iemand heen kan niet
meer doen dan zijn/haar best om
zo goed mogelijk te helpen.

Ook ondergetekende heeft, als weduwe, dit zelf ‘mogen’ ervaren. Door
niet, dan wel moeilijk, te kunnen
lopen, kon ik zoiets kleins als een
koffie zetten en ‘t kopje naar het
aanrecht brengen niet zelf doen.
Veel lieve mensen hebben me goed
geholpen, maar deze gebeurtenis
heeft mij geïnspireerd tot het schrijven van dit stukje. Zoals alles wat
negatief is ook iets positiefs kan
voortbrengen, hoop ik dat hiermee
veel mensen die hulp nodig hebben
weer een beetje meer hulp krijgen.

App van de gemeente Helmond
De gemeente Helmond vindt
mantelzorgers belangrijk en wil hen
ondersteunen. De gemeente biedt
hiervoor de app ShareCare *Premium* gratis aan als je in Helmond

woont of zorgt voor iemand in
Helmond. Met de app kun je de
zorg gemakkelijker verdelen. Met
ShareCare kunnen mensen die
anderen willen helpen zich bijvoorbeeld aanbieden en taken delen. Zo
wordt het gemakkelijker om:
- samen te zorgen
- zorgvragen te plaatsen
- mantelzorgers en vrijwilligers te
verbinden aan een woon- of
zorggroep
- een (zorg)agenda bij te houden
- uploaden van foto’s, bestanden
enz.
Wil jij ook graag anderen helpen?
Kijk dan vooral eens naar de ShareCare app. n

tekst: Marga Dobma

Comedy Club, super amusant!
Wat een fantastisch seizoen hebben we gehad. Volop verrast door
Tim Goditiabois die elke keer weer
een super amusant programma
voor ons weet te regelen.
Geniet ook dit seizoen weer van
vier avonden comedy in ons wijktheater ’t BrandPunt. Ben jij nog
nooit geweest? Dat is echt heel erg
jammer. Je hebt echt iets gemist.
Maar schroom niet om de Comedy
Club alsnog te bezoeken.
Het is een Blind Date comedy. Ge
wit ut nie wie er komt. Zoals er in
Helmond gezegd wordt. Maar elke
keer zijn er drie comedians. Uit
België en/of Nederland.
Laat je verrassen en koop een
kaartje via
www.ticketkantoor.nl/events/CCB n
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Geniet van
heerlijke gerechten bij Pezzaz!
3 of 4 gangen keuze Pezzaz menu
***
Seizoenenmenu

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

• Rijles vanaf 16,5 jaar
• Praktijk + theorie examengarantie
• Leuke en gestructureerde rijlessen
volgens R.I.S methode in Helmond
Eindhoven en omstreken
• Elke week een vaste rij-instructrice

• Gespecialiseerd in spoedopleidingen
• Online volgen van vorderingen
• Gespecialiseerd rij-instructrice
voor leerlingen met autisme,
ADHD, rij- en faalangst

***
Verrassingsmenu

Puur en eerlijk eten
in een sfeervolle ambiance!
Beekstraat 2 Nuenen T 040 - 2912725
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

GRATIS complete online theorieopleiding mét slaaggarantie!
Lauwerstraat 22 | 5708 XG Helmond | Tel.: 06 - 25 00 65 51
E-mail: info@lesdirect.nl | www.lesdirect.nl

ELGA
HYBRIDE
WARMTEPOMP

• Praktijk met twee
enthousiaste en ervaren
verloskundigen.

€ 1.800,subsidie!

• Overdag en ‘s avonds
spreekuur.
• Echoscopie in eigen
praktijk.
• Informatieavonden
in samenwerking met
JIJWIJ.
• Kinderwensspreekuur.
• Werkzaam in de
gemeentes Helmond
en Mierlo.
Gezondheidscentrum
Brandevoort
De Plaetse 98B, Helmond
T: 0492 - 504712
M: 06 - 46012212

56

Cijnsbeemden 2
5706 NP Helmond - Brandevoort
M 06 295 74 376
E info@deinstallatieman.nl

www.deinstallatieman.nl

De 30 km zone anno 2017…
Doe jij het ook soms?
Rijdend door Brandevoort, het bord
30-zone al gepasseerd, met de teller
op een snelheid waar het getal 4 al
in te zien is? Het gaat zo snel. Net
zo snel als een kind dat plots voor
je auto verschijnt, rennend achter
een bal. Je trapt op je rem, denkend
dat je wel op tijd stoppen kunt, en
dan toch…. Oef! Net op tijd… Stel je
voor dat..
Zomaar een berichtje uit 2016, gepubliceerd in de Durf te vragen hoek
op Facebook;
Breda; Kindje (3) ernstig gewond na
aanrijding… Dit trieste nieuws is vandaag in Breda gebeurd, maar kan ook
hier in onze wijk gebeuren, omdat er
hier in de wijk te hard wordt gereden
en waar veel kinderen op straat spelen. Dus mijn durf te vragen is, rij wat
langzamer door onze smalle straten.
We waren het er allemaal over eens
dat er te hard gereden werd in onze
wijk, dit moest stoppen.

omgaan met de maximale snelheid
die geldt in onze wijk.
Deze twee dappere jongens hadden
zich gekleed in fluorescerende hesjes, zodat ze ‘goed’ zichtbaar waren
voor de wijkbewoners die op die dag
hen passeerden met een veelal te
hoge snelheid. Diezelfde wijkbewoners beklaagden zich over de onveilige situatie die de twee dappere
helden veroorzaakten. Waarschijnlijk
zijn deze wijkbewoners zich er niet
van bewust dat zij zelf de reden zijn
van deze onveilige actie. Niet ervan
bewust dat ze toen schrokken van
de twee kinderen die plots voor hun
auto verschenen, niet ervan bewust
dat het de volgende keer twee kinderen kunnen zijn die géén fluorescerende hesjes dragen. En dan?

Twee dappere jongens?
En tóch, Stepekolk-Oost voorjaar
2017, kwam het zover dat er twee,
in mijn ogen dappere jonge Brandevoorters, het initiatief namen om
onze wijkbewoners ervan bewust
te maken dat er nog stééds veel te
hard gereden wordt. Een nieuwe discussie barstte los onder het bericht
van een trotse moeder.
Was het een goed initiatief van deze
dappere jongens? Ja, ik vind van
wel. Of dat zij de juiste personen
waren om deze actie op touw te
zetten? Nee, dat vind ik niet. Maar
helaas zijn deze ‘juiste personen’
tot nu toe nog niet in beeld in onze
wijk.
Dat het voor een onveilige situatie
zorgde, namen ze voor lief. De meningen waren verdeeld. Veel wijkbewoners vonden het niet slim van
deze jongens. Het was ondoordacht,
en vooral onveilig. Men moest dit
overlaten aan professionals, handhavers van de wet. En ja, dat klopt.
Maar beste wijkbewoners, deze
eenmalige onveilige actie was wel
een reactie op de onveilige situaties
die er dagelijks plaatsvinden in onze
wijk. Onveilige situaties die ontstaan
door wijkbewoners die ook niet slim

Snelheid bepaalt remweg
Dus beste Brandevoorters, wij kunnen toch wel onszelf ervan bewust
maken dat we gewoon niet harder
dan 30 gaan rijden door onze wijk?
En dat niet onze kinderen ons
daarvan bewust hoeven te maken?
Waarna we dan vervolgens gaan
roepen dat deze kinderen voor een
onveilige situatie zorgen, terwijl
wij zélf daar de oorzaak van zijn.
Toch?
Je snelheid bepaalt de lengte van
je remweg. Een fitte bestuurder
heeft bij normale weersomstandigheden minstens één seconde
nodig voordat hij het rempedaal
indrukt. Die reactieseconde is cruciaal. Want hoe hoger je snelheid,
des te meer meters je in die tijd
aflegt. De techniek van auto’s is de
laatste jaren verbeterd, maar die
reactieseconde blijft gelijk. Je rijdt
dus heel wat meters op volle snelheid door, voordat je überhaupt op
de rem trapt. En dan volgt nog de
afstand die je nodig hebt om de

auto tot stilstand te brengen.
Hieronder zie je onder andere wat
5 en 10 km per uur te hard rijden
betekent voor de remweg.
Bij 30 km per uur totale remweg 13,3
meter!
Bij 35 km per uur totale remweg 16,5
meter!
Bij 40 km per uur totale remweg 19,9
meter!

Ernstige gevolgen
Af en toe rijdt iedereen wel eens een
paar kilometer te hard. Soms doe
je dat onbewust, bijvoorbeeld als je
met het verkeer meerijdt of als je
gedachten afdwalen.
Maar soms rijden we ook bewust
te hard. Vaak is dan haast of stress
de oorzaak. Zo’n overtreding lijkt
onschuldig, maar kan dus al gauw
ernstige gevolgen hebben. Bij ongeveer één op de drie dodelijke verkeersongelukken speelt een te hoge
snelheid een doorslaggevende rol.
Dat komt door de enorme krachten
die het lichaam van een voetganger
of fietser te verduren krijgt bij een
botsing met een auto.
Wist je dat een aanrijding met 30
km per uur voor een voetganger
vergelijkbaar is met een val van de
eerste verdieping van een flat? Zo’n
aanrijding kost één op de tien voetgangers het leven.
Rij je 50 kilometer per uur, dan is de
klap vergelijkbaar met een val van
de derde verdieping. De helft van de
voetgangers of spelende kinderen
overleeft dat niet.
Zou dit anno 2017 genoeg bewustwording zijn? n

Via Veilig Verkeer
Nederland kunt u
speciale ‘30 km
containerstickers’
aanvragen.

tekst: Anke Vermulst bron: nederlandveilig.nl
foto: Rianne van Lierop
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Je droomhuis koop je met
een aankoopmakelaar
Veel mensen zoeken tegenwoordig hun droomhuis via internet. Dit gaat snel en je kunt bovendien
heel eenvoudig huizen vergelijken. Op Funda kun je zelfs snel laten uitrekenen of het huis van je
keuze ook financieel haalbaar is. Ook andere zaken die met het kopen van een huis samenhangen,
worden steeds vaker digitaal geregeld. Het is echter de vraag of dat altijd de slimste oplossing is.
Want hoe vaak komt het niet voor dat mensen een huis kopen waarvan achteraf blijkt dat er veel te
veel voor betaald is? Of dat je te laat bent, een ander je voor is?
Het kan daarom geen kwaad om - ook al doe je een aantal zaken zelf - toch een adviseur in de
arm te nemen die je voor vervelende scenario’s kan behoeden. Een goede aankoopmakelaar luistert naar je wensen, weet wat er speelt in de omgeving en kan je wijzen op alternatieven waar je zelf
nooit op zou komen. Maar een aankoopmakelaar kan nog veel meer voor je betekenen.
Goede redenen om een
aankoopmakelaar in de arm
nemen
Een huis kopen is vaak de grootste
uitgave die mensen doen tijdens
hun leven. Helaas is er niet altijd
voldoende tijd om over zo’n grote
beslissing na te denken en moet er
vaak snel besloten worden, zeker
als de markt schaars is. Pas echter
op voor emotionele beslissingen.
Juist als het op onderhandelen
aankomt, is het zaak je hoofd koel
te houden. Door een aankoopmakelaar voor je te laten bieden, is
de kans veel kleiner dat je teveel
voor een huis betaalt. Hij is immers alleen rationeel bij het huis
betrokken, maar kan ook, dankzij
zijn deskundigheid en ervaring, veel
beter inschatten wat de werkelijke
waarde is van het huis. Ook zal hij
je wijzen op eventuele ontbindende
voorwaarden die je aan het bod
kunt koppelen.
Het is verstandig de koopovereenkomst die door de verkopende
partij wordt opgesteld, goed te laten
controleren door je aankoopmakelaar, voordat je ondertekent.
Het is niet eenvoudig een goede
hypotheek af te sluiten. Er zijn
immers zeer veel aanbieders met
allemaal eigen voorwaarden en regeltjes. Je aankoopmakelaar kan je
helpen door de bomen het bos te
zien. Hij kan met zijn ervaring goed
inschatten welke hypotheek in jouw
situatie het beste is. Daardoor kun
je op termijn veel geld besparen.
Vlak voordat je naar de notaris
gaat, inspecteert je aankoopmakelaar met jou de woning. Het kan
namelijk best zijn dat er tussen het
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sluiten van de koopovereenkomst
en de levering schade aan het huis
is ontstaan. De verkoper moet die
schade eerst herstellen of vergoeden.

Verschillen aankoopmakelaar
- verkoopmakelaar
Eigenlijk bestaan er twee soorten
makelaars: verkoopmakelaars en
aankoopmakelaars. Een verkoopmakelaar treedt op namens de
verkoper van een huis en een aankoopmakelaar namens de koper.
Hoewel een makelaar beide rollen
kan vervullen, mag hij dit nooit
doen rond de transactie van één
en hetzelfde huis. Hij mag slechts
de belangen behartigen van óf de
koper óf de verkoper. Vergelijk het
met twee mensen die een juridisch
geschil hebben. Dan neemt elke
partij een eigen advocaat in de arm.
Met een makelaar is het eigenlijk
net zo. Als hij al voor de verkoper
werkt, kan hij onmogelijk de koper
eerlijk adviseren. En andersom
geldt dat natuurlijk ook.

Ik was toch de koper? Mondeling overeenstemming en
toch geen huis? Hoe kan
dat?
Een koopovereenkomst voor de
aanschaf van een woning door
een particuliere koper moet altijd
schriftelijk worden aangegaan. Dit
zogenoemde schriftelijkheidsvereiste – sinds 2003 per wet bepaald – dient ter bescherming van
de consument-koper. Hierdoor is
namelijk precies duidelijk welke
afspraken zijn gemaakt, zodat
hierover geen discussie kan ont-

staan. Het schriftelijkheidsvereiste
kan daarnaast ook de consumentverkoper beschermen.
Gezien de huidige, snelle markt
komt het steeds vaker voor dat
meerdere mensen hetzelfde huis
op het oog hebben. Bij mondelinge
overeenstemming tussen een particuliere verkoper van een woning
en een particuliere koper is er geen
sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst. Dit is pas het geval
als de overeenkomst door zowel de
verkoper als de consument-koper is
ondertekend. Na het overhandigen
van de ondertekende koopovereenkomst aan de koper, heeft de koper
nog drie dagen de tijd om de koop
te ontbinden. Deze bedenktijd stelt
een koper in de gelegenheid om de
koop nog eens te overdenken.

Ingaan op een hoger bod
Dat het schriftelijkheidsvereiste ook
de consument-verkoper beschermt,
is in 2011 bevestigd door de hoogste rechter in Nederland, de Hoge
Raad. Ondanks het bereiken van
een mondelinge overeenstemming
tussen een consument-verkoper en
een consument-koper weigerde de
verkoper te tekenen. Er kwam dus
geen rechtsgeldige overeenkomst
tot stand. De reden voor het weigeren was een hoger bod. De Hoge
Raad bepaalde dat de verkoper niet
door een rechterlijk vonnis kan worden gedwongen zijn handtekening
te zetten op de koopovereenkomst.
Het accepteren van een hoger bod
leidde bovendien niet tot het betalen van schadevergoeding aan de
eerste koper. Een verkoper kan dus
zolang de koopovereenkomst niet is

ondertekend, ingaan op een hoger
bod van een tweede koper!

Zes gouden droomhuistips
- Laat je belangen niet behartigen
door de makelaar van de verkopende partij, maar neem je eigen
(aankoop)makelaar mee.
- Internet is handig tijdens oriëntatie, maar schakel daarna altijd

een aankoopmakelaar in voor
degelijk advies.
- Laat bij een oud huis altijd een
bouwkundige inspectie uitvoeren
en sluit een NVM-Huisgarantie
af.
- Laat je aankoopmakelaar uitzoeken welke gemeentelijke regels
er gelden en wat de bestemmingsplannen zijn.

- Laat je aankoopmakelaar de
onderhandelingen voeren.
- Laat je aankoopmakelaar snel
zaken schriftelijk vastleggen in
een getekende overeenkomst. n

tekst: Ruud Hesen
foto: Rianne van Lierop
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BUDGETFIETSEN




TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN


Dorpsstraat 100 Mierlo TEL:0492-663694 www.budgetfietsen.nl

verkoop

onderhoud

• Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur
• Wij zijn nagenoeg 51 weken per jaar geopend



Tweewielerwinkel

• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen

v.h. jaar 2017

• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig
NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

Gratis haal- en brengservice in Brandevoort

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

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

• advies en ontwerp
• aanleg en onderhoud

• decoratie en renovatie
• tuincoaching

Bollenhoeve 9 Helmond | 0492 667376 | 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

WWW.SCHEPERSPARKET.nl

KANTELBERGBOUW
KLUS & BOUWSERVICE

ONDERHOUD

VOOR AL UW HOUTEN VLOEREN

RENOVATIE
VERBOUWING PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND
TIMMERWERK T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74
SCHILDERWERK WWW.KANTELBERGBOUW.NL
BenB

oktober 2016 aanbieding 30%

Brandevoorter 173x63.pdf

Voor
meer
informatie:
info@schepersparket.nl of WWW.SCHEPERSPARKET.NL
1
5-9-2016
11:00:33
Laan door de Veste 126 | 5708 ZZ Helmond (Brandevoort) | Tel: 06 53 77 92 53

Oktober
woonmaand

C

M

Y

Op alle vloertegels
uit onze showroom,
bestelling in de maand
oktober: 30% korting
vanaf 40 m2

CM

MY

CY

CMY

K

(exclusief aanbiedingen)
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MatchMentor

een extra steuntje in de rug!
Een extra steuntje in de rug, er zijn
veel jongeren die dat in bepaalde
situaties kunnen gebruiken. De
overgang naar het voortgezet onderwijs, omgaan met een scheiding,
plannen van huiswerk, een eigen
manier van leren vinden, het lastig
vinden om nieuwe vrienden te maken, minder ruzie willen maken met
broer, zus, ouders of leerkracht,
werken aan zelfvertrouwen. Dit zijn

voorbeelden waarvoor jongeren een
MatchMentor aanvragen. MatchMentor koppelt jongeren van 10-23
jaar (mentee) met een vraag of
doel aan een getrainde vrijwilliger
(mentor), die hier samen met de
jongere aan gaat werken. Eén keer
per week spreken ze af om samen
aan de slag te gaan, door middel
van gesprekken, spellen of andere
activiteiten. Uiteindelijk heeft de

mentee met een beetje hulp, zelf
het doel bereikt of het antwoord op
zijn of haar vraag gevonden!
Kent u jongeren die zelf een ondersteuningsvraag hebben óf heeft u
zelf interesse om steun te bieden
aan jongeren, kijk dan voor meer
informatie op onze website
www.matchmentor.nl of neem contact op met ons via
matchmentor@levgroep.nl . n

Sylvesterveste 2017
Oud en Nieuw in ’t BrandPunt

Het nieuwe jaar start dit jaar in
’t BrandPunt met een prachtig
feest. Op 31 december gaat om
21.00 uur het wijkhuis open en wij
blijven heel lang open!
Vier het oude en het nieuwe jaar
samen met vrienden en familie bij
’t BrandPunt. Je kunt voor € 20,18
lekker feesten en het jaar 2017
afsluiten. Wij zorgen van 21.0000.30 uur voor de drankjes en wat
lekkers. Met uiteraard champagne
om 00.00 uur! Vanaf 00.30 uur
kan iedereen uit Brandevoort elkaar een gelukkig nieuwjaar komen
wensen in het wijkhuis en bij ons
verder feesten. Dan start ook de
muntenverkoop. Alvast een gelukkig nieuwjaar!
Kaartjes zijn te koop in ’t BrandPunt. n
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Beachvolleybal Helmond
voor iedereen
Sinds 4 jaar wordt er fanatiek beachvolleybal gespeeld op Sportpark Brandevoort. Wat in eerste
instantie begon als verlengstuk van volleybalclub Polaris is inmiddels uitgegroeid tot Beachvolleybal
Helmond. Vanuit alle wijken in Helmond weten mensen het zand in Brandevoort te vinden.

Rijke geschiedenis
Aftredend voorzitter Willem de
Vries neemt ons mee in de tijd:
“We bestaan inmiddels ruim 60
jaar en zijn voortgekomen uit een
paar fusies. Op dit moment zijn
we de enige volleybalvereniging in
Helmond die ook meedoet in de
NeVoBo-competitie en we zijn de
afgelopen 15 jaar gegroeid naar 360
leden en we spelen met de meeste
teams op het hoogste regionale
niveau, dit is de 3e divisie”.
Vooral de groei bij de jeugd heeft
bijgedragen aan een gezondere
vereniging. Willem vertelt dat zijn
dochter hem daarbij geïnspireerd
heeft: “Zij wilde graag gaan volleyballen en wij zagen dat er voor
de jeugdafdeling, die op dat moment binnen Polaris niet bepaald
floreerde, nog wel wat uitdagingen
waren. We zijn met een nieuwe
groep trainers gestart met CMV,
Circulatie Mini Volleybal, waarbij
kinderen tussen de 6 en 12 jaar in
zes stapjes leren volleyen. Zo creëren we een mooie mix van spelen
en leren. Het paste ook uitstekend
in de groeistrategie. We wilden een
mooie leeftijdsopbouw hebben,
zodat we eigen jeugd op elk niveau
kunnen laten doorstromen naar de
seniorenteams”. Terwijl hij praat,
tekent Willem met zijn vingers
de vorm van een piramide om te
onderschrijven hoe deze leeftijdsopbouw er na noeste arbeid van 15
jaar ondertussen uit ziet.

Nieuwe voorzitter
Willem komt oorspronkelijk uit
Drenthe en is zelf pas laat gaan
volleyen: “Ik ben pas op mijn 18e
gestart, maar heb uiteindelijk toch
Heren 1 gehaald. Helaas ben ik
gestopt wegens een blessure en
ben me toen meer gaan inzetten
op andere vlakken. Ik ben trainer

geweest, scheidsrechter, bestuurslid
en nu al enkele jaren voorzitter. Ik
ben echter vooral volleyballer en
trainer en met de huidige grootte
van de club is het noodzakelijk
om de vereniging wat zakelijker en
planmatig te leiden. Ik ben misschien wel teveel liefhebber en
heb het altijd heel erg op gevoel
gedaan. Het is tijd voor een nieuwe
voorzitter, die mij mag opvolgen”.
Tom van Schijndel is de nieuwe
man binnen de beachtak en ook
al vanaf het begin nadrukkelijk bij
het beachvolleybal betrokken. Hij
volleyt zelf al lang: “Ik ben op mijn
9e begonnen en dus alweer bijna
30 jaar actief. Ik heb jarenlang in de
zaal gevolleyd, maar vind beachvolley op dit moment eigenlijk leuker.
Het vraagt meer techniek en tactiek
en is daardoor leuker voor allround
spelers, zoals ik zelf ben. Lekker
met je blote voeten in het zand. Ik
kan iedereen aanraden een keer
kennis te komen maken in de zomermaanden”.

Beachvolleybal echt anders
Er zijn nogal wat verschillen op te
noemen tussen zaalvolleybal en
beachvolleybal en niet iedere volleyballer kan bij beide sporten even
goed uit de voeten. Tom legt uit:
“Het veld is kleiner; 8 bij 8 meter, normaal is dat 9 bij 9. De bal
is even groot, maar wel een stuk
zachter. De bal is bij je verdediging
wat gemakkelijker te controleren.
Dat zachte contact werkt enigszins
vertragend, waardoor je een ander
spelletje krijgt. Daarnaast is het buiten en dan heb je te maken met de
elementen weer en wind. Ook het
zachte zand vergt wat anders dan
een harde ondergrond”.
Op Sportpark Brandevoort wordt er
gespeeld op 4 velden en inmiddels
zijn er zo’n 100 leden die ieder jaar

in lente en zomer komen beachvolleyen, waarvan maar liefst 70
jeugdleden. “Het zou mooi zijn als
we kunnen groeien naar 200”, vult
Tom aan.

Uitdagingen
De vereniging heeft in de komende
jaren nog wel wat uitdagingen: “We
zullen moeten blijven zorgen voor
voldoende leden, genoeg aanwas
vanuit de jeugd en een uitdaging
blijft ook altijd om vrijwilligers aan
je te binden. Dat gaart nu goed,
ook omdat jeugdleden taken
toebedeeld krijgen en die meestal
met enthousiasme uitvoeren. We
streven verder naar sportplezier en
breedtesport en niet per se naar
topsportniveau, alhoewel enkele
jeugdgroepen inmiddels tot de top
van Nederland behoren. Polaris is
een vereniging voor iedereen die
volleybal een warm hart toedraagt.
We verzorgen lessen op elk niveau, ook in Brandevoort, en willen
eigenlijk ook zoveel mogelijk zelf
blijven doen binnen de vereniging.”
Tom sluit af met een oproep voor
iedereen die ooit heeft gedacht
om eens te gaan volleyen: “Het is
belangrijk om een keer kennis te
komen maken als je overweegt om
lid te worden. Bij VC Polaris kan
dat en bij Beachvolleybal Helmond
in Brandevoort is het helemaal
gemakkelijk een keer kennis te maken. Voor Brandevoorters vlakbij en
lekker buiten! n

tekst: Peter Nouwen
foto: Vincent Knoops
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De Zorgboog
voor alle generaties
Wijkzorg en -verpleging | Wonen met
zorg | Behandeling en begeleiding
Revalidatie | Woonverpleging
Specialistische zorg | Huren
Palliatieve zorg | Kraamzorg
en jeugdgezondheidszorg
Hulpmiddelen | Welzijn,
services en meer...

de Zorgboog | Postbus 16 | 5760 AA Bakel
T 0900 - 899 86 36 | info@zorgboog.nl | www.zorgboog.nl
DeZorgboog |
Zorgboog
www.facebook.com/zorgboog |

KLAAR VOOR DE HERFST

SERVICE ALS VANOUDS
BOSCH

WASAUTOMAAT WAT28490NL
SPORTS EDITION EXCLUSIV
EcoSilence Drive: extreem stil,
duurzaam en zuinig wassen dankzij
de koolborstelloze motor, inclusief
10 jaar motorgarantie.

8 A B

KILO
VULGEWICHT

ENERGIE
KLASSE

DROOG
RESULTAAT

Hoofdstraat 105

1400

nu

699,-

5706 AK Helmond

Tel 0492 539405

SAMSUNG
UHD TV
UE40MU6120

50rtin,-g
ko

A

40 INCH

Ervaar superlevendige
90 CM
details met 4x de
resolutie van Full HD TV.
Een natuurlijke
kleurbeleving dankzij
van 649,Purcolor.
ENERGIE
KLASSE

voor

info@woutvanvlerken.nl

599,-

www.woutvanvlerken.nl

Nieuw: nu ook in Someren, Kanaalstraat 4B 5711 EH SOMEREN tel 0493-539405
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GO4SLAM

geeft tennistalent meer kansen

GO4SLAM is een initiatief van de
bekende Tennis Academy Henk
van Hulst in Valkenswaard. Deze
Tennis Academy is een van de
meest gerenommeerde in Nederland en leverde voormalige toppers
af als Paul Haarhuis, Jacco Eltingh
en Sjeng Schalken.
Het GO4SLAM-programma is voor
geselecteerde tennistalenten met
als doel uiteindelijk te kunnen spelen op de Grand Slams : Australian
Open – Roland Garros – Wimbledon – US Open. Hiervoor zijn extra
faciliteiten hard nodig, zoals tourcoaching in binnen- en buitenland,
individuele training, fysieke training,
voedingssuppletie en video-analyse. De Tennis Academy biedt deze
faciliteiten met (financiële) ondersteuning van betrokken ondernemers. Zonder deze extra steun van
het bedrijfsleven is een dergelijk
programma eigenlijk niet mogelijk.
Wijkgenoot Willem Jan van Hulst,
inderdaad zoon van, heeft van zijn
hobby zijn beroep gemaakt en wij
interviewden hem hierover.

Talentontwikkeling grootste
drijfveer
Op de vraag waar Willem Jan zelf
het meeste energie van krijgt, begint hij honderduit te vertellen over
de vele mooie momenten die hij
meemaakte met zijn pupillen: “Per
jaar heb je 2 à 3 van die mijlpalen.
Dat zijn momenten die zowel je
eigen verwachting als die van je
leerling overtreffen. Daar kan ik dan
weer maanden op teren. Daarnaast
vind ik het geweldig om jonge honden te zien groeien naar volwassen

professionals, niet alleen in het
tennis, maar vooral ook als mens.
Ze groeien als mens, ze leren plannen, omgaan met teleurstellingen,
leren wat hard werken en veel trainen is, krijgen een hogere mentale
weerbaarheid, pakken sneller hun
verantwoordelijkheid en ze leren
om zelf na te blijven denken. Vaak
zijn het de grootste leermomenten
als ze net niet hebben weten te
winnen. Ik baal dan zelf ook van
het verlies, maar kan wel genieten
van de les en met name hoe zo’n
jongeling er daarna weer veel sterker uitkomt”.
Het is al snel duidelijk dat Willem
Jan niet voor niets het bedrijf van
zijn vader heeft doorgezet. “Het
wordt ook steeds leuker”, voegt
hij eraan toe. “Toen ik het bedrijf
8 jaar geleden overnam, was ik
toch vooral een logische opvolger
van mijn vader en wist ik nog niet
hoe ik het vorm zou gaan geven.
Mijn stijl is ook echt anders dan
die van pa, maar past veel meer
in de moderne tijd. Vroeger was
trainen vaak doceren en drillen, nu
is het echt veel meer coaching en
de juiste snaren raken. Het is altijd
even zoeken waar die snaar zit. We
hebben een keer een jongen gehad, die op het punt stond om de
wedstrijd te verliezen. Hij concentreerde zich meer op de wedstrijd
in hemzelf dan op de tegenstander
of het tennissen. Ik beloofde hem
een beloning als hij zou winnen en
mijn co-trainer verdubbelde dat.
Hij won uiteindelijk de wedstrijd. Bij
hem werkte dat fantastisch, maar
een ander kan daar zijn schouders
voor ophalen. Dat vind ik mooi om
daarin de positieve en negatieve
triggers te vinden”.

Topsport is duur
Wat vooral opvalt aan het verhaal
van de gedreven tennistrainer is
dat hij er zelf helemaal in opgaat.
Hij maakt meestal meer uren dan
hij kan factureren en zorgt heel
goed voor zijn pupillen. “Er is veel
voor nodig om van toptalenten
ook daadwerkelijk toptennissers te
maken. Niet alleen bij de persoon

zelf, maar ook daaromheen. Er gaat
veel tijd in zitten, voeding wordt
steeds belangrijker, we reizen veel
naar buitenlandse toernooien, het
materiaal wordt steeds beter en er
veel technische, maar zeker ook
medische begeleiding. En uiteraard nemen we de ouders mee
in het proces en zoeken we altijd
naar een optimale combinatie met
school en huiswerk. Ik wil ook dat
het betaalbaar blijft en als we echt
in onze pupillen geloven dan kijken
we zeker niet op een uurtje meer of
minder”.
GO4SLAM is dan ook in het leven
geroepen om het bedrijfsleven en
particulieren de kans te geven de
talentontwikkeling van deze jonge
sporters mogelijk te maken. Het is
dan ook een fantastisch voorbeeld
van een vorm van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO),
waar we graag aandacht aan geven.
Ik hoorde laatst een nieuwe betekenis van MVO, die hier wellicht
nog meer geldt: Mens Verantwoord
Ondernemen.

Na het gesprek met Willem Jan ga
ik dan ook vooral met het gevoel
naar huis dat ik een man heb
ontmoet met een enorme passie
voor talentontwikkeling gekoppeld
aan steeds meer ondernemerschap
om dit mogelijk te maken. De juiste
drijfveer kan daarmee inspirerend
zijn, niet alleen voor zijn pupillen! n
tekst: Peter Nouwen
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4 oktober
Dierendag!
Meld u tot 16 oktober aan
voor het Dier en Dokter
Gezondheidsplan en
ontvang de eerste twee
maanden gratis.
U krijgt dan ook de leuke
welkomstdoos met een
attentie voor u en uw
huisdier.

verwennereij

voor all
huisdieren!
Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
5731 SG Mierlo
0492 - 599 559

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

Dier en Dokter Eindhoven
Pastoor Dijkmansstraat 44
5611 RB Eindhoven
040 - 211 24 50

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

Actief in Mierlo, Brandevoort,

Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout

Telefoon 0492 57 90 90, info@compaen-wonen.nl
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www.compaen-wonen.nl

Hardlopen
en frikandellen
Zijn doel staat vast, de 1500 meter op de Olympische Spelen. We hebben het over Abel KovacsBorbas, 10 jaar, woonachtig in Brandevoort en leerling van de Vendelier Schutsboom. Zijn hobby is
atletiek en zijn specialisme is 1000 meter hardlopen.

Abel is geboren in Eindhoven en
woont in november alweer 10
jaar in Brandevoort. Zijn vader
en moeder komen beiden uit Hongarije. Twee
jaar geleden is hij met
hardlopen begonnen.
Zijn moeder nam deel
aan diverse City Run
hardloop evenementen en Abel
ging meestal mee.
Maar aan de zijlijn
staan was niks voor
hem. Hij wilde zelf
hardlopen. “Als ik
op atletiek zit, word
ik de snelste”, dacht
Abel toen al.

les haalt hij tevoorschijn. Beiden
zijn van de ‘Nacht van Atletiek’.
Een groot atletiekevenement
in België.
Abel heeft ook enkele
idolen. Bovenaan staat
de Nederlandse atleet
Tijmen Kupers, die
zich heeft toegelegd
op de middellange
afstand, met name
de 800 meter. Hij
laat een foto zien
waarop hij samen
met Tijmen staat.

Hardlopen en
frikandellen

Nederlands
kampioen
Abel besluit lid te worden
van Atletiek Helmond (ATH).
“Het is een kleine en gezellige club. De trainers kennen je bij
naam en naast het trainen doen
we veel leuke dingen, zoals op atletiekkamp, naar de speeltuin, een
Halloween- en Sinterklaasfeest”,
aldus Abel. Hij is fanatiek, traint 3
keer per week en al heel snel wordt
duidelijk dat deze jongen een hardlooptalent bezit. Op een wedstrijd
in Dortmund rent hij met gemiddeld 18 km per uur de 800 meter.
Daarmee wordt hij de snelste in
zijn leeftijdscategorie én die van
13-14 jaar. En afgelopen mei werd
Abel met 3.6 minuten op de 1000
meter Nederlands kampioen in de
categorie 1e jaar Pupillen A in de
leeftijdscategorie 10-11 jaar.
Abel heeft een enorme drive om te
winnen. “Ik wil niet als 2e lopen en

dat iemand mij inhaalt”, vertelt
hij. De trainer moet hem echt temperen om niet te snel van start te
gaan, maar de koploper te blijven
volgen zolang het kan.

Prijzenkast
Abel heeft aan tal van hardloopwedstrijden en Cross wedstrijden
meegedaan: “Een Cross wedstrijd
is hardlopen in het bos en dat vind
ik leuker dan op de atletiekbaan.
Ik zie dan niet hoeveel rondjes ik
moet lopen”. Hij neemt me mee
naar zijn kamer. Vol trots laat hij
een verzameling van bekers en
medailles zien. Twee grote medail-

Ik probeer het geheim
bij dit jonge talent te
ontrafelen. Zijn vader en
moeder laten weten dat
hij graag frikandellen eet.
De ochtend voor een wedstrijd
gaan ze naar de snackbar om
een frikandel XXL te eten. Maar
volgens Abel is dat niet zijn bijgeloof om te winnen: “Dat is wanneer
papa en/of mama erbij zijn”. Vol
trots en liefde zie ik papa en mama
kijken naar hun zoon. Hun superheld!
Wij wensen Abel nog veel succesvolle jaren en wie weet zien we
hem ooit nog eens op de Olympische Spelen…. n

tekst: Marc Dekkers
foto: Marc Dekkers
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PIETENDAG BRANDEVOORT 2017
Een complete dag uit voor jong en oud!
Zaterdag 25 november gaat de
geheel vernieuwde editie van de
Pietendag plaatsvinden.
Een complete dag uit voor jong en
oud, met de Talentenjacht door de
kinderen uit Brandevoort,
een echte DJ Piet die de kinderen
optimaal zal vermaken, een springkussen en natuurlijk heel veel
pieten en pepernoten in het hele
Winkelcentrum.

Talentenjacht en letterwedstrijd
Kinderen kunnen zich vanaf nu
opgeven voor de Talentenjacht! Wil
jij graag dansen, zingen, je
sport of een ander talent op het
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podium laten zien? Geef je dan
snel op. Iedere deelnemer krijgt
natuurlijk een cadeau! Volwassenen maken tijdens de Pietendag
kans op een Waardebon te
besteden bij Winkelcentrum
Brandevoort! Hiervoor moeten de
ouders echter wel wat doen. De
Pieten hebben dit jaar in het Winkelcentrum grote chocolade letters
verstopt die een woord vormen. Lever tijdens de Pietendag het juiste
antwoord in en de winnaars zullen
tijdens de Pietendag bekend
worden gemaakt. Winkelcentrum
Brandevoort zal omgetoverd worden tot een groot Pieten Festijn!
Dit gratis toegankelijk evenement

wordt mede mogelijk gemaakt door
Winkelcentrum Brandevoort,
die tevens ook gratis ranja voor de
kinderen beschikbaar stelt.
Zet 25 november van 13.00 tot 17.00
uur met dikke chocolade letters in
je agenda!
Vragen of opgeven voor de talentenjacht kan bij Bart van Loon via:
info@bartvanloon.nl
www.facebook.com/PietendagBrandevoort n

tekst: Bart van Loon
foto: Vincent Knoops

Goodbye Summer Party

Op vrijdag 15 september was er
een gave eerste GOODBYE SUMMER PARTY (GSP) in ’t bruisende
BrandPunt. In een zomerse ambiance werd er genoten van de
heerlijke hapjes en de super lekkere
cocktails van barkeeper Erwin.
Swingende zomerse muziek werd
verzorgd door DJ Peter. Zo werd er
op een passende wijze afscheid
genomen van de zomer en een
begin gemaakt met een wervelend
herfstseizoen. Deze 1e editie van
GSP bracht nog niet een megagroot aantal bezoekers op de been,
maar wij mogen gerust stellen dat
je, mocht je er niet bij zijn geweest,
weer wat gemist hebt. Het was
super gezellig!

Veiling
Naast dit prachtige feest was er
ook een veiling. Door de jaren heen
heeft ’t BrandPunt spullen verzameld die wij nu niet meer kunnen
gebruiken. En met wat waardevolle
toevoegingen van gulle gevers was
het aanbod behoorlijk.
Rob Scheepers was present om
de spullen van de veiling aan de
man cq vrouw te brengen en dat
deed hij op formidabele wijze. Hij

heeft het geweldige en onverwacht
hoge bedrag van € 551,- bij elkaar
geveild. Alhoewel in eerste instantie
het bedrag voor een nieuwe lamp
bedoeld was, heeft het bestuur van
‘t BrandPunt besloten om € 250,te doneren aan de nationale actie
voor St. Maarten.

Volgend jaar weer: is de volgende veiling voor jullie?
Wij willen deze veiling en de GSP
elk jaar herhalen. De veilingopbrengsten zijn dan elk jaar voor
een andere vereniging/groepering
of goed doel uit Brandevoort. Wie
wil in aanmerking komen voor de
opbrengst van de volgende veiling?
Meld je dan aan met een goed
verhaal waarom jij vindt dat de
volgende veiling voor jullie is. De
organisatoren van de GSP zullen
dan een weloverwogen keuze uit de
aanmeldingen maken.
We stellen wel wat eisen. Om een
zo groot mogelijk bedrag voor jullie
te bereiken, moet je 150 mensen,
of meer, zien te enthousiasmeren
voor de veiling en het feest. Want
hoe meer gezelligheid en hoe meer
handjes in het publiek hoe groter
jullie veilingbedrag zal zijn. Bij een

grote club of vereniging zal het
geen probleem zijn om 150 mensen
op te trommelen. Maar kleinere
organisaties of clubs willen misschien nu al afhaken. Dat is niet
nodig. Als je een goed verhaal hebt
waarom jullie de opbrengst verdienen dan koppelen wij de clubjes
aan elkaar. Samen bereik je dan
ook de vereiste 150 gasten en wordt
het bedrag evenredig verdeeld. Leuk
idee toch?
Er zijn geen veiling- of organisatiekosten. Echt alle opbrengst, of
een evenredig deel ervan, is voor je
vereniging. Wil je meedoen? Stuur
dan snel een bericht naar penningmeester@brandevoortinactie.nl.
Maar dan moet er wel wat te veilen
zijn natuurlijk. Wil jij een dienst of
een product laten veilen? Graag!
Laat het ons weten. Stuur dan ook
een bericht naar penningmeester@
brandevoortinactie.nl.
Tot volgend jaar? n

tekst: Peter Kleine
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Golfdag Brandevoort 2017
Editie 13 gaat niet de boeken in als ongeluksgetal

Het was zaterdagmiddag 8 juli 2017
en Golfdag Brandevoort 2017 stond
weer voor de deur. Eind van de
avond konden we moe maar voldaan terugkijken op een geslaagde
dag want het was weer een succes op Golfbaan Het Woold. Mede
dankzij de uitstekende faciliteiten
en de gastvrijheid van Het Woold,
het mooie weer en de geweldige
deelnemers konden we met z’n
allen genieten en trots zijn. Oke, de
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dag duurde lang en we waren lang
in de baan maar daar krijg je dan
ook wat voor. Een natje en droogje
in de baan maar vooral het nuttigen
van het 3-gangen diner in de baan
tijdens het rondje golf maken er
een belevenis van in een prachtige
omgeving en maken het spelen van
18 holes bijzonder.
Oh ja, er waren ook nog een paar
prijzen te verdienen. Althans, we
hielden de score bij en daaruit kwa-

men toch echt een paar winnaars.
De persoonlijke handicap van de 2
spelers werd bij elkaar opgeteld en
daar het gemiddelde van gepakt.
Hier 80% van omdat we Texas
Scramble speelden. Daar volgde de
exact handicap uit en de Stableford
punten werden geteld.
De eerste prijs was voor team Birdies,
Bogeys, Beer and Bourbon – Marcel in
‘t Veld en Ralph van Oudeweetering.

De tweede prijs was voor team Olliedde gallie de allien ok – Eric Hendriks en Maurice Martinali.

De longest heren werd gespeeld op
hold 18 en is gewonnen door Theo
Dams.

De derde prijs was voor team Graphic Junkies – Johan Janssen en
Karin Verbruggen.

De longest dames werd ook gespeeld op hole 18 en is gewonnen
door Helmi van der Linden.

Er was ook een prijs voor de overall
beste score en die was level par, gespeeld door team Vestdijk 47 – Maaike
Hoogers en Anouk Muntendam.

De 2 jongste deelnemers Jill
van Schijndel en Sem Willems kregen een goodybag als
aanmoediging en ook de clinic

deelnemers werden beloond met
een goodybag.
We zien iedereen graag terug op zaterdag 30 juni 2018 (onder voorbehoud) voor de 14e editie van Golfdag
Brandevoort en spreekt het voort
aangezien iedereen welkom is. n

tekst: Johan Janssen
foto: Vincent Knoops
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Beste patiënten,
In aansluiting op de brief die u reeds eerder ontving over het vertrek van huisarts Marlies
Smeulders, nodigt Huisartsenpraktijk Brandevoort u via deze weg graag uit om op 17 oktober
tussen 17 en 19 uur afscheid te nemen van Marlies Smeulders en tevens kennis te maken met
haar opvolgster dokter Elles Gremmen.
Lokatie: de ontmoetingsruimte van Wijkhuis ‘t BrandPunt in Brandevoort.
Wellicht tot dan! Huisartsenpraktijk Brandevoort

Morris Stoutjesdijk (ervaren drummer van 15 jaar) zoekt samen met Demi Stoutjesdijk (12 jaar
en zangeres, violiste en eventueel toetsenist) bandleden om een jongere band in Brandevoort
op te starten. Dus speel je een muziekinstrument en/ of zing je ook graag en wil je ook 1x per
week repeteren om een repertoire op te bouwen? Dan horen wij graag van je!
Reactie kan via de mail op demivioolbal@gmail.com of morrisstoutjesdijk@gmail.com

Brainport Smart District, denk jij met ons mee?
In Brainport Smart District gaan toekomstige bewoners een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en zullen zij deze slimme wijk voor een deel ook zelf kunnen ontwikkelen en bouwen.
Techniek ondersteunt de innovatieve ideeën en data en ict spelen een belangrijke rol om nieuwe concepten te testen en te onderzoeken. Brainport Smart District is een proeftuin (living lab)
en voorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten die ook hun
toepassingen vinden bij de herontwikkeling van bestaande wijken.
Wil jij als mogelijk toekomstige bewoner met ons meedenken?
We willen een manier ontwikkelen om jullie ideeën en wensen, de nieuwste innovatieve mogelijkheden en jullie verwachtingen ten aanzien van het toekomstige leven in de slimme wijk samen te brengen. Vragen zijn bijvoorbeeld hoe we omgaan met energie(voorzieningen) en hoe
we over toekomstig vervoer in de wijk denken. Hoe zorgen we dat we gezond blijven en elkaar
kennen in de wijk? Hoe helpen we elkaar? Op basis van jullie inbreng en de inzichten van het
projectteam van Brainport Smart District komen we tot methodes en modellen die tot besluitvorming leiden. Dit dient als basis voor de daadwerkelijke ontwikkeling en bouw van Brainport
Smart District.
Eind oktober gaan we bijeenkomsten organiseren. Wil je meedoen? Stuur dan een e-mail naar
info@brainportsmartdistrict.nl en vermeld daarin je naam, achternaam en je leeftijd.

De
Opticien
Stiphout
Het
is envan
blijft
een
voor
brillenvan
en contactlenzen
kwestie
gunnen...

Adverteren in de Brandevoorter Courant?
Zie www.brandevoortercourant.nl voor
alle informatie en de mogelijkheden met
de daarbij behorende tarieven.

Leverancier alle
ziektekosten verzekeraars

Pierre v.d. Vorst Optiek

Dorpsstraat 40D, Stiphout | Tel.: (0492) 38 60 78 | ’s maandags gesloten
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het kan al vanaf € 45,- euro per uitgave!

Historie in de lucht
Meer dan 120 leerlingen maakten op vrijdag 22 september kennis met het onderwijsproject
Historie Brandevoort. Vier historisch verklede figuren openden het project. 120 kinderen in de kring
voor basisschool Brandevoort beantwoordden uitdagende multiple choice vragen over de historie
van Brandevoort. De leerlingen van de Vendelier, Mondomijn, OBS en het Carolus College
renden zich rot om het juiste antwoord aan te geven bij de gekleurde palen op het schoolplein
voor de OBS.

Boeiende ontdekkingen
Vrouwe van Brabant, Hendrik de
Verschrikkelijke, commandant Von
Vleuten en Ugh uit de ijzertijd lieten
zien dat Brandevoort een meer
dan bijzondere historische achtergrond heeft. Ieder historisch figuur
vertelde op zijn manier over zijn
historische verleden. Vrouwe Brabant heeft in de Middeleeuwen een
onwisbare indruk op de omgeving
gedrukt, Hendrik de Verschrikkelijke
heeft aan de laatste erbarmelijke
kruistocht meegedaan en Ugh
zegt niet zoveel, hij kan alleen een
oerkreet uitbrengen en laat zien dat
hij dicht bij de natuur leefde. De
commandant legt uit dat hij toch
nog wel het goede met de Brandevoortse bevolking voor heeft.
Na deze beeldende impressie,

schetst Giel Pollemans van de
werkgroep Historie Brandevoort kort
hoe het onderwijsproject Historie
Brandevoort tot stand is gekomen.
Theo de Jong doet vervolgens in
een spannend verhaal over de
opgravingen voor de nieuwbouw uit
de doeken dat er telkens opnieuw
veel boeiende ontdekkingen uit de
vroege tijd zijn gedaan. En al die
verhalen van vroeger bij elkaar zijn
nu in een mooi historisch schoolproject ondergebracht.

Spannend spel met virtual
reality
De komende tijd zullen alle schoolkinderen van de basisscholen uit
Brandevoort en de brugklassen van
het Carolus Het Plein bezoeken,
waarin zij in een spannend spel ‘De

waarheid van het Verleden’ de historie van Brandevoort onderzoeken.
In Het Plein maken de kinderen zelf
opnames van de historie en vertellen daarna aan hun klasgenoten de
inhoud van hun verhaal. Volgens
het spelprogramma ‘Wie is de Mol’
gaan ze met elkaar aan de slag om
de echte waarheid te achterhalen.
Ondersteund met kleurrijke virtual
reality foto’s ontdekken zij wat de
echte waarheid is achter het historische Brandevoort. Alleszins een
waardevolle aanvulling op het cultuuronderwijs op de basisschool. n

tekst: Marvin Corneille
foto: Vincent Knoops
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Sportverenigingen
Dat sporten goed voor je is dat weten we allemaal. Sporten helpt preventief tegen overgewicht en bevordert de kwaliteit van het leven en is ook vooral
ontzettend leuk!
Waar kunnen we naartoe in Brandevoort, of als we niet in Brandevoort terrecht kunnen, waar moeten we dan naartoe? De sportindex laat een overzicht
zien van de sportverenigingen uit Brandevoort en verenigingen uit de omgeving met leden uit onze wijk.
Mis je nog een sportvereniging, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
Naam
Website
---------------------------------------------------------------------------------Atma Yoga
www.atmayoga.nl
---------------------------------------------------------------------------------Badmintonclub BC 85
www.bc85helmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Balletstudio Brandevoort
www.balletstudiobrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Basketbalvereniging Black Shots
www.blackshots.nl
---------------------------------------------------------------------------------Biljartclub Brandevoort in actie
---------------------------------------------------------------------------------Bootcamp Brandevoort
www.bootcampbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Brandevoort Fit
www.brandevoortfit.nl
---------------------------------------------------------------------------------Bridgeclub ‘t Brandpunt
---------------------------------------------------------------------------------Bodo vereniging De Hechte Band www.dehechteband.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dansschool Friends
www.dansschoolfriends.nl
---------------------------------------------------------------------------------Dartclub Brandevoort
---------------------------------------------------------------------------------Dédé dansballet
www.dededance.nl
---------------------------------------------------------------------------------Flame Trails
www.flametrails.nl
---------------------------------------------------------------------------------Helmondse Atletiek Club (HAC)
www.hac-helmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Hockeyclub Mierlo
www.hcmierlo.nl
---------------------------------------------------------------------------------Hockeyclub Helmond
www.hchelmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Honk en Softbal club Nuenen
www.hscn.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Naam
Website
---------------------------------------------------------------------------------Jeu de Boules club Brandevoort
www.jeudeboulesclub.brandevoort.org
---------------------------------------------------------------------------------Jibb Helmond
www.jibbhelmond.nl
---------------------------------------------------------------------------------Judo vereniging Mierlo-Hout
www.jvmh.nl
---------------------------------------------------------------------------------Lopersgroep Brandevoort
www.lopersgroepbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------RV Olympia
www.rvolympia.nl
---------------------------------------------------------------------------------Sabel training
www.sabeltraining.nl
---------------------------------------------------------------------------------Skatepark Brandevoort
---------------------------------------------------------------------------------SV Brandevoort
www.svbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Tafeltennisvereniging Stiphout
www.ttvstiphout.nl
---------------------------------------------------------------------------------t Conditiehuis
www.hetconditiehuis.nl
---------------------------------------------------------------------------------Turnvereniging H.T. ‘35
www.ht35.nl
---------------------------------------------------------------------------------TV Carolus
www.tvcarolus.nl
---------------------------------------------------------------------------------Twirlver. Imagination Helmond
www.twirlplaza.nl
---------------------------------------------------------------------------------Vitaliteitslab
www.vitaliteitslab.eu
---------------------------------------------------------------------------------Vitaz
www.vitazinbeweging.nl
---------------------------------------------------------------------------------Yoga Studio Toermalijn
www.studio-toermalijn.nl
---------------------------------------------------------------------------------Volleybal Polaris
www.vcpolaris.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Groeperingen
BrandTastic
E: info@brand-tastic.nl
W: www.brand-tastic.nl
---------------------------------------------------------------------------------Buurttuin Brandevoort
E: info@buurttuinbrandevoort.nl
W: www.buurttuinbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------CS de Brandeliers
E: info@brandeliers.nl
W: www.brandeliers.nl/
---------------------------------------------------------------------------------Dickensnight Brandevoort
E: voorzitter@dickensnight.nl
W: www.dickensnight.nl
---------------------------------------------------------------------------------Ditisonzewijk.nl
E: brandevoort@ditisonzewijk.nl
W: www.brandevoort.ditisonzewijk.nl
---------------------------------------------------------------------------------Druzhba
E: info@druzhba.nl
W: www.druzhba.nl
---------------------------------------------------------------------------------Fotoclub Brandevoort
E: a.storm4@chello.nl
W: www.fotoclubbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------74

Het Plein Brandevoort
E: info@hetpleinbrandevoort.nl
W: www.hetpleinbrandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------ikenjijenwij ouder en kindgym
E: info@ikenjijenwij.nl
W: www.ikenjijenwij.nl
---------------------------------------------------------------------------------KBO St, Lucia
E: secretariaat@kbo-stlucia.nl
W: www.kbo-stlucia.nl
---------------------------------------------------------------------------------Kunstkwartier Helmond
E: info@kunst-kwartier.nl
W: www.kunst-kwartier.nl
---------------------------------------------------------------------------------Naaiclub Brandevoort
E: naar.emmy.toe@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------Theater Brandevoort
E: info@bartvanloon.nl
W: www.theater-brandevoort.nl
---------------------------------------------------------------------------------Wijkraad Brandevoort
E: wijkraad.voorzitter@brandevoort.org W: wwwwijkraad.brandevoort.org
----------------------------------------------------------------------------------

Bedrijvenindex
Omdat iedere ondernemer, groot en klein, de gelegenheid moet krijgen om te adverteren in de BC hebben we nu een speciale bedrijvenindex waarin je
voor maar € 7,50 per editie een naamsvermelding krijgt. De bedrijvenindex zal per editie groeien, zodat de Brandevoorters in één oogopslag het juiste
bedrijf vinden. Interesse, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
B4 Print
Grafisch ontwerp & webdesign
De Plaetse 173 - 5708 ZK - Helmond
T: 06 81 89 77 81
E: info@b4print.nl
W: www.b4print.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beekhuis | Holthuis Ontwerpers
Vormgevers van gedrukte en digitale media
Kaldersedijk 8 - 5706 KD - Helmond
T: 0492 76 91 33
E: frank@beekhuis-holthuis.nl
W: www.beekhuis-holthuis.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bizz & Bloom
Persoonlijke en professionele ontwikkeling
Stoefshoeve 3 - 5708 VW - Helmond
T: 06 51 84 12 42
E: info@bizzandbloom.nl
W: www.bizzandbloom.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blokkie om honden uitlaatservice
Honden uitlaatservice
Geldropse Ventweg 10 - 5706 LC - Helmond
T: 06 16 68 63 72
E: info@blokkieom.nl
W: www.blokkieom.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Verbeterpraktijk
Coaching & training procesverbetering
Smeedsbeemden 10 - 5706 NS - Helmond
T: 06 83 33 56 92
E: arnout@deverbeterpraktijk.nl
W: www.deverbeterpraktijk.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Drukkerij Kantoorvakhandel Zeeuwen Drukkerij en kantoorvakhandel
Biezenlaan 2 - 5709 ZD - Helmond
T: 06 53 33 37 53
E: info@zeeuwen.nl
W: www.zeeuwen.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie Rianne van Lierop
Fotografie
Ardijnserf 3 - 5706 JB - Helmond
T: 06 54 97 35 14
E: info@fotografieriannevanlierop.nl
W: www.fotografieriannevanlierop.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fabrique Lexique
Tekstbureau
Broederwal 73 - 5708 ZT - Helmond
T: 06 11 47 85 26
E: info@fabriquelexique.nl
W: www.fabriquelexique.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hypothekerkhof
Hypotheken, Verzekeringen en Mediation
Babbenhoeve 17 - 5708 TW - Helmond
T: 06 43 97 44 63
E: info@hypothekerkhof.nl
W: www.hypothekerkhof.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knoops Fotografie
Fotografie
Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond
T: 06 53 92 66 96
E: info@knoopsfotografie.nl
W: www.knoopsfotografie.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lumen
Natuurgeneeskundig Therapeut
Herenlaan 162 - 5708 ZS - Helmond
T: 06 45 29 24 95
E: info@praktijk-lumen.nl
W: www.praktijk-lumen.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muurschilderingen It’s Easy Art
Muurschilderingen Baby & kinderkamers
Den Ossekamp 9 - 5706 SE - Helmond
T: 06 18 77 68 81
E: info@itseasyart.nl
W: www.itseasyart.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedicure Jolanda
Pedicure
Schutsboom 33 - 5706 KH - Helmond
T: 0492 31 99 61
E: info@pedicurejolanda.com
W: www.pedicurejolanda.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SiteTurn webdesign & onderhoud
Webdesign
Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond
T: 0492 84 68 21
E: info@siteturn.nl
W: www.siteturn.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuinontwerpburo Frank Stegers
Tuinontwerpen
Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond
T: 06 14 79 46 93
E: info@frankstegers.nl
W: www.frankstegers.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Villa Banouk
webshop lifestyle, speelgoed, cadeau art.
Pundershoeve 6 - 5708 VL - Helmond
T: 06 40 42 74 09
E: info@villabanouk.nl
W: www.villabanouk.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.O.C. Vertrouw op Compas
Coaching & Advies
Herenlaan 162 - 5706 ZS - Helmond
T: 06 44 31 98 48
E: peternouwen@vertrouwopcompas.nl
W: www.vertrouwopcompas.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verwaijen Consulting
Neerwal 84 - 5708 ZA - Helmond
T: 06 53 94 39 44
E: info@verwaijenconsulting.nl
W: www.verwaijenconsulting.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zuster Kadago
Verzorging en verpleging
Moerdonksvoort 25 - 5706 HL - Helmond
T: 06 81 23 89 32
E: info@zusterkadogo.nl
W: www.zusterkadogo.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrijke telefoonnummers
ALARMNUMMER
112
dierenambulance/dierenbescherming
51 39 71
GG&GD
58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl
088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar &
0900 - 88 44
Patrick de Vogel e-mail rob.jansen.op.de.haar@politie.nl of
patrick.de.vogel@.politie.nl
stadswacht
84 59 70
GEMEENTE
STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas
water

Ziekenhuis Elkerliek Helmond

59 55 55

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98
5708 ZJ Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
Huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten
50 47 04
Spoed avond / weekend
0900 - 88 61
dr. Kaiser en dr. Veldhuizen
50 47 05
14 04 92 dr. Keuning en dr. Smeulders
50 47 06
bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak
Apotheek Brandevoort
37 00 47
0800 - 90 09
59 48 94
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